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D E D I CAT Ó R I AS

À memória dos que me trouxeram à luz do mundo – meus genitores – a
índia Nelsina de Almeida e o soldado Sebastião Machado de Almeida.
À bicentenária Força Pública Mineira – templo do meu desenvolvimento
consciencial – um preito de amor, admiração e gratidão.
No exercício dos comandos, situações adversas foram superadas, mercê do
apoio das companheiras dos oficiais e praças, que, voluntariamente, se organizavam
para participar na solução de problemas de ordem social e na estruturação
de memoráveis confraternizações. Homenageio-as evocando a memória da
companheira do “Andarilho da Polícia” – a valadarense Zaíra Assis de Almeida –
pessoa sempre ativa e incentivadora da união em prol do bem comum.
Na sequência de homenagens, faço presente nesta obra memorialística, uma
descendência iniciada em Governador Valadares:
Filhos: Suzana ( ), Simone e Alexandre.
Netos: Thiago, Thales Lucas ( ), Klinger, Keller ( ), Kyller, Fernanda,
Flaviane e Bruna.
Bisnetos: Melissa, Bernardo, Heitor, Henrico, Kade, João, Thales Schneider
e Benício.
Dedico esta obra à geração atual de policiais-militares que prossegue,
altaneira e responsável, a trajetória evolutiva da milícia do Alferes Tiradentes.
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A P R E S E N TA Ç Ã O

Caro leitor, prezada leitora,
2021! Completei, ao longo da Viagem Cósmica da Alma, 81 anos desta fugaz
travessia terrena.
Vindo à luz numa família pobre, mas lutadora, foi um percurso de desafios:
vitórias e derrotas, glórias e frustrações... Sempre, alimentado pela coragem, sem
desânimo nem covardia, em busca da elevação consciencial. Enfim, o escopo:
cumprir a missão terrena.
Este é um livro de memórias. Sua finalidade, retratar parte da travessia, ou
seja, meu período de serviço ativo na Polícia Militar de Minas Gerais – Mar58
a Mar87. Denomino-o “Um Andarilho da Polícia”, pois foi intenso e sem oásis
de lazer: andanças nas beiradas do perigo e da morte; audácias e temperos de
prudência; aprendizagem e interação com grandes mestres; enfrentamentos
em defesa das comunidades... Transmissão de conhecimentos teóricos na
construção de doutrina inovadora, e desenvolvimento na prática da prevenção/
repressão à criminalidade.
A obra, recheada com fotografias de alguns momentos afetivos e de
construtividade profissional, está, basicamente, dividida em duas partes.
A primeira, desde o ingresso no Curso de Formação de Oficiais-CFO,
declaração de Aspirante e imediato exercício da Polícial Integral, mormente no
leste mineiro – Vales do Rio Doce, Mucuri, São Mateus e Jequitinhonha – ora
como Delegado Especial de Polícia e/ou Delegado de Capturas, ora comandando
Tropa. Encerrou-se em Ago73, quando major, fui exonerado da Delegacia Especial
de Polícia de Ipatinga.

VII
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KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

A segunda, começa com a classificação no D.I, onde permaneci, pouco mais
de um ano, e retornei ao Vale do Rio Doce para implantar o 14º BPM. A partir
daí a Polícia de Patrulha na sua plenitude: PM3, 1º BPM, Batalhão de Choque,
ROTAM, Comando de Policiamento da RMBH, Comando da Academia de
Polícia Militar, Chefia do Estado-Maior. Encerrou-se, 16Mar87.
Antecedendo a caminhada do “Andarilho da Polícia”, desenvolvi um
PREÂMBULO. Exponho a “Visão Cósmica”, e abordo aspectos de minha
formação, desde a mais tenra infância até o salto precoce rumo à adolescência.
Havendo disposição para leitura do núcleo destas memórias – 1ª e 2ª Partes –
seria conveniente precedê-la com o Preâmbulo, que facilitará o entendimento de
minhas ações ao longo do percurso de 29 anos de Polícia, sem férias nem descanso.
Eis uma contribuição modesta para a história da PMMG, sustentáculo, desde
o Brasil-Colônia, da Polícia de Segurança Pública. História muitas vezes ignorada,
ou incompreendida, ou deturpada com invencionices.
Agradeço à minha companheira – Sílvia Araújo Motta – defensora do
idioma pátrio, pela paciente e cuidadosa revisão de todos os capítulos, além do
permanente incentivo para conclusão da obra.
Agradeço ao Cel da Polícia Militar do Maranhão – Carlos Augusto Furtado
Moreira – Presidente da Academia de Letras Militares – que, formado da APM/
PMMG, 1985/1987, guardou diversos documentos, cujas cópias me enviou.
Serviram de subsídios para alimentar minha memória dos tempos de comando
do educandário.
Agradeço, também, ao primeiro leitor do livro – Cel Edgar Eleutério Cardoso –
companheiro de pretéritas e árduas, mas gratificantes, jornadas, nos idos de 70/80,
que me contemplou com o prefácio. Parceiro de muitas vivências, pessoa eleita,
por seu senso crítico, para essa introdução à obra.
Se a “Velha Guarda”, partícipe da construção da história, elaborou o
prefácio, nada melhor, para uma crítica no posfácio, que buscássemos um
expoente intelectual-profissional na geração atual. Fizemo-lo, convidando o
Cap Steevan Tadeu Soares de Oliveira – escritor e jurista – que aceitou o encargo.
Meus agradecimentos.
Belo Horizonte, novembro, 2021
Klinger Sobreira de Almeida
Cel PM Veterano
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PREFÁCIO

Vem a lume a autobiografia “Um Andarilho da Polícia Militar”. Senti-me
honrado e envaidecido pela oportunidade de lê-la em primeira mão, com a
responsabilidade de prefaciá-la, tarefa das mais difíceis, pela riqueza de seu
conteúdo, sendo o autor um escritor nato, de rara habilidade e competência, de
memória privilegiada, além de possuir um senso de organização insuperável
como poderemos ver ao longo da leitura dessa verdadeira enciclopédia.
Convivi e convivo com o autor há mais de 9 lustros; sorvi-me de sua obra,
de seus feitos ao longo dessa trajetória. Muito aprendi; muito lhe devo; sou
eternamente grato.
Ao começar a ler a obra surgiu-me uma primeira indagação: Porque o
autor escolheu como título “Um Andarilho” já que a palavra carrega consigo
diversas conotações.
Tinha de encontrar uma explicação convincente.
Penso que encontrei: andarilho é aquele ser viajante, cuja trajetória se lhe
apresenta às vezes como aventura outras como desafio, outras como missão;
procura conhecer, descobrir o local de destino, seus costumes; infiltra-se no meio
para ter sua própria experiência; sua motivação o leva ao desprezo do descanso
e do lazer, o que ele mais busca são as experiências que lhe enriquecem como
ser humano, o rumo a seguir depende do que vai encontrar pelo caminho. O
andarilho capta, no caminhar, os aspectos da estrada que muitos são incapazes
de observar. Um andarilho está sujeito a toda sorte de intempéries. Sua travessia
pode ter um componente espiritual, na maioria das vezes possui um desprezo
pelas coisas materiais.

IX
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KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

Vejo, no andarilho, muita coisa em comum com o peregrino.
Mas quem é o nosso “Andarilho”, quem é o autor desta extraordinária
obra de orientação na prevenção ao crime e à criminalidade? Verdadeira fonte
de onde jorram reflexões sobre nossa existência, nossa missão terrena e sua trajetória ascensional.
– Klinger Sobreira de Almeida – Veterano, Coronel da PMMG.
Vejo nesta obra a materialização de mais uma missão; o autor, na convicção
de que tinha uma mensagem a mais para entregar para os seus pósteros, cumpre
o dever de narrar seu conhecimento, sua experiência profissional, sua “História”;
não por vaidade. Gostaria de ter tido a oportunidade de antecipar-lhe; cheguei a
cogitar com alguns amigos, poderia ser em coautoria..., mas tenho que admitir:
não poderíamos ter melhor fidelidade se não fosse redigida pelo próprio autor,
não seríamos biógrafo com especial capacidade e grandeza. Pode-se dizer que ela
era uma exigência de todos nós que fizemos de nossas atividades um verdadeiro
sacerdócio, uma profissão de fé. Era importante para toda Polícia Militar.
É um livro que deve ser lido aos poucos, que deve estar sempre à mão para uma
consulta, para um momento de revigoramento de crenças, de energias positivas.
A história da Polícia Militar carecia desta iniciativa. Klinger é um mito, uma
lenda na difícil “arte de fazer polícia”.
Este é um livro de memórias, mas parciais no tempo percorrido. Seu objetivo
é o de retratar parte da sua travessia terrena, seu período no serviço ativo na
Polícia Militar de Minas Gerais – março de 1958 a março de 1987. Esta travessia
foi denominada de: “Um Andarilho da Polícia”, pois foi intenso e sem oásis
de lazer: andanças nas beiradas do perigo e da morte; audácias e temperos de
prudência; interação e aprendizagem com os grandes mestres; enfrentamentos
em defesa das comunidades; prática intensa da polícia comunitária... Muita
transmissão de conhecimentos teóricos na construção de doutrina inovadora, e
desenvolvimento na prática da prevenção/repressão ao crime e à criminalidade.
Traz em seu conteúdo palestras, mensagens, fotos que eu desconhecia, sobretudo
as que existiam antes de conhecê-lo. Muitos dos fatos narrados esclareceram-me da
verdade que em algum momento me chegaram um pouco difusas ou distorcidas.
Vemos a obra apresentada em duas partes, antecedidas por um Preâmbulo.
1ª Parte:
Seu ingresso no oficialato; seu período de cadete.

X
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UM ANDARILHO DA POLÍCIA

O ponto de partida, a largada para o exercício da Polícia Integral. Destacamse as atividades como Delegado Especial de Polícia e/ou Delegado de Capturas e
outras comandando tropa.
De Aspirante a Major, quando foi exonerado da Delegacia Especial de Polícia
do município de Ipatinga.
2ª Parte:
Sua transferência para a EsFAO (DI) e, a partir daí, o exercício da Polícia de
Patrulha na sua plenitude, partilhado com a gratificante missão de Comandar a
Universidade de Segurança Pública.
Vamos procurar sintetizá-las mais à frente.
Ao longo de nossa trajetória em comum, além dos constantes debates sobre
temas profissionais, tínhamos alguns bate-papos acerca da imortalidade da alma,
crenças espirituais, sem distinção de religião. O biografado sempre demonstrou
desapego às coisas materiais, sendo um cultor obstinado da prevalência do SER
sobre o TER, e eu, apesar de muito interessado nos assuntos da profissão (pois
sempre aprendi muito com ele), este tema era de meu agrado, pois fortalecia
minhas crenças e ajudava-me na estruturação de meu caráter.
No Preâmbulo da obra, o autor manifesta de forma muito clara esta opção de
existência; sua crença inabalável em um Ser Supremo.
Impressionante a forma didática e coerente ao expressar sua forma de ver
a trajetória da alma – a evolução do Espírito – a reencarnação como forma de
dar continuidade ao processo de evolução do Espírito. Acredita o autor que isto
acontece para “superar dificuldades em vidas transatas, resgatar pendências ou
débitos, ou melhorar-se na caminhada incessante rumo à perfeição”. A reencarnação
é precedida de um planejamento no mundo espiritual – o Espírito define o seu
próximo destino; é o renascer contínuo de novas oportunidades. A nova vida
guia-se, às vezes, por aptidões que costumam brotar do subconsciente ou por
intuições, ao longo da trajetória ascensional.
O leitor já se viu imaginando que determinadas coisas parecem ter sido
vivenciadas em um momento anterior?
O que diz Klinger sobre isto?
“Em particular, mas apenas em sentido especulativo de minhas reflexões,
suponho (olhe bem, suponho apenas, pode não ser isso) que em vidas passadas
fui policial. Isto explicaria a naturalidade com que, desde meus primórdios no
exercício da profissão, entendi os aspectos mais sagrados e sublimes da atividade
policial: 1) enxerguei-a como missão de sacrifício e abnegação, 2) resignei-me aos

XI
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KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

salários que me davam condições de sobreviver, apesar das dificuldades, 3) apreendi
e internalizei que a honestidade constituía princípio inarredável da conduta policial,
4) tive facilidade em conceber e executar planos que controlavam a criminalidade
nas regiões e cidades por onde passei, 5) as táticas e técnicas de abordagem, tanto
em locais de homizio de criminosos como em situações de perturbação da ordem
pública, fluíam naturalmente de minha mente, 6) sempre fui dotado de uma intuição
privilegiada no desvendamento de dezenas de crimes, 7) no exercício da profissão,
fui homem do terreno, comandei operações com desenvoltura como se estivesse
fazendo tudo isto há séculos, como também percorria tranquilamente os caminhos
da teoria policial, desenvolvendo ensaios e conceitos escritos. O certo é que a Polícia,
como arte ou ciência, sempre me foi familiar; seus conceitos, práticas e segredos
jorravam de meu consciente mais profundo como se fora algo ou substância ali de há
muito depositada e que emergia para o atendimento a uma demanda existencial”.
Por diversas vezes recebi dele “pacotes” de manuscritos para datilografar/
digitar. Impressionava-me a qualidade e a riqueza do conteúdo: às vezes bastante
extenso, caligrafia homogênea, sem uma única rasura, folhas do caderno
contínuas... Eu tinha certeza do conhecimento e da capacidade do autor em se
expressar sobre o assunto, mas às vezes parecia que ele tinha psicografado.
Entender a vida como uma oportunidade contínua em busca da perfeição
pode ser vista ao longo de toda trajetória percorrida, registrada nas páginas
desta obra.
Lembro-me de receber dele a informação –Seu pai, soldado, fora transferido
para a cidade de Alvinópolis. A primeira “travessia” de nosso Andarilho se deu
quando ainda no útero de sua querida mãe – a índia Nelsina. Pela dificuldade
de encontrar um imóvel a família residiu nos primeiros dias nas instalações do
próprio destacamento policial, onde ocorreu o seu nascimento – 06 de outubro
de 1940.
Um fato curioso: seu pai confidenciou-lhe que um preso, de sangue, teria
feito o seguinte comentário: “esse menino tem uma sina; vai ser bandido ou polícia,
mas será dos bons, vai dar o que falar”.
Vindo à luz numa família pobre, mas aguerrida, o percurso na infância foi
de muitos desafios.
O autor desenvolve um PREÂMBULO, expondo sua “Visão Cósmica”, onde
aborda aspectos de sua formação, desde a mais tenra infância até o salto precoce
rumo à adolescência.
A leitura, bastante atrativa, que nos prende, facilitará o conhecimento do
biografado em sua plena essência como ser humano.
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UM ANDARILHO DA POLÍCIA

Na primeira parte – Vendo a Luz e Abrindo Veredas – o Cmt Klinger descreve
o seu ingresso no Curso de Formação de Oficiais, que era o sonho de sua amada
mãe; sua vivência no internato (cadetes eram obrigados a alojar) e o atingimento
da obtenção da sonhada estrela de Aspirante.
É declarado aspirante no dia 07 de outubro de 1961.
É a largada para o oficialato, para a difícil arte de fazer polícia.
Nas “Primeiras Tinturas de Polícia” narra sua designação para o 1º BI, o
Batalhão de Guardas – BG, onde se apresenta em 12Out61. Ali permanece por
menos de um ano. Nesse pequeno período evidencia seu pendor para as atividades
de proteção à comunidade. Paga caro: é alvo de dois processos. Como ele próprio
reconhece, ambos permitiram-lhe extrair as primeiras lições, sobretudo que
violência e a arbitrariedade não combinam com a sagrada missão de proteção à
comunidade de bem, em ambos os casos poderia ter agido com mais prudência,
com serenidade. Sendo ações legítimas foi absolvido em ambos.
Recebe sua primeira promoção – 2º Tenente – em Abril/62.
É transferido para o 6º BI, sediado em Governador Valadares onde, segundo
ele, é impregnado pela tintura de polícia. Sua movimentação se deu em razão
do pedido do então Major Norberto, que fora designado para o Comando e já
conhecia o seu caráter e sabia que podia contar com ele na difícil missão que
os esperava.
Governador Valadares preocupava as autoridades do estado em razão
dos elevados índices de criminalidade, e uma situação bastante grave era o
envolvimento de policiais na prática de crimes, seja como facilitadores seja
como executores. O conceito da unidade era de que o 6º BI era um “batalhão
de pistoleiros”. Os conflitos e as desavenças reinantes na região eram resolvidos
com a pena de morte e com as recorrentes vinganças. As pessoas envolvidas
não se confrontavam diretamente; contratava-se alguém para a execução. Essa
cultura fez “emergir a figura de um profissional da morte: o Pistoleiro ou Matador
Profissional”, sempre disponível.
O mercado da pistolagem fez emergir o “corretor da morte”, formando a trilogia da cultura sombria: O Mandante, o Corretor e o Matador. O Cel Pedro foi o
primeiro a detectar o fenômeno; era inimigo ferrenho do crime de mando, tendo
sido ele próprio e sua família alvo de ameaças de agentes desse “mercado trevoso”.
O Batalhão agasalhava em seus quadros soldados mal selecionados,
malformados e mal pagos, que passaram a migrar para o crime. Na condição
de “protetores da comunidade”, assumiram, mesmo vestindo farda, a condição
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KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

de matadores profissionais, de pistoleiros. A Unidade passou a ser o “celeiro de
matadores qualificados”.
Nesse ambiente pantanoso, o jovem memorialista passa a vivenciar suas
novas experiências; matricula-se na “faculdade da vida”.
Em linguagem agradável, estimulante, que desperta o interesse no que virá,
descreve suas primeiras experiências e a oportunidade do convívio com grandes
chefes, dentre outros o então Major Antônio Norberto dos Santos, Aderbal Correia,
Jacinto Amaral, Altivo Assis, Geraldo Leite Barbosa e especialmente - o “mestre
dos mestres na difícil arte de fazer polícia”, o então Cap Pedro Ferreira dos Santos.
Sempre procurando extrair lições dos fatos vivenciados o autor
vai descrevendo sua experiência, solidificando com fatos e exemplos a
sua trajetória profissional.
Como Delegado Especial em Machacalis narra seu primeiro confronto
direto com um delinquente, que resultou na morte deste. A intenção era prendêlo; poderia ser excelente fonte de informação. Contudo, quando da abordagem, o
autor foi alvo de vários disparos; revidou; o agressor veio a óbito. Foi o “primeiro
bandido morto em confronto”.
Extrai a lição...
“Matar só em último caso: no estrito cumprimento do dever legal e/ou legítima
defesa em situação induvidável. O policial não é o algoz da sociedade – nem juiz
executor de penas – ele é o braço da lei e, nos parâmetros desta, haverá de usar todo
seu profissionalismo, engenho e arte para levar o delinquente às barras dos tribunais
onde será julgado por seus crimes”.
Suas ações se fizeram notar em vários municípios dos Vales do Rio Doce,
Mucuri, São Mateus e Jequitinhonha, ora atuando como Delegado Especial de
Capturas ora comandando tropa...
Desafiava o perigo; por várias vezes expôs sua vida quando da realização de
capturas, em algumas delas olvidando conselhos de integrantes de sua equipe ou
de informantes.
Também na manutenção da disciplina e da hierarquia era sempre
intransigente. De certa feita, estando de serviço no quartel, alertou que iria realizar
uma revista nos presos, pois fora informado que alguns estariam portando armas.
Foi advertido do risco que correria pois eles não tinham muito a perder..., mas no
seu serviço não permitiria que presos à disposição da justiça portassem armas; no
quartel somente portaria arma aquele que estivesse de serviço. Precedendo a ação,
conversou com todos, “olho no olho”, alertando que as armas seriam recolhidas,
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UM ANDARILHO DA POLÍCIA

mas que não haveria punição e não seria feita a comunicação ao juiz da comarca
de culpa. Revista feita, 13 armas apreendidas.
Em outra oportunidade efetuou a prisão de um soldado tido como intocável
por ser da confiança de alguns oficiais e de outras praças temidas, que gozavam do
mesmo privilégio por pertencerem a uma rede de proteção política e econômica
de alguns fazendeiros da região de Baixo Guandu e Aimorés.
Esses feitos, dentre muitos outros, fortaleceu a fama no seio da tropa de que o
Ten Klinger era um louco, um oficial destemido, corajoso, ousado, desassombrado
que não corria do perigo. Esta fama espalhou-se no quartel e em vários rincões,
com as respectivas consequências.
Conheceu a realidade vivenciada pelos companheiros dos diversos
destacamentos policiais; suas dificuldades. Confessa que muito aprendeu
nesses contatos.
Diversas diligências de esclarecimentos de crimes e capturas foram
realizadas a pedido ou por indicação do Cel Pedro. Esta proximidade e o convívio
com o grande mestre contribuiu com o seu processo de aprendizagem “que queria
conhecer e saber polícia”.Soube aproveitar a experiência alheia.
O autor confessa a sedução pela glória quando distinguido em algumas
diligências, atraindo a atenção do bravo, temido e legendário Cap Pedro, que o
convocava para várias diligências. Narra: “Via o perigo com ardor e romantismo.
Achava, em minhas fantasias meio juvenis, que ‘morrer em serviço era uma glória
inexcedível, só reservada aos heróis’. Aliás, em pouco tempo de atividade, eu já me
expusera a situações em que não morri por mera sorte (no verdor dos anos – e
confesso sem nenhum pejo – eu mesclava audácia e coragem com imprudência) ”.
Reconhece que a sua maior escola - a universidade inigualável – foi a vida!
Casou-se em 23 de outubro de 1963.
O período seguinte - julho de 64 a janeiro de 66 - continuou sendo de muito
trabalho, de sacrifícios e de exposição, com sérios riscos de morte, porém rico no
contínuo aprendizado do “fazer polícia”. Em ações e operações planejadas com
antecedência, com informações precisas do local de homizio dos criminosos,
eram elas realizadas de surpresa e velozes, ao raiar do dia, não dando chances de
reação. Contudo, foram vários os confrontos, alguns criminosos lesionados, mas
somente um tombado quando da resistência à prisão.
Um evento fora da curva: quando da prisão de Malaquias, receptador de
um animal, quase perdeu a vida, apesar de alertado sobre a sua periculosidade
– pessoa de porte avantajado, temida e que sempre portava uma garrucha 44.
Escapou da morte, mas a prisão foi efetuada.
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KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

“Confundia coragem com imprudência, mas jamais prudência com
covardia”; foi um legado de seu genitor.
Foi promovido a Capitão em 26 de janeiro de 1966.
O comando do Contingente Policial de Governador Valadares, cumulativamente com o cargo de Delegado Auxiliar, titular do Setor de Furtos e Roubos, foi
um grande desafio. A Delegacia era um antro de corrupção, envolvendo inclusive
policiais que lhe eram subordinados. Além do recebimento de propinas passavam informações para criminosos. Não faltou também a tentativa de suborno por
parte de um criminoso tido como rei do jogo na cidade.
Utilizou, para reduzir o crime, táticas no emprego do policiamento,
baseadas em estatística – frequência por local, horário, dia da semana, modus
operandi, sobretudo do furto noturno. O policiamento ostensivo foi intensificado.
Paralelamente criou uma eficiente equipe de triagem, destinada a investigar os
delitos, que buscava definir autoria e rastrear produtos de furto/roubo. Obteve
expressivo sucesso, logrando diversas prisões em flagrante e mandados de
prisão preventiva.
Governador Valadares, centro econômico atrativo, com grandes frigoríficos,
madeireiras e comércio de pedras preciosas era tida como uma “Meca” da
bandidagem, que atraia forasteiros e aventureiros de várias partes do país,
sobretudo oriundos dos Estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Além
das prisões em flagrante eram realizadas detenções para averiguações desses
forasteiros, que enchiam os xadrezes correcionais, antes mesmo de começarem
a praticar os crimes. Era comum castigá-los por mais de uma semana para “fazêlos sentir ódio da polícia valadarense” e depois “espiantá-los” para o local de
origem. Esse espianto era conhecido por “ver a lua”, uma vez que ocorria durante a
madrugada. Essa prática, realizada em um determinado dia, à sua revelia e estando
em diligência em outro município, contendo erros comezinhos de planejamento e
de execução, resultou-lhe um processo que somente foi encerrado em outubro de
1970, quando foi julgado pela segunda vez, e absolvido por “7 x 0”, com sentença
transitada em julgado.
Os verdadeiros responsáveis pela ação, que teve como consequência 3
mortes, não foram indiciados pelo Encarregado do IPM, que efetuou um processo
medíocre e sem vontade de apurar o que realmente aconteceu, inclusive deixando
de ouvir pessoas que poderiam ter auxiliado no esclarecimento da verdade.
O município de Itambacuri estava a exigir ações enérgicas por parte da
polícia. Solicitada sua presença na Secretaria de Segurança Pública, foi-lhe
perguntado se aceitaria a missão, que foi aquiescida. Durante a conversa ouviu
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um deputado dizer para os presentes que os udenistas estavam atemorizando a
cidade soltando, de madrugada, artefatos explosivos.
Designado então Delegado Especial de Polícia do município a fama precede
sua chegada: “A ordem vai imperar na cidade. Esse novo Delegado é pupilo do Cel
Pedro; é homem “brabo e respeitado”, ninguém ousará desafiá-lo”.
Quando de sua chegada, já no hotel, as “boas-vindas” foi com um estrondo
de um torpedo. No hotel houve um desconforto geral.
– Isto é afronta. Estão desafiando o novo Delegado.
Após acalmar a todos, especialmente sua equipe, e orientar o retorno dos
policiais ao destacamento, foi “dormir o sono dos justos”. No dia seguinte, a ação;
após identificar os produtores de foguete da cidade, expediu mandados de busca
e apreensão e fossem eles trazidos coercitivamente à sua presença. Farto material
explosivo foi apreendido. O esclarecimento dos fatos foi imediato e espontâneo;
as ações de vandalismo eram realizadas sob o mando de quatro políticos do PSD.
Foi instaurado o processo contravencional. Aprendera com seu pai Machado: a
polícia não tem partido político.
Parte para o norte de Minas a fim de cumprir dois Mandados de Prisão.
Cumprida a missão, retorna a Governador Valadares no dia 14 de março 66. Foi
informado de que era o “Pai do Ano”, desde o dia 11. Nascera a segunda filha.
Tentaram se comunicar com ele, mas não conseguiram.
Nessa ocasião é tentado a receber uma recompensa para o apoio a um
Mandado de Imissão de Posse expedido pelo Juiz da Comarca de Teófilo Otoni
– o valor dava para comprar 16 fuscas “zero”. Chegou a balançar: operação legal;
seu salário era irrisório, duas filhas, pagava aluguel... Disse para o Deputado que
iria pensar. Ao conversar com seu velho amigo, o escrivão Almir Batista, foi por
ele convencido não aceitar; era uma questão de consciência. No dia seguinte
deu a resposta ao Deputado: “Não conte comigo. Sua promessa de recompensa
não me abala”.
Ao Juiz respondeu que aquilo não era assunto de sua competência e que
não dispunha de recursos para a operação, e que a requisição deveria ser feita ao
comandante do 6ºBI.
Pertencer à Delegacia Supervisora de Capturas era cursar uma verdadeira
Universidade de Polícia, onde se aperfeiçoava na profissão policial, absorvendo
conhecimentos e exemplo de uma fonte inesgotável de sabedoria – o legendário e
saudoso Cel Pedro.
Chamado pelo Chefe, forma carinhosa com que tratava o Cel Pedro, o
memorialista recebe o encargo de apurar um homicídio ocorrido em Itambacuri.
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Esclarecidos os fatos, efetuada as capturas do mandante (filho de um poderoso
fazendeiro), do corretor e do pistoleiro, com provas robustas, solicita os respectivos
Mandados de Prisão.
Este episódio teve repercussões graves.O Cel Pedro convoca o autor em seu
gabinete. Lá encontra o pai do mandante, que enviara uma carta ao Secretário de
Segurança Joaquim Ferreira acusando Klinger de haver recebido a importância
de duzentos mil cruzeiros para indiciar o filho. O desfecho... o caluniador acabou
engolindo a carta a seco.
As demandas da Delegacia Supervisora de Capturas iam se acumulando. A
comunidade queria ver o fim da organização do crime. As prisões continuavam
a ocorrer:
– Assassinato do Delegado de Polícia do município de São José do
Safira; captura do pistoleiro Antônio Lavra, prisões de Zé Caneca – corretor e
Diocélio, mandante;
– Golpes dos “Cheques Comprados” – Fatos apurados e parte dos envolvidos
presa, dentre os quais o francês Alexandre Nicolas Herter, braço direito de Walmir
Vieira da Silva, o cabeça do bando, que havia se evadido para a Venezuela; Élcio
de Souza, funcionário da Agência do Méyer, que abastecia a quadrilha com os
dados; Alexandre e Élcio foram presos no Rio de Janeiro.
– Rixa entre as famílias Sales e Vazante, ambas temidas e reconhecidas como
famílias de homens bravos. A família Vazante perdera dois irmãos, a culpa era
atribuída a Jandir Adriano de Sales, que estava fadado a morrer, o que aconteceu
em plena luz do dia na cidade de Caratinga. Foi o segundo atentado sofrido,
recuperara-se do primeiro.
Este último fato teve grande repercussão, chegando ao Ministério da Justiça.
Apurados... os pistoleiros foram três policiais militares: o cabo Javan Catiro, que
estava destacado e fora encarregado de dar proteção à vítima; o pistoleiro José
Gomes Onze, soldado desertor do 6º e o ex-soldado José Carei, expulso do 6º. Não
havia dúvidas que a família Vazante era a mandante – Chiquinho, que efetuara o
pagamento da empreitada.
A Delegacia Supervisora desloca-se para Teófilo Otoni, onde o “regente do
crime” era Sigesfredo Lemos de Brito, vulgo Alfredão, ex-soldado expulso da PM
capixaba, e que posteriormente ingressara no 6ºBI, onde foi expulso por envolverse em furto de veículos. Alfredão agia como “Corretor do Crime” e como “Matador
Profissional”. Eliminava os algozes pistoleiros por ele contratados – queima de
arquivo e para ficar com o dinheiro da encomenda. Não obstante a trama no
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sentido de fornecer pista falsa de sua localização, o criminoso foi localizado e
preso em Foz do Iguaçu. Foi condenado a mais de 200 anos.
O autor da obra conclui: “Teófilo Otoni estava livre de um Ás do crime”.
Executadas as tarefas, novo desafio é apresentado: foi designado Delegado
Especial de Polícia do Município de João Monlevade. Saiu decepcionado.
Em Cel Fabriciano realizou inúmeras ações reconhecidas pela comunidade
como necessárias, desde melhorias no trânsito da cidade e sobretudo a prevenção
do crime.
Em razão de conflito com um dos juízes da Comarca – corrupto – entendeu
que o melhor seria deixar a Delegacia.
É designado Delegado Especial em diligência nos municípios de Conselheiro
Pena, Itabirinha de Mantena, Central de Minas e Mantena, onde deveria investigar
dois homicídios misteriosos. Em uma semana foram eles apurados. Dos cinco
envolvidos, três presos preventivamente, e dois outros, com prisões decretadas,
mas foragidos.
Antes de remeter o IP à justiça, levou-o ao Cel Pedro, que lhe colocou uma
nova situação: Mantena transformara-se numa região sem lei. A Comarca estava
sem Juiz. A escolha recaíra no Dr. Leonídio Mathias Doelher, que, tendo feito um
excelente trabalho de limpeza do crime em Almenara, seria promovido. Porém,
um óbice: o Juiz só aceitaria a promoção se fosse lotado em Mantena um delegado
da equipe de capturas.
Esclareceu o Cel Pedro que seu nome fora ventilado e aceito, pois o
magistrado já o conhecia de trabalhos policiais na região de Almenara.
Em 24Nov foi nomeado Delegado Especial de Polícia de Mantena.
Naquela cidade colocou em prática toda sua teoria do Ciclo da Polícia Integral.
Restabeleceu a credibilidade da Polícia Militar junto à comunidade, sobretudo
melhorando a qualificação dos policiais, valorizando-os. Selecionou processos de
homicídios tidos como misteriosos e que foram engavetados; desvendou, com
o apoio dos Sgt Wlamir e Rômulo, suas autorias e efetuou a prisão dos autores.
Executou Mandados de Prisão que se encontravam na mesma situação.
Melhorou as atividades de prevenção e repressão ao crime e criminosos –
com a repressão ao porte e comércio de armas, proibição de jogos de azar; controle do lenocínio; disciplinou o trânsito, que era caótico. Desenvolveu, com o envolvimento dos vários setores da comunidade as atividades de polícia comunitária:
Criação da Guarda Mirim, Criação do Clube dos Jovens, dentre outras.
Mantena estava pacificada...perfeita integração Polícia X Povo.
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Em razão do andamento do processo em curso, em sigilo solicitou a sua
saída, considerando a hipótese de ser alvo de mandado de prisão.
O Eco dos resultados de sua ação ressoou em sua saída. Diversas homenagens.
Enquanto o processo se desenvolve consegue concluir, com destaque, o CAO,
que o habilitaria à promoção ao posto de Major. O curso teve início em Mar69, que
coincidiu com a data do nascimento de seu terceiro filho, o qual só veio conhecer
cinco dias após. No dia da formatura recebe do professor Carlos Mário da Silva
Veloso – então Juiz Federal, uma Coleção de Direito Constitucional de Pontes de
Miranda por haver obtido 4 “notas 10” em suas provas.
Após a conclusão do Curso retorna ao 6º BI, onde passa a exercer atividades
administrativas – Fiscal Administrativo, S/3, S/1.
Nesse período, sentiu os efeitos acarretados ao policial preso: impedido para
promoção e realização de cursos e, para agravar, redução salarial com cortes e
tendo ainda de retirar parte dele para pagamento de advogado, cartório etc. Para
alguns os reflexos negativos junto à família.
Produz substancioso estudo onde mostra tais aspectos, sobretudo quando
o policial pratica seus atos em legítima defesa ou estrito cumprimento do dever
legal. Solicita, ao final, seja ele remetido ao Cmt Geral esperando medidas para o
atendimento dos anseios da tropa.
Fato lamentável: durante a solenidade do Dia da Bandeira os presos, sob a
liderança do Soldado Antônio Augusto, possivelmente embriagados, começaram
verdadeira algazarra na cela, gritando e chamando de apelido vexatório o Cmt da
Unidade. Desconhecido por muitos e, na versão de alguns maledicentes e maucaráter, foi o autor acusado de violência contra “indefesos policiais”.
Klinger narra com detalhes o ocorrido; na verdade procurou ele restabelecer
o respeito à hierarquia e disciplina usando sua autoridade moral, sem qualquer
emprego de violência, fez desfilar os presos algemados frente à tropa. Os fatos
foram apurados em Sindicância, cujo encarregado concluiu que suas atitudes
deveriam servir de exemplo e alvo de elogio.
Assume a Delegacia de Ipatinga em 02 de março de 1972, cumulativamente
com o Comando do Contingente Policial.
Ipatinga era cidade considerada de interesse da segurança nacional em
virtude da recém-instalada Usiminas.
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Foi-lhe relatado, pelo Diretor de Operações da PM, que a cidade vinha
sendo alvo de constantes furtos, com destaque para o bairro Castelo onde residia
a maioria da alta direção da Usiminas, tendo sido alvo de roubo o próprio diretor
presidente da empresa.
Assim que assumiu, reuniu toda a tropa passando suas diretrizes, que já eram
bem conhecidas. Uma grande maioria fora seus alunos ou com ele já trabalhara.
Transmitiu-lhes o que esperava de todos para a solução do grave problema
vivenciado pela comunidade: redução da elevada incidência de furtos e roubos.
Diz o autor: “Nossa tropa, internalizou o modus operandi, e tomou, como
questão de honra, oferecer a resposta que a comunidade desejava”.
Sua primeira resposta foi a prisão de uma quadrilha capixaba que agia
impunemente na cidade. A prisão teve repercussão altamente positiva, inclusive
contribuindo para elevar o moral da tropa.
Contava o autor com uma equipe valorosa e participativa nas diversas áreas de atuação: equipe de investigação, administração e emprego operacional
do contingente, setor de trânsito, cartório... alguns desses auxiliares são citados nominalmente.
Foram desenvolvidas ações voltadas para a integração Polícia X Comunidade,
nos moldes das ações desenvolvidas em Mantena. A convocação ao apoio teve
grande ressonância. As prioridades teriam envolvimento da comunidade; o
planejamento policial seria participativo, resultante de um consenso com os
diversos segmentos. E assim foi.
O ambiente era fértil para incitadores profissionais. Relembravam os
acontecimentos de 1963 quando a Polícia entrou em confronto com funcionários
da Usiminas e das empreiteiras, que saiam do trabalho.
Com o apoio da Usiminas, de sua equipe de segurança e das empreiteiras
medidas foram adotadas para eliminação dos pontos de atrito e outros
questionados pela população operária, retirando a “âncora dos agitadores”.
A repressão em alguns momentos teve de ser dura; era grande a presença de
“peões do trecho”, ocasionando grande quantidade de prisões correcionais.
Promovido a Major em abril de 1973 é transferido para a Escola de Formação
e Aperfeiçoamento de Oficiais. Esperava retornar para o 6º Batalhão.
Fecha o Ciclo da Polícia Integral.
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NOVAS FRONTEIRAS / NOVOS HORIZONTES
A passagem do autor pelo DI, como nos locais por onde passou, resultou
inúmeras mudanças.
Desejava o Cmt Geral – Cel Vicente Gomes da Mota – uma completa
remodelação do estilo pedagógico da escola. Para alcançar o resultado, mudanças
radicais ocorreram – estruturação da equipe de oficiais da Escola, o que exigiu a
saída de vários e a chegada de outros que atendessem à necessidade.
O autor, após passar pequeno período na administração, assumiu a Chefia
da Divisão de Ensino impulsionando as mudanças.
Eu, pessoalmente, pude notá-las. Os comentários entre os alunos eram de que
o processo de formação não era o adequado. Notava-se claramente a tendência no
apaisanamento do ensino e da formação.
Passamos, na qualidade de alunos do CFO-4, a ter aulas de Planejamento
de Operações Policiais, ministradas por um dos grandes mestres que depois tive
a oportunidade de conviver profissionalmente – Cap José Alain Lopes, além de
outras mudanças curriculares.
No início de 1974 os alunos do CFO-4 puderam estagiar nas Unidades do
interior, que fora uma das mudanças introduzidas. Fui para Uberaba – 4º BPM
– comandado à época pelo TCel Francisco Pereira Xavier, com o qual tive o
prazer de servir no 14º BPM, no início do ano de 1975. Fui por ele “convidado”
e fiz questão de colocar como minha primeira opção, caso fosse classificado em
Unidade do Interior.
As andanças do “Andarilho da Polícia Militar” são retomadas; é transferido
para Ipatinga, a fim de comandar a nova unidade recém-criada – o 14º BPM.
KLINGER PASSOU POR AQUI...
Destaquei a frase luminar do editorialista João Senna dos Reis. Se eu tivesse
de escolher uma frase para sintetizar o que foi e o que é o biografado esta seria a
minha preferida.
Ao analisar uma vez mais o sentido da palavra “Andarilho” eu acrescentaria
hoje mais um – onde Klinger passou, ele deixou gravada sua passagem com feitos
positivos, não apenas em termos pessoais, mas em “feitos que ele acreditava”.
Sempre tratou suas andanças como uma missão, como uma mensagem a ser
entregue.
É comum encontrarmos colegas de trabalho que utilizam a expressão
quando se referem ao memorialista: “A Polícia tem um divisor – antes e depois
do Cel Klinger”.
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Assumiu o Comando em 09Abr75. Em sua passagem pelo 14º BPM, deixou
plantada a semente da ideologia do que fazer para melhorar a polícia para que ela
cumpra o seu papel de protetora da sociedade, prevenindo e reprimindo o crime
e a criminalidade, com qualidade, em perfeita interação com a comunidade.
Logo na sua chegada visitou todas as frações destacadas, oriundas dos 3º, 6º,
9º e 11ºbatalhões. À época sentiu que havia necessidade premente de levar uma
mensagem à tropa, para que entendessem que pertenciam à nova unidade e que
deles esperava a mesma resposta em todos os municípios de atuação.
Seu lema havia sido colocado na mensagem de posse: Honestidade, Trabalho,
Disciplina e LEALDADE, esta última virtude acrescentada por ele à trilogia legada
pelo Cel Vicente Torres.
Como sempre ocorreu em toda sua trajetória, colheu informações e estruturou
seu Estudo de Situação. Com apenas 2 meses à frente da Unidade expediu seu
primeiro documento normativo e de orientação: as “Diretrizes para Ação dos
Comandantes de Destacamento”. Toda tropa deveria atuar em consonância com o
modelo de Polícia de Interação Comunitária que prevalecia na sede.
A experiência exitosa na implantação das Diretrizes para Ação dos
Comandantes de Destacamento ensejou, em meados 1976, a expedição das
“Diretrizes para Ação das Companhias Operacionais”.
Era importante medir os resultados; assim, pouco tempo depois foram
expedidas as “Normas Provisórias para Avaliação das Cias Operacionais”.
Referidas normas tiveram como parâmetro desempenhos nas áreas de pessoal,
informação, operações e logística em pouco tempo evidenciaram a performance
da Unidade, especialmente o quesito “Operações” – frações que apresentaram
grande número de armas de fogo e punhais apreendidos tiveram como resultado
a redução dos crimes de homicídio/tentativas e lesões corporais.
Os resultados eram mensuráveis. As comunidades sentiram o efeito da nova
concepção de Policiamento Interativo. A criminalidade estava controlada.
Semanalmente eram realizadas reuniões com o Estado Maior da OPM e,
mensalmente, com todos os oficiais da Unidade.
Suas mensagens, ricas de ensinamentos profissionais, sempre foram coerentes
com sua visão cósmica – a busca da perfeição, o amadurecimento consciencial.
Sempre foi um ledor compulsivo, trazendo parte do conteúdo de proveito que lia
para as reuniões e encontros. Exemplo estão nos discursos, palestras e mensagens
contidas nesta obra.
No 14º Batalhão a instrução/treinamento foram intensificados: treinamento
de técnicas policiais intenso, eficiente, eficaz e efetivo; incompatibilidade do
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exercício da função com violência arbitrária; conduta pessoal e social inatacáveis.
O policial deveria ser o exemplo na comunidade. Como política de comando
eram comuns os elogios e notas meritórias publicados em boletim, especialmente
aqueles que conduziam ocorrências de destaque nas atividades operacionais. Não
faltaram punições para os que apresentaram desvios de conduta: “Amai os homens,
não os seus pecados! ” era a máxima.
Como forma de valorização dos policiais destaques foi criado o “Troféu de
Eficiência Operacional Cap Pedro”. Além de homenagear um Policial Símbolo – o
Cel Pedro Ferreira dos Santos – que se tornara uma lenda no combate ao crime,
proporcionava a quem o recebia a honraria de ser associado a ele como exemplo.
E uma menção especial: o Troféu era entregue pelo próprio Cel Pedro. Essa
premiação ocorreu durante todo o período em que Klinger esteve no Comando
da Unidade. Houve uma pausa temporária, porém, tivemos a oportunidade de
fazê-lo renascer quando estive no Comando, no período de 1994 a 96. Tive o
prazer de contar com a presença do querido e saudoso Mestre para entregá-lo em
todas as oportunidades.
O conceito do 14º Batalhão foi tão expressivo junto à comunidade que a
Unidade passou a ser cognominada de “O Guardião do Vale do Aço”, que resultou
no seu estandarte. Tive o prazer de participar do designer armorial do símbolo e
o significado das coisas que representa.
Vários oficiais passaram a integrar os Clubes de Serviço existentes na área
da Unidade – Lions, Rotary, Maçonaria... alguns clubes inclusive fundados com a
participação deles.
As solenidades realizadas pelo Batalhão sempre ficavam repletas de
integrantes da comunidade, e muito importante: vinham dos vários municípios
que compunham a área da Unidade. O Cel Pedro quase sempre prestigiava com
sua presença, sempre respeitado e admirado pela comunidade pelos seus feitos.
A construção da sede do 14º Batalhão serve de exemplo de outras tantas
edificações conseguidas sob o Comando do Cmt Klinger. Sua inauguração, teve
a presença do Governador Aureliano Chaves, do Comandante Geral Cel Carlos
Augusto da Costa, de vários deputados, da Miss Brasil Suzana Araújo, de vários
prefeitos dos municípios vinculados à Unidade. Dom Lelis Lara, então Bispo
Auxiliar em Cel Fabriciano, esteve presente para realizar a benção das instalações;
foi um grande amigo.
A obra imaterial foi talvez a mais relevante: a mística que sustenta e anima o
‘Guardião do Vale do Aço’; a filosofia de Polícia Comunitária implantada.
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Campanhas educativas foram realizadas de forma permanente; empresas
e entidades participavam de forma intensa de suas realizações, especialmente
auxiliando na produção do material: outdoors, adesivos, folhetos etc.; a par dessa
situação o 14º Batalhão tinha livre acesso à imprensa escrita e falada da região.
O registro de sua despedida foi de provocar inveja, à vista da grande
quantidade de homenagens a ele prestadas... sua saída foi sentida, mas ouvimos e
lemos manifestações interessantes brotadas na comunidade... “ele vai semear em
outros sítios”.
Tantos foram os feitos e os fatos relacionados à passagem do Cmt Klinger
pelo Vale do Aço que sem dúvida alguma resultaria em outros volumes de história.
É certo que ele deixou marcado um Comando que, se seguido como exemplo,
contribuirá para o sucesso de todo Comandante que praticá-lo.
Passou o Comando para o TCel Wantuir A. Praxedes em 05 de agosto de 1978.
O “Andarilho” continua a levar sua mensagem... transferido agora para
a PM/3.
O então Major Klinger assumiu a PM/3 em setembro de 1978.
Recebeu do Comandante Geral – Cel Carlos Augusto da Costa – a demanda
que ele esperava ser suprida através do novo Chefe de Seção: “o policiamento
da região metropolitana estava um caos; vários problemas no interior”. O
memorialista deduziu rapidamente as demais demandas, sobretudo decorrentes
da estrutura organizacional e a prevalência das atividades meio sobre as atividades
fim da corporação; os comandos das unidades operacionais estavam acomodados,
sobrecarregados de atividades administrativas; inexistia fiscalização, sobretudo
noturna.
Menos de 2 meses se passaram; veio a primeira orientação do Comandante
Geral através das “Diretrizes Provisórias Para a Dinamização Das Operações
– D 1/11 PM”.
O documento, além de trazer aspectos conceituais de princípios de administração, foi ousado na definição das atribuições e responsabilidades dos diversos órgãos, descendo a detalhes das atividades a serem praticadas pelos Coronéis
Diretores, Comandantes de Policiamento de Área, pelos TCel Comandantes de
Unidade, especialmente no tocante a fiscalização. O próprio Comandante Geral
estabeleceu para ele tal atividade juntamente com o Chefe do Estado Maior e Chefes de Seção. O documento está contido integralmente nesta obra.
Um evento de natureza grave fez com que o Chefe da PM/3 fosse
convocado para uma missão melindrosa, mas para a qual ele havia se formado
com louvor: captura de criminosos. A região de Sete Lagoas estava em pânico
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devido a ação dos temíveis “irmãos piriás”. As ações desencadeadas pela unidade
com responsabilidade territorial eram ineficazes; a imprensa já questionava a
competência da Polícia Militar.
Convocou um amigo, que com ele havia trabalhado na Delegacia Supervisora
de Capturas – o saudoso Major Jurandyr – e passou-lhe a missão, e que tinha
liberdade para compor a sua equipe. Em apenas 12 dias estava cumprida. No dia
24 de dezembro a equipe confrontou-se com os criminosos, que vieram a óbito.
Assim era o trabalho da Equipe, não tinha hora, local e nem dia para o trabalho; os
“irmãos piriás” possivelmente não esperavam ações da polícia em plena véspera
do Natal. Em sólido relatório de IPM o memorialista conclui pela legitimidade da
ação, que foi aceita pelo Ministério Público que mandou arquivar os Autos.
Também é expedido nesse período o Plano de Conduta do Ensino e
Instrução/1979...
É idealizada a revista “O Alferes”, cujo primeiro número chegou a ser estruturado e produzido pela Imprensa Oficial; entretanto, não chegou a ser impressa.
Klinger afasta-se da PM/3 para realizar o CSP em São Paulo, em Fev79,
retornando em 27Julho. Ocorrera mudança no Comando Geral da Corporação
e ele não mais retornaria para a Chefia da Seção de Estado Maior. Recusa-se a
assumir a Diretoria do Hospital Militar; recebe ordens para aguardar em casa.
No dia 30 de julho recebe uma “Missão Inesperada” ao comparecer ao
Gabinete do Cmt Geral, por ele convocado: “Klinger, o CPC está de férias, a cidade
uma balbúrdia. Assuma o comando e restabeleça a ordem. Requisite tropas e meios
em meu nome...”.
Estruturou e comandou o Batalhão Provisório de Choque para conter o
movimento desorganizado e violento dos operários da construção civil. Outras
sucessivas paralisações ocorreram na região metropolitana e em algumas cidades
do Interior. A cada momento uma manifestação: transportes, comerciários,
funcionários públicos municipais, bancários e metalúrgicos.
Restabelecida a normalidade recebe o convite para comandar o 1º BPM.
Foi-lhe assegurado, durante a conversa, que o Governador já estaria buscando a
autorização para a criação do Batalhão de Choque, cuja missão de estruturá-lo e
comandá-lo lhe estaria reservada. Assume o Comando do BG em 24 de agosto de
1979. A cerimônia é prestigiada por vários amigos do Vale do Aço.
Nova avaliação de conjuntura... necessidade de compor a equipe para a
difícil tarefa de reestruturar a Unidade. Vários oficiais foram afastados em razão
de estarem envolvidos com atividades de segurança privada, a exemplo do excomandante; havia um claro desvirtuamento de foco, com graves prejuízos
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operacionais. As Diretrizes para a Dinamização das Operações haviam sido
esquecidas...
O comandante já se preparava para a futura missão; já tinha em mente como
estruturar, treinar e empregar a tropa. A experiência no comando do Batalhão
Provisório fora de grande valia; parte da equipe já estava composta.
Após 4 meses à frente da Unidade, em 17 de janeiro de 1980, passa o comando
para o TCel Paulo Duarte Pereira.
Nasce o Batalhão de Polícia de Choque... 21Dez79. Sua implantação passa a
ocorrer a partir do dia 01Jan80.
Em pouco tempo, como sempre aconteceu nos outros sítios que passara,
expediu a cartilha que serviria de bússola para os comandados – O Meu Batalhão
de Choque – em linguagem simples, ilustrado, de fácil leitura e internalização.
Também foram definidos conceitos indispensáveis para a execução das
atividades; alguns exemplos: – Missão Principal, Especial e Secundária; –
Treinamento, cujos pontos básicos consistiam em atividades físicas permanente,
inclusive com superação de obstáculos – correr, escalar, saltar, lutar e atirar; –
Adestramento e emprego da tropa com cães.
A tropa estava enfim preparada para atuar. Espantar, dissolver, mas nunca
agredir. Em algumas situações, se atuando de forma estática, tolerar insultos e
nunca reagir. A tática da SUCATRA (Surpresa, Cavalaria e Trânsito) foi utilizada
inúmeras vezes. As manifestações, quando autorizadas, tinham lugar certo para
ocorrer; se houvesse descumprimento a Tática era sempre empregada com
êxito. Seu emprego exigia ações sincronizadas, rápidas, velozes; não deveriam
durar mais do que 2 minutos. A imprensa, também apanhada de surpresa, não
obtinha o que almejava: fotografar ou filmar atos de arbitrariedade, pois estes
raramente aconteciam.
Passado o período de intensas manifestações, anos de 80/81, o memorialista,
vendo o avanço da criminalidade violenta na região metropolitana, entendeu a
necessidade de intensificar a “Missão Secundária” do BPChq. Propôs a criação
das Rondas Táticas Metropolitanas – ROTAM. A proposta se tornou realidade
no Comando do Cel Jair Cançado Coutinho. A tropa escolhida careceria de
orientações claras e seguras de como atuar. Preparou e expediu a cartilha: Manual
de Procedimentos ROTAM.
O documento trazia em seu bojo, além de orientações sobre técnicas de
atuação, ricamente ilustradas, táticas especiais como “rastreamento”, “operações
de cerco, bloqueio e intercepção”.
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As ROTAM deveriam chegar no local de ocorrência para resolver; não poderia deixar soluções incompletas. Se não prendesse em flagrante colheria o máximo
de informações sobre o fato e, existindo evidências, rastrearia em busca da autoria
e se possível da prisão, sobretudo quando o evento era de grande repercussão. Isto
ocorria com certa frequência. Oficiais e Praças tinham este conceito internalizado.
A pedido do Cmt Klinger foi elaborado o “Canto de Guerra do BPChoque”.
O Cmt convocou dois amigos da reserva: o Major Felisbino Cassimiro Ribeiro,
poeta e repentista, e o Major Dolarino Pereira da Rocha. Isto fez crescer o moral
de tropa.
O Batalhão de Choque e as ROTAM fizeram História.
Assume o Comando do Policiamento da Região Metropolitana em 15Mai81.
Nova missão, novo diagnóstico, estabelecimento do Plano de Ação e Metas.
Após compor a nova equipe, tratou de reformular o Quadro de Situação
do Policiamento.
O Conceito de Operação – “Malha Protetora do Policiamento Ostensivo” –
foi materializado num simples e eficiente Plano de Operações, que consistia no
estabelecimento de fases de recobrimento das diversas áreas.
Foi consolidada a figura do “RASTREAMENTO”, que passou a ser praticado
em todas as Unidades do CPC.
Vários percalços aconteceram, mas todos resolvidos com a devida serenidade
e cautela, sobretudo os que envolvia a Polícia Civil: apreensão e restituição de
veículos, apreensão de drogas etc.
Encontros da Comunidade de Operações, os consagrados ECO, envolvendo
todos os oficiais pertencentes ao CPC passaram a ocorrer, tendo sempre na
pauta Estudos de Caso das Ocorrências mais complexas. Estas ocorrências eram
dissecadas em profundidade com os fatos expostos com clareza e franqueza: ações
desenvolvidas – acertos e falhas e, como conclusão, o que se extraía de exemplo
com as consequentes recomendações sobre as providências a adotar. Também
sempre foram apresentadas as Diretrizes de Policiamento Ostensivo – Instruções
de Conduta Operacional – ICOp, Instruções de Conduta Administrativas –
ICAdm e as Notas Instrutivas. Era comum o autor apresentar suas considerações
sobre a pauta do Encontro e suas mensagens profissionais.
O Comando do Cel Klinger caracterizou-se por um rico arcabouço de
normas e palestras (mensagens). Pode-se afirmar que o CPC passou a ser Fonte
Doutrinária de Emprego, inclusive para as Polícias de outros Estados.
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Em sua gestão foi criado o “Torneio Malha de Ouro”, que envolvia todas as
unidades sob seu comando.
A quantidade de assaltos a motoristas de táxi estava trazendo comoção,
não só junto à categoria, mas também junto aos usuários do sistema. As ações de
prevenção não traziam resultados satisfatórios; foi concebida e implementada a
“Operação Pára-Pedro”, com execução por todas as unidades nos corredores onde
a modalidade criminosa poderia vir a acontecer; em pouco tempo a tranquilidade
foi restabelecida.
Em suas memórias o autor ressalta a satisfação por haver participado
de inúmeras iniciativas grandiosas do Cmt Jair Cançado Coutinho, por ele
considerado “Um Comandante Visionário”:
– Criação da Polícia Feminina; – Segurança Jurídica e Operacional – foi
promulgada Lei alterando o Estatuto: se no Inquérito ficasse comprovada a
legitimidade da ação o policial prosseguiria sua carreira normalmente – promoção,
cursos, sem desconto em seus salários, em que pese a possível continuidade do
processo penal. – Consecução de moradias no bairro Morro Alto, a fim de atender
a grande quantidade de famílias desabrigadas em razão das enchentes do Rio
Arrudas; – Valorização Profissional – Criação da Medalha de Mérito Profissional
– antiga proposta apresentada ao Cmt Geral quando ainda Cmt do14º BPM; –
Modernização do COPOM, com a consequente redução do tempo de espera no
atendimento das demandas de ocorrência – referência no despacho de viaturas.
– Criação e Instalação do 18º BPM, em Contagem.
Assume o Governo do Estado Tancredo Neves. Com ele novo Cmt Geral
– Waldir Soares. Em sua narrativa Klinger descreve fatos políticos interessantes,
dentre os quais a realização de um comício, em Belo Horizonte, pelas “Diretas
Já”. Tancredo passou-lhe pessoalmente a diretriz: “Coronel Klinger, quero ordem e
apoio ao povo, sem ostensividade de tropa”.
A tropa se fez presente, de forma invisível, mas pronta para atuar. Nenhum
incidente. Tropa dispensada por volta da 1:30 h da manhã. Por volta das 2:30 h, já
em casa, recebe um telefonema, era Tancredo Neves: ‘Coronel Klinger, perfeita a
atuação da Polícia Militar. Apenas duas palavras – Muito Obrigado’.
Amargou ataques de fanáticos ideológicos; não o esmoreceram.
Nesse período novas contribuições profissionais. Atende pedido de seu
colega Dorgival Olavo Guedes para ser o instrutor de Trabalho de Comando para
o CSP e Tática Policial para o CAO. Produz excepcional material de orientação,
que continua sendo excelente fonte de consulta. Tem 2 dissabores: reprova um
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aluno TCel amigo do General Nilton Cruz; o material distribuído como fonte de
consulta é copiado por um oficial do Ceará, que o publica em forma de livro.
Impulsionado por inúmeros oficiais, candidata e é eleito Presidente do Clube
dos Oficiais, onde sua gestão faz-se notar. Além das inúmeras promoções sociais,
tem a oportunidade de criar o “Troféu Alferes Tiradentes”, destinado a distinguir,
anualmente, sócios ou familiares que se destacassem na vida profissional
e literocultural. Foram outorgados 15 Troféus por mérito, que foi o limite
estabelecido, e um, hors concours. O primeiro a ser galardoado foi o Cel Antônio
Norberto dos Santos. No ano seguinte, o contemplado na mesma condição, foi o
Cel Pedro Ferreira dos Santos – reconhecido “mestre dos mestres na arte de fazer
polícia”. Tancredo Neves compareceu para fazer a entrega em 2 ocasiões.
Ainda como CPC, uma decepção. Seu amigo, Secretário de Governo,
confidenciara-lhe a intenção do governador Tancredo em nomeá-lo Cmt Geral
em substituição ao Cel Waldir, prestes a transferir-se para a reserva. Sugeriu-lhe
que tirasse férias; esclareceu que a disputa estava acirrada com inúmeros pedidos
políticos, alguns forrados de intrigas e difamação e seria bom afastar-se. Coisa que
nunca aconteceu, entrou em gozo de 15 dias de férias. Ao retornar, participando
de um evento na 4ª DE, foi informado pelo mesmo secretário que o governador
não pudera designá-lo em razão de um veto da esquerda. Posteriormente tomou
conhecimento de que fora acusado de ser o responsável pela “chacina de operários
em Ipatinga”, em 1963, denúncia maledicente e totalmente infundada.
Foi designado o Cel Leonel Archanjo; o critério – era o Cel mais antigo.
Conversa com seu amigo e solicita sua saída do CPC; estava encerrado
seu ciclo.
É lhe dada a oportunidade de escolher o cargo que gostaria de exercer; foi
sincero, um sonho era comandar a Academia, mas precisaria de autonomia, pois
não aceitaria subordinar-se à Diretoria de Ensino.
Passa o Comando do CPC ao Cel Welison de Oliveira Carvalho em 10Jul84.
Assume o Comando da Academia em 13Jul84.
Klinger sempre foi um homem de ideias e realizações. Analisada a conjuntura
do país – ambiente de crise econômica, política, social, e de incertezas – buscou
estabelecer a sua linha de ação. Encontrou-a em José Ortega y Gasset, fundador
da Escola de Madri: distinguia ele três funções da Universidade: “Transmissão da
Cultura, Ensino das Profissões e Investigação (Pesquisa) ”.
O Ensino foi estabelecido em 3 áreas: Fundamental; Técnico e Educação Física.
Reforçou a equipe, trazendo outros oficiais afinados com seu método.
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Em sua mensagem de posse enuncia, de forma expressiva, o que entendia
da “Missão da Academia”, e o que esperava de todos – Direção, Corpo Docente
e Alunos.
Era preciso algumas atitudes de impacto:
– Todo cadete obrigatoriamente deveria pertencer a uma das equipes
desportivas;
– Aos sábados, treinamento desportivo de todas as equipes – presença
exigida de todos; ninguém ficaria de fora;
– O cadete, para entrar em gozo de férias, obrigatoriamente deveria
submeter-se a duas “provas do Comando”: transpor a Pista de Aplicação Militar
em 4min30seg e saltar do trampolim. Isto, além de ser aprovado nas disciplinas
curriculares. Os de segunda época ou reprovados não tinham férias.
Várias melhorias nas instalações: – Ampliação do rancho; construção de um
palanque; novo prédio para o CFO; reforma das instalações para os Cursos de
Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos; reforma da PAM; remodelação das
instalações da Orquestra Sinfônica – A Academia deveria ser a “Sala de Visita”
da Polícia Militar. Quando da inauguração do Stand de Tiro, recém-construído,
proferiu uma mensagem inspiradora, evocando o exemplo do legendário
mestre Cel Pedro.
Na área de ensino foi estabelecido um apoio da Fundação João Pinheiro para
os cursos de pós-graduação – CAO e CSP. Após a assinatura do Convênio pelo
Cmt Geral passou a ser efetivo a partir de 1985.
A exemplo das medidas adotadas em todos os sítios que passou, foram
expedidas diversas normas: Manual do Aluno (CFO e CFAS), Normas Gerais de
Ação-NGA, utilização Biblioteca, Praças de Esporte, incluindo Pista de Atletismo
e PAM, como também as piscinas do COPM.
Acorde com os princípios básicos do ensino-aprendizagem, foram
estabelecidos estágios para os alunos de todos os anos: O CFO/3 foi contemplado
com estágio de um mês nas unidades operacionais do interior, além de um
Estágio de Montanhismo patrocinado pelo 11º BI/EB, em São João Del´Rey.
Como Comandante da 1º Cia - CFO, além dos cadetes, eu e todos os oficiais da
Cia participamos da realização desse estágio.
Na gestão do Cmt Klinger ocorreram várias solenidades de destaque,
algumas atípicas: – “10Maio85 – 120 anos da partida da Brigada Mineira rumo ao
Paraguai” – cerimônia para entrega do Espadim Tiradentes aos Cadetes do CFO1. Realizada em Ouro Preto, “com apoio do então Cmt da 4ª DE, Gen José Eduardo,
e do Cmt da 4ª Brigada de Infantaria, Gen Tinoco. A exibição, com o magistral
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desempenho de nossa Grande Banda, o carrilhão e os disparos de canhão, constituiu
um show nunca visto em Ouro Preto”. Esteve presente o Ministro da Cultura –
mineiro José Aparecido;
–Dez1986 – CINQUENTENÁRIO FORMATURA 1ª TURMA CFO – ÁPICE
DAS HOMENAGENS. O autor faz realizar conjuntamente com a Formatura dos
Aspirantes de 1986 homenagem àqueles que concluíram o curso em 1936 – A
primeira turma do CFO. O paraninfo dos formandos foi o mineiro Ministro do
Interior Ronaldo Costa Couto. Em seu discurso ele recordou“... Eu devo a minha
própria vida à PMMG. Há cerca de 2 (dois) anos atrás estive visitando o inferno
por três horas, e fui resgatado da morte pela competência, pela coragem, pela
dedicação de colegas dos senhores, pela organização da nossa PMMG. Organização
profissional, competente, a PMMG é orgulho dos mineiros”.
“APM – Fonte Doutrinária” – A APM constituiu-se em fonte doutrinária:
– retomada das edições da Revista “O Alferes”; – publicação de várias palestras
do memorialista de cunho doutrinário: “O Tenente de Polícia Militar”, no
encerramento do Seminário de Chefia e Liderança/PMMG, 05Jul85; “Delinquência
Contemporânea: Violência e Terror”, “O Problema da Violência Urbana”,
“Polícia: A Nobreza da Missão e os seus Paradoxos”. Trabalho de Pesquisa sobre
transgressões disciplinares e infrações penais praticadas por oficiais subalternos
no período de Jan80 a Out84, que resultou na palestra Confidencial – “Reflexão
dos Instrutores da APM”.
Além das atividades de policiamento de eventos esportivos e artísticos
a APM, no período de Comando do autor, envolveu-se em duas operações
extraordinárias: proteção ao Velório do Presidente Tancredo Neves e Controle da
Rebelião dos presos em Neves.
Coroando o Treinamento Desportivo o Cmt Klinger buscou envolver os
cadetes em várias competições externas, o que trouxe excelentes repercussões:
Jogos Presidente Tancredo Neves - Polícia Militar do Rio de Janeiro; Jogos de
Integração – Pernambuco; Jogos Visconde de Mauá – EFOMM – Escola de
Formação da Marinha Mercante (RJ); Competições EPCAR – Escola Preparatória
de Cadetes do Ar (Barbacena); Jogos da Independência – Escola Superior de
Agricultura (Lavras); Jogos da Amizade – Academia de Polícia Civil (MG) e
Instituto de Ensino Superior Newton Paiva.
No Comando de Klinger a Academia passou, literalmente, por uma
revolução. Pode-se dizer que foram 2 anos e 8 meses edificando, com sacrifício,
mas com grande prazer, a Faculdade de Segurança Pública de seu sonho.
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As Turmas dos anos de 1985 e 1986 ainda hoje manifestam sua gratidão a ele
pelo aprendizado e pela contribuição na edificação do caráter de seus integrantes.
Prestam-lhe homenagens todas as vezes que reúnem.
Uma simples reflexão: é difícil explicar como algumas pessoas entram na
vida de outras. Com certeza o trabalho realizado no Comando da Academia,
mesmo com austeridade em vários momentos da travessia, foi um ato de amor...
pode-se dizer que foi atingida a sublimação, a satisfação pelo dever cumprido.
Em sua despedida o carinho demonstrado por todos que com ele conviveram.
A presente “Enciclopédia” é repleta com os exemplos das homenagens recebidas.
Transfere o Comando em data de 12Mar87.
KLINGER PASSOU PELA ACADEMIA...
Paralelamente com o Comando da Academia, desde março de 1986, Klinger
vinha exercendo as atividades de Chefe do Estado Maior, função que lhe coubera
por ser o oficial mais antigo, até que o Cmt Geral – Cel Leonel – definisse com o
Governador Hélio Garcia a substituição do Cel Dorgival, recém transferido para
a reserva.
Cobrado com insistência pelo Cmt Geral o indeciso Governador indagou: Se
eu protelar e não nomear ninguém? Dada a resposta, encerrou o político: – Então,
fiquemos assim. E você me livra de um problema.
Situação “sui generis” no entendimento do memorialista.
Iria solicitar sua transferência para a reserva; contudo, a pedido do amigo,
que lhe manifestou sua discordância, acrescendo que a PMMG não poderia ser
submetida à vontade dos “mercadores da intriga”.
Em 07Abr86, com pleno apoio do Cmt Geral expede suas primeiras
diretrizes para os Coronéis. O documento, contendo 10 páginas encontra-se na
presente obra.
O “Andarilho”, na Reta Final, fala sobre o Estado-Maior em Ação.
Narra a existência de um grupo que procurava estabelecer um “Centro
Paralelo de Poder”, que criava dificuldades para a concretização de algumas ações,
exigindo maior esforço e malabarismo para superá-las. Chegou a anotar em
seu caderno de memórias: “A Polícia Militar atual está minada. O Gab. Militar
transformou-se num Centro Paralelo de Poder”.
A postura do Cmt Leonel constituiu-se em fator decisivo para as ações que
foram desencadeadas. Revela o autor a sua firmeza e convicção no exercício do
Comando, citando algumas virtudes que ornam o seu caráter: “homem manso,
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humilde, tranquilo e equilibrado emocionalmente, mas de uma coragem incomum,
demonstrada em diversas ocasiões”.
Com seu apoio algumas das ações implementadas:
– Lei de Fixação de Efetivo para o exercício de 1987;
– Reajuste Salarial;
– Curso Intensivo de Habilitação de Oficiais;
– O Novo Prédio do Comando Geral, inaugurado um mês antes de sua
transferência para a reserva;
– Clube Social dos Cabos e Soldados – O Cmt Geral entendia justa a
pretensão, mas alertou que não poderia permitir que as pretensões descambassem
e insurgissem contra os princípios da hierarquia e disciplina. Após alguns
percalços e medidas saneadoras o Clube Social de Cabos e Soldados foi criado,
com seu Estatuto aprovado e instalações já escolhidas e entregues ao Clube
mediante comodato.
– COPOM – Avanço Tecnológico – inaugurado juntamente com o novo
prédio; o COPOM existente, inaugurado em 1982, foi transferido para Juiz de Fora;
– Comando de Radiopatrulhamento Aéreo-CORPAER – O Comando Geral
tinha pressa em lançar o novo modelo de patrulhamento ainda em sua gestão.
Contou com o apoio do Governador Hélio Garcia. Foi então adquirida a primeira
aeronave. Os oficiais selecionados já haviam sido formados pela Escola Superior
de Aviação-ESA, de São Paulo, que cedera 3 vagas para a Polícia Militar.
Surpreendido por companheiros de trabalho, dentre eles o Cel Jayro
Gomes de Oliveira, com o apoio do Cmt Geral, foi editada a obra “Mensagens
Profissionais”, que continha cinco trabalhos de sua autoria.
Sob o Comando do Cel Leonel e estando o autor na Chefia do Estado-Maior a
Polícia Militar de Minas Gerais patrocinou, no período de 08 a 14 de fevereiro/87,
o III Congresso Brasileiro das Polícias Militares. Foram 34 Teses apresentadas e
encaminhadas aos Constituintes. A abertura contou com a presença de Ulysses
Guimarães e o encerramento com o Senador Alfredo Campos.
Klinger, em seu último ato como Chefe do Estado-Maior, entrega sua
mensagem em substancioso discurso, uma verdadeira oração: Recorda-se o autor
de comentários do Chefe do Estado-Maior da 4ª DE, presente na solenidade: –
“Cel Klinger, além de ministrar uma lição de Estado Maior, você deu um recado a
quem precisava ouvir”. ”
O elogio individual concedido ao autor, pelo Cmt Leonel, é uma síntese de
sua BIOGRAFIA.
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Desconheço profissional que tenha se igualado a ele na contribuição
para com a Polícia Militar. Sua trajetória constitui-se, no meu entendimento,
uma verdadeira oração. Repito o que disse no início desse Prefácio; este livro é
uma “Enciclopédia”; o conteúdo aqui contido, além de fazer HISTÓRIA serve
de ensinamento para todos que exercem ou venham a exercer a difícil “arte de
fazer polícia”. Com certeza honra e honrou seu preceptor o legendário Cel Pedro
Ferreira dos Santos. O Cel Klinger é também uma lenda.
KLINGER SEMEOU COM FARTURA...
KLINGER PASSOU PELA POLÍCIA MILITAR!
Edgar Eleutério Cardoso
Cel Veterano da PMMG.
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“O soldado é um nômade;
vive onde o dever o chama.”
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PREÂMBULO

DO NASCITURO AO ADOLESCENTE
“Sabei que não há nada mais elevado, nem
mais forte, nem mais saudável, nem doravante mais
útil para a vida que uma boa lembrança, sobretudo
aquela trazida ainda da infância, da casa paterna. ”
(Fiódor Dostoievski,
in OS IRMÃOS KARAMÁZOV)

I – Uma visão cósmica
Creio em Deus. Na trajetória evolutiva do Espírito imortal. Na pluralidade
dos mundos. Nas vidas sucessivas. Na reencarnação. Nas migrações cósmicas.
Creio que, em sendo nós, cada um individualmente, uma centelha do Criador
incriado, trazemos, na nossa essência, potências que nos permitem manifestáLO e expressá-LO em todos os passos de nossa caminhada terrena (a pequenina
semente tem em potência, na sua essência, a majestosa árvore, mas também a
imensa floresta). Somos os Seres inteligentes do universo, e o livre-arbítrio nos é
um atributo imanente. Nossa Alma potencializa-se no pensamento e na vontade.
Esta travessia terrena (e/ou aquelas que já encetamos, perdidas na poeira
do tempo) é uma passagem, e não, um fim em si mesma. É uma passagem para
provas, para o resgate, quem sabe, de débitos pretéritos. Pode ser uma passagem
escolhida, planejada de comum acordo nas altas esferas espirituais. Como pode ser
impositiva, expiatória, para que, no fogo das agruras e dos sofrimentos, aprendamos
a descortinar as clareiras nas densas sombras das florestas; aprendamos a utilizar,
com foco no amor, o potencial de que somos dotados. Pode ser, também, uma
passagem missionária de um Espírito das altas e incognoscíveis esferas cósmicas –

1
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um Ser que nos veio ajudar ou apoiar, a nós que nos situamos em níveis inferiores
do estágio evolutivo (a história nos mostra muitos desses Seres missionários, que
nos legaram exemplos e mensagens imperecíveis).
Estas travessias terrenas compõem o grande ciclo evolutivo que alguns
denominam “A Grande Vida”.
De qualquer forma, um entendimento há de ser cristalino, cada passagem
que encetamos é veloz e fugaz. Nós corremos atrás do tempo diminuto, muitas
vezes iludidos e desperdiçando esse tempo, escravizando-nos às paixões e aos
impulsos primitivos, curvando-nos ao anseio de vida longa e de glórias, à ilusão
das riquezas materiais, honrarias e poder. Na verdade, se estivéssemos num bom
estágio do despertar consciencial, utilizaríamos cada travessia reencarnatória
para nos construir como novo homem, tendo por lastro o amor, e desempenhar
um papel solidário e fraterno na construção de um mundo melhor, um mundo de
justiça social e paz.
Quando penso na finalidade dessa caminhada terrena, gosto de recordar
aquela história verídica do grande conquistador e maior guerreiro da antiguidade
– Alexandre Magno – que, após dominar o mundo de então, dos 20 aos 33 anos,
expirou, cercado por seus Generais, de uma infecção fatal.
Alexandre, lembremo-nos, infalível nos combates e nas conquistas, e
incensado por seus soldados e bajuladores, julgou-se um “deus”, porém, nos seus
momentos finais, sua consciência clareou. Chamando seus fieis colaboradores,
expressou seus três últimos desejos:
1º) meu caixão deve ser conduzido tão somente pelos médicos mais
eminentes do império;
2º) minhas mãos estendidas devem ficar fora do caixão;
3º) todo ouro, prata e jóias e haveres que arrebanhei na jornada de conquistas, devem ser espalhados ao longo do caminho que levará meu corpo à sua
última morada.
Os dignitários da corte ficaram perplexos – nosso “deus” delira, exclamavam
– e, respeitosamente, pediram explicações – Majestade, por quê desfazer dos bens
tão arduamente conquistados em batalhas para a gentalha? Por que não nos dar a
honra de também homenageá-lo? Serenamente, Alexandre, antes de seu último
suspiro, respondeu: – O momento da morte do corpo é irreversível. Nenhuma
ciência, nenhum médico, por mais sábio, pode impedir o desenlace. Por isso, com
os mais eminentes médicos carregando o corpo inanimado daquele que vocês
consideravam “deus imortal”, quero que esta lição fique bem evidenciada. Quero
que a ilusão se desfaça.
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Ohhhhh! Admiraram os soldados e cortesãos que não tinham essa
compreensão. E, sereno, Alexandre prosseguiu: – Vim ao mundo, expelido pelo
ventre de minha mãe Olímpia, completamente nu. De mãos vazias. E quero que todos atestem que retorno ao plano desconhecido de mãos vazias. Por isso as mãos de
meu cadáver devem, vazias e limpas, serem mostradas ao povo, porque isto deve ser
a nossa compreensão da vida: limpos e sem nada chegamos; sem nada retornamos.
Os presentes quedavam-se. Estavam perplexos com a nitidez do raciocínio
e a lucidez do Imperador naqueles momentos finais. Então Alexandre finalizou:
– Por que jogar fora todas as riquezas amealhadas nas conquistas? Porque não
possuem nenhum valor. Por mais que acumulemos, nada podemos levar para a
outra vida. O ouro, as pratas, as jóias etc, tudo é perecível. Nada disso tem serventia
nas paragens para as quais retornamos. Jogando todos os tesouros que acumulei
ao longo da estrada, quero mostrar-lhes a verdade da vida. Vocês que tenham
inteligência para percebê-lo.
Meditando sobre essas ensinanças de Alexandre Magno, continuemos em
nossas reflexões, esclarecendo que toda reencarnação, visando a continuidade
da evolução do Espírito, é precedida de um planejamento no mundo espiritual.
Salvo o caso das reencarnações compulsórias, de caráter expiatório, contam com
a participação do reencarnante. Este tem por escopo superar dificuldades em
vidas transatas, resgatar pendências ou débitos, ou melhorar-se na caminhada
incessante rumo à perfeição (Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso
Pai celestial – Mt 5:48).
Assim, quando aqui se chega encoberto pelo véu do olvido, recomeça-se a
vida nova, guiando-se, às vezes, por aptidões que costumam brotar do subconsciente, ou por intuições que vão emergindo no decurso da jornada.
Existe uma prece secular que, invocando a Deus, diz em um de seus versículos:
“Dai ao viajor a estrela guia...”. Sim, na verdade, quando aqui retornamos,
precedidos de um traçado com nossos objetivos de vencer provas, ou cumprir
missões, ou aperfeiçoar, muitas vezes caímos nas tentações ilusórias do mundo de
“Mamom”. Ficamos obnubilados ou fascinados pelos prazeres que nos rodeiam;
somos atraídos pelas benesses da riqueza, do gozo, da luxúria; embriagamo-nos
pelo poder. Se não encontrarmos nossa estrela guia para corrigir os desvios ou para
retomar a caminhada correta, teremos uma reencarnação perdida, quase sempre
exaurida com débitos acrescidos. Isto, contudo, não é o geral. Certamente, a maior
parte dos Espíritos faz da travessia terrena sua ponte de ascensão. Reveste-se de
sabedoria, fortaleza e amor ao longo da caminhada. Sabe construir e resistir às
tentações, ou tem vontade forte e incoercível para lutar com denodo e reerguer-se
nas adversidades.
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Não há na vida humana o maktub – fatalismo, estava escrito – dos árabes.
Há, isto sim, objetivos fixados, na fase pré-reencarnatória, com a participação
decisiva do interessado. Como o ser humano, Espírito encarnado, tem potencial
para resistir as tentações mundanas e realizar o que deseja, e é dotado do livrearbítrio, não é errado dizer, afirmar, taxativa e peremptoriamente, que “o homem
constrói seu destino”, é ele seu próprio arquiteto. Não importa a família em
que nasceu, o meio em que foi criado, o destino de cada um está dentro de si,
depende dos pensamentos que engendra (tudo o que existe foi antes pensado) e
da vontade interior manifestada no realizar e no concretizar. Nenhum obstáculo
é instransponível ao homem que quer, pois, “querer é poder”. Nenhum poder
ou obstáculo pode se opor à vontade do homem evolutivo, que teve o despertar
interior de suas potencialidades divinas.
Importante entendermos que o reencarnar é um renascer contínuo de
oportunidades. Uma dádiva divina. Um novo começo. A certeza de que na obra
do Criador a evolução é inexorável, não há castigo eterno. E tudo isso o notável
pensador Hermann Hesse sintetizou com um mergulho filosófico profundo
no seu poema “Os Degraus”1, deixando claro que “em todo o começo reside um
encanto que nos protege e ajuda a viver” e que “o apelo da vida que nos chama não
tem fim...”.
Em particular, mas apenas em sentido especulativo de minhas reflexões,
suponho (olhe bem, suponho apenas, pode não ser isso) que em vidas passadas
fui policial. Isto explicaria a naturalidade com que, desde meus primórdios no
exercício da profissão, entendi os aspectos mais sagrados e sublimes da atividade
policial: 1) enxerguei-a como missão de sacrifício e abnegação, 2) resignei-me
aos salários que me davam condições de sobreviver, apesar das dificuldades, 3)
apreendi e internalizei que a honestidade constituía princípio inarredável da
conduta policial, 4) tive facilidade em conceber e executar planos que controlavam
a criminalidade nas regiões e cidades por onde passei, 5) as táticas e técnicas de
abordagem, tanto em locais de homizio de criminosos como em situações de
perturbação da ordem pública, fluíam naturalmente de minha mente, 6) sempre
fui dotado de uma intuição privilegiada no desvendamento de dezenas de crimes,
7) no exercício da profissão, fui homem do terreno, comandei operações com
desenvoltura como se estivesse fazendo tudo isto há séculos, como também

1

Reflexões poéticas de cunho filosófico do personagem central – José Servo – do livro “O Jogo
das Contas de Vidro”, obra de Hermann Hesse, contista/romancista/poeta/filósofo alemão,
que lhe valeu o Prêmio Nobel da Literatura, em 1946.
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percorria tranquilamente os caminhos da teoria policial, desenvolvendo ensaios
e conceitos escritos. O certo é que a Polícia, como arte ou ciência, sempre me
foi familiar; seus conceitos, práticas e segredos jorravam de meu consciente
mais profundo como se fora algo ou substância ali de há muito depositada e que
emergia para o atendimento a uma demanda existencial.
Pela ótica em que coloco estas especulações introdutórias, entendo, por
outro lado, que reencarnei no seio de uma família que escolhi. Filho de um
policial austero, trabalhador, honesto e cumpridor dos deveres, isto me inspirou e
balizou meus caminhos. Seu lado sombra, no entanto – a brutalidade, a violência,
o atrabiliarismo... – influenciou-me até certo ponto, ensejando desvios temporais
em minha trajetória. Contudo, analisando hoje, vejo que esse “lado sombra”,
foi uma prova que tive de vencer e, creio, venci, pois, ainda nos primórdios
da carreira, à luz de uma reflexão interior, compreendi que a força policial – o
poder da coerção – poderia e deveria ser aplicada sem o uso da violência, da
arbitrariedade, ou da truculência. Fui apologista, pratiquei e fiz praticar, na
minha esfera de atuação, uma polícia firme e enérgica na prevenção e repressão à
criminalidade – provedora de paz e tranquilidade às comunidades – mas atuando,
sem abuso ou desvio de poder, dentro dos parâmetros do respeito à dignidade do
ser humano e da lei.
Concomitantemente às influências de meu genitor, tive uma mãe que, na
minha primeira infância e parte da segunda, ofereceu-me exemplos de dignidade,
coragem, equilíbrio e brandura, e ainda na infância e na adolescência, continuei
com esses mesmos exemplos naquela que a substituiu: Dona Perina, uma segunda
mãe. Com esta família, meus pais e meus irmãos, meus avós e tios, e os parentes,
construí minha lenda, ou segundo alguns, o meu carma. Certamente, estes
personagens, com os quais convivi e convivo, intimamente, influenciando e sendo
influenciado, têm comigo raízes no pretérito, nunca me foram estranhos – são
aprendizados e são provas.
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II – Primeira infância
Nasci no seio da polícia. Isto é, filho de um soldado de polícia e uma índia,
a luz do mundo me veio no meio de policiais e suas circunstâncias. Em 1940, mês
de setembro, minha mãe, em adiantado estado de gravidez e carregando uma filha
de um ano e pouco, acompanhou o soldado por mais um destacamento.
Despachando a pouca e rústica mobília, além de algumas vasilhas e tralhas
encaixotadas, o soldado Sebastião Machado de Almeida, munido de suas
requisições, embarcou, acompanhado de Nelsina de Almeida e da pequerrucha
Célia, num vagão de 2ª classe da Central do Brasil que partia de Belo Horizonte
rumo à estação de Rio Piracicaba, nas proximidades da novel usina metalúrgica
da Belgo-Mineira.
Rio Piracicaba, pequena cidade da Zona Metalúrgica, era a primeira etapa da
penosa viagem de quase dez horas em vagões puxados por uma Maria-Fumaça,
que, resfolegando pelas serras, soltava a poeira de carvão nos ocupantes da 2ª
classe. Desembarcados em terra estranha – sujos, rotos e cansados – o casal e
a filhinha teriam de enfrentar mais 5 ou 6 léguas por estrada apenas carroçável
até Alvinópolis.
Estávamos em plena guerra. O transporte motorizado, ainda incipiente, era
raro. Havia uma jardineira – Viação Aguiar – que fazia a ligação Piracicaba x
Saúde (hoje, cidade de Dom Silvério, antigo distrito, ponto terminal da Estrada de
Ferro Leopoldina), passando por Alvinópolis, porém as fortes chuvas de agosto
impuseram danos à estrada de rodagem, inclusive com aberturas de sulcos e valas
que impediam, temporariamente, a circulação de veículos automotores. O jeito,
com a ajuda do destacamento de Rio Piracicaba,
foi alugar um carro de boi. Isto foi feito.
Meu pai, minha mãe e a filha
dormiram numa pensão. O
corpo tinha limites, era preciso
descansar. Encetariam a
jornada, que não seria suave,
no dia seguinte, caso as
nuvens ameaçadoras não se
transformassem em chuva.
Meus pais – Nelsina e Sebastião Machado
Itanhomi/MG, Março1938.
A índia Puri retornou à Pátria Espiritual, em 23Abr51.
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O dia amanheceu esplendoroso. Tudo
udo
arrumado. O carro de boi atopetado de
trastes, mal sobrava lugar para Nelsina
na
assentar-se e acomodar a criança. Após o
suculento café da manhã, onde não faltou
ou
o leite quente e a broa de milho, a viagem
m
teve início. O Sd Machado, fardado, com
m
mochila e fuzil, seguia a pé. Minha mãe,
e,
em face da gravidez, tal qual o carreiro, oraa
caminhava, ora assentava-se no fundo do
o
carro puxado por dois portentosos bois,
alimentando a pequenina Célia que fora
acomodada em um cesto de vime. Meu
pai conseguira uma mula emprestada
na primeira légua vencida (os soldados
tinham prestígio e eram confiáveis para
os proprietários rurais).2

Foto publicada no A VELHA GUARDA, ano XV – Jul95 – periódico da
União dos Reformados, hoje, União dos Militares de Minas Gerais-UMMG.
Essa foto foi tirada na cidade de Itanhomi/1937, onde se encontravam
destacados meu genitor – Sd Machado – e Cabo Tótaro.
Nessa localidade meu pai casou com a jovem Nelsina, minha mãe.

2

Meu pai – soldado Sebastião Machado de Almeida – com essas andanças, ora a pé, ora no
lombo de um equino, ora pendurado na carroceria de um caminhão, ora numa carroça, era um
nômade por natureza. Aos 17 anos, engajara-se num batalhão de voluntários, em Juiz de Fora,
combatendo na Revolução de 30. Depois, fora servir ao Exército, escolhendo, voluntariamente,
o Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia. Na Força Pública, onde assentara praça, após a
baixa do EB, fora destacado em cidades do Triângulo Mineiro e Zona do Rio Doce. Em 1937,
devidamente equipado – mochila, capote, fuzil e outros apetrechos – embarcara na gare da
Central, em Belo Horizonte, fizera o transbordo para um trem da Vitória-Minas, em São José
da Lagoa (hoje, Nova Era), e desembarcara em Pedra Corrida. Naquela localidade de carvoeiros
e homens violentos, onde passara a noite, presenciando bebedeiras e arruaças, transpôs o Rio
Doce em uma balsa e, marchando a pé, vencendo léguas de distância, aportou na cidade de
Itanhomi, onde fora destacado. Naquela cidade, narrava-me ele (solteiro, descendente de
português, boa aparência e olhos verdes): viu muitas moçoilas bonitas que o paqueravam, mas
quedou-se por uma moreninha, claramente feições indígenas – a jovem Nelsina – com a qual
encetou um namoro e se casou em Mar38. Ele, 25 anos, e ela, 17.
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A incrível viagem, malgrado árdua e penosa, transcorreu sem maiores
transtornos, e minha mãe, segundo relatou-nos, deliciava-se com a bela paisagem
das planícies e serras. Felizmente, não chovera, mas, em contrapartida, o sol foi
ficando inclemente. A caravana de tempo em tempo descansava, normalmente na
sede de alguma fazenda. O soldado e sua família eram acolhidos com afavibilidade.
As pessoas louvavam minha mãe pela coragem e disposição. Aliás, o povo do
interior mineiro caracterizava-se pelo espírito de solidariedade, e os soldados
eram pessoas bem-vindas.
Anoitecendo, e já exaustos, chegaram a Alvinópolis. Dirigiram-se à sede
da polícia (Delegacia, Quartel e Cadeia formavam um uno). Em pouco tempo,
o cabo Cmt do D Pol veio receber o soldado que reforçaria a pequena fração
de apenas cinco praças que se revezavam entre guarda de cadeia e patrulha dos
principais logradouros.
O cabo acolheu efusivamente o novo soldado, mas lhe deu uma incômoda
notícia. Não conseguira um imóvel desocupado. A fábrica de tecidos, após o
incêndio do ano anterior, expandira-se, e todos os imóveis, que eram poucos, foram
disponibilizados para os novos operários. A solução seria separar um cômodo da
cadeia que serviria de alojamento provisório ao soldado e sua diminuta família.
Diante da realidade, o soldado Machado resignou-se. – “O que fazer? Soldado
é superior ao tempo e deve saber superar o ambiente adverso. Nada o impede de
cumprir a missão”.
Quando as medidas estavam sendo efetivadas, chega o Prefeito do município
– tenente Manuel Araujo Porto3 – dando as boas vindas à família e se prontificando
a buscar solução para o problema. O Prefeito, que era genro do Cmt Geral da

3

O Brasil vivia um período ditatorial – o chamado Estado Novo – de Getúlio Vargas, em
que as liberdades democráticas foram suprimidas. Não havia eleições em nenhum nível
estatal. Ao Interventor de Minas, Benedito Valadares, nomeado pelo ditador, cabia designar
os prefeitos de todos os municípios. A tarefa não era fácil. Impunha-se escolher homens de
confiança e competentes. A Força Pública Mineira, mobiliada de oficiais de esmerado preparo
e competência, foi uma fonte de que se valeu o governante mineiro para preencher os cargos de
prefeito. Minha terra natal, Alvinópolis, já fora agraciada, em 1937, com a gestão do Cel. José
Gabriel Marques, cuja passagem se caracterizara por uma administração proba e dinâmica.
De 1939 a 1945, governou o município o tenente Manoel de Araújo Porto, jovem oficial que
ingressara na Força Pública em 1933, fizera o curso de sargento e formara-se em Direito pela
Universidade Estadual (futura UFMG). Alçou ao oficialato no início de 1939, fazendo o curso
especial do DI, que lhe dava acesso até o posto de capitão. Sua gestão consagrou-o como
administrador público, tanto que em 1943, chegou a deixar o cargo a pedido, mas a cidade
pressionou no sentido de que ele retornasse. Intelectual de elevada cultura e grande planejador,
o tenente ascendeu ao mais alto posto da PMMG. De 12 de março de 1954 a 15 de maio de 1957,
comandou o 3º Batalhão de Diamantina. Foi Juiz do Tribunal de Justiça Militar, presidindo-o
por muitos anos.
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Força Pública – Cel. Alvino – e vinha, há tempos, se empenhando para que o
destacamento fosse provido de mais soldados, porquanto, além da expansão da
Cia Fabril e da fábrica de manteiga, o município se tornara importante centro de
exploração do minério manganês, o que acarretava acentuado fluxo de operários
e consequentes desordens.
A família do militar ficou morando provisoriamente na sede da polícia
alvinopolense. No dia 06 de 0utubro de 1940, minha mãe começa os trabalhos
de parto. Chega a parteira. Às 14h30, o nascituro, um menino moreno, os traços
da índia Nelsina, fazia ecoar seu choro pelos corredores do quartel e da cadeia
pública. Pouco tempo depois, uma saliente moçoila da cidade4, filha da escrivã
do crime, carregando o recém-nascido no colo, mostrava-o aos soldados, aos
presos e aos curiosos: a criança nascida no meio da polícia e dos detentos. Sua
cama seria um colchão de palha sobre um improvisado estrado. Meu pai, já velho,
relembrando meu exótico nascimento, contava-me que um dos detentos (todos
eles homens do meio rural, a maioria criminoso de sangue por circunstâncias
do próprio meio e da ignorância reinante) olhando o recém-nascido, teria dito:
“esse menino tem uma sina; vai ser bandido ou polícia, mas será dos bons, vai dar
o que falar”.
No dia 12 de outubro, o Sd Machado compareceu ao cartório e registrou o
rebento: Klinger Sobreira de Almeida. Minha mãe queria que eu me chamasse
Bruno, pois seis de outubro era consagrado a esse santo. Porém, prevalecia a
vontade de meu pai, e este, que fora soldado em Mato Grosso, era um admirador
do Gen Betholdo Klinger. Quanto ao sobrenome “Machado” fui o único dos
irmãos que não o carreguei. O “Sobreira” fora uma exigência de minha avó
paterna – Georgina Sobreira de Almeida, pessoa que, pelas minhas recordações
de infância, meu pai temia e respeitava5.

4

No meu batismo, realizado na imponente catedral da cidade alta, a linda alvinopolense Maria
das Dores Drumond, anos depois conhecida por Yayá Drumond, fez minha apresentação,
tornando-se minha madrinha juntamente com o casal – Ten Manoel de Araújo Porto e sua
esposa Áurea Alvim de Menezes Porto.

5

(5) Os filhos dos meus avós, Francisco Machado de Almeida e Georgina Sobreira de Almeida, em
número de quatro (três homens e uma mulher), foram registrados carregando os sobrenomes
paterno e materno. Assim, meu pai chamava-se Sebastião Sobreira de Almeida. Aos dezoito
anos, quando ele e seu irmão Pedro resolveram alistar-se no Exército, um sargento daqueles
antigos que os recebera no quartel da 4ª RM, em Juiz de Fora, olhou os documentos e a eles se
dirigiu agressivamente: – Vocês são da família Sobreira, esses valentões que estão acostumados
a invadir igrejas a cavalo. Muito bem, vou amansá-los aqui. Realmente, a família “Sobreira”, o
tronco que se fixou na Zona da Mata, pelas crônicas e histórias que vêm do século XIX, tinha
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Tudo corria tranquilamente. No mês de novembro já ocupávamos uma boa
casinha na cidade alta. Minha mãe nutria a esperança de que, em Alvinópolis,
faria uma morada por muito tempo, talvez até definitiva. Tratava-se de cidade
pacata e com boas escolas. Os praças destacados naquela localidade eram antigos,
constituíram famílias e esperavam a aposentadoria.
Escoara o ano de 1941, e continuávamos firmes. Minha mãe estava grávida
de novo. Meu pai, nas horas de folga, como de seu feitio, arrumara algo produtivo
para fazer: arrendara um terreno e plantava milho. Contudo, é bom que se esclareça, meu genitor possuía um gênio impulsivo, um temperamento arrebatado.
Alguns traços díspares e opostos ornavam seu caráter. Homem trabalhador e honesto, e soldado disciplinado. Honrava seus compromissos sem precisar assinar
nenhum papel. Quando de folga, ao invés de cultivar o ócio ou até embriagar-se
como alguns praças o faziam, procurava trabalho para engrossar seu magro soldo
miliciano. Educado e cortês no tratamento cotidiano, e muito estimado pelas
autoridades, vizinhos e povo em geral, tornava-se irreconhecível caso contestado,
ou contrariado, ou ofendido, ou desafiado.
Seu lado sombra – brutalidade e violência – toldava a luz da civilidade em
certos momentos. Não media limites em sua reação, e essa característica o seguiu
por quase toda a caminhada terrena (segundo antigos companheiros, quando o
Machado saltava de lado, sai de baixo, pois ninguém o segurava).
Nascido e criado no meio da violência, tendo adentrado a juventude no torvelinho dos combates de 30/32, e vivido seus primeiros anos em paragens onde
imperava a lei do mais forte e do mais audacioso, meu genitor desviava-se com

em seu currículo muitos fatos desabonadores relacionados à violência. Pelo que meu pai me
contava, seu tio Venâncio Sobreira, irmão de sua mãe, era temido pela violência e brutalidade,
e acabou assassinado em uma emboscada. Ora, diante daquela recepção hostil, os dois irmãos,
aproveitando-se da facilidade de se registrar àquela época, resolveram abolir o “Sobreira” de
seus nomes, promovendo um novo registro, quando meu genitor declarou chamar-se “Sebastião
Machado de Almeida”. Meu tio Pedro, ostentando o sobrenome completo do pai, desistiu de
servir o Exército. Meu pai, não. Rumou para o Mato Grosso e apresentou-se como voluntário
naqueles longínquos rincões, onde a força terrestre estava carente de jovens para compor seus
quadros. Acontece, no entanto, que minha avó Georgina, uma verdadeira “jararaca” de tão
brava, quando visitou o filho, após o nascimento de Célia, e tomou conhecimento que seu
sobrenome fora riscado, “rodou a baiana”. Meu pai, homem sem medo, teve de se curvar à
mãe, e prometeu que o filho seguinte, fosse homem ou mulher, receberia o “Sobreira”, como
de fato aconteceu. Com muita honra carrego o sobrenome “Sobreira”, e dois de meus netos
também. Aliás, se algum “Sobreira” do passado andou fazendo estripulias, muitos outros
têm honrado esses descendentes da “Freguesia de Sobreira” que, no século XIX, escolheram
o Brasil por pátria.
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facilidade para o caminho do atrabiliarismo e da arbitrariedade quando se defrontava com os fora-da-lei. Tudo ia bem até que encontrasse resistência nas ocasionais prisões de desordeiros. Suas andanças eram quase sempre decorrentes de
corretivos disciplinares por prática de violência. Mas o homem policial, bom de
serviço, corajoso e valente, atributos necessários aos soldados daquela época, não
se emendava. Seu despertar consciencial nunca chegava. Isto o levara a ficar na
mira do Promotor e do Juiz de Direito, pois, na solução de conflitos que permeiam
a vida do policial, tendia sempre à truculência. Minha mãe, com sua candura e
temperamento pacato, tentava contornar situações e suavizar seu comportamento, mas seu gênio era irascível.
Estávamos em 1942, quando aconteceu algo que entornou o caldo. O tenente
Porto, meu padrinho e admirador do soldado Machado pela sua disposição para
o trabalho e honestidade, não teve condições de segurar a barra. Meu pai, quando
levava um preso ao fórum, fora por este ofendido e, em decorrência, dera-lhe uns
tapas na presença de um oficial de justiça. Este, entendendo que a conduta não
estava correta, comunicou o fato ao Dr. Benedito Starling, Juiz de Direito que,
indignado, admoestou meu genitor na presença do Promotor de Justiça, deixando
claro que o processaria criminalmente caso o fato viesse a se repetir, além de exigir
sua saída da cidade.
Tudo poderia ficar resumido na admoestação do Juiz, e meu pai buscaria
refrear seus instintos violentos. Mas, não! Ele ficou a se remoer de raiva contra
o oficial de justiça que, cumprindo seu dever, dera ciência do comportamento
arbitrário à autoridade do judiciário. Eis que, nesse estado de ressentimento,
encontra-se com o serventuário da justiça em praça pública no dia seguinte. Não
teve dúvidas, interpelou-o, surgindo daí uma altercação. Meu pai desafivelou
seu cinto de serviço e deu umas fiveladas no oponente, só não prosseguindo a
injustificável agressão pela interferência de companheiros e alguns amigos que,
com dificuldade, o imobilizaram até que o agredido saísse de sua frente. Aí,
não teve jeito. A família continuava nômade. O soldado Machado incontinente
foi recolhido preso ao quartel e, em seguida, removido, por conveniência da
disciplina, para um distante destacamento da Zona da Mata. Novamente, a família
em penosa viagem em vagões de segunda classe e precárias jardineiras (quando
haviam estas). E, desta feita, uma família mais numerosa: meu pai, minha mãe em
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adiantado estado de gravidez, Célia (com três anos) e o Klinger (um ano e meio).
Sem usufruí-lo, despedi-me de meu berço natal: a linda e faceira Alvinópolis6.
Maria Tereza nasceu em Ubá. O nomadismo prosseguia. Em 1944, vinha
à luz, na cidade de Laranjal, Maria Madalena. Depois, Rosemary, Maria Lúcia e
Vera Lúcia.
Lembro-me de algumas cenas, ainda garotinho. Numa delas, Maria Tereza,
uma garota miúda, puxara da trempe do fogão uma caçarola de água fervente. Esta
despejou-se sobre ela. Minha mãe, que lavava roupa num córrego, veio correndo
socorrê-la. Pegou-a no colo e atravessou uma pinguela. Retornou, a chorar,
acompanhada de meu pai. Minha irmã, não resistindo as graves queimaduras,
morrera. Foi a primeira das muitas tragédias que se abateram sobre minha família.
Cedo, bem cedo, aprendi que a vida é um ciclo de ganhos e perdas. Mais tarde, com
o caminhar dos anos, cursando a universidade da própria vida, fui aprendendo
como me posicionar, ora diante dos sucessos, ora diante das adversidades, para a
continuidade da travessia humana.
Em Rio Novo, eu já estava bem crescido. Uns cinco ou seis anos. Admirava
meu pai. Via-o como um super-homem, um líder. Sozinho, conduzia desordeiros
à Delegacia de Polícia. Era um soldado respeitadíssimo. Moderara, certamente
influenciado pela candura de minha mãe, nos seus ímpetos de violência. Nas
horas de folga, plantava pimenta malagueta num terreno arrendado. Minha
mãe preparava, em vidros vazios, os temperos que meu pai, tomando o trem
do ramal Lima Duarte, ia vender em Juiz de Fora. Data dessa época minha
primeira lembrança de um trabalho sistemático: limpar as botinas, as perneiras
e fivelões dos cintos de meu pai. Como soldado, ele gostava de andar impecável:
farda limpa, passada e engomada (trabalho de minha mãe), botinas e perneiras

6

Na tessitura do destino, as coisas não acontecem por acaso. Estando minha mãe em adiantado
estado de gravidez, em meados de 1940, fez questão de acompanhar meu pai ao seu novo
destacamento: ALVINÓPOLIS. Esta cidade foi meu berço natal. Dela, saí com um ano e meio.
Guardei-a em meu coração, e tinha orgulho em dizer: sou alvinopolense; mas só a conhecia
de passagem. Em 1969, cursando o CAO/BH, como capitão recém-chegado da Delegacia de
Mantena, fui escolhido pela crônica policial da capital como o melhor Delegado Especial de
Polícia/1968. Minha foto, com dados biográficos, estampada no Diário de Minas. A foto de um
alvinopolense – autoridade destaque – causou reboliço na cidade: Quem é esse Klinger, nascido
em 06Out40? Filho de quem? Qual família? Ninguém sabia. Recorreram a Yayá Drumond, uma
idosa senhora, antiga Escrivã ligada ao Cartório do Crime e Delegacia de Polícia. E ela deu os
esclarecimentos: – sou madrinha de crisma desse garoto, filho do antigo soldado Machado e de
minha amiga Nelsina; ando à procura desse afilhado há anos. Então, descobri uma madrinha,
e fui conhecer minha cidade natal e sua gente. Pude sentir no coração quão bom é saborear o
torrão em que se nasce, seu clima, sua gente...

12
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lustrando, fivelas dos cintos brilhando. Gostava de uma cerveja e, vez ou outra,
um aperitivo. Mas nunca entrava num bar, bebia em casa. Salvo um tênue excesso
de violência no exercício da profissão policial, atributo imanente à sua pessoa, nos
demais aspectos, como cidadão, chefe de família e mesmo profissional cumpridor
dos deveres, era inexcedível.
Uma imagem que guardei: meu pai estava sempre a estudar. Via-o
costumeiramente com livros nas mãos. Mais tarde manuseei alguns desses livros:
uma Gramática Expositiva, de Lindolfo Freire, famosa à época; a Aritmética
Progressiva, de Antônio Trajano; um livro de leitura com textos de autores como
Humberto Campos, Machado de Assis etc... Havia também um livro bem grosso
com a doutrina do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento (quando li esse
livro, entendi porque meu pai, diariamente, às 18h00, recolhia-se em meditação
de dez minutos, certamente tentava ele buscar seu controle emocional, disciplinar
seu temperamento agressivo). Dizia para minha mãe que se inscrevera no Curso
de Candidato a Cabo-CCC e, se aprovado, iria para Belo Horizonte. Queria ser
cabo e chegar a sargento. Saído da roça, casado com uma descendente indígena,
mulher simples do interior, aspirava subir na escala social, e a força pública lhe
dava essa chance, porém impunha-se que estudasse, e muito.
Com efeito, tempos depois – eu deveria estar com seis anos, pois me recordo
perfeitamente – despedíamos daquele que seria o último destacamento de meu
pai. Dávamos adeus a Rio Novo: Meu pai, minha mãe, Célia, eu, Maria Madalena
e Rosemary. Muitas famílias foram até a estação ferroviária para o nosso bota-fora.
Meu pai e minha mãe eram admirados na cidade. As pessoas lamentavam nossa
saída. Pela primeira vez tomei conhecimento do que era saudade. Chorei pelo que
me ia fazer falta. Aqueles momentos com os soldados na Delegacia/Quartel. As
brincadeiras com os meninos e meninas de minha idade: as frutas do mato, os
passarinhos aprisionados no alçapão. Começava a sentir falta de tudo. Começava
a ficar apreensivo com o que viria numa cidade grande. Para o garotinho, que já
lia, o futuro se delineava incerto.
Pernoitamos em Juiz de Fora. Seguiríamos para Belo Horizonte no dia
seguinte. À tarde, lembro-me, eu e Célia ficávamos extasiados, a olhar os bondes e
o intenso movimento de caminhões e automóveis. Após a dormida, embarque de
madrugada rumo à capital do Estado. Nessa época, tive o nítido entendimento da
separação de classes. Um tenente estava sendo transferido para Belo Horizonte.
Seguia com a esposa e dois filhos. Antes do embarque, conversava com meu pai
– ambos fardados (até a década de 70, os militares, indistintamente, viajavam
fardados, e o oficial conduzindo em mãos sua espada). Na hora do embarque,
as despedidas, ele e sua família se instalaram confortavelmente na primeira
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classe, lá nos últimos vagões com acesso ao restaurante. Nós, nas proximidades
da locomotiva, nos vagões de 2ª classe, recebendo diretamente a fumaça e as
fagulhas de carvão da Maria-Fumaça, nos duros bancos de madeira e sem acesso
ao restaurante.
Em Belo Horizonte, instalamo-nos, provisoriamente, na residência de uma
comadre de meus pais – dona Coló – conhecida parteira do bairro Santo Antônio.
Ela ajudou-nos a arranjar uma moradia. Esta veio logo. Na rua Antônio Dias,
próximo ao tradicional córrego que fazia a divisória com a Colônia Afonso Pena
(hoje bairro nobre, englobando os bairros Coração de Jesus e Luxemburgo),
fomos encontrar a primeira morada na capital. Eram três barracões de paredemeia num imenso lote (cerca de mil metros quadrados). Ocupávamos o último
barracão de quatro cômodos: num, dormia meu pai, minha mãe e a mais nova;
em outro, Célia e Maria Madalena; eu ficava na sala. O lote era grande e sem
nenhuma utilidade, mas minha mãe logo, logo, como era seu feitio ágil e decidido,
fê-lo útil; cercou-o, implantou um chiqueiro, galinheiro, hortas e comprou uma
pequena cabrita – a Traíra. Dando nova vida ao local, angariou admiração e
amizades. Os barracos meeiros eram ocupados por soldados, com cujas famílias
estabelecemos relações amigas.
Aquela região do bairro Santo Antônio, considerada subúrbio à época,
ficava na orla de fazendas de gado. As casas recentes ocupavam grandes lotes.
Abaixo do nosso conjunto de moradas, havia um terreno semelhante a chácara,
cheio de árvores frutíferas. Nele morava o cabo Altino Zeferino, do Esquadrão
de Cavalaria, e sua grande família. Foram grandes amigos. Na parte de cima,
residia um Guarda-Civil, Sr. João. Na Rua Marabá, fazendo fundos com o lote
de nossa morada, tínhamos como vizinhos diversos soldados que serviam no 6º
BCM. Mais distante, moravam alguns graduados do Exército, pois, onde hoje é a
EMBASA, situava-se o quartel do CPOR que formava oficiais da reserva em todas
as armas: infantaria, cavalaria, artilharia... Nossa região, era, naqueles distantes
anos 40, com uma Belo Horizonte de 250 mil habitantes, um cenário de militares
e policiais.
Os primeiros meses em Belo Horizonte foram espinhosos. O salário de
soldado, para não dizer miserável, era baixíssimo, além de se atrasar em meses.
Meu pai, fazendo o CCC, dedicava-se integralmente ao curso. Minha mãe tinha
que se desdobrar para não faltar nada dentro de casa. Eu e Célia vendíamos verdura
e ovos na região mais nobre do bairro, amealhando algum dinheiro. Minha mãe,
bordadeira exímia – verdadeira artista – vendia alguns panos bordados. Tudo
isso servia para que não padecêssemos de fome enquanto meu pai fazia seu
sonhado curso.
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Curso concluído, veio a promoção a cabo, com ela mais uma filha: Maria
Lúcia, uma boca a mais a anular o ganho mínimo com aquela ascensão. Meu pai
foi servir inicialmente no 6º BCM, cuja sede ficava no bairro. Isto permitiu minha
reaproximação com os soldados, inclusive no interior do aquartelamento onde
tínhamos espaço para folguedos.
A vida continuava dura. Minha genitora se desdobrava da madrugada até
tarde da noite: arrumava casa, fazia comida, tratava dos animais, cuidava da horta,
lavava roupa na bica, costurava, bordava... Era uma super-mulher. Enquanto isto,
meu pai aproveitava os momentos de folga para fazer seus bicos: rachava lenha e
vendia vasilhas de alumínio.
Nós, eu e Célia, os mais grandinhos, secundávamos nossa mãe, fazendo algo
produtivo como vender verduras e ovos excedentes, entregar roupas e bordados.
Em 1948, aos sete anos, fui matriculado no 1º ano de Grupo Escolar João
Pessoa, onde Célia já cursava o 2º ano primário. A escola marcou-me bem porque
eu era o único aluno que já sabia ler (aos cinco anos, eu e Célia, a custo de algumas
surras ministradas por meu pai, aprendemos a ler precocemente). Porém, aquele
ano teve outro fator que me marcou. Estudava na parte da manhã e, à tarde,
exercia uma atividade que trazia um dinheiro pouco, mas firme, para ajudar nas
despesas da casa.
O bairro Santo Antônio começava seu avanço para classe média. Famílias
de alguma posse construíam boas residências, muradas e com jardins. Naquela
época, ainda não se conhecia o adubo químico. A região, muito frequentada por
equinos, dispunha do adubo natural em abundância. Minha genitora orientoume para catar a bosta de cavalo e esfarelá-la com as mãos, pois seria um adubo
com fácil aceitação na região. Entreguei-me a essa tarefa na parte da tarde. Saía
com um saco grosseiro, colhia as pelotas, enchendo-o, e, em casa, esfarelava-as
com as mãos. Em seguida, lotava as latas de banha de vinte quilos. Fiz uma grande
freguesia. Com sete anos, transformei-me no grande abastecedor de adubo no
bairro. Costumava vender três a cinco latas por dia, a cinquenta centavos cada. O
dinheiro todo entregue à minha mãe. O sonho da família era livrar-se do aluguel,
comprando-se um lote e construindo uma casa.

15

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
67
Book -AndarilhoKlinger.indb
15

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:33:29
10/05/22
15:44

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

III – Segunda infância
Em meados de 1949, meu pai, que comprara o sonhado lote na distante
Vila Jardim Montanhês, após o Bairro Padre Eustáquio, erguera seu barraco, e,
assim, livramo-nos do aluguel. Contudo, deixávamos um bairro não distante do
centro, onde fizéramos um extenso círculo de amizades, para morar nos confins.
Deixávamos amigos e trocávamos de escola. Eu e Célia fomos matriculados, no
meio do ano, no Grupo Escolar Padre Eustáquio.
Nessa vila distante, não havia como vender esterco de cavalo. As famílias
eram pobres e elas mesmas se viravam. Mas nossa família era grande, o salário
de meu pai diminuto, e os filhos maiores, além de minha mãe, tinham que ajudar
nas despesas domésticas. Então a faina continuou. Minha genitora prosseguia
cuidando da pocilga, criação de galinhas e de suas hortas. De vez em quando,
matava-se um capado; tínhamos carne e gordura por algum tempo e vendíamos
os excedentes ou linguiças e choriços que ela preparava com esmero. Nesse tempo,
o IAPC (Instituto de Aposentadoria dos Comerciários) dera início à construção
de moradias no bairro Padre Eustáquio, um imenso conjunto residencial. Foi a
grande oportunidade. Minha mãe vislumbrou-a. Produzia doces (cocadas, doce
de leite e pés-de-moleque) e pastéis para venda aos operários da construção.
Isto era necessário, porque, em 1950, meu pai conseguira ser aprovado e ia
fazer o curso de sargento no Departamento de Instrução, o que, exigindo-lhe
tempo integral, impedia-o de afazeres extras para adicionar ganhos à minguada
remuneração policial.
Concomitantemente a tudo isso, nossa família aumentava: mais uma
menina, a Vera Lúcia. Foi durante o curso de meu pai que tomei os primeiros
contatos com o Departamento de Instrução, a escola profissional que influenciou
decisivamente toda minha travessia humana. Quase que, diariamente, eu fazia o
grande percurso da Vila Jardim Montanhês e levava a refeição de meu pai, que,
assim, se livrava do desconto do rancho. Após entregar-lhe a marmita, vinha
correndo até o Grupo Padre Eustáquio para não perder a primeira aula. Dessa
época, o DI me tornou familiar. Nos dias de desfile, não havendo aula no meu
Grupo Escolar ou permitindo-me os outros afazeres, comprazia-me em assistir as
cerimônias militares, vendo meu pai desfilar garbosamente.
Em meados de 1950, a grande alegria: meu pai recebia as divisas de 3º sargento.
O garoto paupérrimo, criado no povoado de Rosário de Minas, município de Juiz
de Fora, correra o mundo e ingressara na força pública nos primórdios da década
de 30. Conseguira sua ascensão. Para ele, uma glória. Para nós, crianças, um feito:
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nosso pai não era soldado raso (como se denominava o soldado simples, sem
divisa), e sim, um sargento. Isso era status na vila.
À esteira dos triunfos costuma emergir a dor. Minha mãe era um gigante.
Deu filhos ao meu pai. Foi uma andarilha sem oásis. Deu-lhe sustentação ao
longo dos anos. Proporcionou-lhe condições de ascender às graduações de cabo
e sargento. Ajudou decisivamente na poupança para a casa própria. Paria com
parteiras e tomava conta dos filhos: cozinhava, lavava, remendava, costurava,
plantava, colhia, cuidava de aves e animais. Produzia, comercializava e orientava
os filhos para agregar alguma coisa na renda doméstica. Recordo-me dela,
levantando de madrugada, tudo preparando sem descanso, e recolhendo-se tarde
da noite, trabalhando numa máquina de costura manual à luz da lamparina. Ela,
ser humano com suas fragilidades, não resistiu. A tuberculose insidiosa tomoulhe o pulmão. A nova droga – a estreptomicina – não lhe veio a tempo. Na tarde de
23 de abril de 1951, assistíamos, contristados e chorosos, aquela brava guerreira
indígena dar seu último suspiro na travessia terrena. Expirou candidamente, com
seu marido e os filhos ao lado de sua cama. Fez questão de acariciar a cabeça de
cada um. Mal tinha força para falar e nos animar. Sua Alma libertava-se7. E nós
– mormente os maiores, que tinham uma ligeira compreensão da vida e do papel
que nossa mãe desempenhava – ali ficáramos estarrecidos e perplexos. Estávamos
órfãos. Como ia ser dali p’ra frente?!... Quem cuidaria de nós?
A travessia terrena terminara para minha mãe. Desencarnava aos 29
anos. Não fora uma travessia suave. Ficara órfã de pai aos dois anos8. Três anos

7

Todos deveriam ter direito à mesma assistência à saúde. Aliás, a Constituição Federal o assegura. Contudo, na prática, a medicina é uma atividade mercantil. O pobre sobrevive à custa
de muito “engenho e arte”. O avanço científico-tecnológico na área médica chega ao potentado
com facilidade. Quanto aos despossuídos, ficam na dependência da burocracia governamental, muitas vezes assolada pela corrupção. Quando minha genitora morreu de tuberculose, já
estava em uso comercial uma droga – a Estreptomicina – antibiótico que fulminava o bacilo de
Koch. Contudo, a droga era acessível apenas aos ricos, via importação. Não havia distribuição
gratuita. Minha mãe morreu em pleno advento da droga salvadora, mas esta lhe era inacessível.
E até hoje, apesar do Sus e de muitas políticas públicas voltadas aos carentes, o pobre ainda é
um espectador do avanço científico-tecnológico da medicina, cujo acesso sofisticado só é permissível aos emancipados economicamente.

8

Quando criança, perguntando à minha mãe sobre meu avô Militão, dizia que ele fora
trucidado na chacina de 1922, quando ela era um bebê. Meu pai dizia que, quando destacou
em Itanhomi, sabia da chacina por comentários. Mais tarde, eu já era tenente, na década de
60, e tinha Itanhomi na minha circunscrição de polícia judiciária, quando pude fazer algumas
averiguações sobre essa obscura chacina de 1922. Os mais antigos diziam que era uma briga
de família com terrível desenlace. Somente em 1995, através de pesquisas da advogada Selma
Vieira de Andrade, tive acesso aos autos de um processo-recursal manuscrito, de 1923, do
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depois morria a índia, sua mãe. Infância sofrida, fora criada com uma família de
fazendeiros ligados ao seu falecido genitor, na remota Itanhomi. Linda morena,
fascinou o soldado Machado, destacado naqueles rincões. Casou-se aos 17 anos.
Sua trajetória fora uma saga de guerreira. Não conhecera oásis de descanso.
Mas cumprira sua missão. Deixava-nos fortalecidos em sua lembrança e sob
seus auspícios espirituais. Eu, retirando-me para um canto isolado, senti o vazio
e chorei, chorei bastante. Mas, no decurso do pranto, orei a oração que ela me
ensinara, da qual nunca me esqueci: o Pai Nosso.
Como esperado, a morte de minha mãe, aquela mulher sustentáculo da
família, foi um caos. O sargento Machado viu-se, de repente, com seis filhos, de
um a doze anos, e sem sua parceira que, além de administrar o lar, cuidando de
todos os detalhes, colaborava decisivamente no orçamento doméstico, inclusive
agregando ganhos. O que fazer? Como fazer?
Inicialmente, como solução apressada, meu pai foi transferido para Juiz
de Fora – 2º Batalhão – e seríamos criados pela nossa velha avó, no povoado
de Rosário de Minas. Isto foi, de imediato, descartado, a idosa genitora de meu
pai, não teria condições de arcar com tal responsabilidade. A transferência
tornou-se sem efeito. Pensou-se em distribuir as crianças. Logo apareceram

antigo Tribunal de Relação. Descrevendo, muito sucintamente, alguns dados extraídos do
volumoso e desgastado processo, temos: Nos primórdios da década de 1910, desenvolveu uma
rusga entre as famílias: Mendes e Cunha. Periodicamente, divergências surgiam, e sempre
resolvidas à bala, com corpos tombando de ambos os lados. Agravando-se a situação, a Chefia
de Polícia enviou para Itanhomi um reforço policial comandado pelo Sgt Armando Madureira,
que deveria promover um desarmamento geral e apaziguar as partes litigantes. A leitura do
processo nos dá entender que o sargento, cooptado pelos Cunha, prendeu e desarmou tão
somente os Mendes, recolhendo o chefe da família e oito empregados no grupo escolar de
Queiroga, por volta das 06h30, de 01Set922. Pouco depois, com a participação dos soldados
de guarda, chegou Sebastião Cunha com seus jagunços, e fuzilou Mendes e os seus, todos
desarmados. Meu avô Militão Roiz Oliveira, capataz dos Mendes, estava entre os mortos. Final
da história que se tornou um longo processo judicial-penal. O fato escandaloso e inimaginável,
conhecido como a chacina de 1922, provocou grande movimentação do governo, políticos e
autoridades. O sargento Madureira e seus soldados teriam sido comprados pelos Cunha para
montar a armadilha. Tudo foi desmascarado pelo Delegado Especial de Polícia de Manhuaçu
– tenente José Machado da Silveira. O Delegado bacharel em Direito, de Aimorés, que chegara
na noite do dia da tragédia, ao que indicam os autos, não teve coragem de fazer uma apuração.
O Sgt Madureira, três soldados, Sebastião Cunha e seus jagunços foram pronunciados e
presos. Submetidos a Júri Popular, em Caratinga/1923, foram inexplicável e vergonhosamente
absolvidos (aliás, essa era a característica dos Júris do interior mineiro: condescender com o
banditismo, por medo, covardia ou desonestidade!). O processo recursal, tramitando no antigo
Tribunal de Relação, teve o desfecho de anular o Júri. Não conseguimos desvendar o final.
Minha mãe, órfã dos genitores, foi criada com esmero por famílias remanescentes.
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candidatos: parentes e compadres. Porém, meu pai não queria desagregar a
família. Procuraria uma companheira, e esta era sua intenção, que se dispusesse a
acompanhar um viúvo de 38 anos com seis filhos. De qualquer forma, no primeiro
mês, as férias, e Célia, precocemente (fizera 12 anos em março), cuidaria de tudo.
Foi o que aconteceu. Mas os encargos lhe eram muito pesados.
Apareceu a primeira companheira de meu pai – uma mulher sem filhos, de
uns trinta anos – ficou uns dois meses e não deu certo. Veio a segunda... A terceira...
O caos continuava. Estive na iminência de perder o último ano do primário, mas
consegui concluir o curso em dezembro de 1951. Meu pai desesperava-se. A
situação financeira agravava-se. Com 11 anos, fui exercer a atividade de padeiro.
Madrugava vendendo pão e, depois, ia cuidar da horta, das aves e dos porcos.
Prosseguir estudos? Nem pensar. Embora continuássemos unidos, as coisas não
iam bem, e nossa irmãzinha Vera Lúcia, talvez por abandono, falecera. Estávamos,
todos nós, meio perdidos.
Era esta a situação: desequilíbrio, desorganização... Contudo, segundo a
sabedoria popular, Deus nunca nos desampara em nossas provas. Eis que, em
meados do primeiro semestre de 1952, dois fatos marcantes acontecem em
nossas vidas.
PRIMEIRO FATO
Os superiores de meu pai, sensibilizados com sua situação, transferiram-no
para uma função burocrática no SIMB (Serviço de Intendência e Material Bélico),
que funcionava no subsolo da Secretaria do Interior, na Praça da Liberdade,
onde a atividade de meio expediente, de segunda a sábado, lhe permitia
razoável assistência aos órfãos. Na ocasião, trabalhando próximo de um antigo
amigo, sargento Jayme, este ficou interessado em que meu pai arrumasse uma
companheira firme que pudesse ajudá-lo na criação dos filhos. No decurso de
bate-papos, ouvindo os desabafos de meu genitor, falou-lhe numa família vizinha,
na vila Ipanema, que viera tempos antes do interior. Dentre as moças solteiras,
havia uma que, segundo Jayme, seria perfeita para meu pai. Era uma jovem
discreta, muito prendada, costureira de “mão cheia”. Feitos estes preâmbulos, meu
pai se interessou em conhecer a jovem e sua família, o que não tardou a acontecer,
graças ao sargento Jayme.
Meu pai, apresentado ao idoso casal Senhor José e Dona Benfica, conheceu
uma de suas filhas: Perina Coelho Rosa, moça interiorana, caseira, solteira, 24 anos
incompletos, cozinheira, costureira e amante da terra: gostava de plantar e colher,
e cuidar de aves e outros animais domésticos. Além de tudo, tratava-se de pessoa
branda, bondosa e disposta ao trabalho, nada a assustava. Se pudesse retornar
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Sebastião Machado e Perina
– minha 2ª mãe, a partir dos
meus 10 anos

ao passado, diríamos que,
em abril de 1952, meu pai
fora guiado pelo espírito
de minha mãe rumo a um
“anjo de luz”. Perina, uma
bela mulher, assemelhava-se em tudo a
Nelsina. Conheceu meu pai, começou a namorar, constatou a prole numerosa e
desarvorada, e não se assustou com o desafio. Em 26 de julho, para felicidade de
todos nós, aquela bondosa criatura casava-se com o sargento Sebastião Machado
de Almeida, adotando seu sobrenome: Perina Rosa de Almeida.
A partir de julho de 52, a casa passou a ter ordem. Nossa segunda mãe –
a jovem Perina – impunha seu ritmo. Todos trabalhando e produzindo. Novos
irmãos vieram: Sebastião Filho, Inezita, Vanda e Regina.
SEGUNDO FATO
Em companhia de meu pai, caminhava pela rua Padre Eustáquio, num
certo dia de abril de 1952. Ele estava radiante e comentava sobre a nova
namorada: Perina – quando cruzamos com um tenente fardado. Paramos, e
meu pai o cumprimentou, pois o mesmo fora seu professor no Departamento
de Instrução. Tratava-se, como depois fui saber, do tenente Argentino Madeira,
Diretor do recém-criado educandário da Polícia Militar: Ginásio Tiradentes. E
o oficial, agitado e muito objetivo, perguntou-lhe: – Machado, esse garoto é seu,
está estudando? Meu pai explicou-lhe que eu terminara o primário em dezembro
do ano passado, mas, por necessidade, estava trabalhando. Então, com seu jeitão
peremptório, mas persuasivo, aliado à sua autoridade moral, o tenente Argentino
retrucou: – Machado, isso não! Você tem que colocar o garoto para estudar. É
investimento. É futuro. Sem estudo ele não será nada na vida. Meu pai era praça
simples, colocou-me no estudo, fez sacrifício, e hoje sou oficial. Se ele não fizesse isso,
eu estaria aí tirando guarda de cadeia ou como servente de pedreiro. Meu pai, notei,
militar muito disciplinado, ficara embaraçado, tentando argumentar: – Sô tenente,
concordo, estou viúvo, vou casar-me em julho, e no ano que vem pretendo colocá-lo
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no ginásio. Agora, estamos no mês de abril e não dá mais. Mas o tenente Argentino
foi mais firme e mais persuasivo: – Negativo, Machado. No mês passado, iniciei um
curso de Admissão ao Ginásio no Parque Municipal. Funciona no esqueleto daquele
Palácio das Artes. Mande o garoto amanhã, não há tempo a perder. Vou falar com o
Dr. Osvaldo Machado. Ele guardará a vaga e estará à sua espera.
Tudo aconteceu rápido. No dia seguinte, meu pai, cujo senso de disciplina
era impecável, entregava-me ao Dr. Osvaldo Machado, Delegado de Polícia de um
distrito policial que funcionava no Parque Municipal. Ele, professor do Colégio
Municipal, estava à disposição do Ginásio Tiradentes da Polícia Militar, como
Diretor do Curso de Admissão. Comecei, então, minha preparação para o curso
ginasial. Era uma turma de 40 a 50 alunos, todos homens. Uma mistura entre
filhos de oficiais e de praças, poucos filhos de funcionários civis. Lá, encontrei
meu colega do grupo Padre Eustáquio, o Maruene Ubirajara da Silva, filho do 1º
tenente José Pereira (Maruene foi meu colega de ginásio e no Curso de Formação
de Oficiais). Os irmãos Leonardo e Leonel, filhos do tenente João Affonso, chefe de
meu pai no SIMB (Leonel, Aspirante de 1960, foi o primeiro Cmt Geral formado
no Tiradentes). Lembro-me de alguns outros: Pedro Floriano da Paixão, filho de
um Major, que chegou ao oficialato superior na PMMG; Jonas, filho de um cabo;
Ivo, o melhor jogador de futebol, filho de um sargento; Herbert Viana, cujo pai era
maestro da PMMG. As aulas – ministradas quase todas por alunos ou alunas do
último ano do Curso Clássico do Colégio Municipal, que funcionava no Parque,
eram à tarde, o que me proporcionava tempo para vender pães de manhã e efetuar
outros afazeres, inclusive vendendo verdura da horta de nossa casa. Recordo-me
de alguns professores: a doce Myrna, História do Brasil; Glaycon, Geografia; o
Lúcio, com a Matemática; a bela Solange, Português, e que diziam ser namorada
do Diretor, um delegado solteirão.
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á Estadual Tiradentes – 1952
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O Dr. Osvaldo encerrava às aulas por volta das 18h00 de uma maneira
bem original que nos ensinou a conjugar verbos pelo resto da vida. Na hora da
saída, ele colocava sobre a mesa moedas de centavos (10, 20, 30 e 50). Você só
poderia ir para casa se conjugasse corretamente o verbo escolhido e, conforme
o desempenho, poderia tirar uma moeda de 10 ou 20 centavos. Mas, o aluno
liberado, caso quisesse ganhar mais dinheiro, poderia continuar num torneio de
verbos mais difíceis, mormente os irregulares. Se acertasse, poderia chegar a uma
moeda de 50 centavos. A necessidade de ganhar aqueles trocados, verdadeira
dádiva, para comer um suculento sanduíche ou juntar para assistir um seriado
na matinê do domingo, levava-me a me situar entre os melhores alunos na
conjugação de verbos. Essa admissão de 1952, encerrado em dezembro, forneceu
alunos não só para o ginásio Tiradentes, mas também para os concursos nos
famosos e exigentes colégios Municipal e Estadual Mineiro.

Turma Admissão /1952-Ginásio Tiradentes.
Funcionava no Esqueleto do Palácio das Artes. Diretor Dr. Oswaldo Machado
– Delegado Distrital Klinger – 5º aluno, da esquerda para direita – fila do meio.
Acima, em pé, 6º da esq. p/dir. – Leonel Arcanjo – Cmt. Geral 1984/1987.

22

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
74
Book -AndarilhoKlinger.indb
22

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:33:31
10/05/22
15:44

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

IV – Adolescência: salto precoce
Em 1953, no turno da tarde, comecei o velho curso Ginasial que constituía
um avanço de status para as crianças das camadas pobres. Na 1ª série, as aulas
de Português com o Prof. Argentino Madeira; Matemática, com o tenente Doro;
Latim, professor Albertino; Francês, tenente Pereirinha (pai do Maruene);
Geografia, Prof. Clibas Tavares; História, professor Onofre; Religião, Padre Bastos,
Capelão da PMMG; Desenho, uma professora, e Canto Orfeônico, com um antigo
maestro da Polícia Militar. Continuei trabalhando de manhã e estudando à tarde.
Desenvolvi o gosto pela leitura com o Prof. Argentino, e li os primeiros romances
de José de Alencar, Machado de Assis, Coelho Neto etc.
Oh, tempos! Que – rememorando o poeta – amorosa ilusão embelecia! Nosso
lar, com a Dona Perina, tomara um novo rumo. Ela se tornara nossa segunda mãe.
Todos assim a consideravam. Porém meu pai, vez ou outra, dava uma recaída
naquele seu jeito de brutamontes. Começou a conflitar com minha irmã Célia
que, moça bonita e inteligente, completara em março de 54, quinze anos. Ela não
concordava em ficar à margem dos estudos. Queria cursar o ginásio. Meu pai,
entretanto, criado no antigo regime que travava a mulher como algo secundário,
não consentia que ela estudasse. Costumava dizer, segundo um velho jargão, que
“mulher esquentava a barriga no fogão e esfriava no tanque”. O máximo que ele
permitiu a Célia, que já aprendera a costurar com Dona Perina, foi frequentar
um curso de modas, ou seja, uma costura mais sofisticada. Não era isso que Célia,
uma inteligência exuberante queria. Ela desejava fazer o curso ginasial, colegial,
universitário. Entrou em conflito com meu pai e, aos quinze anos, primeira
tentativa de fuga... Mas, como menor, não foi longe, e levou uma surra9.

9

Minha irmã Célia, carregando o ressentimento por não ter tido oportunidade de estudar,
completou 18 anos em 21 de março de 1957. Depois desapareceu. Meu pai a procurou de todas
as formas. Foi às Delegacias de Polícia, colocou as fotos nos jornais diários, viajou a prováveis
locais... Tudo em vão. Nenhum rastro de Célia. Anos depois, como Delegado de Capturas,
viajando pelo Brasil e com diversos contatos, rastreei, principalmente no Rio de Janeiro, não
logrando nenhum êxito. Com o tempo, todos se conformaram. De minha parte, achei que Célia
morrera e fora enterrada como indigente em alguma parte do Brasil. Eis, contudo, que, em
meados de 2007, mais de cinquenta anos depois, sou surpreendido com uma investigação para
localizar a família de Célia. Resumo da história: Célia, que adquirira cidadania americana,
era casada com um Coronel do Exército USA e estava morando em Zagreb, na Croácia. Feito
o contato, ela, o esposo filho e nora vieram a Belo Horizonte, onde os recepcionamos. Célia
falava sete idiomas, tinha formação superior e uma educação muito requintada. Sua vida, rica
em conteúdo, verdadeiro romance de aventura e sublimação, determinação e vontade, deve
ser objeto de um livro num porvir breve. Faleceu nos EEUU, em 2020, aos 81 anos, no seio da
família que constituiu.
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Em 54, sem nunca deixar de trabalhar em todo
tipo de serviço, fiz a 2ª série. As mesmas matérias
mais avançadas, e mais o Inglês. Passei para o 3º ano
– 14 anos, idade em que os menores tiravam Carteira
de Trabalho e eram admitidos em empregos, hoje
de adultos, com meio salário mínimo. Saí do turno
da tarde e, em que pese as ponderações do tenente
Argentino, meu pai conseguiu colocar-me no turno
da noite. Fui trabalhar de carteira assinada como
“trocador” da Viação Tupi (depois LMS), que fazia
a linha Padre Eustáquio x Centro. Levantava-me às
Klinger aos 11 anos - 1952
04h00, comia um pão seco, tomava um copo de café
com leite, e seguia a pé para a garagem (Rua Francisco
Bicalho com Padre Eustáquio), levando uma marmita de comida preparada por
D. Perina. Às 04h30, enquanto o motorista escalado lavava o ônibus do lado de
fora com uma mangueira, eu limpava o veículo internamente. Às 05h00, após
receber as fichas do tráfego, nós estávamos no ponto final. A primeira viagem
do dia, levando passageiros, mormente operários, que pegavam serviço nas
primeiras horas. A partir daí o intenso movimento que ia até 08h00. Às 11h00,
eu e o motorista – quase todos assim procediam – esquentávamos nossa marmita
num fogão de tijolos improvisado no ponto final. Tínhamos que almoçar nuns dez
minutos no máximo, pois logo começaria um novo ciclo de movimento intenso.
Às 14h00, recolhíamo-nos à garagem. O motorista saía logo, mas o trocador tinha
de fazer a segunda prestação de contas do dia. Por volta de 15h30 ou 16h00, moído
e esfolado, eu chegava em casa. Tentava preparar alguns exercícios, pois o turno
da noite iniciava às 19h00, e da minha casa, no Jardim Montanhês até o Prado
Mineiro, eu levaria no mínimo uma hora em passo acelerado. Às 17h30, após
comer um lanche que D. Perina, sempre atenciosa, me preparava, despachavame para a escola. Às 23h30, chegava em casa, enfrentando uma escuridão que,
no início, assustava-me, mas, depois, fazia parte da “fortaleza interior” que
fui criando.
Esse período como “trocador”, convivendo como uma classe de pessoas ignorantes (motoristas, mecânicos, gerentes malucos, empresários exploradores de
mão de obra, que só visavam o lucro exacerbado), foi-me uma inesquecível lição
de vida.
Com um mês de serviço, tive meu primeiro atrito. Trabalhava fixo com
um motorista conhecido por “Alemão” – rapaz de uns 28 anos, forte e de índole
nervosa. De manhã, no ponto inicial, ia ele numa barraquinha e tomava sua
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primeira dose de cachaça (aliás, o uso de bebidas alcoólicas durante o serviço era
habitual; poucos não bebiam; entendiam que a cachaça dava sustança para aquele
serviço massacrante que começava com a limpeza do ônibus e ia até 14h00),
durante o turno tomava outras. Certo dia, quando pedíamos para os passageiros
chegarem à frente (para a viagem ser lucrativa, o ônibus devia ficar superlotado
nos horários de pico), ele deu umas freiadas de arrumação, no que era mestre, e
uma senhora caiu violentamente sobre o capô do motor. Um passageiro tomoulhe as dores. Alemão o desfeiteou e, ato contínuo, arrancou o cabo da alavanca
de marcha e partiu para cima do passageiro. Este teve de correr e foi até o Posto
Policial. Foi um alvoroço, mas, ao final, tudo resolvido, e Alemão, já bem quente
do efeito alcoólico, continuou a viagem. Isto foi um dos casos de Alemão com
passageiros, porém o que me preocupava era sua forma perigosa de dirigir, que,
aliás, merecia aplausos dos supervisores que o diziam modelo de arrojo e perícia
no volante. Contudo, no meu entendimento de adolescente, aquilo constituía uma
insensatez, um perigo para as pessoas.
Procurei o supervisor e fui-lhe franco: não trabalharia mais com o cachaceiro
Alemão. Meu pai soube de minha conduta e aprovou-a. Houve um reboliço na
garagem: o Klinger dedurara o Alemão – e isto era inconcebível. “Vai apanhar,
diziam alguns” e, realmente, só não levei uma coça do Alemão porque meu pai –
Sgt. Machado – era um policial muito temido.
Fui trabalhar com o motorista Gastão, um profissional exemplar, e o Alemão,
vigiado pelos seus excessos, olhava-me de lado, até que certo dia me abordou: –
Se você não fosse filho daquele sargento, quebrava-lhe no pau. Diante do insulto e
da ameaça, restou-me encará-lo:– Experimente encostar-me a mão, seu palhaço.
Você acha que sou dessas maricas que cagam de medo de você... E o bate boca
prosseguiu, e Alemão, que poderia com um murro desmontar-me, foi afastado
pelos colegas que o aconselhavam: – Rapaz, tome juízo. Você está sem razão. Não
vá se meter com o filho do sargento Machado. Você vai se dar mal.
Outro aspecto da atividade era o “furto desenfreado”. Naquela época
trabalhava-se pelo sistema de fichas plásticas. O trocador, no início da jornada,
apanhava um volume considerável de fichas e dinheiro para troco. Os passageiros
entravam pela porta traseira, compravam as fichas e as depositavam na saída com
a fiscalização do motorista. A ficha descia por uma serpentina e, à tarde, para
prestação de contas, o supervisor abria o cofre pelos fundos, e o trocador fazia
seu acerto. Às 10h00 os trocadores faziam um acerto parcial e ficavam com um
contra-vale. As empresas possuíam um considerável número de fiscais. Acontece,
no entanto, que era comum juntar uma dupla de desonestos: motorista e cobrador.
O motorista, fingindo-se diligente, na hora dos desembarques mais maciços
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ajudava os passageiros no recolhimento das fichas, e estas eram revendidas pelos
trocadores que dividiam o produto do ilícito com seu parceiro de delinquência.
De outras feitas, adaptavam, motorista e trocador, uma apara disfarçada nos
cofres, e recuperavam as fichas. Porém o mais exótico e pitoresco, que ficou nos
anais da empresa, foi um sistema sui generis adotado por um trocador ladrão:
arranjou uma mosca das grandes e colocou-lhe cola nas patinhas; amarrando-a
com um barbante, fazia-a mergulhar no fundo do cofre, enquanto o ônibus
aguardava os passageiros nos pontos finais depois do pico, e trazia uma a uma as
fichas. Assim procedeu, até ser descoberto por um fiscal. Felizmente, perambulei
por esse lodaçal sem me sujar, mas vi uma faceta importante de grande parte dos
seres humanos: a vocação irresistível para a delinquência. Janeiro a agosto, não
aguentava mais. Sem dormir e comendo mal, fracassei na escola. Não havia jeito
de recuperar. Dormindo apenas quatro horas por noite, trabalhando como um
escravo, num meio sujo e eivado de maus exemplos, encontrava-me à exaustão.
Achei que ia seguir o caminho de minha mãe: morrer tuberculoso. Pedi, e meu
pai tirou-me do serviço.
Nessa época, ele estava vendendo o imóvel do Jardim Montanhês. Fomos
morar numa vila mais de classe média: Bela Vista. Era intenção de meu genitor
adquirir um comércio, de preferência um bar. Enquanto ele se decidia, fui
trabalhar como caixeiro do Armazém Cordeiro, na rua Riachuelo com Curral
Del’Rey. Trabalhei três meses, foi uma nova e interessante experiência.
O proprietário do Armazém Cordeiro, Senhor Dídimo Cordeiro, recémchegado de Passa-Tempo, cidade do Sul de Minas, era um patrão muito educado.
Ensinou-me, pacientemente, como receber, atender e lidar com os clientes.
Tratava-me com muita consideração e sentiu quando eu saí, inclusive propondose a assinar minha carteira de trabalho, o que não era usual naquela época. No
Armazém Cordeiro vi a vida por um ângulo mais sadio, porém aconteceu-me um
fato inusitado do qual nunca me esqueci. O armazém fazia entregas a domicílio.
Costumeiramente o pagamento era feito na entrega da mercadoria. Determinado
dia, um senhor aparentando uns 35 anos, trajado como homem de respeito (terno
cinza, gravata e chapéu) adentrou ao armazém. Foi recebido pelo Sr. Dídimo até
com certa deferência, afinal era um freguês que prometia fazer uma boa compra,
como o fez. Combinou que a entrega seria no seu domicílio, no bairro Carlos
Prates (parece-me, se a memória não me falha, uma rua com nome de cidade
do Sul de Minas – Cambuquira ou Caxambu). Feita a compra, ele despediu-se,
dizendo que sua esposa estaria aguardando e faria o pagamento no ato da entrega
da mercadoria.
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Cabia-me efetuar as entregas e, para tanto, dispúnhamos de um carrinho de
mão. Com a ajuda do proprietário, organizei toda a mercadoria, peguei o troco
solicitado e parti, cruzando a rua Padre Eustáquio e contornando o campo do
antigo e saudoso clube amador Estrela de Minas. Até aí tudo bem, eu conhecia a
região como a palma de minha mão. De repente, dou-me de frente com aquele
respeitável senhor abordando-me: – “Garoto, passei em minha residência e minha
mulher alertou-me que não queria linguiça comum, mas sim, a defumada. É preciso
trocar esse item e mais dois tipos de temperos. Para não lhe dar trabalho, você vai,
espera-me lá e eu dou uma chegada rápida no armazém, fazendo a troca.”
Colhido de surpresa com o inusitado pedido, mas diante de um adulto com
aparência de respeito, não tive como me opor. Resultado: cheguei na rua e não
encontrei o número, perguntei pelo homem que se dizia chamar Roberto e pela
esposa que atenderia por Iris e não logrei nenhum êxito. Enfim: fôramos vítimas
de um golpe.
Retornei desolado, relatei o caso ao senhor Dídimo e chorei, não sei se de
vergonha ou de raiva. O dono do armazém não me atribuiu a culpa, suportou
o pequeno prejuízo. Contudo, eu, de minha parte, senti-me vilipendiado
moralmente, e, rebuscando minha memória, lembrei-me de que já vira aquele
senhor num bar da Praça Sete. Passei a frequentar o logradouro com certa
frequência até confirmar minhas suspeitas. Fiz a minha primeira “campana”, era
o embrião de uma futura atividade policial. Fiquei quase uma hora a observar o
Roberto. De repente, ele saiu e o segui. Tomou o bonde Calafate e eu também;
desceu após o quartel da cavalaria, e eu fui atrás, acompanhando-o à distância;
adentrou na residência de um dos muitos becos existentes, e eu observando tudo.
Anotei endereço e, com algumas crianças que brincavam nas proximidades, soube
que ele lá residia, e era conhecido por “Dico da Marta”.
Relatei o fato ao meu pai, que, admirando-se de minha esperteza, disseme que aquilo era um caso de investigação policial e levou-me ao seu amigo
Investigador Mateus, lotado na Delegacia Distrital do bairro. Final da história:
o “Dico da Marta” era especialista em aplicar esse tipo de golpe no comércio;
a polícia já registrara algumas queixas e tentava identificar o golpista.
O Investigador Mateus, agradecendo-me, virou-se para meu pai – “Esse moleque
tem jeito, Machado. Assim que ele servir o Exército vou conversar com o Dr. Luiz
Soares, vamos nomeá-lo para a polícia. Como ele está fazendo ginásio, poderá
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cursar a Escola Rafael Magalhães”10. Em seguida, foi buscar o meliante em sua
toca. Pelo que me recordo, foi meu primeiro serviço policial. No meu entender,
limpara minha honra não só com o proprietário do armazém, mas sobretudo com
a minha consciência, pois estava me sentindo um otário.
Após esse breve interregno como caixeiro de armazém, quando também
fiz o curso de datilografia, habilidade fundamental àquela época para arranjar
um emprego mais decente, desemboquei em outra atividade. Meu pai comprara
um bar debaixo da Pedreira Prado Lopes (acho que a primeira favela de Belo
Horizonte), rua Mendes de Oliveira com Serra Negra, no bairro Santo André.
Cabia-me abrir o estabelecimento às 09h00 e aguentar a barra até que ele chegasse
do serviço, às 18h00. Assim, passei a ser vendedor de cachaça, cerveja e salgados,
lidando com gente de toda a espécie. Não era só atender freguês, também recebia
os fornecedores e negociava pedidos. Tínhamos um sistema de caderneta para
venda fiado e, via de regra, os pagamentos eram semanais.
Quando o freguês ficava inadimplente, competia-me correr atrás do prejuízo,
quase sempre tendo de subir a favela e, numa dessas minhas subidas, lembrome de uma observação de uma mulher ao marido devedor (o rol de débitos
dos devedores era quase sempre similar: tantas doses de pinga, tantas garrafas
de cerveja, tantas linguiças, orelha de porco etc.): – “Home, tira daquele trocado
meu e paga; já falei com cê pra num ficá bebendo em boteco de poliça, essa gente é
perigosa, e o menino que tá cobrando é o filho dele”.
O bar durou quatro meses e deu muito trabalho ao meu pai, quase
prejudica-lhe a carreira na Polícia Militar. Fiquei livre, porém, reconheço, grande
foi meu aprendizado de vida, inclusive aprendi com o Guarda-Livros a fazer a
escrituração fiscal simplificada, pois o imposto era único: IVC-Imposto de Vendas
e Consignações.
Na verdade, o acúmulo de trabalho, sai de um serviço entra em outro, e
estudando a noite, fracassei no ano de 1955. Fui reprovado na 3ª série. Tive de
repeti-la, quando, então, já me encontrava em um novo tipo de atividade com
carteira assinada. Fui trabalhar no Posto de Gasolina AUTOTEX, na Av. Bias
Fortes com Av. Álvares Cabral, de propriedade de Urbano Ferraz, membro de
conhecida família de Belo Horizonte, cujo irmão, Jorge Ferraz, foi um famoso
deputado do PR-Partido Republicano. Minha função: “Bombeiro” – pessoa que

10

O Investigador Mateus referia-se à tradicional Escola de Polícia Rafael de Magalhães,
estabelecimento que formava e aperfeiçoava os quadros da Polícia Judiciária: Investigador,
Guarda-Civil, Perito e Delegado.
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operava a bomba de gasolina, ou seja, a atividade profissional que hoje se denomina
“Frentista”, cheia de salvaguardas para a saúde do trabalhador que, inclusive, recebe
o adicional de insalubridade e copo de leite durante a jornada. Naquela época, não
havia nada disso, o menor era a melhor mão de obra porque tinha direito apenas a
meio salário mínimo. Apesar de tudo, foi o serviço em que ganhei mais dinheiro.
Os proprietários dos poucos automóveis, todos importados, constituíam a classe
rica. Se o bombeiro os tratasse bem, cuidando criteriosamente do veículo durante
o abastecimento, completando o nível de água do radiador e óleo do Carter,
passando uma água e flanela na sujeira, era, às vezes, regiamente gratificado11.
Só de gorjetas eu costumava abocanhar o dobro de meu salário mensal. Também
aprendi a conquistar clientes (lembro-me de uma proprietária de um Cadillac 54,
Rute, dona de um famoso Rendez-Vous da Rua Itambé, só abastecia seu carro
comigo, dando-me sempre compensadoras gorjetas). Outra fonte de incremento
do salário consistia na comissão sobre venda de aditivos; havia um aditivo
chamado Textop, adicionado a cada 10 litros de gasolina, sobre o qual tínhamos
uma comissão de 5 %; quase todo mês eu me colocava como o campeão e, além
da comissão, ganhava um prêmio: uma caneta, um livro etc.
Apesar de bem remunerado com salário, comissão e gorjetas, o serviço
era excessivo, muitas vezes com dobra de turno. Notei que poderia ter outra
reprovação. Conversei com meu pai, e como já estava bom em datilografia, lia
e redigia bem, tentei uma atividade mais convincente, o que não foi fácil. Tendo
deixado o Autotex, apesar dos protestos do proprietário e do gerente, que me
tinham na conta de altamente produtivo, fui trabalhar provisoriamente na
própria Av. Bias Fortes (próximo à Praça Raul Soares), Bar Seleto, de um italiano
chamado Bianchini. Ele me conhecia, sabia de minha experiência em armazém e
bar e ofereceu-me um emprego provisório sem carteira assinada. Estávamos no
ano de 1956.
Enquanto trabalhava no bar Seleto – a freguesia totalmente diferente do
bairro Santo André – procurava, via anúncios no Estado de Minas, um emprego
em escritório. Mandei diversas cartas datilografadas ou manuscritas relatando

11

O Brasil na década de 1950 importava todos os seus veículos. De preferência, os ricaços, única
classe que tinha acesso ao automotor, comprava automóveis americanos (Cadillac, Chevrolet,
Ford, Studebaker, Buick etc.); os automóveis europeus eram pequenos, mas minoria: Cintroen,
Fiat, Austin etc. O automóvel Buick, um gigante de carro, abria o capô pelo lado. Como eu era
de pequena estatura, muito miúdo, o gerente do Autotex mandou fazer um banquinho para
meu uso quando fosse atender o veículo Buick. Alguns achavam interessante o esforço daquela
criança, e normalmente esse interesse redundava, em preferência e “gorjeta maior” ao final
do atendimento.
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meu currículo que, não obstante a idade de 16 anos, já era vasto em experiência
bem variada de trabalho. Finalmente, fui chamado para testes. O local: Av. Bias
Fortes, filial de uma empresa escocesa – Machine Cottons – recém nacionalizada
com o nome de Companhia Brasileiras de Linhas Para Coser. Mais de 50 jovens
adolescentes disputariam uma vaga do Office boy. Era meio difícil, mas eu confiava
no meu taco. Fiz as provas: entrevista com o gerente, uma redação, exercícios de
aritmética e datilografia. Uma semana depois recebi um telegrama de convocação;
era o mês de agosto de 1956. Fui admitido com salário de maior e, para minha
surpresa, não fiquei como Office Boy, um outro garoto fora aproveitado (salário
de menor). Fui treinar no setor de faturamento de pedidos, recebendo assim uma
promoção logo no início da carreira.
Na Cia. Brasileira de Linhas Para Coser, atravessei um excelente período de
minha adolescência. Possuía um bom salário, mas ficava apenas com 30% para
todos meus gastos. Setenta por cento iam para as despesas domésticas. Contudo,
havia paz e sobrava-me tempo para estudar. O Gerente – Sr. Itabaiana – um
Contador muito sério, pessoa relativamente idosa, era um líder muito afável e
nos tratava com grande consideração. Ao que tudo indicava, ele admirava minha
capacidade, a desenvoltura e a consistência do trabalho. Quase sempre, na hora
do lanche vespertino, que era fornecido pela empresa, ele batia papo conosco.
Sabendo que eu estava prestes a terminar o curso ginasial, aconselhava-me a fazer
contabilidade, o que ensejaria melhores oportunidades de crescimento na empresa,
uma multinacional com sede na Inglaterra e ramificações no mundo inteiro.
Em fins de 1957, completando dezessete anos, embora estivesse num
emprego estável e com visibilidade de carreira, sabia que nem tudo seria
tranquilo, pois certamente eu seria convocado para servir o Exército. Conversei
com meu pai. Lembrou-me das conversas pretéritas de minha mãe, quando ela
expressava o desejo de que seu único filho fosse “Padre” e, ante minha resistência
por absoluta falta de vocação – nem mesmo coroinha de igreja eu aceitei – que ela
compreendera, mostrara seu entusiasmo para que eu seguisse a carreira militar e
me tornasse um oficial da força pública (ela admirava o porte garboso daqueles
oficiais com perneira e talabarte). Entendia minha genitora, na sua simplicidade
de mulher pobre e interiorana, com uma educação primária, que o estudo era
a libertação do homem, mas que o filho do pobre só tinha duas vertentes para
a busca do saber: ou entrava num Seminário, seguindo a carreira eclesiástica,
ou a carreira militar, que abria oportunidades de ascensão em suas escolas de
formação. Minha mãe, que tanto colaborou, exultou quando assistiu meu pai
receber as divisas de sargento, e expressara o desejo de ver o filho oficial.
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Decidi em novembro de 1957 que tentaria o Curso de Formação de Oficiais.
No meio de muitos jovens civis e militares, fiz minha inscrição. Minha empresa
não colocou obstáculo em dispensar-me para fazer as provas. Quando comuniquei
a aprovação, o Sr. Itabaiana lamentou minha saída, mas deixou as portas abertas
caso eu quisesse retornar.
Encerrei assim uma fase de minha travessia terrena. Dos 10 aos 17 anos,
trabalhei ininterruptamente: catador, moedor e vendedor de esterco, vendedor de
doces, salgados, frutas e verduras, caixeiro de armazém, padeiro, encarregado de
bar, garçom, trocador de ônibus urbano, bombeiro de posto de gasolina e auxiliar
de escritório comercial. Não tive tempo para folguedos infantis. Chegava aos 17
anos curtido em rijas labutas para sobreviver. Às duras penas consegui estudar.
Realizei um salto precoce da infância para a adolescência. Incrível! Hoje, quando
o trabalho infantil é um absurdo, podendo até ser considerado crime, volto meus
pensamentos àquele passado em que fui criado. Sinto orgulho da caminhada
pretérita, de meus pais, de minha família. Nossa família não se acomodou na
pobreza. Sob a regência do miliciano Sebastião Machado de Almeida, rompeu
barreiras, lutou e subiu na escala social sem nunca pisotear os valores morais.
E por falar em valores morais, antes de encerrar este preâmbulo ao tema deste
livro, não posso olvidar a questão religiosa em minha família e que, marcando
aqueles anos, refletiu no futuro, principalmente na minha trajetória policial.
Reporto-me, pois, à infância. Minha mãe, filha de índia catequizada, era católica,
mas não uma beata piegas. Ensinou-nos as orações principais: Pai-Nosso e AveMaria e, de vez em quando, rezávamos o Salve-Rainha e o Creio-em-Deus-Pai.
Fomos batizados dentro do ritual. Não com muita frequência, íamos às missas
dominicais. Fiz a primeira comunhão, confessava e comungava. Contudo, quando
fui escolhido para ser coroinha, recusei-me.
Meu pai era uma espécie de candidato a livre pensador. Não nos acompanhava
em orações. Achava tudo muito piegas, porém não impedia que minha mãe nos
educasse segundo o ritual católico. Lembro-me dele ligado ao Círculo Esotérico
da Comunhão do Pensamento. Diariamente, às 18h00, quando estava em casa,
entrava na sintonia universal por dez minutos. Era assinante de uma revista do
Círculo Esotérico. Como aprendi a ler precocemente, ainda criança no curso
primário, lia os livros e revistas de meu genitor, o que me levou a questionar
mentalmente alguns dogmas da religião Católica, principalmente os sacramentos
e a noção de Céu e Inferno.
Assim que minha mãe faleceu, abandonamos praticamente a religião católica,
nada de oração nem de missa. Meu pai enveredou-se pelo Kardecismo. Em 1954,
levado por ele, ingressei na Mocidade da União Espírita Mineira. Lembro-me até
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hoje dos encarregados da doutrinação, mormente de um senhor idoso (parece-me
que se chamava Medeiros), que nos ministrava lições altamente compreensíveis,
esclarecendo-nos bastante sobre algumas dúvidas que nos assolam: Quem somos?
De onde viemos? Para onde vamos? Como vamos?
Lia com gosto as obras juvenis da doutrina espírita. Em 03 de outubro de
1954, sesquicentenário do nascimento de Allan Kardec, garotos e adolescentes das
diversas casas espíritas reuniram-se no Centro Espírita Célia Xavier, entidade que
ainda funciona no Prado Mineiro, para uma sabatina sobre a vida do codificador
da doutrina. Estaria presente o já famoso médium Chico Xavier. Compareci como
um dos representantes da União Espírita Mineira, participando do concurso na
minha faixa de idade. Havia estudado com afinco a vida de Allan Kardec, e fui o
vencedor. Ao receber de Chico Xavier uma coletânea de livros infanto-juvenis,
psicografados (um deles, era “Alvorada Cristã”, do espírito de Nei Lúcio), infleime de orgulho, e mais entusiasmado fiquei com os estudos da doutrina kardecista.
Mas meu pai, como disse, um candidato a livre pensador, era inquieto
e inconstante. Em breve, deixou o kadercismo e passou a frequentar uma seita
espiritualista denominada “Ciência Cristã”, cujo templo se situava na Rua
Patrocínio, no Carlos Prates. Lá vou eu, já com pretensões a livre pensador, a
acompanhá-lo, não só eu, também Dona Perina e Célia. Mas foi muito rápida
nossa passagem. De lá, fomos todos nós para outra vertente espiritualista:
Racionalismo Cristão, passando a vivenciar semanalmente o Centro Redentor da
Rua Guajajaras, no Barro Preto. Nessa vertente, aprofundei-me em algumas obras
bem substanciosas, como o livro básico – Fundamentos do Racionalismo Cristão
– Vida Fora da Matéria, Trajetória Evolutiva, Ciência Espírita etc.
Com essa formação eclética, cheguei aos 17 anos. Guardei os princípios
básicos do espiritualismo, mas não me atrelei a nenhuma religião. Entendia que
todas elas, a seu jeito, buscavam a verdade e procuravam despertar a consciência
moral do homem. Respeitava e frequentava todos os templos sem nenhum
preconceito.
Foi assim que adentrei no Departamento de Instrução-DI da PMMG, em 03
de março de 1958, matriculado no Curso de Formação de Oficiais-CFO.
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VENDO A LUZ E
ABRINDO VEREDAS
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CAPÍTULO 1

O TIRO DE LARGADA

I – Transpondo o vetusto e simbólico portão
Três de março 1958. 06h55. Departamento de Instrução da Polícia Militar-DI.
Bairro do Prado. Belo Horizonte/MG. O sol de verão que despontara, acanhado
e lento, no horizonte distante, subia vertiginoso e já alcançava seu esplendor.
O astro pujante prenunciava uma manhã de calor forte e inclemente. O grande
pátio da escola – parcialmente asfaltado – regurgitava de pessoas. Era um vozerio
estrondoso. Muitos se abraçavam e cumprimentavam-se, eufóricos, expansivos,
a escancarar sorrisos. Outros, perplexos e ares de curiosidade, simplesmente
estavam inseridos naquele cenário. Enquanto dezenas de pessoas, ansiosas,
carregadas de expectativas e plenas de esperança, chegavam para uma estadia
talvez longa, umas tantas outras, vindo das férias ou após longo intervalo de um
curso comum, ou apenas amigos que, de há muito, não se viam, reencontravamse, davam-se de frente e abriam-se em regozijo.
Então, como a jogar água fria na fervura, ecoa o toque de corneta chamando
o batalhão em forma. Todos, num silêncio repentino, ficaram atentos, à espera.
Um... Dois... Três segundos. Soou um apito, breve e estridente. A massa, antes
falante e agitada, parou. Ereta. Imóvel. A maior parte daquela gente, fardada.
Outra, diminuta, em trajes civis. De repente, vozes que ordenavam, comandavam,
gritavam: – Companhia de Alunos, cobrir! Quem não entrou em forma está atrasado.
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Anote o nome dele aluno1. Os muxibas vão ficar detidos no sábado. Aprendam,
coloquem na cabeça: o soldado deve estar atento; chegar à praça de reunião cinco
minutos antes da chamada...
Há situações e coisas – às vezes uma palavra, ou uma simples expressão,
ou uma frase inusitada, ou um fato aparentemente corriqueiro, ou uma conduta
rotineira... – que nos marcam na vida. Carregamo-las por toda a existência.
Daquele emaranhado de vozes – bobagens gritadas, ameaças, estultices etc –
algo se impregnou em minha mente: o soldado deve chegar à praça de reunião
cinco minutos antes da chamada. Acostumado ao trabalho árduo e ao dever
desde os sete anos, não tive dificuldade em captar a mensagem. Pontualidade –
apreendi, internalizei e guardei para sempre – era a palavra chave da caserna. O
atraso, inaceitável. Plantou-se na mente do adolescente um valor da vida militar.
Este valor cristalizou-se como norma de conduta. Daquele primeiro instante, o
momento inicial de minha carreira, encontrei a pérola: o aprendizado dos “cinco
minutos antes”. Ao longo da jornada da vida, vivendo neste Brasil que, de um
modo geral, cultua a impontualidade, fui um batalhador em prol da pontualidade,
na caserna e fora dela. Propaguei a ensinança castrense: deve-se chegar cinco
minutos antes ao local da reunião. E mais: pratico-a até hoje. E mais ainda: fui
tentando ensinar pontualidade; na caserna, logrei êxito, mas, lá fora, na vida civil,
não foi fácil. Muitas vezes, numa reunião de gerentes, quando Diretor de empresa,
deixava altos salários esperando por alguns que não se acostumavam a chegar
no horário. Insistindo na pontualidade, consegui algum sucesso; não muito, pois

1

Alguns revisores próximos, ao se depararem com o texto que tenta retratar os comandos
atabalhoados daquela manhã de 03Mar58, não entenderam a expressão “anote o nome dele
aluno”. Tive questionamentos: “Qual aluno?” Veio-me, então, a reflexão: Quem passou pelo DI
como aluno de algum curso certamente entenderá a passagem. Porém, o leitor civil, e é certo
que os terei em bom número, não enfronhado com as coisas da caserna miliciana, teria a mesma
dúvida, achando que estaria faltando algo. Por isto, esta nota de rodapé explicativa. O DI, hoje
Academia de Polícia Militar, é uma escola que tem por base a formação e o aperfeiçoamento
de alunos submetidos aos parâmetros da hierarquia e disciplina militar. Os alunos do CFOCurso de Formação de Oficiais são preparados para obedecer e comandar. Assim, a partir do
2º ano, começavam a se exercitar no comando de tropa, tendo por cobaia os alunos iniciantes
e os praças dos cursos de sargento; supervisionavam, fiscalizavam e monitoravam todos os
movimentos da tropa, além de cuidarem da ordem e disciplina em geral. No caso em relato,
um aluno do CFO4 era o xerife geral e, como se fora um oficial, comandava toda a tropa de
alunos na chamada. Os demais alunos do CFO4 e alguns do CFO2 auxiliavam-no na sintonia
dos movimentos e correção de postura.“Anote o nome dele” era uma ordem de comando do
xerife geral a algum aluno da fiscalização para registrar o nome de outro aluno dos cursos em
formação que não estivesse com postura sincronizada com as ordens de comando. Na escola, o
aluno do curso inferior se dirigia ao aluno do curso superior com a expressão “Senhor Aluno”.
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uma cultura cristalizada não se esboroa facilmente: resiste, verga, mas não cede.
O certo, no entanto, e friso, é que internalizei, daquele primeiro dia de caserna,
a forte expressão, verdadeira lei castrense: os cinco minutos antes. Por isto,
embora esteja com muita estrada percorrida, chegado aos 81 anos, ainda não me
acostumei com a mania brasileira de chegar atrasado aos compromissos.
Éramos 40 alunos recém-aprovados nos exames de seleção ao Curso de
Formação de Oficiais-CFO. Uma vaga para cada 15 candidatos, segundo diziam.
Fôramos submetidos a uma primeira triagem, autêntica maratona intelectual. Os
aprovados passaram por rigorosos exames de sanidade físico-mental. Depois,
as entrevistas com caráter eliminatório. No entremeio, a investigação social:
os antecedentes. Por derradeiro, as provas de capacidade física, eliminatórias,
que, salvo algum lapso de memória, consistiam: correr 100 m com um saco de
cinquenta quilos de areia, 100 metros rasos, salto em extensão, salto em altura,
subir da corda apenas com apoio dos braços, corrida de 1.500 metros e caminhada
em equilíbrio. A aprovação final, que dava direito à matrícula, segundo a ordem
de classificação intelectual e o número de vagas disponíveis, constituía uma
caminhada intelectual-física-psicológica estafante.

Fardados, marchávamos rumo ao rancho, para o almoço.
O Cadete Waldeir, em trajes civis; não recebera sua farda (Março1958).
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Notificados da aprovação e classificação,
no final de fevereiro, os 40 receberam uma
carga
de informações. Estavam ingressando
ca
num
curso de tempo integral, com duração
n
de quatro anos, em regime de internato.
d
SSaída apenas aos sábados, após a inspeção
na revista geral das 12h00, para aqueles
n
que
q não estivessem punidos com detenção
por infração às normas escolar-disciplinap
res. Nos feriados ou dias santos, poderia
ocorrer recesso escolar, caso não houvesse
exercícios militares previamente programados ou eventos socioculturais de comparecimento obrigatório. A interrupção
não alcançaria os alunos que estivessem
em débito com alguma disciplina; estes ficariam submetidos a estudo programado.
CFO1-1958 – Zéder, Klinger e Mota
O internato receberia os aprovados na
tarde do dia 2 de março, das 14h00 às
22h00. Todos deveriam trazer o enxoval (mínimo de três peças de cada vestuário
essencial: calça, camisa, cueca, calção, camiseta, pijama, toalha etc.) e material de
higiene pessoal.
Carregando uma velha mala, cheguei ao DI por volta das 15h00 do dia marcado. Antecipando-me, pude escolher meu armário e o local da cama. Às 22h00
estavam os 40 alojados a ouvir o toque de recolher. Às 22h30, o corneteiro fez
ecoar os acordes dolentes do “silêncio”. Minha primeira noite de quartel. Muito
emocionante, até alguns pesadelos, mas não houve sobressaltos. Ainda éramos
aspirantes a alguma coisa.
Voltemos àquela manhã de três de março de 1958. O monte de vozes
continuava, numa barafunda sem limites, ecoando de todos os lados, parecia uma
casa de doidos. Um aluno do CFO4, na posição de xerife geral, dava ordens em
forma de impropérios misturados a comandos:
– Vamos alinhar; você aí, seu idiota, não tem noção de cobertura; estica o
braço aluno, seu braço parece um barbante; você é vesgo aluno, não sabe alinhar;
seu babaca, porque sua mãe não te comeu no ninho... Companhia de Alunos, cobrir.
Companhia de Alunos, firme.
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Após a derradeira ordem de comando, com um bater uníssono das mãos às
coxas e todo o corpo de alunos em posição de sentido, vem uma “última forma”, e
os alunos esticam os braços sobre os ombros dos companheiros da frente.
O aluno xerife prossegue:
– Quero ver uma batida uniforme das mãos às coxas. Vamos lá. Sintonizem.
Parece que vocês estão dormindo. Companhia de alunos, firme. Descansar.
Comandantes de pelotão façam a verificação. Rápido, rápido, estão demorando,
vamos logo, logo...
Segue-se, então, a correria. No decurso de poucos minutos, novo emaranhado
de vozes de comando:
– Sentido, cobrir, firme, descansar, sentido, descansar, sentido...
Os anúncios são prestados ao xerife geral, e este, em voz alta e firme, reportase ao Comandante da Companhia de Alunos. Faz o anúncio da tropa ao Cap. S.
que estava rodeado de tenentes. O oficial, recebendo o anúncio, limitou-se a dizer
em voz alta e firme:
– Cumpra-se o programa.
Os alunos do primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais – CFO1
participavam de sua primeira formatura. A turma de 40 alunos era uma mistura de
adolescentes, alguns ainda imberbes, e adultos calejados. Homens de 17 a 30 anos.
Nossa turma compunha-se de 19 sargentos, alguns bem acostumados às refregas
militares e policiais, inclusive comando de destacamento; cinco soldados jovens,
recém-engajados; e dezesseis civis. Estes,
salvo um que fora encostado no 3º batalhão,
alhão,
e outro, aspirante formado pelo CPOR,
POR,
sentiam, pela primeira vez, as emoçõess de
um enquadramento militar.
Concluída a chamada, os alunos do
último ano, onde se destacava o temível
vel
IC, nos levam em passo acelerado, quase
se
correndo e no meio de gritos histéricos
os
u
– vamos muxibas, ainda não acordou
aluno, acerta o passo, isso aqui não é
passo de dança... – rumo à reservaa

Klinger,
Dorgival e Freitas
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Desfile – cadetes CFO2 – 10/10/59, quando se comemorava o aniversário da PMMG

da Companhia de Alunos. Lá, cada um recebeu um fuzil sem cartuchos. Ato
contínuo, conduzindo o armamento – alguns como se aquilo fora um porrete –
recebemos ordens para deitar e rastejar. Eram comandos seguidos, repetidos e
atordoantes – deitar, rastejar, levantar... – bradados tumultuosamente e debaixo
de uma gritaria infernal dos alunos do CFO4. Tudo aquilo, percebemos, apenas
um aquecimento, estávamos nos terrenos do quartel do DI. Depois de quase meia
hora de comandos histéricos, em que automatizamos os movimentos iterativos
de deitar, rastejar, levantar, depor os fuzis e tomar os fuzis, recebemos ordens de
retirar as camisas e deixá-las em locais previamente marcados, pois íamos para
um exercício de rua.
Em alguns minutos, sem camisa, mas conduzindo o fuzil, e com os alunos do
4º ano nos calcanhares, gritando como uma matilha de cães a ladrar, transpusemos
o portão de escola e seguimos, correndo, rumo à Avenida Tereza Cristina, onde
atravessamos as águas fedorentas do Ribeirão dos Arrudas, encharcando nossos
tênis. Sempre a correr, subíamos e descíamos os morros do bairro Carlos Prates,
rastejávamos e pulávamos cercas. Constituíamos um espetáculo para os moradores.
Era o primeiro exercício (denominado Vivacidade). Os sargentos, já veteranos e
alguns acostumados a comandar, inclusive destacamentos, amaldiçoavam tudo
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aquilo e proferiam impropérios. Nós, os civis, a maioria oriunda do Colégio
Tiradentes, tínhamos uma marcação especial: ê aluno, tá achando que aqui é a
mamata do CFS do Tiradentes...2
Aquele exercício de ignorância, que testava nossa resistência e a capacidade
de tolerar desaforos, percorrendo os terrenos baldios dos bairros Carlos Prates
e Padre Eustáquio, durou mais ou menos 4 horas. Por volta de meio-dia, sujos e
rotos – alguns estropiados – retornamos, em passo acelerado, ao DI. Deram-nos
três minutos para vestir as camisas. Fomos apanhá-las. Então, a balbúrdia! A
surpresa! Todas elas haviam recebido um nó difícil de desatar, além de terem sido
misturadas. Enquanto tentávamos achar o vestuário e desatar os nós, os apitos
chamando em forma: - 30 segundos, quem não chegar devidamente composto em
seu vestuário, passará o sábado e domingo detido. Quase metade atrasou-se e foi
relacionada para detenção.

2

O Curso de Formação de Oficiais, na sua origem, em 1934, com a duração de três anos, era
aberto tão somente a sargentos formados na Escola de Sargentos de Infantaria ou na Escola
de Educação Física, ambas do Exército, sediadas no Rio de Janeiro, a então capital federal. Em
1935, sob a égide da Missão Militar Instrutora do Exército – MMI/EB, o Curso de Formação
de Sargentos – CFS tem início no DI, e a corporação passou a preencher seus próprios
quadros. Naqueles primórdios da década de 30, por efeito de uma bem dirigida propaganda
governamental, acorreram ao processo de seleção da força pública jovens da capital e do interior
com invejável nível intelectual para a época: ginasianos, normalistas, seminaristas etc. Estes
não podiam ingressar diretamente no CFO; passavam pelo estágio de soldado e faziam o curso
de formação de sargentos, inicialmente no RJ, na ESI ou EEF, depois no próprio DI. Foi assim
que a corporação foi contemplada a partir de 1936 com um quadro de oficiais de alto nível
intelectual: Manuel José de Almeida, Nélio Cerqueira, Eurico Pascoal, Antônio Heliodoro,
Afonso Heliodoro, Manuel Assunção, Meira Jr., Zoir Gavião, Saul Alves Martins, José Pereira,
Argentino Madeira, Washington Aragão, Júpiter Vieira, Geraldo Renó, Lélio Graça etc. Essa
situação – ser sargento para ingressar no CFO – perdurou até 1948. No ano seguinte, os civis
possuidores de Ginásio, ou equivalente, poderiam, via concurso, ingressar diretamente no
CF0, e este, por força de Lei Federal, equivalia a 2º grau, o que possibilitava o ingresso em
universidade após a conclusão do curso. Então, desde 1949, passaram a conviver no CFO os
sargentos e os civis, e a primeira fornada se deu em 17Dez51 (dos civis dessa turma, um dos
mais brilhantes foi o Cel. Vicente Gomes da Mota que chegou a Comandante-Geral na década
de 70).Com a criação do Ginásio Tiradentes da Polícia Militar, em 1949, destinação inicial
e quase exclusiva para filhos de milicianos, esse educandário tornou-se fonte supridora do
CFO com os formandos no ginasial, em 1953. Os primeiros aspirantes oriundos do Tiradentes
formaram em julho de 1957, num curso teoricamente de 4 anos, dividido em estágio de CP-1
e CFO, mas intensificado para três anos e meio. Assim, na mistura de sargentos e civis (estes a
maioria predominante do Colégio Tiradentes), os alunos mais antigos ou os próprios oficiais se
referiam a nós como “CFS do Tiradentes”. Os civis oriundos do Tiradentes chegaram aos altos
postos da corporação, ressaltando-se que o primeiro Comandante-Geral do CFS/Tiradentes,
de 1984 a 1987, foi o Cel Leonel Archanjo Affonso.
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Após tudo isto, recebemos ordem para depor os fuzis, tomar banho e preparar
para a formatura do rancho, onde iríamos almoçar. Tínhamos 15 minutos. Quem
atrasasse ficaria sem almoço. Veio o fora de forma e, quando iniciávamos uma
correria para o alojamento, vem uma última forma: – Retornem. Por que não
gritaram um “boa”? Parece que não gostaram dos exercícios! Parece que querem
uma repetição. Vamos lá, em forma novamente – Sentido, cobrir, firme... Agora,
exclamava o aluno xerife, queremos ouvir um fenomenal “boa”. – Alunos do
CFO1, fora de forma... Aprendêramos, e rapidamente, a pedagogia que pretendia
nos transformar num rebanho de carneiros ou, talvez, numa matilha de cães
adestrados. Então, uma algazarra uníssona:– Boooooaaaaaa! E como relâmpagos
corríamos para o alojamento, o banho e troca de roupa. Em apenas oito banheiros
– seis de água fria e dois de água quente, estes disputadíssimos – aquele monte de
homens pelados, a ensaboar, a cantar, a escorregar, a levantar, a xingar... Era um
espetáculo novo, inusitado para a compreensão de um jovem adolescente no seu
primeiro dia de caserna.
O certo é que tudo se arranjava. No exíguo tempo concedido, tomamos
banho, trocamos de roupa e, alguns ainda pingando água, estávamos em forma e
iniciávamos a marcha em direção ao refeitório (rancho), sequiosos para comer e
ingerir um líquido, pois nos encontrávamos arrebentados de cansaço. Aí, a fila do
bandejão, mas comida à vontade.
Terminado o almoço, aliás uma refeição bem substanciosa, ficamos a andar
pelo pátio aguardando a chamada das 14h00. Foi, dentro daquele dia tumultuado,
o hiato de descontração com comentários os mais diversos, que exteriorizavam
uma revolta unânime sobre a recepção: isso é uma ignorância; o DI está no tempo
da chibata; só não largo isto porque quero ser oficial; a escola não evoluiu; quando
eu for tenente vou quebrar a cara do aluno “x”; isto aqui parece uma casa de doidos;
vou apanhar meu boné e cair fora; esses caras deveriam tratar o ser humano com
mais dignidade...
O tempo escoou rápido. Dentro do mesmo estilo de correrias e gritarias,
fomos chamados em forma. Movimentos velozes no meio daquela algaravia de
comandos. Estava na hora de receber os kits para limpeza do armamento. Pegamos nossos equipamentos e nos assentamos em pequenas oficinas à sombra
das árvores ou dos paredões. A tarde toda foi dedicada ao mister da limpeza do
armamento. Para tanto, aprendemos, nós, os civis, como se desmontava o fuzil,
limpeza e lubrificação das peças. Os sargentos e soldados fizeram tudo isto com
certa facilidade e nos auxiliavam.
Em pós, recolhido o armamento na reserva, fomos submetidos a novas correrias a guisa de castigo por nossa moleza, segundo os alunos do 4º ano, para entrar
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em forma. Dispensados por volta das 18h00, e o corpo moído de cansaço, buscamos
o alojamento. Era hora de um banho revigorante, a troca de impressões e, em seguida, o jantar, que consistia numa sopa de inhame com pedaços de carne de porco.
Não obstante houvesse um cassino com sala de televisão no prédio do internato, bem como uma biblioteca, sala de jogos, todos, sem exceção, mergulharam
no sono. Nem mesmo ouvi o toque de recolher e entreguei-me aos braços de
morfeu, mas fui acordado antes do silêncio, por um Aluno do CFO2, de Dia ao
Internato3, a fim de ele fizesse a contagem. De pé, ainda sonolento, pensei: são uns
sacanas, uns putos; querem nos transformar em idiotas...
No dia seguinte, alvorada às 05h30. Levantar, arrumar a cama, tomar um
banho, formar para o café (o deslocamento para o rancho era sempre marchando
sob o comando de nosso xerife, um ex-sargento). O tempo era escasso, não
podíamos titubear. Enquanto nos dirigíamos ao rancho, o Aluno de Dia ao
Internato ia verificar a arrumação das camas. Retornando do café, alguns colegas
tiveram que rearrumar seus leitos segundo o figurino: a colcha e o lençol deviam
ser bem esticados, não podia ficar uma ruga (lençol e colcha bem esticados como
se fora uma mesa de ping-pong).
O dia D+1 – 04Mar958 – foi dedicado ao ensino da postura de um soldado:
como entrar em forma, marchar, apresentar-se ao superior etc. Passamos o dia
inteiro em aulas de Ordem-Unida e procedimentos diversos no interior do quartel.
À noite, os alunos do CF02 vieram nos aplicar, segundo eles, o tradicional trote.
Submeteram alguns colegas, mormente os civis a algumas humilhações, porém
uns dois ou três sargentos mais antigos foram tratados com certa deferência.
Nesse segundo dia, por pouco não sou excluído. Nunca fui afeito a essa questão
de alguém me encostar as mãos ou submeter-me a situações jocosas. Reagi ao
tratamento humilhante, quando mandaram que eu desfilasse numa passarela
improvisada com uma faixa de “Miss”, como estava acontecendo com um colega.
Um aluno do CF02 tentou forçar-me, então pensei comigo mesmo: – vai tudo

3

(O prédio do internato fora inaugurado há poucos meses. Nele, havia três alojamentos no 2º
piso, cada um com seus banheiros coletivos e armários individuais. No 1º piso, as salas de
aula, biblioteca, salão de jogos e sala de televisão. Nós, do CFO1, éramos os únicos internos
e, portanto, alojados compulsoriamente e obrigados a responder “revista do recolher”. Os
alunos do CFO concorriam a diversas escalas de serviço. O CFO4 a Auxiliar de Dia com
atribuições correspondentes ao Oficial de Dia. O CFO2, a Adjunto de Dia e Cmt. da Guarda,
ambas correspondentes à graduação de sargento. Era ainda o CFO2 que fazia a nova escala de
“Dia ao Internato”, responsável pela ordem, disciplina e limpeza do prédio. Ao CFO1 cabia tão
somente a Chefia do Alojamento e, depois, substituto da guarda e sentinela (os ex-sargentos,
quando escalados de sentinela, consideravam isto uma humilhação). Os demais cursos – CFS e
eventuais cursos de cabo ou escola de recrutas – dispunham de alojamentos fora do internato.
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para o inferno, mas não vou submeter-me a essa humilhação, volto para meu antigo
serviço, às favas o ideal de ser oficial da força pública – e, concomitantemente, puxei
um canivete daqueles de lâmina automática (morando em bairro da periferia e
chegando em casa tarde da noite, sempre o trouxe para defesa pessoal) e adverti
que furava o primeiro que chegasse. Houve uma perplexidade paralisante. O
pusilânime e alguns outros recuaram e preferiram levar minha reação na gozação,
deixando-me isento das brincadeiras sem graça.
Caso tivessem prosseguido no intento, o caldo ia entornar, pois o
regulamento militar – a carta magna da escola – não permitia que os superiores
submetessem os subordinados a situações vexatórias ou humilhações, e eu,
como menor, apenas reagia (embora menor, eu me emancipara do ponto de vista
penal com a incorporação em organização militar; logo, se eu ferisse o aluno,
mesmo em legítima defesa de minha honra, teria sido autuado em flagrante por
crime militar, lesões corporais, e, certamente, seria excluído do curso). O certo
é que, num lance arriscado, mas coerente com minha formação moral, encarei
e fui respeitado. Depois, sofri contínuas perseguições, facilmente superadas,
porquanto os perseguidores não passavam de indivíduos de personalidade
frágil, conforme se revelaram ao longo da carreira. De qualquer forma, aquele
cenário de trote foi-me uma excelente oportunidade para mostrar quem eu
era e o que pretendia. Não admitiria insultos nem humilhações como não
admiti ao longo dos anos. Trataria a todos com respeito e correção, era meu
propósito, mas tinha direito a idêntico tratamento. Seguia assim uma ensinança
que trouxera do berço: há valores de honra que constituem o eixo de nossa
trajetória humana; nos entreveros da vida é possível transigir no acessório,
mas, no principal, nunca.
A chamada Instrução Geral, baseada nos regulamentos do Exército
– Regulamento de Continência e Procedimentos diversos e Regulamento
Disciplinar – era intensa nos primeiros dias. Nós, os civis, tínhamos de nos tornar
soldados, mas o ex-sargentos e soldados, talvez para baixar-lhes a crista, eram
tratados como recrutas: submetiam-se às mesmas e intensas sessões de como
proceder na condição de militar; enfim, os velhos sargentos eram colocados na
condição de iniciantes, e isto deixava alguns revoltados.
Chegamos ao primeiro sábado. As aulas encerrariam às 12h00, quando,
então, seria feita a revista geral e seríamos liberados para retornar no domingo
até 22h00, horário da revista do recolher. Entretanto, a liberação não era fácil. A
revista geral era rigorosa: apresentação pessoal, barba, cabelo, limpeza do fuzil etc...
Quase todos os civis passaram o primeiro fim de semana detidos, principalmente
por causa da limpeza do fuzil. Os alunos do CFO4 colocavam o olho no cano,
na parte da massa de mira, e a unha do polegar no início, na câmera; o interior
do cano tinha de brilhar; se não brilhasse a sentença: detenção. Na verdade, essa
metodologia era uma estultice, pois levava os alunos a limpar o interior com lixa
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ou até bombril, destruindo as raias do cano. Na verdade, à proporção que fomos
conhecendo a escola, vimos e desfrutamos de suas grandezas, e muitas, mas,
também, tivemos de assistir e até engolir um rol de idiotices e, para encerrar este
parágrafo, eis uma delas que, por impressionante, ficou-me na memória:
Como disse, o aluno CFO4 IC, muito conceituado, tanto assim que, ao final
de 1958, sendo declarado Aspirante a Oficial, ficou classificado no DI, como instrutor da DEM, era considerado um terror na arte de atormentar os subordinados. Esse aluno, por ocasião da última formatura da semana, após nos submeter a
“sessões de tesa”4 sem qualquer sentido educativo, mas apenas como castigo para
satisfazê-lo, olhou-nos do alto de seu pedestal imaginário e perguntou a um dos
alunos: – Qual seu objetivo aluno? Este, um garoto cheio de ideal, ingenuamente respondeu: – Ser Aspirante, senhor aluno. Num esgar sarcástico, IC retrucou:
– E eu estou aqui para impedir que vocês sejam Aspirantes; que coloquem a estrela
no ombro. A turma ficou estarrecida.
Essa estreia como militares da força pública mineira, sem nenhuma
hospitalidade e plena de idiotices, deixou plantada na mente da maioria,
principalmente os oriundos do meio civil, uma série de questionamentos: Aquilo
seria a maneira correta de receber um neófito? O tratamento descortês e estúpido não
poderia deixar estereótipos perigosos na formação do futuro policial? A ignorância
era lícita? A pedagogia estava coerente com o que se pretendia na formação dos
futuros chefes?
Reflexões acuradas que se prolongaram por todo o curso e ao longo da
carreira mostraram que tudo aquilo era tremendamente equivocado. Tive, ao lado
de outros oficiais, oportunidade de corrigir algo e moldar novos rumos quando,
em 1974, chefiei a Divisão de Ensino da Escola, e, de 1984 a 1986, ao comandála. Nessas ocasiões, sem abrir mão de uma orientação pedagógico-didática forte,
que devia cuidar do preparo/formação físico-moral-emocional-intelectual do
futuro chefe e líder de operações policiais numa sociedade de conflitos violentos,
procurei imprimir como eixo do ensino o respeito à dignidade de ser humano.

4

As conhecidas e às vezes brutais “sessões de tesa” a que os alunos dos cursos subordinados
à turma líder (CFO4) eram submetidos com o beneplácito da maioria dos oficiais da DEM
não tinham nenhum sentido educativo-pedagógico. Consistiam em ministrar Ordem Unida –
marchas contínuas com movimentos sucessivos com arma ou sem arma, marchas em acelerado,
chamadas em forma em locais distantes etc – ou estúpidos exercícios de Maneabilidade – correr,
deitar, rastejar na poeira ou no asfalto, levantar, deitar etc – tudo fora do programa curricular.
Visava-se tão somente castigar, aporrinhar, humilhar, atazanar ou provocar o subordinado.
Os alunos dos cursos superiores que assim procediam pareciam psicopatas que, do alto do
poder, gozavam com o sofrimento alheio, e os oficiais que a isto consentiam eram também uns
“pervertidos psíquicos”.
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Com o tempo, e o declínio do status da Diretoria de Ensino Militar, que passou
à condição de uma seção menos influente, essas “sessões de tesa”, juntamente
com os exercícios humilhantes e desrespeitosos à dignidade humana, foram
abolidas. Contudo, durante meu tempo de aluno, as turmas que iam ascendendo
à liderança, persistiam, por imposição da velha e arcaica DEM com os mesmos
métodos, inclusive minha turma que procurava descontar o que sofrera nos que
estavam por baixo.

II – Perfil da Escola e do Ensino
O regime era de internato. Este teve início com a nossa turma, em 1958, e
encerrou ao final de 1960 por absolutamente incompatível para aquela simbiose
que constituía o corpo discente do CFO: alunos de 17 a 30 anos, civis no meio de
velhos sargentos, alguns solteiros, mas que tinham companheiras com filhos sem
conhecimento da administração. Todavia, a Polícia Militar, àquela época, pela
ideia de certos chefes bem-intencionados e obcecados com o desejo de manter
um “exército estadual”, mas deslumbrados e desfocados da marcha do tempo,
viam a AMAN – Academia Militar de Agulhas Negras como modelo. Ora, não
entendiam, por uma obtusidade intelectual inexplicável, que aquela Academia,
destinada a formar oficiais do Exército, vivia em regime de internato, no entanto,
seus cursos eram destinados a jovens de 2º grau que adentravam à escola, todos
solteiros, na faixa da adolescência, isto é, 17 a 20 anos, e concluíam o curso de três
anos com a idade máxima de 22/23 anos, a maioria, ou 24/25, uma minoria.
Ao final de duas semanas, duas defecções na turma: pediram desistência o
Cepê, aquele que era aspirante do CPOR, e o Jardim. No terceiro mês, outra, o
soldado Joaquim Magalhães. A turma ficara reduzida a 37 alunos.
Nas duas primeiras semanas, mormente nós, os civis, conhecêramos apenas a
parte sombra do Departamento de Instrução, o que, inclusive, provocara profunda
frustração nos dois alunos que desistiram e também em outros que estiveram
prestes a tudo abandonar, inclusive dois sargentos. A partir da 3ª semana, os
grandes valores da escola começaram a ser desvendados.
O DI era comandado por um coronel, Eurico Pascoal, aspirante da primeira
turma, 1936. Homem de formação genuinamente militar, tinha um porte garboso
nos seus mais ou menos 1,90 m de altura. Era o único que possuía automóvel
na escola – um Austin, de fabricação inglesa. Chegava, quase sempre, no carro
próprio, e, raramente, usava o único veículo da unidade, um jeep Willys – 1954
ou 1951. Seu estilo de comando, ornado por certa nobreza, era de distância da tropa. Não me lembro, de1958 a agosto de 1961, em que estivemos sob seu comando,
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de uma só vez que ele tivesse estado à frente da tropa e lhe dirigido uma mensagem, uma orientação, uma diretriz. Olhávamos para ele como se estivéssemos
mirando um “deus do Olimpo”.
Abaixo do Comandante, a estrutura se desdobrava em duas vertentes
distintas: uma meramente administrativa com um major subcomandante, a
S1, a S2 (cumulativamente com Secretaria), a S3 (absorvida pela DEM) e a S4
(Fiscalização Administrativa) que agregava o almoxarifado, a aprovisionadoria
e a tesouraria. Subordinada ao subcomandante, a Companhia de Alunos que
agrupava todo o corpo discente (não me lembro se àquela época a Cia de Alunos já
se desdobrara como ocorreu tempos depois: 1ª Cia, alunos do CFO; 2ª Cia, alunos
do curso de formação de sargentos). Agregando a administração total, havia
uma Cia de Comando e Serviços (CCS). O Subcomandante, no ano de 1958 até
meados de 1959, quando foi promovido, era o temido Maj Alpoim. Este, homem
austero e sempre com a cara de mal, fazia alguns oficiais tremerem as pernas,
mas era relativamente justo. Quando precisávamos conversar com o mesmo, para
apresentar algumas reivindicações, ele sempre nos atendia, embora fosse curto,
objetivo e grosso em suas decisões.
No topo do ensino, a DGE – Diretoria Geral de Ensino, chefiada pelo Ten
Cel EB José Moacir Baeta de Magalhães Gomes, oficial QEMA, pertencente à
tradicional família mineira. Tratava-se de um militar muito culto, Chefe da MMI
– Missão Militar Instrutora – porte impecável, pessoa educada e de fino trato.
Periodicamente, conversava com nossa turma, fazia palestras esclarecedoras e
transmitia mensagens de otimismo e esperança. Dele, guardamos as melhores
recordações, tanto que, mesmo tendo deixado a escola em 1960, foi escolhido
patrono da turma (na verdade, seria o paraninfo, mas pressões obrigaram-nos
a escolher o Gov. Magalhães Pinto). Tinha como Adjunto o Capitão EB Paulo
Viana Clementino, oficial de escol do Exército, membro da MMI. Homem de
trato ameno e grande cultura, sobressaindo-se pela educação e senso de justiça.
Foi, para nossa turma, uma espécie de anteparo contra as arbitrariedades e
truculências de alguns oficiais da Diretoria de Ensino Militar. Semanalmente
nos ministrava pelo menos uma aula de cultura geral, quando se evidenciava
sua forte convicção anticomunista. Não só isto, ele repudiava todas as doutrinas
totalitárias – comunismo, nazismo e fascismo – e nos passava os valores da
democracia com ênfase ao modelo norte-americano. No linguajar da esquerda
seria um “americanófilo”.
Subordinadas à DGE, tínhamos quatro Diretorias, uma Secretaria Técnica
de Ensino-STE, responsável pelo planejamento e controle do ensino, e uma Seção
de Meios Auxiliares de Ensino-SMAE, que nos apoiava em apostilhas e manuais.
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A Diretoria de Ensino Militar, detentora de 40% da grade de ensino, era
o terror da escola. Fornecia, dentro de seu quadro de instrutores, os Chefes de
Curso, ou seja, o oficial que nos orientava, apoiava e servia de elo em nossos
pleitos. Embora até agosto de 1958, estivesse dirigida por um oficial bem-educado
e ameno, Cap. José Rubim Soares, ela não perdeu seu aspecto façanhudo. Seus
oficiais, a maioria canhestra e de QI um pouco baixo, confundiam militarismo
com truculência e arbitrariedade. Se fossem participar de uma batalha real,
comandando pelotão ou subunidade, certamente não teriam a liderança de suas
tropas; aliás, aqueles tenentes que mais se destacavam pela máscara da rudeza,
arrogância e truculência foram autênticos fracassos como líderes ao longo da
carreira. Havia exceções. Por exemplo, o tenente Eudes, nosso Chefe de Curso
durante os quatro anos letivos, era uma pessoa firme e disciplinadora, mas cortês e
educada no trato conosco. Às vezes queria até resolver os problemas que lhe eram
levados, mas encontrava-se dentro de um contexto que adotara como pedagogia
tratar o aluno com brutalidade, sonegar-lhe os direitos.
O ensino militar, predominante na escola, seguia estritamente os manuais
do Exército. Estes, modelos americanos da II Guerra, orientavam-se, no tocante
às regras, princípios, técnicas e táticas de combate, pelos padrões de guerra
convencional. Os manuais relacionados à guerra revolucionária, guerrilha,
contraguerrilha etc só emergiram na década de 70. A Polícia Militar, com um
regime de administração especial no estado, adotava criteriosamente os manuais
e normas do exército para administração, instrução, exercícios, símbolos,
continência e combate. Alguns desses livros, fundamentais para o êxito escolar,
ainda conservo porque me foram muito úteis ao longo da vida e outros ainda
o são. Mas, na verdade, a maioria permanece em minhas estantes talvez por
saudosismo ou como relíquia daqueles tempos árduos, porém nutrientes e
saudosos. Ei-los (alguns):
RAE – Regulamento de Administração do Exército;
RISG – ou R-1, Regulamento Interno e de Serviços Gerais;
RDE –ou R-4, Regulamento Disciplinar do Exército;
RCont – ou R-2, Regulamento de Continência, Honras e Sinais de Respeito
das Forças Armadas;
C 101 -5, Manual de Estado-Maior e Ordens;
C 30-25, Manual de Informações e Contra-Informações;
C 100-11, Manual de Serviço em Campanha – Comunicações;
C 7-5, Instrução Tática Individual de Infantaria; Manual de Ordem Unida,
C 22-5,Ordem Unida,Tropas a pé;
C 101-15, Circulação e Controle de Tráfego; Manual de Campanha;
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C 21-18, Marchas a Pé;
C 24-5, Manual Básico de Comunicações;
C 21-5, Manual Básico de Instrução Militar;
C21-75, O Esclarecedor e a Patrulha;
C 7-10, A Companhia de Fuzileiros;
C 7-20, O Batalhão de Infantaria;
C 7-25, A Companhia de Comando do Regimento de Infantaria;
C 21-30, Manual de Abreviaturas, Símbolos e Convenções Cartográficas;
C 21-26, Manual de Leitura de Cartas e Fotografias Aéreas;
C 20-10, Manual de Princípios de Chefia;
C 33-5, Manual de Guerra Psicológica.
Minha biblioteca era bem maior, mas os manuais foram se perdendo com
as iterativas andanças e sucessivas mudanças de domicílio. O que desejo ressaltar
neste tópico é que esse ensino militar, mormente os exercícios de campanha,
embora estivessem atrelados a técnicas e táticas já obsoletas, serviram-nos para
enrijecer o corpo e a alma. Tiveram sua utilidade em nossa formação.
Todas as 5ª e 6ª feiras, em uniforme de campanha, ficávamos à disposição
da DEM. Treinamentos intensivos, entremeados com aulas teóricas, nas partes da
manhã e tarde. Uma vez por mês, fazíamos uma marcha para os arredores de Belo
Horizonte e, no ponto de estacionamento, normalmente uma fazenda ou terreno
do Estado, éramos submetidos ao adestramento individual – maneabilidade,
organização do terreno, técnicas de proteção individual, iniciação ao tiro com
armas individuais e coletivas etc.
Duros e, às vezes, até inimagináveis exercícios que testavam nossa resistência
física eram impingidos, sob a alegação de que o futuro combatente, principalmente na posição de oficial que comanda, deveria ser superior ao tempo e, pela
superação do impossível, arrastar os combatentes através do exemplo. Mas, na
verdade, não era só um teste de resistência física, submetiam-nos a duras provas
de resistência psíquica.
Às 2ª, 3ª e 4ª feiras e aos sábados, iniciávamos o dia escolar, às 07h00 com
pelo menos duas aulas de Treinamento Físico Militar e Desportos, que às vezes se
prolongavam com as aulas de Ataque e Defesa. Conforme o calendário de disputas
internas ou externas nas diversas modalidades desportivas (futebol de campo,
futebol de salão, natação, atletismo, basquete, vôlei etc), podíamos ter atividades
aos sábados, à tarde, e aos domingos, de manhã. Dentro desse escopo de ênfase
ao treinamento físico e atividades correlatas, a Diretoria de Educação Física e
Desportos-DEFD tinha uma grande proeminência no educandário e dispunha
mais ou menos de 20% da grade curricular. Lembro-me de seu Diretor: o gordo,
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mas ágil Cap Pedro Nazaré, militar alinhado, competente e educado, formado
pela Escola de Educação Física do Exército. Incentivava com denodo as práticas
desportivas e foi um dos pioneiros da Escola de Educação Física da UFMG, que
funcionava nas dependências do DI.
Acompanhou-nos, por quatro anos, como instrutor de Educação Física, o
tenente Waldir Soares de Souza, também formado pela Escola de Educação Física/
EB; eventualmente, outros oficiais ou sargentos, dependendo da modalidade
esportiva em que estivéssemos empenhados, nos ministraram aulas: Olavo Leal
Arnaut, Nelson Bartels, Sgt Mário Lopes, Sgt Belmiro etc, todos com cursos
no exército. Também foi nosso instrutor por quatro anos o oficial R2, na época
comissionado como tenente instrutor – anos depois, 1964, efetivado como
capitão – o saudoso Albano Augusto Pinto Corrêa5. Este, sim, foi o homem que
nos preparou para a seara policial, deu-nos o cimento do combatente policial.
Com suas aulas bem práticas, ensinava-nos a defesa contra ataque de marginais
e a contrapartida para imobilizá-los; era o único que nos orientava em tática de
abordagem a antros criminosos ou como abordar individualmente a um marginal
perigoso. Com suas aulas, além de nos tornarmos profissionais de polícia
autênticos, adquiríamos aquilo que é fundamental para o exercício da árdua e
arriscada profissão: a autoconfiança.
O CFO era, à época, por força de Lei Federal, equiparado ao 2º grau,
dando-nos direito à habilitação a cursos de graduação superior. Assim, durante
os quatro anos, cumpríamos com intensidade a grade curricular correspondente:
Matemática, Física, Química, Português-Literatura, Geografia, História, Inglês,
Francês ou Espanhol... Essa parte ficava afeta à Diretoria de Ensino FundamentalDEF, dirigida pelo Cap Prof Nivaldo Reis, tradicional e competente mestre de
Matemática, lecionando em cursos de pós-graduação universitário – um dos

5

Quando comandei a Academia de Polícia Militar (ex-DI), na década de 80, reconvoquei
Albano que já estava reformado. Ele retornou entusiasmado, com o mesmo vigor, disciplina,
talento e lealdade que lhe eram peculiares, e reassumiu a titularidade da cadeira de “ataque e
defesa”, organizou as equipes de luta e um novo corpo de instrutores para sucedê-lo. Quando
já me encontrava na reserva, soube do falecimento desse grande mestre que amava, de forma
acendrada, a força pública mineira. Dirigi-lhe uma carta com destino espiritual, que entra
como apêndice deste capítulo. Era admirador do legendário Delegado de Capturas – o Cap
Pedro – e citava, a guisa de instrução policial prática, muitos de seus feitos no combate à
criminalidade no Vale do Rio Doce. O Prof Carvalho Monteiro foi outro que nos assistiu e
educou durante os quatro anos letivos. A ele devemos o preparo para a vida prática: inquérito
policial, sindicância, processo administrativo, técnica de interrogatório, auto de prisão em
flagrante etc.
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ícones no Brasil – que compunha o quadro docente do educandário desde
seus primórdios.
A DEF era detentora de mais ou menos 30% da grade curricular, porquanto
devia cumprir as exigências das leis federais e estaduais, visando à manutenção
da equiparação. Vinculava-se à DEF o Grêmio Literário Euclides da Cunha, uma
espécie de oásis. O quadro de professores civis, alguns assemelhados a oficial,
era de primeira linha. Ter sido discípulo de alguns mestres como Nivaldo, José
Lourenço de Oliveira, Jurandir Navarro, Albertino e Norton, constituía orgulho
para qualquer aluno.
À Diretoria de Ensino Policial, dirigida pelo notável
Professor de Português Cap José Gonçalves de Souza,
restavam mais ou menos 10% da grade curricular. Defendiam
a posição os abnegados professores Jenner José de Araújo,
Osvaldo Carvalho Monteiro e Milton Gomes. Este com
a Medicinal Legal; aquele intercalando, com noções de
geopolítica, suas maravilhosas aulas sobre Noções Gerais
de Direito, Polícia Judiciária e Criminologia. Jenner, uma
cultura privilegiada, foi nosso professor durante quatro anos.

CFO1 – Set958 – Os cadetes em farda de gala, após o recebimento do espadim Tiradentes.
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III – Vivenciando o Internato em 1958
O ano de 1958 transcorreu com nossa adaptação à vida militar.
Em julho, pouco antes das férias escolares de 15 dias, fizemos uma simulação
de combate nas cercanias de Belo Horizonte. Exercício bastante proveitoso para
nosso adestramento como infante. Nele, os primeiros exercícios de tiro real com
fuzil e metralhadora.
Ainda no primeiro semestre, recebemos nosso fardamento, inclusive o de
gala, e passamos a concorrer à escala de Guarda do Quartel, ocupando todos os
postos de sentinela em revezamentos com os alunos dos cursos de formação de
sargentos e de cabos.
Rememoro, nesta oportunidade, um fato pitoresco. Meu primeiro serviço
de sentinela, ainda sem farda, foi na ala entre o Ginásio de Educação Física e
o prédio da administração e comando, num sábado para domingo. De manhã,
com fuzil a tiracolo, fazia meu patrulhamento. O Colégio Tiradentes funcionava
anexo ao DI, na parte de trás com entrada pela Rua Platina, e nele ocorreria
uma cerimônia cívico-cultural no domingo. Havia uma grande preocupação
em evitar a promiscuidade entre as donzelas do colégio e os alunos do DI. As
ordens eram severas: nenhum militar nem civil – quem quer que fosse – poderia
transpor os limites para o pátio do colégio, e vice-versa. Cabia-me, como sentinela
da hora, cumpri-las. A entrada da festa do colégio seria somente pelo portão da
Rua Platina. Tudo transcorria normal quando, de repente, ouvi um toque de
corneta diferente do usual, cujo sentido, ainda neófito nas lides militares, não
interpretei. Concomitantemente, três senhores de meia idade com as respectivas
senhoras, em trajes esporte, vieram caminhando em direção ao pátio do colégio.
Incontinente, conforme aprendera, coloquei meu fuzil em posição de tiro (a arma
estava descarregada) e ordenei:–Alto lá; é proibida a passagem por este corredor–
O grupo estacou surpreso. Antes que alguém se pronunciasse, chega correndo
o aluno CFO4 Biagine, Auxiliar de Dia, que, parando em frente a um dos
caminhantes, perfila e anuncia: –Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral, Aluno
Biagine, Auxiliar de Dia, aquartelamento sem alteração. A autoridade, Cel. Manuel
de Assunção e Souza, agradece o anúncio e, em tom meio jocoso, diz: – Aluno,
vocês precisam instruir melhor suas sentinelas. Eu, de minha parte, fiquei perplexo.
Biagine, um aluno bem idoso, antigo sargento, muito educado e compreensivo,
olhou-me e apenas disse: – Que embaraço você me colocou, Klinger. Não conhece o
toque de Comandante-Geral?
Em 25 de agosto, dia do soldado, recebemos, em cerimônia solene, o espadim
Tiradentes. Estávamos consagrados como cadetes.
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Às vésperas da cerimônia do espadim, tive uma experiência que, embora
desagradável, serviu-me de lição por toda a vida. Às vezes, ou quase sempre, é
preciso tropeçar e cair para aprender a levantar-se e acertar o passo ao longo da
caminhada da vida, tão cheia de armadilhas.
Na noite de 24, como era costumeiro, pelo menos uma vez por mês, fomos
a um vesperal dançante no Clube dos Oficiais, que funcionava no Bairro Santa
Efigênia, ao lado do Batalhão de Guardas. Deixamos o local por volta das 23h30,
tomando o bonde Santa Efigênia x Centro. Como o bonde para o Calafate
estava demorando, três colegas e eu resolvemos seguir a pé para o DI. Quando
passávamos próximos ao mercado municipal, o mais velho, um tarimbado exsargento, convidou-nos para tomar uma cerveja. Eu, nos meus 17 anos, e os outros
dois jovens, jamais havíamos ingerido bebida alcoólica. No entusiasmo, aceitamos
o convite. Já na segunda cerveja, o ex-sargento toma uma dose de cachaça e outra
mais, e nós, arrastados pelo exemplo, acompanhamo-lo.
O certo é que afinal chegamos ao DI, por volta das 02h00, exceto o exsargento que, sabidamente, tomara outro rumo, todos embriagados. Foi um
escândalo. Pelas normas da escola, seríamos excluídos sumariamente. Uma
sindicância foi elaborada, nela ficando claro que nós, os três jovens, todos com
desempenho escolar excelente, ingeríramos bebida alcoólica pela primeira vez a
convite de um aluno ex-sargento, o que foi atenuante. Não obstante houvesse uma
pressão dos oficiais da DEM para nossa exclusão, o Sindicante, Cap. EB Paulo
Viana Clementino, entendeu que aquilo fora um deslise de jovens imaturos e
que merecíamos uma oportunidade. Fomos punidos, eu e os dois jovens, com
cinco dias de detenção, e o ex-sargento, que ficara como desencaminhador, com
dez dias de prisão. De qualquer forma, além de algumas perseguições que fomos
vítimas por causa do episódio, ficamos conhecidos como a “turma do golinho”.
Apreendêramos e internalizáramos a lição.
Em sete de setembro, marchando a pé até o centro da cidade, participamos
do monumental desfile de Sete de Setembro. Por volta das 12h30, extenuados,
retornamos ao quartel também em marcha a pé. Esses sacrifícios que, à época,
censurávamos como inúteis ou como pura vontade de nos infligir maldades,
representavam, na verdade, parte de nossa preparação física e psíquica para
enfrentar o porvir de combatentes. Aliás, se não fomos combatentes de guerras
convencionais ou de guerrilhas, os sacrifícios valeram: enrijeceram nosso corpo e
nossa alma para os árduos e rijos combates à criminalidade.
Ainda no decurso de 1958, algo nos encabulava e nos levava, com o espírito
crítico do jovem que se reputa sábio, a classificar nossos comandantes na categoria
de “menos inteligentes”. Aos sábados, éramos obrigados a sair da escola, quando
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não estávamos detidos, com um dos uniformes de cerimônia – o azulão –
inclusive levando o espadim, após 25 de agosto (a farda de trânsito fora abolida
para os cadetes internos). Aquilo nos incomodava, pois o uniforme, bonito
para cerimônias de gala (e que nos orgulhava), chamava a atenção em demasia
e era meio jocoso para atividades triviais como: ir ao cinema, frequentar uma
lanchonete, comparecer a um parque, andar de bonde, namorar etc. Protestamos,
via chefe de curso, mas não teve jeito, e isto perdurou até 1960. A solução foi alugar
quartos em volta do DI. Saíamos e trocávamos de roupa. Na volta ao quartel, nos
domingos à noite, repúnhamos a vistosa farda.
Novembro de 1958. O DI regurgitava com os preparativos para as manobras
anuais na região de Água Limpa. Foi estruturado o Batalhão de Manobras com os
alunos do CFO, Curso de Formação de Sargentos e o Curso de Formação de Cabos.
Os alunos do CFO4, assistidos pela DGE e DEM, organizaram e planejaram as
manobras, cabendo-lhes os principais comandos e o estado-maior. Como o CFO4
tinha uma turma reduzida, alguns alunos do CFO2 chegaram a exercer funções
de Cmt. de Pelotão, mas, no geral, foram atribuídas a eles as funções de Auxiliar
do Comando de Pelotão e comando de Grupo de Combate. Como o CFO2 era,
também, uma turma pequena, restaram para os mais experientes do CFO1 alguns
comandos de Grupo de Combate. Nós, os menos experientes, ficamos com
funções de soldado ou de cabo. Aliás, aos mais novos e franzinos, sempre cabia
carregar os pesados reparos de metralhadora durante as marchas e, na esquadra
de tiro, tínhamos a função de municiador.
Na véspera, uma 6ª feira, da marcha motorizada que nos levaria ao teatro
das manobras – região de Água Limpa –, o DI estava febril. O S/4 da PMMG, um
major, viera pessoalmente checar o transporte e as várias classes de suprimento.
A escola vivia em função das manobras que se aproximavam. Enfim, sábado,
na carroceria dos caminhões militares, um grande comboio, deslocamo-nos.
Chegamos ao entardecer, realizando uma marcha a pé de aproximação. Mal
depusemos armamento e mochila, éramos instados a montar as barracas em áreas
previamente demarcadas para as duas companhias de fuzileiros, uma companhia
de comando e serviços e uma zona do comando do batalhão e para os oficiais. As
pequenas barracas destinavam-se a uma dupla. As grandes barracas ficavam na
zona do batalhão e área de serviços.
No sábado, trabalhamos até tarde da noite, montando barracas e preparando
colchões de vegetação local. Finda a tarefa, fomos servidos de um substancioso
jantar. Achamos, apenas achamos que era hora de dormir, pois estávamos
extenuados. Ledo engano! As patrulhas noturnas foram escaladas com suas
respectivas missões.
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Na foto ao lado, o “Meu de Rancho”
Cadete Cipriano.

Agachados da direita p/esquerda:
– Klinger, Pacheco, Adilson, Vieira,
Cipriano e Ivan.
Da esquerda p/direita:
– João Valério, Jaci, ???, Waldeir.

Integrei a patrulha comandada por um dos piores alunos do CFO2 – o rapaz
era bastante bitolado – recebera uma bússola com orientação para encontrar na
mata uma vasilha. Andamos como cego em tiroteio, visto que o comandante da
patrulha não sabia se orientar corretamente nem dispunha de humildade para
pedir ajuda ao grupo, compartilhar suas dificuldades; ao contrário, era grosseiro,
presunçoso e antipático. Com isto, retornamos, após cair em armadilhas e
córregos, extenuados e lanhados, por volta das 02h00 sem cumprir a missão.
Recebemos uma descompostura do aluno do CFO4 e, já quase sem forças, tivemos
de retornar. Desta feita, como bom aluno em topografia, assumi o controle das
orientações, com aquiescência do aluno poltrão, e conseguimos chegar ao local
onde estava pendurada uma caçarola. Cumprimos a missão e fomos dormir às
04h00, porém, mal cochilamos, a corneta fazia soar a alvorada, e começávamos o
domingo de acampamento.

55

Livro_Um
Andarilho
da Policia_Ok.indd 55
107
01 Capitulo
01-AndarilhoPolicia.indd

14:33:56
Pre 4_Carlaile Correção 17-05-2217/05/2022
17/05/22
10:23

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

Café da manhã seguido de exercícios de vivacidade que, segundo os alunos
do CFO4, nos despertaria plenamente. Fomos distribuídos em diversos sítios para
aulas de Organização do Terreno – cavar diversos tipos de abrigos e trincheiras
– e progressão em situações diversas (maneabilidade). Nisto ficamos o dia
inteiro, salvo os intervalos para almoço, lanches. Após o jantar, houve um grande
show – cantos, violão, acordeom, declamação de poesia etc – representando um
momento de relax. Na sequência, a guarda do acampamento e patrulhas. Quem
não cumprira a missão na noite anterior deveria repetir a patrulha, o que não era
nosso caso. Com o toque de silêncio, caímos no sono, pouco nos importando se
teríamos alguma cobra por companhia. Quando nos encontrávamos no melhor
do sono, acordamos de súbito com explosões. A figuração inimiga tentava
invadir o acampamento. Levantamo-nos e nos colocamos em posição de defesa.
Isto ocorreu por umas três vezes; era dormir, acordar, levantar, dormir, acordar,
levantar... Até quando duraria aquela simulação de um teatro de batalha? Foi por
quase toda a noite. Na verdade, dormimos apenas umas duas horas.
As inquietações e as patrulhas noturnas continuaram nos dias subsequentes,
impunha-se que vivenciássemos uma situação de guerra real. Nas quarta e quinta,
passamos pelas variadas oficinas de tiro, utilizando os diversos armamentos
– fuzil, fuzil-metralhador Hot Kiss e ZB, metralhadoras Colt, Madsem e INA,
revólver 45 – além de sermos orientados por oficiais do CPOR no manuseio de
morteiros e lançamento de granadas.
A 6ª feira era o Dia-D. Nosso batalhão, numa manobra bem próxima do real
– usando tiro de festim e algumas rajadas de tiro real, além de granadas lançadas
por morteiros – tomaria de assalto o “Mamelão da Cruz”. O General Franklin
Rodrigues de Morais, comandante da ID4, ao lado do Comandante-Geral, Cel
Manuel de Assunção e Souza, e de todo o estado-maior, assistiria aos exercícios.
A imprensa também se fizera presente. Os combates simulados duraram todo o
dia. Acidentes e incidentes ocorreram. Alguns alunos com luxações por queda
ou queimaduras de tiros de festim, mas, ao final, nada de muito grave. Os jornais
do domingo abriram manchetes com estardalhaço. Lembro-me da manchete do
Estado de Minas: “Apoiada por tiros de morteiro, a Polícia Militar toma de
assalto o Mamelão da Cruz”.
No sábado, na parte da manhã, desmontamos o acampamento e fizemos
a marcha de retorno. No DI, embora cansados, passamos a tarde a limpar os
armamentos. Só fomos dispensados ao anoitecer.
As manobras de fim de ano coroavam o ensino militar. Em seguida, as provas
finais. As férias começavam antes do Natal, na 2ª quinzena de dezembro, para os
aprovados. Os que perdessem em mais de duas disciplinas estavam reprovados e
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não gozavam férias, tão somente eram dispensados no Natal e no Ano Novo. Os
alunos em 2ª época, até duas matérias, tinham o mesmo tratamento.
Consegui ser aprovado em 1ª época, ficando em 4º lugar da turma. Soube, no
entanto, que eu e alguns outros havíamos sido submetidos ao temível Conselho
de Ensino, por indicação da DEM. Esse Conselho, presidido pelo DGE, tinha por
missão julgar os alunos problemas, decidindo se eles continuariam ou seriam
excluídos. Era algo meio hermético, pois não éramos informados previamente
da acusação nem nos assegurado o direito de defesa. Sabíamos da situação por
informantes amigos ou sussurros de pátio. No meu caso, imputavam-me o
comportamento relativo à bebida, pelo qual eu já fora punido, e conduta atrevida
e irreverente em diversas situações. Sei que fui defendido por alguns oficiais que
me conheciam desde o Colégio Tiradentes e outros que não reprovavam minha
conduta, entendiam-na como comportamento assertivo de uma personalidade
forte, o que era desejável para um futuro oficial da força pública. Na verdade,
eu não aceitava ser submetido a situações humilhantes nem baixava a cabeça
diante de grosserias e truculências; se necessário, embora com disciplina e
respeito, eu ponderava, com firmeza, situações absurdas. Entretanto, para alguns
oficiais impregnados pelo estilo boçal de liderança e arautos de uma pedagogia
ultrapassada, em que o aluno deveria tudo aceitar na base do “sim, senhor”, meu
comportamento, como de outros alunos com personalidade, denotava rebeldia e
aversão à disciplina militar. Felizmente, aqueles oficiais foram minoria. Continuei
no CFO e, ao longo dos quatro anos, como ao longo de toda a minha carreira,
demonstrei que sabia cultivar a disciplina e os valores da vida militar, entretanto
jamais aceitei nem gostava de condutas que demonstrassem fragilidade de caráter
ou “capachismo”.
Só voltaria em fevereiro de 1959; um mês de estágio em repartições internas
da escola.

IV – A escola em marcha no tempo
Em fevereiro de 1959, restaurados e confiantes, retornamos. Como minha
redação era considerada razoável, escolheram-me para estagiar na Secretaria.
Chefiava-a um oficial exemplar em padrão de conduta – 1º tenente Wanderlin
Tiradentes de Azevedo – que, tratando-me afavelmente, deu oportunidade
de grande aprendizado naquela repartição. Paralelamente, participamos da
fiscalização no exame de seleção ao CFS, CMEF, CFOA e CFO/cursos de 1959.
Éramos também usados como fiscais nas provas de seleção ou provas normais na
Escola de Educação Física que funcionava no DI.
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Em março, início ano letivo de 1959. O CFO3: turma líder. Mais 40 alunos,
18 dos quais civis, eram incorporados ao CFO.
Nossa turma teve quatro reprovados que ficaram remanescentes no CFO1/59.
Em contrapartida, recebemos da turma líder três reprovados. Destes, um foi
excluído por problemas psíquicos e outro, ex-sargento, requereu desligamento
quando ganhou o primeiro prêmio (respeitável quantia em dinheiro) na Loteria
Mineira. Assim, começamos 1959 com 36 alunos, e o CFO1, 44 alunos.
O ano continuou na mesma toada: predominância absoluta do ensino
militar. No anterior, tornáramo-nos soldados de infantaria. A escola de soldado
fora a ênfase. Aprendêramos e apreendêramos tudo relacionados à formação do
soldado: progressão no terreno, construção de abrigos individuais, orientação em
campanha, patrulhamento em zona de campanha, proteção individual e coletiva,
tiros de armas individuais e coletivas, lançamento de granadas, inclusive apoio
de morteiro etc. No ano que se iniciava, soldados combatentes, adentraríamos na
escola de Grupo de Combate e do Pelotão de Fuzileiros. Era a vez de comandar
em funções atinentes ao sargento e ao tenente.
O dealbar de 59 exibiu uma DEM mais poderosa, chefiada pelo Cap Heimar
Matos, oficial temido por seu alinhamento impecável aos rígidos parâmetros da
disciplina militar, que se caracterizava pela arrogância e intolerância a qualquer
desvio de conduta. Viera ele de um curso na Usarcarib (Panamá), ministrado
por oficiais do Exército Americano. Além disso, a Diretoria fora reforçada por
alguns Aspirantes formados em dezembro de 1958, inclusive o temível IC.6,
e alguns tenentes com ligeira experiência de corpo de tropa, todos de vocação
genuinamente militar. Nada de novo acontecia em termos de ensino policial

6

Por ocasião das formaturas de Aspirantes, alguns, sem nenhuma experiência da vida prática,
eram escolhidos para ficar no DI, lotados na DEM. Critério da escolha: bom desempenho
intelectual e desenvoltura nos exercícios militares, segundo a aferição daquela época
(decorar os manuais militares), e boçalidade. IC era simplesmente boçal. Permaneceu por
mais dois anos no DI e, depois, foi para o corpo de tropa, onde se deu mal com problemas de
indisciplina. Mandado para Delegacias de Polícia no interior, caracterizou-se pela violência
até tornar-se viciado em cocaína. Morreu novo, como capitão, na década de 60. Suas ações
policiais colocavam-no, se fôssemos fazer um diagnóstico, num quadro de psicopata. Cito-o,
sem declinar o nome, apenas para frisar certos valores deturpados consagrados à época.
Pessoalmente chegamos, embora não fôssemos amigos, a ter uma boa convivência quando, ele
Delegado Especial (auxiliar) em Governador Valadares e Ataleia, e eu Delegado de Capturas,
cruzávamos os mesmos caminhos naqueles idos de 60 (na época de aluno, talvez pela minha
personalidade em não aceitar atitudes incorretas de superior, nunca tive problemas pessoais
com o mesmo, malgrado ele tivesse a meu respeito um conceito desfavorável: taxava-me, no
âmbito da DEM, de aluno rebelde e impulsivo).
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que seguia relegado a terceiro ou quarto plano. No entanto, para gáudio nosso,
continuávamos com o entusiasmo dos professores Jenner, Carvalho Monteiro
e Milton Gomes, acrescentando-se o tenente Albano que, efetivamente, nos
preparava para possíveis ou inevitáveis enfrentamentos no teatro da marginalidade
tão logo ingressássemos na vida policial.
Naquele ano, foi criada uma patrulha noturna quatro vezes por semana – 2ª,
3ª, 4ª e sábados (se não houvesse exercício militar externo, a patrulha realizava-se
também às sextas-feiras). Era composta de quatro alunos: um do CFO3, Cmt, e 3
patrulheiros do CFO2. O Cmt. da Patrulha armava-se de um S & W calibre 45 e os
patrulheiros de fuzil que levávamos a tiracolo. Fazíamos um patrulhamento a pé
das 18h00 até 24h00, partindo do DI até o bairro Gameleira, passando pela Vila dos
Marmiteiros7. As ordens eram no sentido de atuarmos apenas preventivamente
pela presença ostensiva, evitando-se ação direta nos conflitos; se necessário,
deveríamos convocar uma viatura do 5º BPO ou uma radiopatrulha da Guarda
Civil para conduzir a ocorrência; se esta envolvesse militares, solicitaríamos a
presença do Oficial de Ronda do Batalhão de Guardas-BG.
Deveríamos nos abster de resolver as ocorrências no local ou encaminhálas ao Distrito Policial, lavrando Boletim de Ocorrência, pois nem mesmo
aprendêramos como se elaborava o dito documento. Aliás, a patrulha era
orientada pela DEM, mas, com o tempo, por força da experiência dos próprios
alunos, evoluiu para uma conotação mais policial: substituiu-se o trambolho
dos fuzis, que davam uma aparência de patrulha em zona de combate, para os
cassetetes de borracha; concedeu-se certa flexibilização para que registrássemos
as ocorrências no Distrito Policial, evitando-se a perda de tempo na espera de
viatura da Polícia Militar, raras, ou da Guarda Civil, que atendia com má vontade,
pois os patrulheiros não entendiam (e com razão!) porque ficávamos à espera ao
invés de nos dirigirmos diretamente à repartição policial da Gameleira (naquela
época, para qualquer comunicação, recorríamos a telefones públicos, raríssimos,
ou algum “de favor”; a comunicação, precária; telefone, produto de luxo).

7

A Vila dos Marmiteiros era uma imensa favela em ambas as margens do Ribeirão Arruda,
ocupando o que hoje é a Via Expressa, no trecho entre os bairros Padre Eustáquio e Carlos
Prates, de um lado, e Calafate e Gameleira, de outro. Com a construção da Via Expressa na
década de 70, esse imenso aglomerado teve os barracos desapropriados, a famílias removidas
e a favela extinta. Tratava-se de um local de alta criminalidade: brigas com lesões corporais,
homicídios – os botecos funcionavam até alta madrugada e o consumo de bebidas alcoólicas
extrapolava (àquela época o tóxico não estava popularizado).

59

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
111
Book -AndarilhoKlinger.indb
59

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:33:57
10/05/22
15:44

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

Essa patrulha deixou-nos boas lembranças, algumas até pitorescas.
Normalmente, formavam-se equipes fixas, alunos que se acostumavam a trabalhar
juntos. Eu fiquei por diversas vezes na equipe do aluno do CFO3 JB, um antigo
sargento. Seu sonho, ser oficial. Temia que alguma ocorrência mal executada
pudesse trazer-lhe transtornos. Assim, no início da patrulha recomendava-nos:
– vamos percorrer o roteiro, mas evitem catar ocorrências, pessoas armadas ou
pequenas desavenças, é preferível fingir que não estão vendo. Isto me incomodava,
e a alguns outros alunos. De vez em quando, passando pela Vila dos Marmiteiros,
víamos pessoas ostensivamente portando arma de fogo no interior de botecos e
alertávamos o Cmt. da Patrulha: – Sô aluno, olha ali um homem armado encostado
no balcão. Ele respondia invariavelmente: – Não me complica aluno. Finja que
não viu. Vamos retornar ao quartel sem problemas. Não quero saber de caçar chifre
em cabeça de cavalo. Tal conduta nos deixava insatisfeitos e inquietos; ficávamos
com cara de babaca. Consegui sair do comando desse aluno passando a trabalhar
com um mais consciente do dever e corajoso: aluno Daniel, velho sargento, que se
tornou meu grande amigo, e junto servimos no BG e 6º BI. Outra característica da
patrulha é que nos ensejou convívio com Delegados, Investigadores e Escrivães,
algo muito útil naquela fase de ânsia de aprendizagem que nos era sonegada
(normalmente, os policiais civis nos tratavam muito bem e admiravam-se de
alunos do CFO, futuros oficiais, estarem envolvidos em policiamento). Também,
tivemos oportunidade de por em prática, em diversas situações e circunstâncias,
os ensinamentos de “ataque e defesa” do tenente Albano.
A partir de 1960, já no CFO3, passamos a comandar a patrulha. Tive alguns
problemas com oficiais da DEM que me taxavam de caçador de ocorrências.
Cheguei a ser ameaçado de perder o curso, caso não freiasse meus ímpetos de
intervir em ocorrências, desarmar arruaceiros e levá-los ao distrito policial. Era
tudo muito estranho naquela época! Embora com maior moderação, evitando
irritar os “instrutores militares”, nunca deixei de intervir quando necessário,
mormente quando me deparava com alguém armado de revólver ou garrucha
sem o respectivo porte, ou na iminência de um delito que competia à polícia
atuar preventiva ou repressivamente. Com isto, eu treinava abordagens corretas e
técnicas de busca pessoal, como também ensejava essa oportunidade aos alunos
do CFO2, sendo que alguns tinham preferência em trabalhar sob meu comando.
Dos episódios da patrulha me recordo de um tenente que chegara ao DI,
lotado na DEM, em 1960, procedente do BG. Viera com a fama de ser o oficial
mais culto e inteligente da PM. Na sua turma, ganhara a espada das mãos do
Governador do Estado como 1º lugar em ensino militar. Fora o primeiro lugar
no vestibular da Faculdade de Direito da UFMG. O tenente Ypsilon, assim o
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denominarei, era sério e introvertido, conforme o figurino de um legítimo oficial
da DEM. Certa vez, questionou-me: – Aluno, você está muito afoito com essas
intervenções. Patrulha só progride no terreno e observa. Se houver necessidade
de interferência deve recorrer aos patrulheiros da Guarda Civil ou a uma dupla
“Cosme e Damião”. Vai acabar se complicando e perder sua estrela. Nunca deixei
nada sem resposta. Achei um absurdo aquelas observações de um oficial tido
como o suprassumo da cultura. E retruquei educadamente, porém, com firmeza:
– Não é isso que li no Manual de Patrulhamento da Polícia Militar do Distrito
Federal e no livreto da praça destacada. Não é isso que vi o cabo Machado, meu
pai, fazer quando eu era menino. A patrulha observa e age. Não posso deparar uma
contravenção, escancarada, ou situação de crime iminente, e ficar omisso. Minha
resposta, segundo os costumes da época, em que o aluno devia tomar a postura
de um idiota passivo em face da poderosa e truculenta DEM, era considerada
atrevimento, e assim o oficial encerrou a conversa taxando-me de atrevido. Ao
longo da carreira, sempre cruzei ou às vezes convivi com esse oficial: um convívio
respeitoso, mas tenso; não poucas vezes tivemos conflitos doutrinários ou
divergências no aspecto de emprego de tropa. Ao final, mantivemos uma amizade
serena, mas distante.

21Abril/60 – Cadetes em dispositivo na Praça Tiradentes/Ouro Preto.
Tradicionalmente, conduzíamos, de BH a Ouro Preto, o Fogo Sagrado.

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
113
Book -AndarilhoKlinger.indb
61

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:33:57
10/05/22
15:44

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

Voltando um pouco no tempo, vejamos um episódio pitoresco, ocorrido
em 1959, que quase fez o Diretor de Ensino Militar ser vítima de uma apoplexia.
No primeiro semestre, falecera repentinamente um oficial de grande prestígio
na guarnição da capital: capitão Natalino. Via de regra, o BG prestava as honras
militares. Contudo, ao que parece, algum contratempo fez com que a missão fosse
atribuída ao DI que, de manhã, preparou uma Companhia de Honras Fúnebres. A
subunidade era composta de alunos do CFO3 nos postos de comando: companhia,
pelotão de grupos de combate; as funções de fuzileiros atiradores foram preenchidas
pelos alunos do 2º e 1º ano, estes tinham acabado de receber farda e não haviam
efetuado nenhum treinamento de tiro. Montada a Guarda de Honras Fúnebres,
deslocamo-nos em marcha motorizada até a igreja do bairro Santo Antônio, na
Avenida do Contorno, onde o corpo do finado seria encomendado e receberia as
honras com três salvas de tiros de festim. Então aconteceu o inusitado: o caixão
foi passando em frente à Companhia de Alunos que se perfilara na ampla avenida,
tendo por fundo a igreja. Vieram os primeiros comandos: – Companhia, atenção...
Em funeral... Preparar... Aí, a coisa desandou, os primeiros disparos foram ouvidos.
Porém os comandos prosseguiram na sequência: – Apontar... E mais uma saraivada
de disparos a assustar os oficiais do alto-comando da corporação que a tudo
assistiam. Finalmente, o comando: – Fogo... E alguns disparos esparsos. A série de
comandos repetiu-se por mais duas vezes, e o vexame não cessara. A que atribuir
a falha? Alguns alunos civis do primeiro ano confessaram, durante o percurso de
retorno à escola, que nunca tinham feito exercício de tiro e ficaram assustados,
acionando o gatilho num ato de nervosismo.
Chegando, fomos todos colocados dentro de ginásio de Educação Física em
posição de sentido. Durante mais ou menos uma hora, o Diretor de Ensino Militar
desancou os alunos. Suas palavras jorravam como torrente de ofensas. Fomos
declarados, todos, detidos no fim de semana. E conforme ele prometera, sua
Diretoria endureceu os exercícios militares e intensificou as manobras mensais.
Era a vingança pelo vexame. Em nenhum momento, a DEM procurou analisar
a causa do fiasco que saltava aos olhos de qualquer pessoa sensata: a entrega de
cartuchos de festim a alunos do 1º ano sem um prévio treinamento. Preferiu-se a
alternativa sem nexo e obtusa de castigar os alunos.
O DI era uma escola de vida. Ensinava-nos até por vias tortas. Um outro
episódio me vem à lembrança. Certa noite por volta das 21h00, acho que em
razão do aumento dos ingressos do cinema, ocorrera uma baderna de estudantes
na Praça Sete, em frente ao Cine Brasil. O conflito tomara proporções com a
entrada de soldados do EB em choque com os estudantes. A diminuta tropa da
Polícia Militar e a Guarda Civil recuara por insuficiência de efetivo. O evento
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fora inesperado e apanhara desprevenido o esquema de segurança pública.
Então, a quem recorrer àquelas horas? Ao DI, que dispunha de alunos do CFO
internos e grande contingente de alunos do CFS e CMEF alojados. A corneta
tocou seguidamente. Unidade formar em acelerado. Cassetetes e fuzis foram
distribuídos, e fomos embarcando em ônibus e caminhões. A chegada de grande
contingente desembarcando na Praça Sete assustou os baderneiros. O oficial que
nos comandava, um truculento instrutor da DEM, auxiliado por alunos do CFO3,
colocou-nos em forma e, sem qualquer concepção tática ou diretriz técnica,
ordenou que avançássemos e baixássemos o porrete na turba, e isto foi feito com
gosto. Apanharam pra valer, estudantes, soldados do exército, povo, curiosos e
imprensa; quem estivesse na frente daqueles fogosos e adestrados soldados-alunos
entrava na borracha ou nas coronhadas de fuzil. Em pouco tempo, derrotados os
arruaceiros, a batalha campal terminou, e alguns estudantes ou simples desordeiros
escoriados levados ao Pronto Socorro. Por volta da meia noite, retornávamos,
cobertos de triunfo e comentando as cenas da pancadaria, ao nosso quartel. Hoje,
depois de tantos anos, tendo implantado o Batalhão de Choque e me envolvido
em controle de muitos distúrbios, relembro aquele passado e penso: a obsessão
pelo ensino e preparo militar convencional, mas obsoleto, deixara-nos, àquela época,
completamente alienados do verdadeiro sentido da manutenção da ordem pública.
Dentro desse exercício de memória, revolvendo o passado, lembro ainda
que, em 1959, tivemos um incidente não usual. Quase metade da turma que
ingressara naquele ano promoveu uma insubordinação coletiva contra o aspirante
IC. Tratava-se de alunos detidos. O aspirante, de acordo com sua personalidade
doentia, resolvera submeter os detidos a sucessivos exercícios de maneabilidade
sem nenhuma finalidade pedagógica. Visava-se tão somente a maldade e a
humilhação. Os alunos, já rotos e empoeirados, resolveram, liderados por um exsargento de grande prestígio, recusar os comandos. O caldo ferveu. O aspirante
prendeu a todos em flagrante delito. O oficial-de-dia foi chamado para presidir
a lavratura do APF. Como adjunto e em sendo datilógrafo, fui o escrivão do
procedimento que, começando à tarde, varou por toda a madrugada. Todavia,
entre os autuados, havia alunos filhos de altas patentes, e a coisa começou a gerar
reações adversas. O Cmt. do DI, o Subcmt. e o DGE intervieram. Final da história:
o flagrante foi anulado. Os insubordinados receberam uma pesada punição
disciplinar. O aspirante continuou mais uns tempos como instrutor, mas, segundo
consta, teria sido severamente admoestado no sentido de respeitar a integridade
moral e física dos alunos.
Em 1960, adentrávamos ao terceiro ano de curso. A escola no mesmo diapasão: ênfase ao ensino militar. Marchas e manobras mensais com o coroamento
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da grande manobra antecipada para julho, pois a turma de 1957, que planejaria e comandaria os exercícios, tivera a conclusão do curso antecipada para nove
de setembro.
Iniciávamos o ano escolar com quatro turmas de CFO. A nova turma, a maior
de todas (cerca de 80), tinha predominância de civis. No ano anterior, um novo
curso de oficiais – CFOA: Curso de Formação de Oficiais de Administração – fora
implantado, com a duração de três anos. O curso destinava-se a 1º sargentos com
o mínimo de 10 anos de praça, e o máximo, de 25. Os formandos comporiam
o Quadro de Oficiais de Administração, limitado ao exercício de funções
administrativas – almoxarife, aprovisionador, tesoureiro etc... – antes atribuídas
aos chamados oficiais combatentes, oriundos do CFO.
Dois anos de curso. Nosso adestramento físico era fabuloso. E como estamos,
nestas lembranças que foram prospectadas nos escaninhos da memória, situando
um momento histórico de nosso DI, hoje Academia de Polícia Militar, é importante
ressaltar não só o aspecto sombra da escola e seus métodos, mas também a faceta
de luz. Uma delas era a Diretoria de Educação Física e Desportos. Seus oficiais
instrutores e sargentos monitores – tenentes Ellos Pires, Álvaro Adolfo, Carlos
Olavo, Waldir Soares, Nelson Bartels, Albano Augusto, sargentos Belmiro, Mário
Lopes, Paulo, Clóvis, Eduardo, etc – todos formados pela conceituada Escola
de Educação Física do Exército, liderados pelo desportista Cap. Pedro Nazaré,
caracterizavam-se por sadia liderança e comprometimento dos alunos nas

CFO-3 – 1960 – Formatura no DI
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atividades físico-desportivas. O despontar do sol sempre nos encontrava de calção
fazendo pesadas sessões de ginástica seguidas de práticas desportivas: futebol,
atletismo, natação, judô, equitação, vôlei, basquete etc. Anualmente, disputavase o torneio Alberto Silva entre as turmas do CFO, envolvendo as diversas
modalidades esportivas. Eram competições acirradas. A escola formava equipes
das diversas modalidades e disputava campeonatos externos pelo Vila Rica,
denominação jurídico-desportivo com que o Clube dos Oficiais se apresentava
para as competições de nível municipal e estadual. As equipes de futebol de salão,
basquete, vôlei, judô e atletismo chegaram a ocupar lugar de proeminência nos
desportos mineiros. Além de tudo isso, o DI constituía um verdadeiro centro de
práticas desportivas, inclusive internacionais. Dispunha da única pista oficial de
Atletismo em Belo Horizonte, palco de campeonatos mineiro e brasileiro; seu
ginásio coberto era utilizado para treinamento de vôlei e basquete de seleção
mineira, brasileira e algumas internacionais; a Escola de Educação Física, tendo
diversos oficiais professores, funcionava na escola, pois sua sede estava em
construção. Nosso instrutor de Educação Física – tenente Waldir – era o Diretor
Técnico da Federação Mineira de Atletismo. Nos quatro anos de curso, disputei
alguns campeonatos mineiros de atletismo/Vila Rica, correndo 1.500 metros e
3.000 metros com obstáculo; na verdade, os alunos do DI, cadetes e alunos do
CFS/CMEF, constituíam a espinha dorsal do incipiente atletismo mineiro.
Currículo fundamentalmente militar, o CFO3 nos inseriu na escola da Cia
de Fzos e do Batalhão. Os manuais C 7 10 (Companhia de Fuzileiros), C 7 20
(o Batalhão de Infantaria) e C 101 5 (Estado Maior e Ordens) se constituíram
em nossos guias de estudo. Em particular, despertou-me a atenção o C 101 5
que, aliás, foi meu introdutor na seara do planejamento. Ao longo da carreira,
inspirei-me no seu conteúdo (mais tarde IP 101 5) para montar e desenvolver
exercícios de planejamento policial. Na realidade, como mais tarde constatei em
minhas pesquisas como instrutor do CAO e CSP, esses manuais tinham como
fonte as obras de planejamento do Exército Americano. Avançando em estudos
de planejamento estratégico (em fins de 70, tive oportunidade de frequentar
alguns cursos de planejamento, com destaque para o curso de Planejamento
Estratégico Empresarial da Fundação João Pinheiro), constatamos que o moderno
“Planejamento Estratégico Empresarial”, decantado pela inteligência acadêmica
nas décadas de 50 e 60, nada mais era que uma decorrência dos princípios,
fundamentos e métodos do planejamento das forças armadas americanas (sempre
copiado e adaptado pelas forças armadas brasileira). Disciplina que muito nos
agradou, ministrada pelo já citado tenente Ypsilon, foi a História Militar, momento
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em que tomei contato com as grandes batalhas de Alexandre Magno, Júlio Cesar,
Aníbal, Napoleão, Frederico, o Grande, suas estratégias e táticas.
Em julho de 60, as manobras de coroamento, planejadas e comandadas pelo
CFO4 durante uma semana. Nossa turma, CFO3, complementava as posições
de comando, pois a turma que formara naquele ano era diminuta, apenas
dezoito alunos mineiros e quatro goianos. Preenchíamos algumas adjuntorias de
Estado Maior, comandos de pelotão e funções de Sargento Auxiliar de Pelotão.
As manobras, realizadas na região de Água Limpa, foram, sem inovações de
monta, semelhantes às dos anos anteriores, com o General da ID4, acompanhado
de seu Estado Maior, e o alto-comando da PMMG, assistindo os exercícios de
encerramento. Foi aí que aconteceu pela primeira vez algo que deixou, a todos,
perplexos. No último dia, antes da manobra final, as altas patentes do EB e da PM
faziam uma visita em toda área do acampamento, quando lhes eram mostrados
os trabalhos realizados nos campos da Organização do Terreno, Tiro, Proteção
Individual e Coletiva, Topografia etc. Nesta última disciplina, o ápice consistia
na apresentação do Caixão de Areia. Este, verdadeiro trabalho artesanal/artístico,
reproduzia a região das operações - seus montes, vales, lagoas, cursos d’água,
florestas etc. Tudo preparado, chegou, então, o grande momento: o Caixão de Areia,
no interior da barraca de instrução, estava coberto por uma lona verde. O General,
o Cmt. Geral e as demais alta-patentes posicionaram-se em volta. Expectativa!
O truculento e grosseiro tenente “D”, instrutor de Topografia, ostentava semblante
feliz, pois estas demonstrações feitas pelos alunos representavam a consagração
do oficial-instrutor. O aluno CFO4, conhecido por “Fazendeiro”, encarregado
da parte de Topografia, começou falando das dificuldades para se desincumbir
da missão, o que não estava no script. Em seguida, levantou a lona com auxílio
de colegas, e a grande decepção: o trabalho não estava concluído. Areia e argila
disformes, varetas, bandeirolas e símbolos topográficos juntados em um canto
da caixa, e o “Fazendeiro” explicando que ali deveria ter um lago, adiante um
monte, mais além uma ravina etc. Enfim, um fiasco monumental. O General e
seu Estado Maior ficaram a olhar estupefatos; o DGE e seu adjunto pareciam
não acreditar; o Comandante-Geral e o Cmt. do DI, mais os oficiais da DEM,
denotavam imensa raiva nos olhares. Mais tarde, os alunos do CFO4 foram
introduzidos na barraca do comando, onde se encontravam: o Cap. HM, o tenente
D e outros oficiais instrutores. Nós que, de fora, ficáramos atentos e curiosos para
conhecer os desdobramentos, ouvíamos gritos, verdadeiros berros, e parecia-nos
que a tenda de comando iria para o espaço. Mais uma vez, o espírito reinante:
não se prospectava a causa do erro; punia-se, castigava-se... E a tendência era a
repetição, pois os instrutores militares, salvo raras exceções, não sabiam orientar,
acompanhar, supervisionar. Se soubessem, não seriam surpreendidos pela
inoperância do aluno que, por sua vez, temeroso, ou sem canal de acesso, não
expusera seus problemas a quem de direito.
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Serenados os ânimos, mas ainda no clima de um evento vergonhoso e
danoso para o moral do educandário, saímos rumo às manobras. Os combates
simulados atingiam os limites do real, inclusive tiros autênticos de metralhadora
a testar a disciplina de progressão dos combatentes no terreno; se alguém,
inadvertidamente, levantasse a cabeça, poderia tê-la estourada por um projétil.
Esse era o DI. Escola que forjava homens com têmpera de aço, mas que também
deixava espaço na tessitura profissional do homem ideal à missão futura8.
Relembrando... Relembrando... Não podemos esquecer os desfiles de sete de
setembro. A cada ano, em meados de agosto, os treinamentos intensivos de ordem
unida. Algumas aulas suspensas para a intensificação do treinamento. Fuzil na
vertical – característica de postura da força pública mineira - marchávamos em
rodas de gigante que duravam horas até nos levar à exaustão. Não podia haver
um erro: movimentos perfeitos ao toque de corneta; o marchar cadenciado
e sincronizado ao som dos dobrados; alinhamento e cobertura impecáveis. E
o DI apresentava-se, no Dia da Pátria, sempre elogiado pelo garbo e disciplina
inexcedíveis. Via-se o triunfo da Ordem Unida, escola de disciplina, na nossa
formação de oficiais.
Dois dias após a apoteose de desfile da pátria, a formatura do CFO, a turma
de 1960, que produziu valorosos oficiais como Luiz Sabino, Leonel Archanjo,
Denizard (goiano), Vivaldo... Como ocorrera em 58, a última formatura de CFO,
a escola engalanou-se com a presença do Governador Bias Fortes, General Cmt.
da ID4, Secretário de Segurança, Prefeito e outras autoridades de nomeada. Nós
compusemos a Guarda de Honra. No mesmo dia, assumíamos a liderança dos
cursos, e um dos nossos assumia o xerifado geral9. A reta final estava próxima.

8

Em meu livro “Pelas Trilhas da Liderança”, editado pela Contexto & Arte, em 2005, ao analisar
fontes de liderança, descrevo algumas práticas administrativas do DI, naqueles anos de
1958 a 1961 – página 64 usque 67 – reportando-me a aspectos que impactavam, positiva ou
negativamente, sobre o caráter em formação dos jovens alunos que seriam os futuros líderes da
força pública mineira.

9

O “Xerife de Turma” era uma figura emblemática. Em rodízio, por ordem de antiguidade
(classificação intelectual), comandava a turma durante uma semana. Era o líder escalado
que ficava numa vitrine de observação por parte dos oficiais da DEM. O “Xerifado Geral”
configurava a maior simbologia de comando. O “Xerife Geral” comandava todos os cursos,
era o responsável, o líder posicionado no patamar mais alto. No dia 08 de setembro de 1960, o
aluno 1º lugar do CFO4 – Luiz Sabino Neto – com a presença dos oficiais da DEM e do Cmt. da
Cia de Alunos, transmitiu o cargo de “Xerife Geral” ao 1º lugar de nossa turma: Aluno CFO3
Dorgival Olavo Guedes Jr, oficial que desenvolveu uma brilhante carreira na corporação.
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Pouco antes da formatura, tivemos a substituição do DGE – Ten. Cel. EB
José Moacir Baeta Magalhães – que, promovido a coronel, fora substituído por um
oficial de grande envergadura e prestígio na guarnição federal: Major EB Renato
Pitanga Maia, sendo mantido o impecável Cap. EB Paulo Viana Clementino como
adjunto. Dizemo-lo impecável porque esse oficial, militar portador de cabedal
humanista e vasta cultura, sabia se impor, era disciplinador, mas educado, cortês
e acessível. Em três anos de convívio, impossibilitados de recorrer ao Cmt. da
Escola ou aos Subcmts que por lá passaram, era a ele que recorríamos nas agruras.
E ele sempre interferia, educadamente, mas com firmeza, em prol da justiça e do
bem-estar dos alunos de todos os cursos e, quando necessário, persuadia o DGE a
exercer sua autoridade para coibir abusos que eram frequentes10.

V – Reta Final: A Sonhada Estrela
1961!... Nossa turma, de acordo com a política de ensino, assumia o comando,
preparando-se para o oficialato. Abaixo de nós: três turmas do CFO, os futuros
aspirantes de 62, 63 e 64; duas de CFOA, 8 de CFS, uma de CMEF e duas de CFC.
O corpo discente, hoje calculando por estimativa, estava na ordem de 800 alunos.
Em decorrência do posicionamento de comando, o regime de internato que
nos concernia, ficou bem elástico, pois seria um contrassenso manter enjaulados
aqueles que comandavam de fato o aquartelamento e, daí a poucos meses, seriam
declarados Aspirantes a Oficial.

10

Paulo Viana Clementino, como oficial superior do estado-maior da ID4, teve papel
preponderante na movimentação das tropas em março de 1964. Transferiu-se para a reserva no
EB no posto de coronel. Em 1967, quando me encontrava Delegado Especial de Polícia em João
Monlevade, fui convidado pela Diretoria da Belgo-Mineira para participar da recepção de uma
comitiva da ADESG – Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que iria, em
viagem de estudo, visitar as instalações da usina. No dia da recepção, durante a apresentação,
eis que alguém me chama pelo nome. Era o Cel. Paulo que exclamou bem alto, diante de seus
companheiros assim se expressou (com os descontos inerentes ao lapso de memória):– Klinger,
tenho acompanhado sua carreira. Você é hoje um oficial conceituado e respeitado na Secretaria
de Segurança. Eu acertei, quando dizia para aqueles oficiais da DEM que pretendiam excluí-lo
em Conselho de Ensino, que você era um jovem de caráter reto e personalidade forte; que seria
um grande oficial e líder. Sinto-me satisfeito e alegre quando o elogiam nos altos escalões da
segurança pública. Fiquei imensamente orgulhoso e gratificado com aquele encontro. Na época
em que, por vias travessas, soube que, sem oportunidade de defesa, estava sendo submetido
a Conselho de Ensino, alguns oficiais de peso me defenderam com tenacidade, inclusive o
adjunto da DGE que era membro nato (acho que nenhum se arrependeu!). Após a manifestação,
mantive um sadio diálogo com aquele exemplar oficial.
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Apesar dos novos tempos – o Brasil inserido na era da industrialização, JK
substituído por Jânio Quadros; Bias Fortes por Magalhães Pinto; Cel. Assunção
pelo rígido Cel. José Meira Jr (militar Caxias, soldado de tropa, espírito fortemente militar, mas aberto às demandas de uma sociedade que exigia a polícia nas
ruas) – o DI continuava o mesmo.
Nossa turma, recebendo sua seiva da DEM, persistia na orientação ortodoxa:
o exercício de comando consistia em atanazar a vida dos subordinados, gritar,
tesar e agir com espalhafato para parecer aos olhos daqueles que detinham o
poder de nos avaliar como alunos com aptidão de comando. Nenhuma orientação
pedagógica sobre liderança. Os alunos que não se enquadravam nesse escopo e
ostentavam certo grau de personalidade eram mal vistos ou mesmo tidos como
inaptos ao comando.
O primeiro semestre foi intenso na parte de planejamento de manobras militares. Estudávamos intensamente e colocávamos em prática o C 7-20 – manual de
campanha do Batalhão de Infantaria, o C 7-10 – manual de campanha da Companhia de Fuzileiros – e o C 101-5 – o manual de Estado-Maior e Ordens, este o
guia do planejamento.
A formatura, programada para sete de outubro, provocou uma intensificação
dos preparativos de planejamento: acampamento com as manobras militares de
coroamento do curso para julho, quando teríamos também o encerramento das
primeiras oito turmas do CFS e seleção de outras turmas. O período foi uma
azáfama que nos exigiu dedicação
integral às atividades escolares.
Em
junho,
empenhamo-nos
no processo de planejamento das
manobras que, segundo a tradição dos
últimos anos, teriam lugar na região de
Água Limpa, onde o frio seria intenso.

O Dia Esperado! 07Out61
– Declaração de Aspirantes.
Fardados, após o compromisso
solene, fazemos a devolução do
Espadim Tiradentes, devolvido
com “honra e dignidade”.
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Nada de inovador. Minha expectativa foi frustrada desde o início. Como aluno
intelectualmente razoável e pendores para o planejamento e liderança (dos
manuais militares, dois eram meus livros de cabeceira: o C 101-5, Estado-Maior
e Ordens, e C 20-10, Princípios de Chefia), esperava ser designado S/3 – função
de estado-maior que coordena o planejamento das operações – ou pelo menos
adjunto. Nada disso aconteceu. A DEM me tinha na conta de “aluno problema,
avesso à sua cartilha”, e assim não me coube nem mesmo um comando de Cia de
Fzos. Tive de contentar-me com um modesto comando de pelotão e a função de
instrutor de “Orientação em Campanha”; o que, não obstante a frustração, exerci
com entusiasmo11.
Finda as manobras de 1961, tivemos apenas ligeira dispensa para visitar
familiares, porquanto, devido às circunstâncias da intensificação dos cursos, as
férias de julho haviam sido suprimidas.
O agosto começou com murmúrios de que profundas modificações
aconteceriam na estrutura da escola. Haveria substituição de comando e o
encerramento do ciclo da MMI/EB, e o educandário voltaria seu foco para o ensino
policial. Com efeito, na 2ª quinzena, assumiu o comando o impetuoso e culto Cel.
José Geraldo de Oliveira – oficial líder e experiente em atividades policiais e no
exercício de comando (fora Delegado de Polícia no interior e comandara o 10º BI de
Montes Claros e 5º BPO da capital). Os oficiais do EB deixaram a DGE que passou
à direção do major Georgino Jorge de Souza, oficial que trazia à sua esteira a lenda

11

Apenas a guisa de reflexão para que o leitor hodierno possa avaliar a mentalidade daqueles
tempos, faço este registro. A DEM designava os alunos do último ano que teriam papel de destaque no comando e planejamento das manobras de coroamento do ano letivo. Estes eram, segundo a visão dos oficiais-instrutores, os modelos em matéria de planejamento e capacidade de
chefia. Na época da movimentação para as manobras de 1961, como aluno de razoável destaque
intelectuale com pendor para o planejamento e aptidões de liderança, aguardei uma posição de
envolvimento maior no processo. Leda ilusão!... Entretanto, no decurso da vida profissional,
desde os primeiros passos, fui convocado para funções de planejamento e comando. Aspirante
no BG, coube-me planejar e executar o programa da primeira subunidade que seria lançada no
policiamento ostensivo da zona centro da capital. No 6º, como 2º tenente fui S/2 e S/3; planejei
e comandei operações de envergadura, inclusive nas complexas eleições/1962. No exercício das
funções de Delegado Especial de Polícia ou de Capturas, obtive êxito absoluto na apuração
de crimes misteriosos e no controle da criminalidade me problemáticos municípios. Minha
carreira: Chefe da Divisão de Ensino do DI e PM3; estruturei duas Unidades Operacionais (14º
e BPChq), CPC, comandante da APM, Chefe do Estado Maior da PMMG, instrutor do CAO
(tática) e CSP (trabalho de comando), propagador da doutrina de planejamento, desempenho
nos cursos de pós-graduação etc. Também outros alunos de nossa época, que se destacaram
como comandantes de tropa e exímios planejadores, foram ignorados e estigmatizados pela
visão míope dos instrutores da DEM que mais pareciam maniqueus cegos.
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Acampamento 1961. Cadete Klinger ministra aulas práticas de Orientação
em Campanha para alunos do Curso de Formação de Sargentos/CFS.
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Acampamento 1961, comandado
pelos alunos do CFO4.
Almoço e reunião em frente à
Barraca de Comando.
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44:51 2

Recebida a Espada, prestamos o
Compromisso Solene.

Após o Compromisso, desfile em Continência à Bandeira
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de intimorato Delegado Especial de Polícia, cuja fama de caçador de bandidos e
bravura imperava em regiões do triângulo, nordeste e leste mineiro (além disso,
era um intelectual que, na reserva, alcançou renome como profissional do Direito,
Advogado e Professor). Para o subcomando, chegou um oficial conhecido e
respeitado como profissional de polícia: major Lourival Vasconcelos.
No apagar das luzes de nosso curso, o DI emergia do anacronismo de uma
orientação militar arcaica e massacrante para um rumo mais condizente com
os novos tempos. A DEM, não obstante resistisse, foi reformulada, cedendo a
primazia para a Diretoria de Ensino Policial, que foi reforçada em instrutores com
experiência policial, valendo-se principalmente de oficiais oriundos do interior
ou do 5º BPO. Era a força pública mineira tentando retomar a trilha histórica da
polícia de patrulha, ou seja, às suas raízes no distante século XVIII.
Porém a vida tem seus paradoxos. Mal a escola começava a respirar ares de
polícia, eis que, em 25 de agosto, o Presidente Jânio Quadros renuncia. Vem a
crise político-militar, colocando as forças armadas num quase confronto – parte,
liderada pelo Ministro da Guerra era contra a posse do Vice-Presidente; outra,
liderada pelo Cmt. do III Exército, tinha postura garantidora do cumprimento da
Constituíção. A Polícia Militar se mobilizou sob as ordens do governo estadual,
e o DI paralisou as aulas e organizou-se como Batalhão de Infantaria, ocupando
as indústrias estratégicas da região Barreiro-Cidade Industrial ameaçadas de
sabotagem por grupos de esquerda favoráveis à posse do Vice-Presidente. O certo
é que durante 10 dias fiquei no interior da Mannesmam exercendo a função de
oficial (comando de um pelotão).
Transposto o hiato: solução da crise sem o esperado confronto de forças,
retornamos em setembro. O CFO4 estava praticamente concluído. Restavam
as provas finais, realizadas em ritmo acelerado. A seguir, os preparativos para
a formatura: fotos do quadro, convites, confecção dos uniformes na alfaiataria
militar, recepção, treinamento, missa de bênção das espadas (meu pai presenteoume com a espada), baile de gala etc.
Sete de outubro de 1961... Na véspera, eu completara 21 anos, a maioridade
civil, segundo a legislação da época. Chegara o grande e esperado dia. O DI engalanara-se com as bandeiras dos Estados da Federação que tremulavam altaneiras
como se a brisa matutina estivesse a injetar-lhes a seiva da alegria daquele dia de
sol esplendoroso. A Guarda de Honra de alunos do CFO, incorporando solenemente a Bandeira Nacional, posicionou-se para receber o paraninfo da turma:
Governador Magalhães Pinto. O grande palanque regurgitava de autoridades:
Secretários de Estado, Prefeito Municipal, Generais e oficiais superiores do EB,
Cmt. da Base Aérea, Comandante-Geral e altas patentes da PMMG. Em local de
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honra, os familiares dos formandos, e ao longo do isolamento, os convidados em
geral. O cenário, com a banda de música tocando seu repertório de dobrados e
marchas militares, era de uma beleza esfuziante.
Às 10h00, o toque de cerimonial anuncia a chegada do Governador do
Estado que, acompanhado pelo Chefe da Casa Militar, recebe a continência de
estilo e passa em revista a tropa. Ao final, recebido pelo General Cmt. da ID/4,
Cmt. Geral e Cmt. do DI, é conduzido ao lugar de honra do palanque oficial.
Tem-se, então, o início da cerimônia tradicional, mas profundamente marcante
e emocional para os formandos que chegavam ao patamar de um sonho após
dura, árdua e, às vezes, até cruel jornada: (1) desfile para deposição do espadim
Tiradentes, precedido da despedida do símbolo do cadete – “entrego o espadim
Tiradentes com a mesma honra e dignidade com que o recebi”; (2) leitura do

Meu genitor – subtenente Machado, com minhas irmãs Zita e Vanda,
assistiu a formatura de seu filho como Aspirante a Oficial da Força
Pública Mineira. Realizava-se o desejo de minha mãe Nelsina, falecida em
23Abr51. Ela sonhava com o filho oficial da Força Pública.
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Cerimônia de Bênção das Espadas, pelo Arcebispo da
Capital, realizada na Igreja São Sebastião/Barro Preto.

Maria Madalena
(Leninha),
minha irmã, foi
a madrinha da
Espada.
Rosemary Machado de Almeida, minha
irmã. Foi o meu par constante do Baile dos
Aspirantes, realizado na antiga sede do
Clube dos Oficiais, bairro Santa Efigênia.

- kooB

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
128
Book -AndarilhoKlinger.indb
76

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:34:02
10/05/22
15:44

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

Benção das Espadas na Igreja São Sebastião, Barro Preto/BH

Boletim Especial do Comando Geral com a Declaração de Aspirantes a Oficial
e respectivas classificações e mensagem; (3) entrega solene das espadas pelas
madrinhas e compromisso de ordem moral perante o pavilhão nacional; (4)desfile
dos novos Aspirantes a Oficial em continência (5) discursos: orador da turma e
paraninfo; (6) desfile da tropa e fora de forma solene. O dia prosseguiu com a
bênção das espadas na Igreja São Sebastião do Barro Preto e, à noite, no Clube dos
Oficiais, no bairro Santa Efigênia, o baile de gala.
No dia seguinte, as reflexões do jovem Aspirante a Oficial classificado
no 1º BI- o conhecido BG-Batalhão de Guardas, considerado a tropa de elite
da PMMG.
Nos marcos de minha travessia, a data de sete de outubro de 1961 representou
um relevo de alta significação. Simbolizou, de um lado, a concretização de
um sonho afetivo e, de outro, representou uma ascensão no patamar social de
nossa família. Filho de uma cabocla indígena e de um soldado de polícia, ambos
originários daquela faixa de pobreza, quase miséria, do meio rural, convivi, cresci
e relacionei-me na seara dos meus iguais: a gente do povo, a gente sofrida que
luta tenazmente, no dia a dia, para sobreviver com dignidade. Minha mãe, que
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recebera a instrução primária, batalhava ao lado de meu pai para que sua prole
pudesse estudar e alcançar posição social mais condigna. Para mim, único filho
homem no meio de cinco mulheres, ela tinha projetos especiais. Lembro-me,
nos meus nove anos, ela passando as mãos em minha cabeça e dizendo: – Você,
meu filho, haverá de estudar e alcançar um nível superior; vou pô-lo no seminário
para ser padre, ou no DI para ser oficial da força pública. Entendendo mais ou
menos as pretensões de minha saudosa e querida genitora, fiz-lhe ver que eu não
tinha nenhuma vocação para o sacerdócio católico, tanto assim que recusara
terminantemente o convite para ser coroinha de igreja. Mas o oficialato da força
pública me atraía. Ela compreendeu e alimentou a esperança de ver seu filho
envergando aquela imponente farda com as perneiras, talabarte e a divisa com
laço húngaro nos ombros. Aos 30 anos, aquela mulher notável, que tudo fazia
– cozinhava, lavava, passava, costurava, bordava, criava animais domésticos – e
trabalhava sem oásis de lazer no mínimo 16 horas por dia, foi tragada por uma
tuberculose galopante; falecendo em abril de 1951, quando este seu filho, aos
10 anos, cursava o último ano do antigo primário.
Portando, pois, as provisórias estrelas de aspirante, vestíbulo do laço húngaro que ornaria as divisas do tenente, vi naquele dia a imagem de minha mãe e seu
sorriso cristalino, senti seu espírito pairando acima de mim: a elevação do filho
significava um ponto de partida da elevação social da família; o filho do povo
vencera, apesar dos percalços, a primeira etapa de uma jornada que se divisava
no horizonte...

Aspirante Welisson de Oliveira Carvalho,
colega de turma e amigo de fé. Passei-lhe
o Comando do Policiamento da Capital-CPC, na década de 1980. Estava na
Bahia, quando soube de seu falecimento
prematuro. Era um Homem do Bem.
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Em 09/10/61, fardados, aguardávamos o despacho para as
Unidades nas quais fôramos classificados.

Na foto, os 10 Aspirantes classificados no Batalhão de Guardas-BG,
considerado, à época, a Unidade de Elite da Corporação.
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Não obstante os dez dias de dispensa, a pedido do comandante do BG, que
padecia da escassez de oficiais, apresentei-me, eu e os demais, três dias depois. Não
sabia se era um oficial de infantaria ou um oficial de polícia. Mas, acostumado ao
trabalho duro e rijo desde a mais tenra idade (e enrijecido pelos duros anos de
CFO), estava disposto a enfrentar qualquer desafio e a cumprir minha missão
de vida.
Fora dado o tiro de largada. Os caminhos do porvir se abriam ao jovem
Aspirante a Oficial da força pública mineira.

Na duas fotos, uma
Nas
recordação feliz. Os
re
genitores dos colegas Zilton
ge
e Zéder promoveram uma
rreunião de congraçamento
ccom os Aspirantes recémfformados. Presente, o
ccapitão Pedro Nazareth,
nosso querido Diretor
de Educação Física e
Desportos.
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A turma de 1961 – que iniciou o regime de internato, em 03Mar58, só foi aliviada no
último ano. Na largada, eram 40 Cadetes, de 17 a 29 anos. Alguns antigos Sargentos ou
Soldados com larga experiência, outros civis, como os mais jovens. Naquela mistura, e no
meio de muitos atritos, sedimentou-se uma grande amizade entre os que permaneceram
(já nos primeiros meses, vieram pedidos de demissão...). Ao final, 31 formandos, declarados
Aspirantes a Oficial, em 07Out61. Paraninfou-nos o Gov Magalhães Pinto; era Cmt
Geral o saudoso Cel José Meira Jr, conhecido como um militar “Caxias”. Comandava o
então DI, o Cel José Geraldo de Oliveira; Diretor Geral de Ensino – Maj Georgino Jorge
de Souza; Chefe de Curso, 1º Ten Eudes Batista de Almeida. Homenageamos também:
o Cel EB Moacir Baeta Magalhães que, de 1958 a 1960, fora o Diretor Geral de Ensino,
recebera-nos cordialmente e nos dera as primeiras grandes lições de liderança; o decano
do Corpo Docente, o inesquecível Professor de Português – José Lourenço de Oliveira; o
Instrutor de Educação Física, de 58 a 61, tenente Waldir Soares de Souza, que se tornara
um grande amigo; e o Chefe do Estado Maior – Cel Afonso Barsante dos Santos. Cada
Aspirante recebeu o seu Quadro de Formatura. Lembremos a estrutura do Ensino no DI
(hoje APM): Diretoria Geral de Ensino-DGE, ocupada até Julho61, por oficiais EB, da
antiga Missão Militar Instrutora-MMI, uma Seção Técnica de Ensino e quatro Diretorias:
Diretoria de Ensino Militar-DEM; Diretoria de Ensino Policial-DEP; Diretoria de Ensino
Fundamental-DEF e Diretoria de Educação Física e Desportos-DEFD.
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ANEXO “A”
Discurso proferido pelo autor na cerimônia de
comemoração dos 50 anos de formatura
– condecoração Medalha Cel José Vargas da Silva

UMA TRAJETÓRIA DE
APENAS 50 ANOS*
“A vida é muito curta para ser pequena”
(Benjamin Disraeli, estadista inglês, Séc. XIX)

I – A GÊNESE DO CARÁTER HUMANO
Como se forma o caráter de um homem?
No seio da família, a semente desabrocha. O meio e as circunstâncias, não
escolhidos (?), às vezes salpicado de escolhos e misérias, outras recheado das
suaves benesses da riqueza,ou da posição social-econômica dos pais, influenciam
na gênese da personalidade infantil que se delineia e vai se construindo na
adolescência ao mergulho inexorável na plenitude da idade adulta.
Os princípios e os valores morais,que norteiam o meio e as circunstâncias
ao longo do crescimento psíquicoda pessoa, são fatores influentes na formação
do caráter. Não o negamos. Mas não comungamos com Ortega Y Gassetem
sua assertiva dogmática de que“ O homem é ele e suas circunstâncias”. Não!
As influências do meio e suas circunstâncias agem, e podem fazê-lo com certa
preponderância, mas não são fatores inelutáveis na formação do caráter do
homem. Preferimos a linha de Herman Hesse e outros pensadores, que, não

*

Oração proferida pelo Cel. QOR Klinger Sobreira de Almeida, em 30 de novembro de 2011, na
Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, por ocasião da cerimônia de entrega da Medalha
Cel. José Vargas da Silva aos Aspirantes a Oficial da turma de 1961.
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excluindo as possibilidades do meio e das circunstâncias, veem no homem o
seu próprio construtor, veem no homem a potencialização do pensamento, da
vontade e do livre arbítrio. É por essa vertente, cremos nós, que se incorporam,
como coadjuvantes, muitas vezes fundamentais, até para corrigir influências da
caminhada inicial, o meio e as circunstâncias.
Aí, então, emerge a escola – a alma do processo educacional. Esta, sim,
se souber cumprir seu papel - construtor, reformador, corretor, modelador e
missionário... – haverá de se constituir em lastro de formação, desenho e definição
de conteúdo do caráter da pessoa. E é importante que a escola – a boa escola, a
escola em seu conceito pedagógico mais saudável, a escola alicerçada nos ideais
mais sublimes – aconteça no decurso da travessia humana, principalmente nos
albores da adolescência.

II – RECORDAR É GRATIFICANTE E NUTRIENTE
07 de outubro de 1961 – 07 de outubro de 2011. Meio século!
Naquela manhã ensolarada, no pátio do Departamento de Instrução, a tropa
de cadetes, compondo a Guarda de Honra, se postara para prestar as continências
de estilo ao então Governador do Estado – José de Magalhães Pinto – paraninfo
dos 31 Aspirantes a Oficial, que, após uma jornada iniciada em 03 de março de
1958, em regime de internato e tempo integral de ensino, receberiam, dentro em
pouco, o galardão do oficialato – a espada e as estrelas reluzentes sobre os ombros.
Circundando a tropa em fardamento de gala, os convidados e familiares
dos formandos estendiam-se por todos os espaços. E do cenário cintilante de
cores e sorrisos, aflorava, perceptível aos olhos humanos sensíveis,uma aura de
contentamento e felicidade.
O palanque repleto de autoridades: Generais, Oficiais de alta-patente,
Secretários de Estado, Deputados, Arcebispo Metropolitano e outros expoentes
do mundo político e social. A formatura de oficiais da gloriosa e tradicional Força
Pública Mineira constituía acontecimento de relevância cívico-social.
Em seguida, as formalidades. A Ordem do Dia com a Declaração de
Aspirantes e suas classificações nas diversas Unidades Operacionais. Evoluções e
marchas precisas. Deposição do Espadim Tiradentes com honra e dignidade. A
posição das espadas pelas madrinhas. Compromisso de honra. Desfile em continência ao Pavilhão Nacional. Então, os discursos do orador da turma – Aspirante
a Oficial Maruene Ubirajara da Silva – e o eloquente pronunciamento do paraninfo que, em seguida, assistiria ao desfile da tropa. E o fora-de-forma apoteótico. Mas tudo isto, embora exteriorização de beleza, sincronia de movimentos e
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deslumbre para o olhar vulgar, representava para cada de um de nós – formandos
– uma simbologia profunda. A escola, num cerimonial de pompas e galas, nos entregava ao mundo. A realidade, viva e palpitante, em toda sua crueza, seria, dentro
em breve, o nosso cenário.

III – O DEPARTAMENTO DE INSTRUÇÃO:
Forja de Homens do Dever
Nada existe sem que antes alguém ou alguns tenham sonhado, pensado, idealizado... As edificações tomam forma, concretizam-se, materializam-se,
quando, ao ideal, se segue a vontade do homem. Ou melhor, dos homens férreos
que não se vergam diante de nenhum obstáculo.
A Força Pública adentrou o século XX como vanguardeira da segurança
pública com seus destacamentos e diligências permanentes dispostos em malha
protetora por todos os rincões mineiros, e seus legendários oficiais cumprindo
atribuições de polícia judiciária nas comarcas distantes, algumas quase inacessíveis.
Porém, no caminhar do século, em meio às ondulações políticas e sociais de uma
nação que se consolidava, à Minas Gerais, por injunções de sua própria trajetória,
impunha-se assumir uma aguerrida posição de equilíbrio federativo. Parcela de
sua força pública deveria ser adestrada para o combate. E o foi. Fez-se presente
nos teatros de combate, participando ativamente dos movimentos insurrecionais
da década de 20. Vem a revolução de 1930, segue-se-lhe a eclosão do sangrento
32, e o soldado mineiro esculpiu no painel da história o valor e a bravura da
gente montanhesa.
Nesse caldo de lutas com seus heróis e seus mártires, o sonho de uma escola
para formar os graduados e oficiais da força, para aperfeiçoá-los e integrá-los
aos tempos de um Brasil novo, veio à tona. Do sonho à realização por força da
vontade incoercível de um pugilo de oficiais gigantes em qualidades morais. As
energias galvanizaram-se num rumo e num sentido. O Presidente do Estado,
Olegário Maciel, antes de seu falecimento, em 1933, inspirado pelos idealistas,
lançara as primeiras sementes de um educandário. O Interventor estadual
– Benedito Valadares – que o sucedeu, manifestava seu desejo e vontade.
O Secretário do Interior – Carlos Luz – assessorado e apoiado pelo Chefe da
Missão Militar Instrutora do Exército – Major Ernesto Dornelles – encampava
o salto qualitativo. E o Chefe do Estado-Maior – Cel. José Gabriel Marques –
direcionava esforços. E na vanguarda – atuando, fazendo e pelejando – um líder
se avultava: Cel. José Vargas da Silva.
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O Departamento de Instrução, Decreto 11.252, veio à luz em 03 de março de
1934. O timoneiro, seu primeiro comandante, Cel. José Vargas da Silva. A arrancada
fora dada. A missão bem clara de formar graduados e oficiais para uma profissão
árdua, singular e incomum.Uma profissão à qual se impõe o dever de enfrentar o
perigo. De salvar, mesmo com o sacrifício da própria vida. Que não se coaduna
com o medo. Que exige disciplina incontrastável. Que se caracteriza por padrões
inatacáveis de honra, pundonor e lealdade. Que raramente contempla oásis de lazer.
Ser soldado, comandar soldados, não é, em verdade, tarefa para os fracos de
corpo, lânguidos de alma, frouxos e frágeis de caráter.
Na concepção do perfil do soldado – superior ao tempo como se dizia na
caserna – os idealistas que preconizavam a escola, estavam bem sintonizados com a
atmosfera que aureolava a pátria: Brasil aberto à revolução industrial e aos direitos
sociais do trabalhador urbano e do homem do campo; Brasil comungando com
o império dos direitos humanos. Assim, a sociedade florescente exigia um novo
soldado. Não mais havia lugar para o brutamontes, o incivilizado, o violentador de
direitos, o arbitrário, o atrabiliário, o desumano. A demanda era por uma polícia
corajosa e imbatível diante da criminalidade, ou, eventualmente, nos campos de
batalha, mas uma força pública humana, que atuasse em defesa da lei, que propagasse
nossa cultura como representante ambulante do governo nos mais diversos rincões
de nosso Estado. E esta era a missão do novel educandário: formar os líderes de uma
nova força pública. Vieram suas primeiras turmas de sargentos. A primeira turma
de oficiais em 1936, e outras mais: 37, 38,41, 43... até os dias de hoje. A escola não
parou no tempo. Seguiu a linha da ascensão social, cultural e tecnológica.

IV – OS ASPIRANTES DE 1961
Aqui se encontram eles. Neste mesmo pátio, 50 anos depois. Dos 31, uns
poucos, sim, em presença física. Alguns, alquebrados pelo tempo, não puderam
vir. Outros trilharam diferentes caminhos. Certo número – 13 colegas – feita
a travessia terrena, alçou voo rumo à Pátria Espiritual, e estes lá prosseguem a
jornada cósmica.
Nós, tendo vivenciado a nossa escola por quatro anos letivos,
predominantemente em regime de internato, e, após uma travessia de 50 anos,
percorrendo sítios às vezes aprazíveis, outras vezes inóspitos, ora atravessando
planícies e vales,ora galgando escarpas íngremes, ora tombando ora erguendo, ora
levantando o laurel do triunfo ora amargando o fel da derrota, podemos, hoje, no
aqui e agora, plagiando o saudoso poeta Pablo Neruda, dizer “Confessamos Que
Vivemos”. E esta confissão, permite-nos testemunhar a escola que nos formou
para a vida.
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A escola do Cel. Vargas - DI, EsFAOou APM -era e é uma escola diferente. Foi
para os 31de 1961, e para todas as outras turmas, a forja que enrijecia, modelava
e burilava.
Aqueles exercícios pesados e árduos e aquela pressão incessante – embates
físicos diários, manobras de campo, simulação de lutas, exercícios de tiro,
vivenciamento de situações incríveis... – que assustaram a alguns, levando-os à
desistência, concomitantemente às disciplinas fundamentais e humanísticas,
ministradas por mestres inigualáveis, que, também, exigiam o aprendizado
integral, constituíram, hoje o sabemos, a seiva poderosa, a seiva dos deuses no
processo de tessitura de nosso caráter.
E cada um, naquele 07 de outubro de 1961, ao se despedir da escola e atravessar seus umbrais rumo à vida profissional, tinha incrustada na mente a percepção
do futuro, a percepção do possível. Mas também cada um trazia no seu âmago a
convicção de sua capacidade para enfrentar as refregas e os desafios que adviriam
ao longo da travessia que se iniciava. Não havia jovens trêmulos, frágeis, inquietos e medrosos. Ao contrário, havia jovens plenos de fé e esperança, confiantes,
corajosos e prontos para a luta do dia-a-dia. Uma escola de valor incomensurável
tecera-lhes a estrutura do homem profissional de manutenção da ordem pública.
O Departamento de Instrução, do Cel.Vargas e daqueles visionários dos
anos 30, foi o divisor de águas da Força Pública. Constituiu e constitui-se no
manancial de saber dinâmico e renovador, na fonte devalores morais que nunca
se esmaecem. É desta Academia que jorra continuamente o sopro avassalador,
sustentando a trajetória evolutiva de uma Polícia Militar que não se verga nem
mesmo diante dos mais furiosos vendavais.
Nós, Aspirante de 61, daqui saímos e aqui voltamos ao longo da carreira
para reciclar, aperfeiçoar e reenergizar. Muitos aqui estiveram como instrutores
ou componentes do grupo diretivo-pedagógico. Dois colegas tiveram a honra de
comandá-la da década de 80.
A esta Escola sublime, nosso preito de eterna gratidão. Até hoje, nos
entrechoques da vida, já fora da carreira militar, há um liame indestrutível com o
embasamento que ela nos proporcionou.
Como recipiendários da Medalha Cel. José Vargas da Silva, postamonos com orgulho neste pátio de tantas tradições e glórias, porém humildes e
agradecidos pelo privilégio que Deus nos reservou de ingressar e vivenciar nosso
período formativo neste Templo de Sabedoria. Simbolicamente, repartimos
esta honra com os 13 saudosos companheiros que, cumprida a missão da vida,
transportaram-se à Pátria Espiritual, destino de todos nós.
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V –HOMENAGENS E AGRADECIMENTOS
“Sic transit gloria mundi” – Assim se esvai a glória do mundo – reza o velho
adágio latino.
Passado é passado. O desta Milícia de Tiradentes é um passado honroso
e cintilante de glórias. É um passado construído por homens valorosos, alguns
legendas que assumiram contornos de lenda. É um dever cívico cultuá-lo, mostrálo com exuberância, colocá-lo bem alto no panteão de nossa história, pois ele é
acervo que nos legou conhecimentos e valores primordiais, é acervo que inspira.
Porém, atentemos, há uma verdade incontrastável: o passado permaneceu lá
atrás. Qualquer instituição, por mais sólida e respeitável, que fique apenas atrelada
ao passado, cultuando-o e elevando loas no altar da glória e das tradições, mas não
se atualize, modernize, seja audaciosa e promova a ruptura de paradigmas, estará
fadada a soçobrar, ou a transformar-se em museu. A ação é do momento presente. Quem movimenta a corporação e assegura sua trajetória evolutiva é a geração
atual. São os comandantes e milicianos que a sustentam nesta era de tantas mutações sociais e econômicas, revolução de valores e avassalador avanço tecnológico.
Nossas homenagens e agradecimentos à geração do presente. À ela, perfilamos em continência.
Ao Exmo. Sr Governador Antônio Augusto Junho Anastasia, que nos outorgou esta distinção honorífica, a medalha que, na efígie do primeiro comandante
desta escola, simboliza a glória que traduz a responsabilidade do amanhã. Louvamos aqui o estadista de primeira linha, o governante que, no exercício do poder,
erigiu a probidade como estrela-guia e tem feito do bem-comum o seu fanal.
Homenageamos e agradecemos ao Cel. Luis Carlos Dias Martins, digníssimo
Chefe do Gabinete Militar, oficial de peregrinas virtudes, que nos recepciona
e proporciona estes momentos tão gratificantes e nutrientes para o espírito.
Reconhecemos que o Cel. Luis Carlos, pelo seu talento, dinamismo, lealdade e
postura, é um símbolo vivo desta nova Polícia Militar.
Homenageamos e agradecemos ao Cel. Eduardo Campolina, parcela
fulgurante desses oficiais da década de 80, pela acolhida generosa. E em sua
pessoa, homenageamos o corpo docente, o corpo discente e a administração
escolar. Se nos fora dado, Senhor Comandante, desenhar nossa geografia afetiva,
enunciaríamos, em alto e bom tom, que esta Academia de Polícia Militar, ocupa o
relevo mais exponencial e nobre de nosso ser.
Homenageamos na pessoa do nosso timoneiro – Cel. Renato Vieira da Silva –
todos os milicianos desta formidável, briosa e amada corporação. Homenageamos
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a geração atual que impulsiona o presente com as vigas assentadas no porvir.
Ao Exmo. Sr. Cmt. Geral, Cel. Renato, a expressão de nossa irrestrita lealdade e
confiança nos destinos desta bissecular instituição.

VI – MENSAGEM DERRADEIRA
Os Aspirantes do aparentemente longínquo1961 saúdam os Cadetes e os
Aspirantes de 2011. Saudamo-los, carinhosamente, retornando à citação do grande
estadista do Sec XIX – A vida é muito curta para ser pequena – e convocamo-los
à reflexão sobre estas poucas, mas substanciosas palavras.
Caros jovens, queridas jovens, a vós que tendes, como tivemos, o privilégio
de encontrar no estágio mais crítico e decisivo da passagem da adolescência à idade adulta, quando se delineia a estrutura do corpo e a alma desperta, e o caráter do
indivíduo emerge na sua tessitura definitiva, uma escola. Uma escola, e não uma
pseudo-escola. Uma Academia alicerçada e firme no dever consciente de formar
os futuros regentes da segurança pública que a comunidade mineira exige e tem
direito. Quando atravessardes estes portões rumo à vida, sede dignos desta escola
que vos proporcionou a educação integral, que vos alinhou os parâmetros da profissão, que vos abriu as clareiras para o despertar consciencial.
Sim! A vida é muito curta. 10, 20, 30, 40, 50 anos passam velozes e se perdem
na poeira do tempo. Quando menos pensamos lá se foram as oportunidades, as
chances se escoaram.
A profissão que abraçastes, malgrado sua nobreza e sublimidade, configura
paradoxos terríveis. É perigosa pelas armadilhas que o mundo acena. O policial
transita comumente em terrenos alagadiços e zonas de sombra. Inibindo a vontade de delinquir, impedindo condutas danosas à sociedade, ou reprimindo-as,
atua, interage mesmo, com um meio perverso e sórdido: o ambiente do vício mais
degradante, do crime, dos negócios escusos, do ganho desonesto e fácil, das tentações da riqueza e da luxúria, das orgias mais deprimentes... É um meio que atrai,
que seduz, que ilude... Além de tudo, ser polícia é deter parcela do poder estatal,
é dispor de autoridade, e essa situação não bem assimilada, leva ao devaneio da
superioridade sobre os semelhantes, leva ao delírio de que não há limites da força.
Então, o abuso, a violência arbitrária, os atos de brutalidade e selvageria no trato
com as pessoas.
Ao longo dos anos, milhares de policiais que envergaram a farda desta milícia
souberam conduzir-se com dignidade. Souberam honrar o compromisso de servir
à comunidade, protegê-la e respeitar a dignidade do ser humano. Porém, alguns
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se desviaram. Muitos se enlamearam nas sarjetas na vida, caindo no crime e na
corrupção. Muitos se tornaram, ao invés de protetores, algozes da comunidade.
Apesar dos desvios, das nódoas lançadas contra a corporação, o povo soube
distinguir o joio que floresceu no meio do trigal. A Polícia Militar consolidouse como instituição de grandeza moral granítica. Os feitos positivos, contínuos,
iterativos dos milhares de homens e mulheres que se guiaram pelo dever, fê-la
bem maior e mais forte que o malefício dos maus, dos traidores da causa que
erigimos como farol de nossas vidas.
Caros jovens, a vida só se realiza quando edificada na seara do bem, quando
vivida dentro dos padrões de ética, quando balizada pelo dever. É bom. Nutriente
mesmo. Olhar o passado e vê-lo sem débitos. Vê-lo com créditos. Vale a pena,
pois, preencher todo minuto que passa com sessenta segundos de ações dignas e
acertadas, ações que não envergonhem a instituição ou causem asco à sociedade.
Vale a pena, pois, fazer da vida, em cada passo que dermos, uma travessia com
ações construtivas, voltadas para o bem comum e que elevem o homem e sua
dignidade. Vale a pena, pois, resistir aos apelos ilusórios de um mundo que tenta
corromper, que inebria e leva ao abuso do poder.
Que possais, fazendo a travessia profissional, chegar ao final da carreira com
a consciência do dever cumprido, e dizer-vos, no silêncio do vosso íntimo, como
o disse o Apóstolo Paulo:
“Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé”
Eis a nossa mensagem. Muito obrigado.
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CAPÍTULO 2

PRIMEIRAS TINTURAS DE POLÍCIA

I – Os passos incipientes
No dia 12 de outubro de 1961, adentrávamos no vetusto e tradicional quartel
do 1º BI, no bairro Santa Efigênia, ou melhor, Batalhão de Guardas-BG, como era
conhecida essa Unidade considerada a tropa de elite da Polícia Militar.
O BG possuía, à época, um efetivo de mais ou menos 1.000 praças e oficiais.
Era um batalhão de estrutura tradicional para o combate: (1) O comandante e
seu Estado-Maior, chefiado por um major subcomandante, mais a S/1 – Seção
de Pessoal – chefiada por um capitão; a S/2 – Seção de Informações e ContraInformações – chefiada por um 1º tenente; a S/3 – Seção de Planejamento, Instrução
e Operações – chefiada por um capitão; a S/4 – Seção de Logística e Fiscalização
Administrativa – chefiada por um capitão que lhe tinha subordinado os seguintes
setores: Aprovisionadoria, com os encargos de alimentação, Almoxarifado, Seção
de Transportes e Tesouraria, Serviço Médico, além da Banda de Música e da
Orquestra Sinfônica. Abaixo do Comando – o comandante e seu Estado-Maior
– vinham as Companhias. Uma, a Cia de Comando e Serviço, essencialmente
administrativa. À 1ª Cia de Fuzileiros cabia a formação de recrutas para repor
as necessidades da Unidade; esta dispunha de quatro pelotões-escola, e todos os
aspirantes recém-chegados receberam incumbências de instrução na formação
dos futuros soldados. As 2ª, 3ª e 4ª Cia de Fuzileiros eram tropas treinadas para
serviço de guarda e combate. Estas companhias se revezavam nas guardas dos
palácios governamentais. Tínhamos também como tropa de apoio de fogo em
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combate: a Companhia de Metralhadoras Pesadas-CMP. Por fim, a poderosa e
altamente adestrada Companhia de Choque, a “menina dos olhos” do Cmt. Geral
– Cel. José Meira Jr. – que há dez meses deixara o comando dessa tropa de primeira
linha – o BG –para assumir o cargo máximo da corporação.
Os dez aspirantes foram distribuídos pelas companhias operacionais, onde
seriam empregados como instrutores da tropa e passariam dois meses estagiando
como “Sargenteante”1. Coube-me, a mim e ao aspirante Elir Correa da Paixão, a 2ª
Cia. Como o Elir fora sargento e conhecia bastante a parte administrativa, fiquei
com a sargenteação, o que me foi muito útil no futuro para desmontar algumas
“tretas e manhas” administrativas que se ergueram à minha frente.
Mas, antes de prosseguir em meus primeiros passos, seria bom explicar a
estrutura da Polícia Militar àquela época.
No topo, situava-se o escalão Comando-Geral, compreendendo o
Comandante-Geral e seu Gabinete e a Missão Militar Instrutora-MMI/EB, e o
Estado-Maior-Geral com as suas cinco Seções (Pessoal, Informações e ContraInformações, Instrução e Operações, Suprimento, Evacuação e Transportes
e Destacamentos). Outros órgãos de alto-comando se agregavam nesse topo:
(1) Casa Militar do Governador, (2) Ajudância Geral, que administrava todo
um gabinete que coordenava a elaboração do Boletim do Comando-Geral; um
Quartel administrativo denominado Contingente do Quartel-General-CQG;
uma Tesouraria Geral; (3) Superintendência do Policiamento Militar Ostensivo,
órgão coordenador de todas as operações policiais e ligação com o Secretário de
Segurança Pública; (4) alguns elementos de apoio, também englobados como
Estado-Maior Especial: Serviço de Fundos, Serviço de Intendência e Material
Bélico-SIMB, Serviço de Assistência Religiosa, Serviço de Assistência Social e
Caixa Beneficente.

1

O “Sargenteante”, cargo privativo de Primeiro Sargento, era uma espécie de administrador de
pessoal da subunidade (companhia). Cabia-lhe controlar o efetivo, sua distribuição e frequência
ao serviço e instrução, fazendo as escalas. Ficava a seu cargo a ficha individual de cada praça,
registrando todas as alterações publicadas no Boletim Interno da Unidade. Com base nas
alterações, preparava a folha de vencimentos da companhia (manuscrita ou datilografada),
fixando os direitos remunerativos e os descontos. Era uma função chave na administração da
Unidade, o que lhe acarretava um grande prestígio, talvez só superado pelo Sargento-Ajudante
da Casa das Ordens (a S/1, depois P/1). Nosso treinamento como Sargenteante, prática
introduzida para os aspirantes recém-chegados ao BG pelo Cel. Meira Jr., nos habilitava a,
no futuro, se fôssemos assumir o comando de uma companhia, ter pleno domínio da malha
administrativa. Para mim, em particular, que assumi comandos de companhia ainda como 2º
tenente, foi de grande valia, inclusive para desmontar um conluio de desonestos que auferiam
vantagens indevidas.
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Abaixo do Comando-Geral, tínhamos (1) O Departamento de Instrução-DI;
(2) os dez batalhões de infantaria, dois deles sediados na capital com denominação
especial: o 1º, Batalhão de Guardas, e o 5º, Batalhão de Policiamento Ostensivo,
e os demais: 2º, em Juiz de Fora; 3º, em Diamantina; 4º, em Uberaba; 6º, em
Governador Valadares; 7º, em Bom Despacho; 8º, em Lavras; 9º, em Barbacena;
e 10º, em Montes Claros; (3) o Regimento de Cavalaria, na capital; (4) O Corpo
de Serviço Auxiliar, na capital, grande complexo de construção de obras, com
quadro de praças e oficiais técnico-especialistas, inclusive engenheiros, possuindo
olarias, carpintaria, fundição, marcenaria, oficina de armeiro etc. (5) Serviço
de Subsistência, grande armazém central com filiais no interior, atendia aos
membros da corporação em gêneros de subsistência mediante desconto em folha;
(6) Serviço de Saúde com seu Hospital Militar (7) Colégio Tiradentes.
O efetivo da Polícia Militar era de mais ou menos 11.500 homens.
Feito este introito explicativo, voltemos ao BG e seus aspirantes.
Era uma vida aquartelada. Um dia por semana, exceto a Cia. de Choque, cujo
treinamento era diário, submetíamos a tropa a treinamento militar, normalmente
num morro onde hoje fica, parece-me, o bairro São Lucas. O expediente, às 2ª,
3ª, 5ª e 6ª, fazia-se de 12h00 às 18h00; às 4ª e aos sábados, de 07h00 às 12h30.
Via de regra, os aspirantes e subalternos solteiros, quando não estavam em escala
de serviço, praticavam desportos coletivos na parte da manhã (diariamente
estávamos disputando partidas de futebol de salão ou basquete, ou mesmo xadrez
ou dama). Nosso preparo físico era excelente. Muitos faziam curso superior; a
maioria, Direito.
O BG, salvo situações especiais, como policiamento de espetáculos
desportivos, no estádio Independência ou algum show artístico de grande
envergadura, não participava do policiamento ostensivo rotineiro, que era
incumbência apenas do 5º BPO. Era uma unidade de guarda, choque e desfile/
continências. Cabia-lhe a guarda do Palácio da Liberdade (sede administrativa
do Governador), do Palácio das Mangabeiras (residência oficial do Governador),
prédios públicos, Casa de Correção (presídio da capital), presídio de mulheres. O
batalhão, bem adestrado e coeso, estava sempre preparado para as emergências
que exigiam emprego de força ou, eventualmente, para o combate.
Nós, aspirantes e oficiais subalternos, concorríamos aos seguintes
serviços: Oficial de Dia, Oficial de Ronda e Comando da Guarda dos Palácios
Governamentais.
O serviço de Oficial de Dia, em que o oficial representava o comandante,
inclusive com poder de polícia judiciária-militar, era comum em todos os
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quartéis, seguindo as prescrições do RISG-Regulamento Interno de Serviços
Gerais do Exército Brasileiro. Tratava-se de uma atividade rotineira, maçante e
caracterizada pelo marasmo.
Para o Comando da Guarda dos Palácios Governamentais – Liberdade e
Mangabeira - concorriam quatro oficiais fixos, escolhidos, em escala rodízio de
24h00. Nunca concorri a esse serviço.
O serviço mais interessante e movimentado, do qual eu gostava imensamente,
era o de Oficial de Ronda. Este tinha como atribuição atender na capital e algumas
cidades da periferia (Contagem, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Lagoa Santa
e Vespasiano) e, às vezes, até em outras mais distantes como Betim, Caetés,
Esmeralda etc, todas as ocorrências envolvendo pessoal da ativa ou reformado
da Polícia Militar. Além disso, competia-lhe supervisionar os postos de guarda:
presídios, Secretarias do circuito da Praça da Liberdade e alguns prédios de
serviços críticos da União. Dispunha de duas viaturas sem rádio: um Jeep e um
Chevrolet tipo presídio. Tinha como auxiliares um sargento, um cabo e dois
soldados. Como os problemas da mais diversa natureza – militares em conflito
com vizinhos ou provocando baderna, embriaguez, vias de fato etc. – afloravam
com grande incidência, as duas viaturas, uma comandada pelo sargento, rodavam
quase ininterruptamente. Alguns oficiais preferiam o serviço de Oficial de Dia,
pois praticamente não havia riscos.
Como me adaptei ao serviço de rua, e não me agradava permanecer na rotina do quartel, o Subcmt escalava-me com maior frequência para o serviço de
Oficial de Ronda. Nessa atividade, relacionava-me com a Patrulha Mista, com os
Delegados de Plantão do Departamento de Investigações e os Delegados Distritais
e com os oficiais do 5º BPO que chefiavam o policiamento de área. Foi nesse mister que participei de algumas batidas policiais conjuntas, saindo do escopo das
atividades do oficial de ronda. Lembro-me de algumas bem arriscadas na Pedreira
Prado Lopes e na Praça da Estação. Nesta, de certa feita, juntamente com o Asp.
Alcântara, um policial corajoso e audaz, que estava de Chefe de PA, cercamos a
famosa “Pensão do Finca”, na Praça da Estação, local de malandragem e prostituição, e demos uma busca geral. Novos, inexperientes e entusiasmados, colhemos
algumas armas de fogo e dezenas de armas brancas e detivemos suspeitos que
conduzimos ao Delegado de Plantão. O certo é que nossa operação, realizada sem
maior planejamento e apoio superior, caracterizou-se por excessos e arbitrariedades. Hoje, mais de cinquenta anos depois, reconheço que o Delegado de Plantão
(acho que era o Dr. Edson Renault), mesmo nos apoiando na medida do possível,
fora bastante benevolente para conosco. Deu-nos orientações práticas para que,
quando estivéssemos com disposição para semelhante atuação, fizéssemos uma
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prévia com a Delegacia Distrital para oficializar a operação, inclusive com apoio
de investigadores e radiopatrulha. Orientou-nos, ainda, que nos abstivéssemos de
violência arbitrária, pois éramos jovens e as consequências poderiam prejudicar
nossa carreira que se iniciava. Na verdade, fôramos impetuosos e insensatos, e,
felizmente, nos deparamos com uma autoridade sensata que, embora tolerante
com os jovens bem-intencionados, fora firme em suas orientações.
Após esse caso da Pensão do Finca, fiquei mais alerta e cauteloso, porém,
mesmo assim, não escapei de algumas consequências dos arrojos e audácias
mescladas com inexperiência. Primeiro, tive um caso de insubordinação de um
sargento, quando empreguei violência para prendê-lo em flagrante e subjugálo. Embora apoiado pelo Subcmt que mandou autuar o subordinado, acabei
processado na Justiça Militar por violência arbitrária e lesões corporais. Adentrei
janeiro com esse processo, quando me vem outro na 4ª Vara Criminal de Belo
Horizonte. Este fora decorrência de um entrevero com uma radiopatrulha da
Guarda Civil quando estávamos resolvendo, em conjunto, uma situação policial
envolvendo um soldado do Regimento de Cavalaria e vizinhos. Perdi o equilíbrio
emocional e ameacei metralhar a viatura da Guarda Civil, que, sensatamente, se
retirou. Evidentemente, no inquérito instaurado pela Corregedoria de Polícia
fui indiciado por abuso de poder e violência arbitrária. Em ambos os casos, fui
absolvido anos depois, pela benevolência dos julgadores.
Hoje, fazendo uma viagem no tempo, vejo que, em ambos os casos falhei
por absoluta inexperiência e falta de equilíbrio para solucionar uma ocorrência.
No caso do sargento, poderia prendê-lo sem violência, mas quis bancar o machão
(aspirante novo, temido, lutador...) e acabei cometendo excessos; também, não
tive dúvidas de que fui a raiz da insubordinação, pois momentos antes humilhara
o sargento, que não preparara a instrução, diante da tropa, cortando-lhe a palavra,
assumindo a sessão e mandando-o retirar-se. Essa humilhação levou-o a desafiarme para um confronto no braço, quando ele chegou ao quartel e eu me encontrava
no saguão.No caso da radiopatrulha, foi um merecido processo, e tenho até
vergonha de como conduzi aquela ocorrência policial. E os patrulheiros da
Guarda Civil? Foram equilibrados e autênticos policiais, deixaram-me a solução
da ocorrência e declinaram do confronto.
Das muitas bobagens, dois processos e algumas sanções disciplinares. Se
mais tivesse, teria sido merecido. Nessa fase, encontrei alguns oficiais em posição
de liderança dos quais recebi conselhos e orientação. O principal deles, meu
Subcmt – Maj. Aderbal Correa de Lima – que, diretamente, abordou minha
conduta operacional e os desvios que eu vinha cometendo, mormente nos
aspectos de violência arbitrária e abuso de poder. Mostrou-me que coragem e
audácia não podiam ser confundidos com violência e abusos; que minha carreira
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seria comprometida se não fizesse uma introspecção sobre o papel do verdadeiro
policial. Diante da realidade, olhei-me interiormente, e busquei uma adequação
de conduta. As adversidades serviram-me de lição.
A vida de aspirante prosseguia, o comandante, o subcomandante e os
principais oficiais creditavam-me potencial para a carreira. Sempre chamado para
as operações mais críticas, inclusive integrando a tropa de choque em distúrbios
na capital, nos primeiros meses de 1962.
Nesse interregno, algo de novo aconteceu. A Polícia Militar continuava
pressionada pela opinião pública para se desaquartelar e participar do esforço de
policiamento ostensivo em Belo Horizonte. O 5º BPO, suplementando a Guarda
Civil, não estava dando conta. O Regimento de Cavalaria e o BG receberam ordens
no sentido, cada unidade, de preparar tropa no valor esquadrão e companhia que
seria lançada no patrulhamento a cavalo e a pé, a partir de 1º de abril de 1962.
Recebi a missão, que me agradou e, de certa forma, muito contribuiu para o meu
despertar policial, de preparar, em noventa dias, a partir de janeiro de 1962, a 2ª
Cia de Fzos para participar do policiamento ostensivo da capital. Selecionei seis
sargentos, amealhei fontes de consulta, dentre as quais um manual que surgia – o
POLICIAMENTO, de autoria do então Maj. Antônio Norberto dos Santos – e
parti, com entusiasmo, para a desincumbência da tarefa.
Foi um período estafante, mas gratificante, no qual cresci como líder e
instrutor. Janeiro, Fevereiro e Março – tempo integral de aulas teóricas e práticas
(inclusive participando do esforço de carnaval, em policiamento de clubes e
gafieiras), enquanto ensinava, aprendia. Em fins de março, a subunidade, com
suas duplas Cosme e Damião, era lançada no policiamento ostensivo do centro
comercial de Belo Horizonte, revezando, em turnos, com a tropa do 5º BPO.
Com uma boa tropa de policiamento, e dispondo de certa liberdade de
ação (àquela época a PMMG ainda não dispunha de uma central de operações),
comecei a encetar algumas ações de repressão a antros de malandragem e homizio
de delinquentes,mormente na Lagoinha, Praça da Estação e incipientes favelas
do alto do Bairro Serra. Desta feita, já apreendera muitas lições. Antes das ações,
fazia contatos com os Delegados Distritais e desenvolvia a ação com planejamento
prévio e coordenação com a Rádio Patrulha da Guarda Civil. Foi um bom período
de aprendizagem policial.
Em abril de 1962, tendo recebido parecer favorável do comandante e dos
oficiais, fui promovido, em 21, ao posto de segundo tenente. Enfim, oficial da
força pública mineira.
Classificado no BG, durei pouco tempo. Fui logo transferido para o 6º BI,
sediado em Governador Valadares. Aí começava outra história.
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II – Adentrando na seara do 6º BI
Naquela época, o 6º BI de Governador Valadares, cujos destacamentos –
mais de cem – eram distribuídos por todo o Vale do Rio Doce, nordeste mineiro
e parte das zonas da mata e metalúrgica, atravessava grave crise. O moral da
Unidade estava baixo, e a indisciplina campeava. Havia notório envolvimento de
policiais com o crime de mando; fatos apurados, com repercussão até na imprensa
nacional, apontavam figuras de cabos e soldados como matadores profissionais.
A unidade estava conhecida como “batalhão de pistoleiros”. Os mandantes de
crime (àquela época ainda era bem vivo o costume de resolver demandas de terra,
mulher, política ou negócios através da execução do adverso, com a contratação
de um pistoleiro, e esta se fazia via um corretor). Os “corretores da morte”
normalmente buscavam a mão-de-obra profissional nas fileiras do 6º BI. Havia
certa leniência do corpo de oficiais e sargentos, quando não conivência de alguns,
para o enfrentamento do problema.
Em princípios de 1962, o Cmt. Geral, assaz preocupado com o problema,
enviou para a região uma equipe de oficiais chefiada pelo experiente e intimorato
Subcmt do BG – Maj Aderbal Correa – com a finalidade de promover uma inspeção
em todos os destacamentos e na sede, fazendo um diagnóstico e adotando medidas
de imediato, inclusive movimentando compulsoriamente oficiais e praças.
Ao final da diligência de Aderbal, feita uma razoável limpeza no batalhão,
foi nomeado comandante o então Maj. Antônio Norberto dos Santos, oficial
com predicados morais, intelectuais e firmeza de caráter para dar novos rumos à
Unidade, tirando-lhe a pecha de “batalhão de pistoleiros”.
Encarregado da espinhosa missão, o novo comandante escolheu alguns
oficiais e sargentos não comprometidos com os problemas da região para reforçar
os quadros da Unidade e dar início à sua tarefa saneadora. Dentre esses oficiais,
fui um dos escolhidos, apesar de minha pouca idade (ainda com 21 anos), ao lado
de oficiais experientes como Francisco Lopes, José Lucas Marinho, Daniel Alves,
Vivaldo Leite de Brito...
Transferido, tive meu trânsito regulamentar cassado, em face da emergência da
missão. Recebi muitas orientações do Maj. Aderbal e do Cel. José Pereira (meu antigo
professor de francês), Chefe da SPMO. Todos eles foram unânimes em recomendarme prudência e equilíbrio. O coronel Pereira disse-me que ponderara com o Cmt.
Geral sobre minha transferência, achando-me muito novo, inexperiente e afoito
para ser jogado numa região em convulsão. Achava ele que a insensatez, aliada ao
meu arrojo, conforme meu breve tempo de aspirante evidenciara, poderia levar-me
a complicações como matar ou morrer ou a práticas de violência arbitrária, porém
fora vencido pelos argumentos dos majores Aderbal e Norberto, mormente este que
necessitava de “sangue novo” para fazer frente aos poderosos desafios.
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Cartão de Identidade Militar do Aspirante Klinger, emitida pelo
Batalhão de Guardas. À época, a PMMG não dispunha de Gabinete
de Identificação; cada Unidade emitia a Identidade de seu pessoal.

Lembro-me como se fosse hoje. Numa noite de 6ª feira friorenta, maio ou
junho de 1962, devidamente fardado (uniforme cinza, passeio)2, carregando uma
pesada mala e minha espada, tendo a despedida de meu velho pai – subtenente
Machado – embarquei na gare da Central do Brasil, em Belo Horizonte, num
carro leito. Às 22h00, a locomotiva dava a partida rumo a Nova Era, aonde chegamos de madrugada, e os vagões leito foram tracionados por uma locomotiva
da Vale do Rio Doce; a partir daí o percurso seria feito pela EFVM – Estrada de
Ferro Vitória-Minas. Estávamos de “trem rápido”3 com previsão para chegada em
Governador Valadares às 11h20.

2

Naquela época, oficiais e praças viajavam fardados, quase sempre de trem, o meio de
transporte predominante para ligar a Capital às principais cidades, sedes de batalhão. Os
ônibus intermunicipais começavam a surgir, e também eram utilizados nos deslocamentos.
Da mesma forma, nos centros urbanos, oficiais e praças andavam fardados em bondes, lotações
ou ônibus. Recordo-me de que, em 1969, quando fiz o CAO, ou 1974, servindo no DI (depois
EsFAO e APM), primeiro como capitão e, posteriormente, já major, comumente fazia meus
deslocamentos de ônibus envergando ora farda de expediente, ora farda de instrução. Isto era
comum, e presença do policial fardado impunha certo respeito.

3

Havia dois tipos de “trens de passageiro”: O “Rápido”, que, entre Nova Era, ponto de saída
às 06h00, e Vitória-ES, ponto de chegada às 19h00, fazia escala apenas nas maiores estações:
Cel. Fabriciano, Ipatinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena, Aimorés, Baixo Guandu,
Colatina... – e o “Expresso” que parava em todas as estações ao longo do percurso. O “Trem
Rápido” caracterizava-se por sua pontualidade, tanto assim que minha previsão era para
chegar em Gov. Valadares às 11h20, o que aconteceu às 11h23.
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Com efeito, às 11h23 de sábado, sob um calor escaldante, apesar do mês de
inverno, desembarquei em Governador Valadares.
Na chegada, fui recebido pelo cabo Francisco Chaves, respeitado comandante
do Posto Policial da Estação Ferroviária. Este, livrando-me do assédio dos
charreteiros que se ofereciam para conduzir-me ao batalhão, acompanhou-me até
o táxi, recomendando ao motorista que me levasse de imediato, pois o comandante
aguardava-me para o expediente4 (até primórdios da década de 80, o expediente nas
repartições públicas e empresas fazia-se aos sábados com término às 12h30 para
facilitar compras no comércio).
Antes das 12h00, o Sinca subiu a rampa poeirenta do 6º BI e parou em frente a
portaria principal. Logo, aproximou-se um miliciano em trajes civis (fazia parte do
pelotão de presos da justiça) e, carregando minha mala, levou-me ao alojamento dos
oficiais. Não tive tempo de trocar de roupa. O Cmt. Norberto, que fazia uma preleção
à tropa em revista geral, queria apresentar-me. Fui iniciado nas hostes do 6º, pelo
comandante, mais ou menos nestes termos:
– O 6º, batalhão que carrega as tradições do Cel. Torres, estava com uma fama
injusta. Os poucos que o manchavam já foram expurgados. Temos de começar uma
vida nova e reconstruir a imagem da Unidade. Por isto estou aqui. Por isto estou trazendo alguns sangues jovens e idealistas. Pessoas corajosas, compactuadas com a honestidade e o ideal de bem servir à sociedade. Neste momento, tenho o prazer de apresentar uma delas que, a partir de hoje, se incorpora ao nosso meio: 2º tenente Klinger
Sobreira de Almeida. Jovem oficial, com 21 anos, filho do sargento Machado, policial
que, nas décadas de 30 e 40, honrou o nome de nossa corporação nestes vales como
soldado destacado. Klinger, nos seus poucos meses de aspirante e oficial, já demonstrou
porque veio. É um oficial amigo, mas justo e corajoso, e tido como “Caxias”, não teme
“cara feia”. Vai ser um baluarte nessa recuperação do conceito do 6º BI.

4

Governador Valadares - Princesa do Vale do Rio Doce - importante eixo rodo ferroviário da
ligação nordeste x sudeste e leste x oeste, constituía também um relevante polo econômico do
interior mineiro. A pecuária, a indústria madeireira e a exploração de minério representavam
o cerne da economia, impulsionando um pujante comércio. Era, por tradição, a cidade do vício: jogatina e prostituição, e centro irradiador das contratações de pistoleiros. Cidade rica,
alguns muito ricos e outros muito pobres, oferecia a simbologia dessa característica na malha
do transporte urbano: charretes e ônibus precários ao lado de uma exuberante frota de taxis,
carros 61/62, das marcas Sinca e Aero Willys, tidos como suprassumo das montadoras recém-instaladas no país. Minha primeira impressão, ao pisar no pátio da estação ferroviária e olhar
aquele povaréu, pessoas de todo o naipe, num ordenamento agitado, mas pacífico, foi de que ali
havia ordem e respeito. Sim, como mais tarde constatei, o cabo Francisco Chaves – comandante
do Posto Policial – com sua postura austera, íntegra e enérgica, liderando seus policiais na plenitude, era o grande fator de tranquilidade pública.
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Hoje, confesso, tremi nas bases. Não esperava aquele tipo de apresentação.
Não esperava que aquela fama me tivesse precedido e fosse exposta de forma tão
crua pelo comandante Norberto.
E assim, meio perplexo, mas sem susto e convicto de que deveria honrar
o perfil traçado pelo comandante, pronunciei algumas palavras para a tropa.
Agradeci ao comandante Norberto, enaltecendo a honra de servir sob as ordens
do maior mestre de polícia, autor da obra que era a nossa bíblia. Falei também
da honra de servir naquele vale generoso, berço de minha mãe, e relembrei as
jornadas de meu genitor, soldado Machado, nas décadas de 30/40. Afiancei que
seria amigo de todos, mas não transigiria com a disciplina e o dever.5 Enfim,
rebuscando na memória a saga de César, pensei: Alea jacta est6.
Naquela época, não havia tempo para adaptação. No sábado, encontrei-me
com meu colega de turma, Ten. Raymundo Nonato7, que já servia no 6º desde
aspirante, e comandava o contingente policial da Delegacia de Polícia (cerca de
350 policiais), cumulativamente com o cargo de Delegado Auxiliar de Polícia.
Nonato apresentou-me ao Delegado titular – Cap. Jacinto Franco do Amaral
Melo – e mostrou-me o funcionamento da Delegacia de Polícia. Esta funcionava
no mesmo prédio de uma Cadeia Pública superlotada. O movimento era intenso:

5

Minha mãe – Nelsina (12Nov1920/23Abr1951) – descendente indígena, natural de Itanhomi,
casou-se aos 17 anos com meu genitor, Sebastião Machado de Almeida, soldado do 5º BCM,
então destacado naquela cidade do Vale do Rio Doce. Em razão disso e das circunstâncias,
entendi de bom alvitre, na minha auto apresentação àquela tropa de homens calejados e
acostumados às duras intempéries de uma região bravia, ressaltar minha linhagem policial e
meus laços com o Vale do Rio Doce.

6

Alea jacta est – A sorte está lançada – expressão usada por Júlio César quando, retornando da
campanha vitoriosa das Gálias, atravessava o Rubicão, em direção a Roma, conduzindo suas
legiões em desafio ao Senado Romano.

7

Raymundo Nonato Vieira, meu companheiro da turma de 1961, ingressou na PMMG como
soldado no 7º batalhão, de Bom Despacho, e fez o Curso de Formação de Sargentos, em 1957,
quando foi classificado no Regimento de Cavalaria. Era um oficial de coragem incomum, que
não temia nenhum desafio.“Fazer Polícia”, enfrentando situações perigosas, era sua vocação.
Além de Delegado Especial de Polícia (auxiliar) e comandante do Contingente Policial de
Governador Valadares, foi Delegado de Polícia em Itambacuri, Campo Belo e Ipatinga. Em
1966/1967, integrou a equipe de Capturas do Cel. Pedro, ao lado deste autor e do então Cap.
Jurandir Marino. Passou para a reserva como tenente-coronel, comandante do 15º batalhão
de Pato de Minas, tendo antes uma curta passagem como comandante do 13º, na capital. Sua
carreira na PMMG foi prejudicada por afastamentos para o exercício de atividades civis (foi
presidente da Fundação Lucas Machado do Bem-Estar Social, em Ipatinga, e por alguns anos
chefiou o Serviço de Segurança da Construtora Mendes Jr, no Iraque).
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pessoas presas, feridos chegando, o cartório em atividade contínua e febril:
flagrantes lavrados, queixas registradas, inquirição de testemunhas, apreensão
de armas etc. Em seguida, fui conhecer o submundo do crime: a zona boêmia
chamada Figueirinha, com sua parte alta (boates da Dulce, Rosinha, Leda...), a
parte média e a podridão chamada “Torresmo”. Presenciei algumas vias de fato e
até facadas, e a intervenção direta do oficial ou praças que patrulhavam a região;
diversas armas de fogo foram apreendidas, e malandros e arruaceiros conduzidos
para a delegacia. Vi a primeira boate de stripteese de Minas. E vi o jogo, em todas as
suas nuances, campear livremente. Dessa primeira noite, tirei algumas inferências:
Governador Valadares, fora dos costumes da tradicional família mineira, estava
infestada de aventureiros e vivia numa ambiência efervescente e propícia ao
crime; a zona boêmia de BH – rua Guaicurus e adjacências – em comparação com
a Figueirinha e o Torresmo mais parecia uma praça pública angelical.
Como o número de oficiais era muito reduzido na sede (a maioria ocupava
Delegacias Especiais ou estava em diligência, presidindo sindicâncias, inquéritos
etc.), não havia serviço de Oficial de Dia, mas sim Auxiliar de Dia (subtenente
ou 1º sargento), e os poucos oficiais disponíveis concorriam à escala de Fiscal de
Dia. Este, normalmente, só ia ao batalhão em situações graves ou quando ocorria
um crime militar, o que era raro. Já no segundo dia, um domingo, encontravame escalado de Fiscal de Dia. Resolvi, considerando que me achava em período
de ambientação e estava alojado, fazer algumas conferências e inspeções
acompanhado dos sargentos Adjunto e Auxiliar de Dia. Na linguagem vulgar,
resolvi procurar sarna p’ra me coçar. E deparei-me com ela.
Quando me formei aspirante, deixando a escola e partindo para a vida, meu
pai, naquele seu jeito meio ignorantão, disse-me: - Cuidado! Você é novo, tem
que chegar e sinalizar porque veio. Nada de fraquezas e titubeios. A força pública
gosta de ver quem cumpre os regulamentos. A praça gosta de ver o oficial justo, mas
corajoso. O medo de adotar medidas firmes pode ser fatal e marcar negativamente
a carreira do oficial pelo resto da vida. Não se arreceie, não tenha medo, faça o que
sua consciência ditar.
Havia no batalhão o chamado pelotão de presos da justiça: 34 praças. A maioria
processada em diversas comarcas por homicídio ou tentativa, lesões corporais,
violência arbitrária... Uns aguardavam marcação de Júri, outros o andamento do
processo singular ou recursos em tribunais superiores (era assustador o índice
de praças processadas). Desses, três de alta periculosidade, estavam recolhidos
ao xadrez. Os demais, uns dormiam em alojamento, e outros, faziam expediente,
participando da limpeza do quartel ou serviços administrativos, e dormiam
em suas residências. Havia policiais dignos, que estavam processados por ação

101

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
153
Book -AndarilhoKlinger.indb
101

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:34:07
10/05/22
15:44

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

policial legítima, mas também tínhamos alguns que se desviaram pela prática de
homicídios, ou tentativas, desnecessários, ou violência arbitrária; o cenário de
presos variava entre os bons e maus. Nonato me alertara de que grande parte
andava armado e frequentava zona boêmia.
Às 21h00 do domingo, havia a revista dos presos. Os que tinham residência
com a família eram dispensados. Os demais respondiam à revista do recolher às
22h00 e pernoitavam no alojamento. Avisei que eu faria a revista pessoalmente às
21h00. Fardei-me e armei-me. Lembro-me da advertência do Nonato por ocasião
do almoço em sua residência, no domingo: - Tenha precaução; alerte, mas não
vá querer desarmá-los; há muitos que nada têm a perder, são perigosos, podem
matá-lo. Pensei em tudo, mas pensei também na minha educação espiritual: faça,
com inteligência e coragem, o que tem de ser feito; a travessia humana é apenas
uma passagem. Eu não poderia permitir, em meu serviço, que presos da justiça
continuassem armados. Eu teria que cortar esse mal, e cortaria. Consequência:
poderia morrer. Mas a morte, o que é? O final de uma jornada.
Às 21h00 os presos se formaram no pátio, atendendo ao toque de corneta.
Cheguei. Apresentei-me. Conversei. Disse-lhes, desnecessariamente, quem eu
era, pois todos já me conheciam. Com conhecimento de causa – subjudice em
decorrência de dois processos – discorri sobre os riscos da profissão policial, o
equilíbrio precário em que vivíamos, ora sujeitos à morte, ora passíveis de um
processo criminal. Mas enfatizei a lei e nossa obrigação de a ela nos submetermos.
Feitos os preâmbulos, mostrei a incongruência da situação de alguns deles: presos
à disposição da justiça, e uns armados no local de custódia. Enquanto falava,
olhos nos olhos, conforme aprendi com meu genitor, notei o semblante da turma:
uns baixavam os olhos, outros olhavam-me firme. Ao final, avisei em bom tom.
Recolheria todas as armas. Ninguém seria punido e nada seria comunicado ao
Juiz da comarca da culpa, pois o que ali havia era um costume cultural (o liame à
arma de fogo), e todas as armas recolhidas seriam encaminhadas no dia seguinte
ao subcomandante, e a ele cabia decidir se as devolveria para acautelamento na
casa de cada um, ou ficariam depositadas no almoxarifado. Por derradeiro, fui
enfático, armado no interior do quartel, só policial em serviço. Como oficial
do 6º BI, eu não admitiria o contrário. Fui incisivo, talvez até em excesso. Corri
riscos? Sim! Eu poderia ter saído morto do episódio. Mas não saí morto, e firmei
uma posição bem clara: uma posição em favor da lei, da disciplina e da ordem. E
marquei o meu sinal, sou obrigado a reconhecer, sem qualquer laivo de vaidade
ou soberba: o tenente Klinger representava o poder do Estado, a ordem militar
segundo os parâmetros da hierarquia e disciplina. Recolhi treze armas de fogo que,
na 2ª feira, repassei ao estupefato subcomandante (um velho capitão, pusilânime
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e alcoólatra). A partir desse episódio, mesmo o subcomandante devolvendo
as armas com a advertência de que não poderiam ser portadas em público ou
no quartel, uma postura ficara bem balizada. O Cmt. Norberto apoiou minha
iniciativa, elogiou-me perante os oficiais e adotou como linha de conduta que
todo preso da justiça ou disciplinar não poderia portar arma de fogo.
Minha ação teve uma repercussão incomum junto à tropa. Porém, outra
ação, incomum para os padrões da época, ocorreu no decurso de minha primeira
semana. Num dos dias da semana, jantei na churrascaria do Rubens, pessoa muito
relacionada com a polícia, e resolvi fazer uma inspeção na zona boêmia (já me
sentia policial com certa responsabilidade). Deparo-me com um indivíduo claro de
mais ou menos 1,90 m, em frente à boate da Dulce, portando, ostensivamente, um
revólver calibre 38. Devia ser um fazendeiro ou policial, pois estes sempre andavam
em ostensividade com suas armas. Abordo ou não abordo? Eis a questão que, à
época, me veio à mente. Dentro do princípio que me guiava – não hesite diante
de receios, aja – abordei o indivíduo, declinando com ênfase minha situação de
policial. Agi meio ou de forma totalmente insensata. Mostrei a carteira e falei firme:
–Polícia. O senhor tem porte de arma?
Poderia dali ter saído uma troca de tiros com resultados imprevisíveis. O
interpelado retrucou:
– Já o conheço tenente. Sou o soldado Leodid Loback, destacado em Aimorés.
Estou na captura de um criminoso.
Concomitantemente à resposta, exibiu-me sua Identidade Militar e uma
Carteira de Polícia assinada pelo antigo Delegado de Aimorés, Cel. Júpiter Vieira.
Diante da resposta, continuando o interlocutor ostensivamente armado,
exigi-lhe o salvo-conduto, ao que ele retrucou que saíra às pressas e não tivera
tempo de pegá-lo. Em face da resposta, entendi a situação um pouco obscura,
e determinei-lhe a entrega da arma e, juntos, usando uma charrete, fomos
para o quartel, onde o deixei detido à ordem do subcomandante. No caminho,
conversamos. Ele me disse que eu estava sendo muito duro, poderia ter sido mais
complacente. Ao que lhe retruquei que aquilo era o regulamento e se ele estivesse
com salvo-conduto poderia continuar em seu serviço e mostrei-lhe que não ficava
bem portando uma arma de fogo de forma tão ostensiva em trajes civis. No dia
seguinte, o soldado Leodid retornou para Aimorés com sua arma de fogo. O que
achei ser uma simples ação disciplinar teve repercussões incomuns.
Ao longo da semana, alguns oficiais e sargentos procuravam-me espantados
com expressões: - Você foi muito corajoso, prendendo e desarmando Leodid! Leodid
é perigoso, tem muitas mortes! Você podia ter morrido!
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Na verdade, depois fui saber. Muitos soldados e até sargentos eram
considerados acima do bem e do mal. Eram superpoliciais com notável proteção
política e econômica. Eram intocáveis. Matavam, mas os crimes ficavam
encobertos. Leodid era um deles. Homem de confiança de alguns oficiais e do
temido sargento Beligoli, dispunha de uma rede de proteção política e econômica
de fazendeiros da região de Baixo Guandu e Aimorés. Diziam que matara alguns
e fora processado, mas sempre absolvido. Também um intocável. Sua detenção
disciplinar – apreensão da arma de fogo e condução ao batalhão – estava sendo
considerada uma façanha. Os comentários atestavam que o tenente Klinger era
mesmo um louco e que, a qualquer momento, morreria. Realmente, tempos
depois avaliei o episódio. Fora bastante insensato. Leodid, ao ser preso, não fora
revistado, e, depois eu soube por ele mesmo: trazia um Colt cano curto acautelado
na bota. Ele comentou com alguns que poderia ter matado o tenente, e só não o
fizera porque matar um oficial seria muito perigoso8. O certo é que, não morto
e nem matando um soldado, o fato correu o batalhão como uma super-façanha
do intimorato tenente. E meu conceito de oficial corajoso, destemido e arrojado
(eu estava aquém de tudo isto, mas o certo é que quando a coisa se propaga não
há jeito de frená-la) sedimentou-se junto à tropa e alhures com todas as suas
consequências (acho que a maioria maléfica até para o meu ego).

8

O soldado Leodid Loback, pessoa de compleição avantajada, ao que me parece era descendente de polonês, oriundo do Espírito Santo. Temido na região fronteiriça Aimorés-MG e
Baixo Guandu-ES, era da turma do famoso e famigerado sargento Beligoli que, comandando
o destacamento de Aimorés por injunções políticas, se colocava a serviço de uma facção de
fazendeiros em luta (uma mistura de bandido e polícia). Em 1963, salvo engano, a criminalidade atingira o ápice naquela região, quando o governo para lá enviou o intimorato Delegado
Geral do Estado – Dr. Luiz Soares da Rocha. Naquela época, também participei do trabalho de
“limpeza” do destacamento e caça aos bandidos. Apesar da pressão política, conseguimos afastar temporariamente o Sgt. Beligoli (retornou tempos depois). No comando do destacamento
ficara o Sgt. Acileu Paula de Almeida, graduado disciplinado e disciplinador, que não transigia
com o banditismo. Dentro das novas orientações, começou a separar o “joio do trigo”, inclusive fazendo retornar Leodid ao serviço de patrulha, fardando-o. Isto lhe foi fatal. O misto de
soldado e bandido não teve dúvidas assassinou o Sgt. Acileu com seis tiros de 38, disparados
à queima roupa sem qualquer chance de defesa. Perpetrado o covarde delito, Leodid caiu no
mundo, desertando, e, segundo consta, nunca foi capturado.
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A escassez de capitão levou-me ao comando da 1ª Cia de Fzos, encarregada
da formação dos recrutas do batalhão. Com isto, recebi duas escolas,
aproximadamente 70 alunos que estavam entregues ao Sgt. Fausto9 e ao Cb. Rubens
sob a supervisão do capitão Amauri Gonçalves, S/3. Como 2º tenente passei a
ganhar como capitão, o que de certa forma me permitia fazer alguma poupança,
não obstante a remuneração de oficial fosse bem baixa (meu salário girava em
torno de doze mil cruzeiros, equivalente ao ganho de um Investigador de classe
especial). Cumulativamente com o comando da companhia, exercia o cargo de
S/2, ou seja, oficial de informações e contra-informações da Unidade.

III – Conhecendo as duras realidades
O batalhão grande, imenso em efetivo e destacamentos, não contemplava
oásis para descanso. No meu tempo de aspirante, no BG, de outubro/61 a abril/62,
fui encarregado de uma única Sindicância Regular (desaparecimento de um
flautim da Orquestra Sinfônica), uma investigação fácil e mesmo lírica. No 6º, de
julho a agosto, guardo o número até hoje: recebi 18 portarias para apuração, entre
IPMs, Sindicâncias e Atestados de Origem. Como eu era o tenente mais novo,
os municípios onde eu deveria desenvolver as apurações situavam-se nas regiões
mais agrestes do nordeste mineiro, ou seja, nos vales do Mucuri e Jequitinhonha:
Carlos Chagas, Nanuque, Águas Formosas, Joaima, Almenara, Jordânia, Salto da
Divisa, Jequitinhonha, Pedra Azul... Lembro-me que preparei minha mala, minha
máquina Olivetti 22, as requisições de passe, e parti. Até Teófilo Otoni foi fácil,
havia ônibus regular. A partir daí as complicações, as linhas regulares de ônibus,
quando existentes, eram precárias. Então, o recurso era a carona em viaturas
de fazendeiros (jeeps ou as famosas rural willys) ou mesmo nos caminhões de
recolhimento de leite, ou o trem da Bahia-Minas para Carlos Chagas, Nanuque e
outras cidades e povoados à margem do eixo ferroviário. Em alguns deslocamentos
entre povoados, arranjávamos cavalos ou mulas emprestadas.

9

O sargento Fausto que, tempos depois foi promovido a capitão por sentença judicial, ostentava
uma história singular. Em 1958, estava prestes a concluir o CFO, quando foi excluído
liminarmente, sem qualquer chance de defesa. Uma mulher grávida aparecera na escola
e o denunciara como pai da criança. Ele, apesar de negar a acusação, perdeu o curso quase
finalizado e retornou à situação de sargento. Assim o encontrei no 6º. Apesar de sua situação
de litígio com o Estado, tinha uma postura profissional impecável e era um entusiasta no papel
de monitor na formação dos recrutas. Na época, dizia-me seu caso, protestava inocência e
esperava que a Justiça se pronunciasse a seu favor, como realmente aconteceu.
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Viajávamos fardados com o antigo uniforme de combate (bota, gandola e
bibico), ostentando o conhecido laço húngaro, quase que um símbolo da autoridade
do oficial. Éramos respeitados e tratados com deferência por onde passávamos.
Muito facilitou meu trabalho o apoio do então Delegado Especial de Teófilo Otoni
– o competente Major Abner Peter dos Santos – do qual hauri muitas lições de
polícia. Lembro-me bem dos Delegados Municipais de Jequitinhonha e Joaíma.
Este um velho comerciante de mais de 80 anos – Benevenuto – que me emprestou
seu Jeep 51 para facilitar as diligências. Com isto, o que eu talvez demorasse
uma semana, fiz em dois dias, pois ia diretamente ao habitat das testemunhas.
Marcou-me bastante os longos bate-papos com o velho fazendeiro Lucena, em
Jequitinhonha, decano dos Delegados Municipais – homem afável e muito bem
relacionado com o DPol comandado pelo jovem Sgt. Xavier. Valeu-me também o
empréstimo de seu carro particular, uma Rural, para meus deslocamentos.
Essa primeira diligência, que durou pouco mais de três semanas, foi uma
inigualável vivência prática de polícia para o jovem tenente de 21 anos. Apurei
assuntos de toda ordem: prática de espancamento de detentos, violência
arbitrária contra bêbados indefesos, briga entre policiais, desacato a autoridade,
acidentes envolvendo policiais etc. Conheci as agruras de alguns destacamentos
e diligências permanentes, onde os praças viviam em completo abandono e com
atraso de pagamento de até cinco meses. Abeberei-me da experiência e da prática
de velhos policiais e vi casos graves de alcoolismo entre os praças. Deparei-me
com autoridades policiais leigas, totalmente despreparadas, e que acabavam
envolvendo o destacamento em questiúnculas ou perseguições a adversários
políticos, mas também pude ver e conviver com autoridades leigas de grande
ponderação e equilíbrio.
Quando retornei ao batalhão, uma surpresa: o Cmt. Norberto estava
temporariamente afastado, à disposição da Secretaria de Segurança Pública,
como Delegado Especial de Polícia para supervisão das eleições de outubro no
Vale do Rio Doce. O comandante em exercício era o TC Altivo de Assis Fonseca.
Este, um oficial muito afável e culto, Advogado com grande vivência criminal,
principalmente na defesa de praças na capital e interior do estado, resolvera assumir
o comando que por lei lhe era destinado, embora tivesse, como logo notamos,
pouca ou nenhuma experiência de tropa. Tratava-se de oficial não oriundo do
CFO, que se formara em Direito na década de 1930, e, durante a ditadura Vargas,
fora Prefeito nomeado de uma cidade do norte de Minas. Retornando às fileiras
da Polícia Militar, fizera sua carreira quase sempre na Assistência Judiciária.
Apesar de estar sob a égide do novo comandante, só fui trabalhar diretamente
sob suas ordens em fins de novembro, pois o Maj. Norberto, com carta branca
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para manter a ordem pública nas agitadas eleições de 62, requisitara diversos
oficiais do 6º, dentre os quais fui arrolado, o que me foi altamente benéfico em
termos profissionais.
Em fins de agosto, o Maj. Norberto, cuja sede era Governador Valadares,
reuniu todos os Delegados Especiais já em exercício no Vale do Rio Doce, e fez
um exame de situação minucioso do quadro eleitoral. Mapeou os locais que
precisavam de reforço policial, bem como aqueles que exigiam uma atuação mais
enérgica e ostensiva. Orientou sobre a forma de agir, bem como as cautelas para
total isenção.
Coube-me, na primeira quinzena de setembro, atuar nos municípios/
povoados de Tarumirim, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Itanhomi,
Dom Cavati, São José do Acácio e outros. Recebi uma portaria de Delegado
Especial em diligência na região alvo, uma Rural e cinco praças. Durante duas
semanas percorri todas as comunidades, dialoguei com os exaltados chefes
políticos dos “cortaguelas” e “pica-paus”, distribuí as mensagens e portarias do
Delegado Supervisor e promovi forte repressão ao porte de arma (apreendi
um saco de garruchas e revólveres de todos os calibres e facas, tudo enviado ao
DOPS pelo Maj. Norberto). Em alguns locais, instalei reforços permanentes até as
eleições, orientando-os e apoiando-os.
No restante do mês de setembro, acompanhei o Maj. Norberto na sua
visita a todos os municípios de sua jurisdição, participando dos contatos, das
admoestações que ele fizera aos chefetes políticos mais exacerbados e das
campanhas preventivas e repressivas, com ênfase à apreensão de armas de fogo.
A recepção de aulas práticas de “como fazer polícia” continuava, e delas busquei
extrair o máximo proveito.
Finalmente, as eleições que ocorreriam em 03 de outubro. Em algumas
localidades, apesar da intensa atuação educativa, preventiva/repressiva da Polícia
Militar, os ânimos não se refreavam. A situação de Conselheiro Pena, extenso
município com distritos imensos e distantes (Penha do Norte, Ferruginha,
Goiabeira, Cuparaque, Barra do Cuieté etc), era preocupante. Fora pedido pela
Justiça Eleitoral tropa federal no valor de um pelotão, e esta já fora deslocada de
Juiz de Fora. Por sua vez, o Maj. Norberto designara como Delegado Especial de
Polícia o experiente tenente Vivaldo Leite de Brito. Este, em face das dificuldades
crescentes, conferenciou com o Delegado Supervisor no dia 30 de setembro, e
pediu um novo reforço policial comandado por oficial, que ficaria no norte da
comarca como Delegado Especial de Polícia Auxiliar. Coube-me a missão. No
dia imediato, instalamos reforços nos diversos distritos do norte de Conselheiro
Pena, fazendo fronteira com Mantena. Com um Jeep e motorista do DER à
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disposição, assumi a função de Delegado de Polícia itinerante. Na sede ficara
Vivaldo, onde se encontrava estacionado o pelotão do Exército, cujas ordens
era para intervir só em caso de grave perturbação da ordem pública, mediante
ordem do Cmt. da 4ª Região Militar, de Juiz de Fora (na verdade, a tropa do
exército destinava-se a um efeito meramente psicológico, pois não podia e nem
sabia exercer função policial).
Finalmente, 03 de outubro de 1962. Nossas ordens severas e bem difundidas
por todos os meios de comunicação, com ênfase aos alto-falantes e advertência
pessoal aos chefetes políticos e donos de comércio: nenhuma arma e nada de
bebida alcoólica. Dormi numa tosca pensão e amanheci em Cuparaque, em
face de meu receio de alguma perturbação. Por volta das 10h00, alertando o
sargento comandante do reforço para que tivesse atenção a todos os detalhes,
resolvi inspecionar outro distrito problema: Ferruginha, e dar uma passada nos
demais povoados. Eis que, por volta das 12h00, chega-me a infausta notícia:
tiroteio em Cuparaque, feridos e um policial morto, e eleição suspensa pela fuga
dos mesários.10
Retornei de imediato a Cuparaque e enviei um mensageiro de Jeep ao
Delegado titular – Ten. Vivaldo. Este, tão logo recebera a mensagem, deslocou-se
para o cenário do conflito em companhia do Juiz de Direito. Ao mesmo tempo
em que enviava o corpo do cabo que morrera em cumprimento do dever para
Conselheiro Pena, tentei convencer os mesários para que reabrissem o processo
eleitoral. Nisso chegou Vivaldo e o Juiz – Dr. Amaral – que tentaram o mesmo
convencimento, mas tudo inútil.

10

O cabo Osias Coelho da Silva, graduado disposto e corajoso, morreu, 03Out962, por
uma falha do sargento que comandava o reforço em Cuparaque. Da janela do quartel
do Posto Policial, o sargento viu passando três andantes, um deles ostensivamente
armado, rumo ao local de votação. Numa atitude de arrematada imprudência
profissional, ou covardia, determinou que o cabo Osias fosse, sozinho, desarmar o
infrator. O policial aproximou-se do homem e arrebatou-lhe o revólver, tudo num lance
rápido, mas foi atacado pelos companheiros deste, travando-se uma luta corporal. O
sargento, assistindo a cena, apavorou-se e, ao invés de intervir de imediato, como
era seu dever, foi ao cômodo dos fundos chamar os policiais que descansavam para
a revezamento de patrulha. Nesse ínterim, um dos três agressores atirou na nuca do
cabo Osias. Quando o sargento chegou em companhia de três soldados, conseguindo
prender dois dos agressores (um deles ferido à bala por um soldado que interviera), o
cabo jazia morto. Comunicamos o fato ao comandante o 6º, que instaurou Sindicância,
e o sargento tempos depois foi punido por trabalhar mal.
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Permaneci em Cuparaque para iniciar a feitura do flagrante de dois dos
criminosos (um deles ferido, que fora conduzido para o Hospital de Mantena),
ouvir testemunhas do evento e capturar o outro que se evadira, mas que foi preso
ainda na flagrância. Desolados, Vivaldo e o Juiz de Direito retornaram à sede
da comarca.
No dia seguinte, já tendo concluído o Auto de Prisão em Flagrante, fui, em
companhia de Vivaldo, a Mantena, a fim de recambiar o assassino ferido, pois ele
recebera um radiograma do Cel. Leite Barbosa, informando que o preso já estava
em condições (o Cel. Leite, numa iniciativa de experiente Delegado de Polícia,
tão logo a escolta chegara com o ferido, em três de outubro, lavrara o flagrante e
expedira a nota de culpa).11
Permaneci em Conselheiro Pena até 15 de outubro, aguardando que as
apurações fossem concluídas, como também para prevenir que os consequentes
festejos dos vitoriosos não descambassem em conflitos.
Dispensado pelo Maj. Norberto, que nos deixava em definitivo, eu e os
demais oficiais retornamos ao batalhão.
Passadas as eleições, o novo comandante deu-me a incumbência de retomar
a Escola de Recrutas que fora quase dizimada com os reforços da eleição. A tarefa
foi de certa forma amenizada com a chegada de seis aspirantes da turma de 1962:
quatro do CFO e dois do CFOA: Tarcísio Rolino de Castro, Geraldo Franco
da Mata, Antônio Ferreira Dias e Walter de Carvalho (CFO); Alceu Ferreira e
Arlindo Juventino (Administração).

11

Em meu livro Pelas Trilhas da Liderança, capítulo III, relato o episódio de Cuparaque
e minha ida a Mantena, juntamente com o Ten. Vivaldo, no dia 04Out62, a fim de
recambiar o criminoso ferido para a comarca de Conselheiro Pena. Naquela ocasião,
travei conhecimento com o Cel. José Geraldo Leite Barbosa, paradigma de policial,
que nos deu, a mim e ao Vivaldo, lições vivas de como “fazer polícia”. A perspicaz
autoridade, notando que eu e Vivaldo alimentávamos desígnios malignos em relação
ao criminoso, provocou o nosso despertar em relação ao dever de manter a integridade
física do preso que nos seria entregue. Retornamos a Cuparaque em 06Out, data em
que eu completava 22 anos. Era noite, tudo escuro, luz só de lamparina ou lampião,
e nenhuma comunicação com o mundo civilizado. Vivaldo prosseguiria conduzindo
o preso à sede da comarca, e eu, como era meu dever, permaneceria naquele “fim
de mundo”, mantendo a ordem até que tudo se acalmasse. Então, o amigo Vivaldo,
a guisa de consolo ou gozação, parabenizou-me e presenteou-me com um cigarro
de palha que ele mesmo fizera, prática esta que perdurou por quase quarenta anos,
mesmo quando ele esteve no distante Iraque por alguns anos.
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IV – Na seara dos mestres do “fazer polícia”
A Delegacia de Governador Valadares, tendo à frente o dinâmico e competente
Cap. Jacinto Franco do Amaral Melo, foi-me uma oficina de aprendizado.
Quando não estava em viagem para fazer apurações, passava as noites na
Delegacia, ora auxiliando o Nonato em investigações complexas e melindrosas
que envolviam principalmente crimes contra o patrimônio, ora auxiliando o Cap.
Amaral na elaboração de flagrante ou inquéritos, pois a repartição dispunha de
um só escrivão de carreira e um sargento datilógrafo que, apesar de dedicados e
esforçados, não conseguiam dar curso ao volume de diligências cartoriais.
Com o Cap Amaral aprendi, na prática, não só como fazer um inquérito
policial bem feito, baseado em provas materiais e testemunhais sólidas, como
também os meandros da investigação policial. Além de mestre, tornou-se um
amigo ao longo da vida.12
Do Ten. Cel. Altivo Assis Fonseca – Advogado Criminal com larga
experiência penal e das práticas forenses – tivemos orientações preciosas na
condução de IPMs e Processos Administrativos. Acompanhamo-lo em muitas
viagens de visita aos destacamentos e diligências permanentes. Era um homem
que exercia o comando através do diálogo e com humildade. Sua honestidade
era exemplar. Foi no comando dele que tive a oportunidade de fazer minha

12

Destacando meus mestres de como “fazer polícia”, não posso olvidar o nome do
Cel Jacinto Franco do Amaral. Em 1962/1963, o então Cap. Amaral era o Delegado
Especial de Polícia de Governador Valadares, quando o conheci. Profissional de
grande conhecimento e prática de investigação policial – já fora Delegado em algumas
importantes cidades como Ribeirão das Neves e Montes Claros – soube repassarme muito segredos da arte de investigar delitos. Amaral era um policial corajoso e
decidido. Lembro de um fato que o envolveu. O pistoleiro Cabral, abusando de sua
confiança, fugira da Cadeia Pública de Gov. Valadares. Amaral rastreou seus passos
de fuga e conseguiu localizá-lo em Colatina-ES, e, pessoalmente, com apenas um
policial de auxiliar, foi ao seu encalço. Localizou-o e interceptou-o quando ele, a
cavalo, preparava-se para fugir, atirando em direção ao seu perseguidor. Na troca de
tiros com o capitão Amaral, Cabral morreu. A autoridade policial do Espírito Santo,
ofendida pela incursão do policial mineiro em sua jurisdição, abriu rigoroso inquérito
que resultou em processo criminal, pronúncia e submissão do Cap Amaral a júri
popular na comarca de Colatina, do qual se livrou absolvido por sete a zero.Encerrou
sua carreira em 1967, como comandante do 11º BI, de Manhuaçu, tendo sido o
responsável pelo desbaratamento da guerrilha do Caparaó. Sua atuação firme impediu
que os guerrilheiros presos fossem vítimas de sevícias.
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primeira diligência sob a direção do então famoso e temido, e já uma figura com
contornos de lenda, Cel. Pedro que, à época, estava apurando o rumoroso crime
do Deputado Nacip Raydan.
Em apenas alguns meses de Governador Valadares, movido por curiosidade
– o Cel. Pedro era uma personagem mítica – conheci o grande policial. Antes de
ir para Conselheiro Pena, eu e o Ten. Vivaldo tivéramos a iniciativa de visitá-lo
a pretexto de lhe pedir orientações naquela conjuntura das eleições. Morava ele
numa residência em frente ao casarão que construía na Rua Afonso Pena, ao lado
da Delegacia de Polícia/ Cadeia Pública. Sua Delegacia de Capturas funcionava
na própria moradia, que fervilhava de policiais militares e civis. Quando nos
anunciamos como tenentes pretendendo visitar o “homem”, fomos conduzidos
à presença dele, depois da devida autorização, sob os olhares vigilantes de
investigadores e policiais-militares. Ele nos recebeu portando na cintura seu
inseparável S & W, 38, emblema da república, e nos cumprimentou firmemente –
seu aperto de mão parecia um torniquete de tão forte - fixando-nos, com um olhar
agudo e prospectivo, o que era sua característica. A partir daí ele nos inquiriu
sobre nossas origens, formação e experiência, a conversa foi agradável e altamente
produtiva para os dois oficiais sedentos de beber daquela fonte.
Porém, voltando ao assunto da diligência, certo dia o cabo B, informante
da S/2, pessoa que mantínhamos sob certa vigília, me procurou dizendo que
fora convidado pelo soldado Sérvulo, preso à disposição da justiça, para uma
empreitada de alto valor, cerca de duzentos mil. Tratava-se de um antigo conflito
por terra entre dois fazendeiros. Um deles, Joaquim Mendonça, fora tocaiado
anos antes e estava em cadeira de rodas. Gastaria qualquer dinheiro para vingarse do desafeto – fazendeiro André Cardoso, em São José do Divino. E tudo estava
preparado. Caberia ao cabo B, pela proximidade com os oficiais, conseguir a
liberação de Sérvulo por três dias e escoltá-lo para resolver o problema da alienação
de um terreno em Virgolândia. Nesse ínterim, como havia uma epidemia que
atacava os suínos em S. José do Divino, eles chegariam como representantes de
laboratório para vender vacina apropriada, quando então matariam André e seu
capanga Ademar.
Conhecendo o plano, determinei a B que desse corda ao Sérvulo, e levei
o fato ao Ten. Cel. Altivo que, incontinente, telefonou ao Cel. Pedro que pediu
a minha presença. Relatei-lhe o fato. Por sua recomendação, o plano teve
sequência, e o comandante autorizou o deslocamento de Sérvulo, devidamente
escoltado pelo cabo B. Este deu-me os detalhes do deslocamento. Passariam por
Virgolândia, utilizando um Jeep 54, verde, onde processariam a venda de um sítio
e estabeleceriam álibis convincentes. No dia seguinte, à noite, chegariam a São
José do Divino, onde lhes precedera a notícia tranquilizante, para os fazendeiros
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da região, sobre a presença dos representantes de um laboratório veterinário
(apurou-se que Sérvulo tinha um parente que, efetivamente, representava um
laboratório, e isto facilitou-lhe a montagem do enredo para aproximar-se da
vítima e de seu capanga).
Tudo relatado ao Cel Pedro, este montou uma diligência para interceptar o
pistoleiro e sua escolta, antes de perpetrado o delito. Ele seguiria acompanhado
dos Investigador Guaracy Machado, cabo Machadinho e soldado Urcelino. Veio,
então, a surpresa: fui convidado para compor a equipe. Jovem e inexperiente
tenente, jamais esperava um convite daquele mas aceitei sem pestanejar. No dia
seguinte, eis-nos na estrada, com o Cel. Pedro no volante.
Anoitecera quando, passando por Bicho Grosso e abandonando o asfalto da
Rio-Bahia, enveredamos pela estrada de terra que nos levaria a São José do Divino.
Ultrapassados os povoados de Pescador e Nova Módica, já próximos do destino,
saímos da estrada e camuflamos o veículo. Conferenciamos e ficamos à espreita,
enquanto Machadinho se dirigia a pé até São do Divino, na residência de um
informante de confiança, para checar se os “representantes comerciais” haviam
chegado ao povoado. Após algum tempo, retornou com a informação negativa.
Diante da situação, o velho policial traçou o seguinte esquema: nosso Jeep
ficaria bloqueando a estrada com o capô aberto. Assim que algum veículo ou
cavaleiro se aproximasse, eu e o Guaracy, que éramos desconhecidos na região,
fingiríamos que estávamos tentando descobrir algum defeito no motor com o
uso de uma potente lanterna elétrica. Desta forma, passamos a noite em vigília.
Apenas um Jeep, conduzido por um fazendeiro de Itabirinha de Mantena, e dois
cavaleiros transpuseram nosso bloqueio e ofereceram ajuda, que declinamos.
Amanhecendo, retiramo-nos para a residência de um velho conhecido e
compadre do coronel, o negro Chicão, que, surpreendido, nos recebeu e mandou
servir um lauto café daqueles do interior mineiro: leite, ovos, broa de fubá, café
adoçado a rapadura... Da fazenda de Chicão podíamos divisar a única entrada da
cidade. Lá ficamos até mais ou menos nove horas, e nada do Jeep com o pistoleiro.
Será que eles haviam desistido? O coronel acreditava que não e raciocinou,
orientando-nos:
– deve ter tido algum problema e eles devem chegar durante o dia; vão direto
para a pensão da D. Helena, a única do distrito; contudo, não sabemos a hora e
temos de descansar; Klinger, você, Machadinho e Guaracy fazem o primeiro turno
de vigilância hospedando-se na pensão como compradores de gado; eu e Urcelino
vamos dar uma cochilada aqui no Chicão; qualquer novidade, o filho de Chicão
nos avisa.
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Seguindo a orientação, fomos para a pensão da D. Helena. Mais ou menos
às 11h00, encosta um Jeep verde e dele descem Brígido e Sérvulo. Não tivemos
dúvida, prendemo-los e algemamos. Fizemos a busca: quatro revólveres 38 com
balas envenenadas; caixas com remédios e vacinas. Avisado pelo filho de Chicão,
o coronel chegou, e a Delegacia de Capturas se instalou na pensão. Deu-se início
ao interrogatório. O cabo B representava muito bem, e Sérvulo, em face da rijeza
do coronel e, sentindo-se desmascarado, confessou os detalhes, entregando o
corretor, outros colaboradores e os mandantes do homicídio perpetrado, mas não
consumado: fazendeiro Joaquim Mendonça e seu filho. A quase vítima, André
Cardoso, chamado, ficou estarrecido, pois esperava receber dois representantes de
laboratório, e tê-los-ia recebido, não fora nossa interferência.
Desfeita a trama, com a prisão preventiva dos envolvidos, inclusive de um
sargento que servira de intermediário, decretadas pelo Juiz de Direito da Comarca
de Itambacuri, o fato teve grande repercussão na imprensa, inclusive do Vale do
Rio Doce, e noticiário em jornais da capital mineira. E o coronel Pedro, com grande
engenho, conseguiu minimizar a participação do cabo B, nosso informante, e
livrá-lo da denúncia.
Portando um ofício elogioso, apresentei-me ao Cmt. do 6º BI, relatando
a diligência que repercutiu no âmbito da unidade. De minha parte, senti-me
orgulhoso de ter integrado, mesmo que esporádica e circunstancialmente,
a equipe do legendário Delegado de Capturas, que se tornou meu grande e
insuperável mestre na arte de “fazer polícia”. Meu aprendizado de como “fazer
polícia” recebera um grande impulso.

V– O inusitado coroamento de 1962
A Rio-Bahia estava em adiantado estágio de construção. As máquinas
cortavam o terreno em todos os sentidos, dia e noite, outras assentavam o piso
e o asfalto; engenheiros, mestres de obra, técnicos e uma leva de trabalhadores
laboravam incansavelmente. O Governo Federal criara um órgão da administração
indireta, com sede em Governador Valadares, que vinha tocando as obras de forma
acelerada: a CEORB – Comissão Especial de Obras da Rio-Bahia, vinculada ao
DNER – Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. A meta era inaugurá-la
no primeiro semestre de 1963, como realmente o foi.
Corria o mês de dezembro de 1962, quando chuvas torrenciais desabaram
sobre o Vale do Rio Doce e outras regiões mineiras. O rio Doce e seus afluentes
– Piracicaba, Santo Antônio, Corrente, Baguari, Suaçuí... – transbordaram
inundando várzeas e cidades ribeirinhas. As estradas ficaram intransitáveis,
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oferecendo dificuldades até para os insuperáveis Jipes. A Rio-Bahia, cujas obras
foram paralisadas, virou um atoleiro. E nesse atoleiro, ficaram retidos dezenas
de caminhões “Pau de Arara” que demandavam do nordeste para São Paulo,
conduzindo, em situação precária, nas carrocerias, os retirantes – homens,
mulheres e crianças – que buscavam o milagre de escapar da miséria e da fome.
No início da chuva, tudo bem. Os caminhões parados, e as famílias se virando
com a parca alimentação que lhes era fornecida por instituições de caridade e
famílias piedosas. Porém as chuvas não cessavam e o problema das famílias de
retirantes foi tomando proporções: alimentação insuficiente, falta de higiene,
doenças e mortes de crianças. Impunha-se sair do improviso e partir para um
apoio logístico organizado: abrigo para as famílias, alimentação regular, assistência
médica... Prefeitura, Associação Comercial, Clubes de Serviço, Lojas Maçônicas,
todos ansiavam em ajudar e mitigar aquela situação inusitada para os nordestinos,
porém faltava o senso de organização a um empreendimento de envergadura. E
é nessas situações que o aprendizado militar e a experiência emergem em toda
a sua potencialidade. Por recomendação do Governo do Estado, a pedido da
Prefeitura, o 6º BI, que já assegurava a ordem pública, assumiu a coordenação
da logística de apoio. Organizou-se um grupamento logístico sob o comando
de oficiais com a distribuição de tarefas aos militares (oficiais, sargentos, cabos
e soldados) e civis de diversas categorias e profissões: comerciantes, médicos,
enfermeiros, dentistas, funcionários públicos etc; escolas foram requisitadas e
estruturadas como dormitórios provisórios, hospitais mobilizados, alimentos
doados e estocados. Montou-se uma operação de guerra com a finalidade de ação
de paz. Comandou-a o nosso S/3, o competente Cap. Amauri Gonçalves. Coubeme a parte do suprimento de alimentação, desde arrecadação, estocagem, feitura
e distribuição. Foi, então, que, na prática, rememorei minhas lições de logística e
desentranhei o valioso manual C 101-5.
Ao final das operações, com o término das chuvas que se prolongaram por
quase duas semanas, estávamos fatigados, mas recompensados. O agradecimento
das famílias que retomavam o destino de São Paulo, as mães, algumas em lágrimas
na hora da despedida, nos tratando como seus anjos da guarda, foram cenas
comoventes que se gravaram em nossos corações.
Esse episódio remoto encerrou o ano de 1962, fazendo-nos refletir sobre
o valor da profissão que abraçáramos. A missão era de uma clareza meridiana:
SERVIR. Apreendi e internalizei-a, e levei-a em minha bagagem ao longo
da carreira.
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CAPÍTULO 3

IMPREGNADO PELA
TINTURA DE POLÍCIA

I – Nos agrestes mineiros
Mais ou menos 23h00, certo dia de janeiro de 1963, a cidade de Machacalis1
mergulhara na escuridão. Não havia luz elétrica. O motor da prefeitura, que
gerava fraca luminosidade, fora desligado às 22h00. Na casa paroquial, onde me
hospedava, ainda havia uma tênue luz do motor da paróquia. Eu me encontrava

1

Janeiro1963. Encontrava-me em diligência na região de Guanhães, apurando problemas
disciplinares em destacamentos da região, quando recebi um radiograma do comando do 6º.
Devia me deslocar, incontinente, para o município de Machacalis, como Delegado Especial
de Polícia, para serenar os ânimos políticos e garantir a posse do Prefeito recém-eleito. O
principal distrito do município – Bertópolis – fora emancipado por Lei estadual de 30/12/62, e
se achava em fase de transição para efetivação de sua autonomia em março/63. Retornei para
Gov. Valadares e preparei-me. Sem levar nenhum reforço, viajei de ônibus até Teófilo Otoni.
Desta cidade a Águas Formosas, sede da comarca, peguei carona num velho caminhão que,
transitando por uma estrada apenas carroçável, levava insumos para fazendeiros da região.
Em Águas Formosas, o Delegado Especial, Cap. Cintra, confirmou o que eu já sabia, dandome detalhes: Em Machacalis e distritos, o clima de segurança, em face do alto índice de
criminalidade sob o garante da impunidade, era instável, e agravado com a hostilidade
bestial entre as facções políticas. Disse-me o velho Delegado: “Pedi um oficial jovem para a
região porque o osso é duro de roer”. Arranjou-me um Jeep 51, colaboração de um fazendeiro
da região, que me levou ao destino. E assim, num átimo, me coloquei no meio de vaqueiros,
garimpeiros, índios – longe da chamada civilização – para manter a ordem pública.
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acordado, e lia trechos do Novo Manual do Delegado de Polícia2. O padre Tadeu,
que gentilmente me cedera hospedagem, dormia. Batidas em minha porta e
alguém chamava:
– tenente, tenente, tenente...
Preparei-me. Armei o cão do Colt Cavalin, calibre 38, abri a porta de
sopetão e protegi-me no escuro da parede pronto para atirar. Quem me chamava,
completou:
– Sô tenente, eu sou o Zeca do buteco da Glória. O cabo Nelci manda avisá que
mataro um índio na Corea. Ele e o sordado Tião tá sperando o sinhô.
– Diga ao cabo que tô indo...
A Zona Boêmia, um cortiço de barracos, distante uns quatro quarteirões, era
conhecida por Coreia. Ambiente frequentado por lavradores, vaqueiros, índios
e alguns desocupados. As mulheres, poucas e já gastas pelo tempo, vinham de
diferentes cidades próximas ou povoados do extremo sul da Bahia, ou constituíam
o restolho de Teófilo Otoni, Almenara e Nanuque, mas havia também algumas
indígenas decadentes. A higiene era precaríssima, o ar irrespirável. Tão logo
assumi a Delegacia de Polícia, determinei que as casas fechassem às 23h00, o
que contrariara os exploradores do vil comércio que costumavam mergulhar na
escuridão da noite. Porém, mantive a medida por prevenção, visto que o local
representava um cenário de brigas, facadas e até homicídios.
Naquela noite, contrariando meu costume de fazer uma ronda em companhia
de dois policiais, preferi ficar na casa paroquial lendo um pouco e conversando
com o padre, um dos raros homens cultos da localidade. Aliás, eu ficara na casa
paroquial porque, naquela pequena cidade de duas ruas e duas pensões (uma
era domínio dos Corta-Guelas, e outra, dos Pica-Paus), tratava-se do único
local neutro.
Agora, me vinha esse homicídio, o primeiro desde que eu chegara há duas
semanas. Fardei-me. Coloquei o cinturão de balas e o coldre. Na bota, acautelei meu
inseparável Worcester .32, carga simples, com alguns cartuchos sobressalentes. A
lua nova refletia uma iluminação opaca. Peguei minha lanterna e varei os recantos

2

No início da carreira, além de ancorar-me na experiência de velhos policiais, aproveitei minha
facilidade em leitura, para, por assim dizer, “devorar livros que continham a teoria policial”.
Dentre eles, destaco: (1) POLICIAMENTO,Antônio Norberto dos Santos; (2) POLÍCIA
JUDICIÁRIA, Ivan Moraes de Andrade; (3) NOVO MANUAL DO DELEGADO, Amintas
Vidal Gomes... Além disso, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição
Federal/1946, tornaram-se meus livros de cabeceira.
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não alcançados pela incipiente claridade lunar, dando uma vasculhada ao redor da
igreja. Saí cautelosamente, pois uma cilada não seria descartável, visto que estava
promovendo um desarmamento geral, a fim de garantir, sem maiores transtornos,
a posse do prefeito recém-eleito. Cautelosamente continuei rumo ao sítio da
boemia, buscando as reentrâncias escuras e confundindo minha silhueta com a
própria escuridão, e atento a qualquer anormalidade. Com essas precauções a que
me habituara, cheguei ao local do crime. O cabo Nelci, muito diligente, chamara o
farmacêutico prático, pessoa já habituada a fazer exames cadavéricos das vítimas.
O crime fora mistura de bebida e disputa por uma mulher. O criminoso, conhecido
vaqueiro da região – vulgo Tude Laceiro – tido como violento e arruaceiro sob o
efeito da cachaça, esfaqueara impiedosamente seu rival e se despachara. A vítima,
índio da tribo Machacalis, era conhecido como encrenqueiro quando bebia. Diante
do fato consumado, e impossível o flagrante diante da fuga do criminoso, mandei
embalar o cadáver, deixando-o em um cômodo sob vigília de companheiros para,
no dia seguinte, encaminhá-lo a sepultamento junto à sua tribo.
Serenados os ânimos, retornei, acompanhado do cabo Nelci e de dois
soldados, à casa paroquial.
No dia seguinte, arriamos três bestas, e fomos, eu e mais dois praças, à
fazenda onde Tude trabalhava como vaqueiro. Lá, seu patrão nos forneceu todas as
informações sobre o criminoso que não voltara à fazenda. Era o primeiro homicídio
de Tude, porém ele, pessoa avalentoada, possuía antecedentes de inúmeras vias
de fato e até lesões corporais, sem nunca ter sido preso ou processado. E essas
situações, como a de Tude, eram comuns nos longínquos rincões da terra mineira,
onde inexistia a presença permanente de autoridades policiais e judiciárias.
O crime não podia passar em branco, como realmente não passou. Pelos
dados coligidos, conclui que, provavelmente, o homicida fora para o patrimônio
de Água Preta3, na Bahia, povoado próximo à divisa, e estaria em casa de parentes.
Impunha-se capturá-lo e pedir sua preventiva, medida obrigatória, em caso de
homicídio, à luz dos antigos dispositivos do CPP. Fiquei na dúvida: Para conseguir
um mandado de prisão eu teria de ir até Almenara, onde ficava o Juiz de Direito

3

50 anos depois, quando me encontrava, após passagem para a reserva, como Diretor de um
grupo de transportes na Bahia, fui visitar os pontos terminais de minhas linhas. Um deles, no
extremo sul, Itanhém. Chegando à cidade, achei que a conhecia. O Gerente local esclareceume: a origem da cidade é o povoado de Água Preta. Então, transportando-me ao passado
distante, ajustei minha memória. Eu fizera a prisão do criminoso de Machacalis, em Itanhém.
Esta muito semelhante à vizinha mineira.

117

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
169
Book -AndarilhoKlinger.indb
117

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:34:09
10/05/22
15:44

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

mais próximo, visto que a sede da comarca, Águas Formosas, de há muito carecia
de preenchimento de sua vaga de magistrado! Se entrasse na Bahia sem mandado
de prisão, poderia haver uma resistência e como eu ficaria caso utilizasse força!
Deixar um criminoso impune!
Naquela época, você, caso quisesse levar a ordem e a lei às distantes regiões
do sertão mineiro, não poderia ficar muito atrelado aos ditames do figurino
legal (um fim nobre certamente justifica meios usuais, mesmo fora da lei, eis o
raciocínio generalizado do meio policial). Então, diante da situação fática, decidi:
vou buscar o Tude; com o criminoso trancafiado, rastreio a prisão preventiva.
Assim pensado, assim agi. Pedi um Jeep emprestado ao prefeito, que colaborou,
mas nem queria saber para quê, a fim de não se comprometer.
Com a localização exata da casa de homizio do procurado, cheguei a Água
Preta em trajes de fazendeiro, acompanhado de um soldado também disfarçado
que conhecia o Tude. Isto de madrugada. E foi um bote certo. Ao amanhecer, o
criminoso saiu para tocar uns cabritos. Assustou-se, quando viu a arma apontada,
e o soldado Paulo algemou-o. Abafei-lhe a boca para que não gritasse, joguei-o no
interior do Jeep e rumei direto a Águas Formosas, onde o Delegado Especial, Cap.
Cintra, o trancafiou no xadrez. Após interrogar o indiciado, parti, incontinente,
explorando a viatura do prefeito, para Almenara. Lá, apresentei o Inquérito Policial
ao Juiz de Direito, que, recebendo-me muito bem, expressou sua admiração pela
minha pouca idade e já no exercício do cargo de Delegado Especial de Polícia.
Retornei com o decreto de prisão preventiva e o respectivo mandado de prisão. E
o efeito foi muito bom em Machacalis. A ação rápida para apuração de um crime
com a consequente prisão do delinquente, procedimentos não costumeiros em
uma região de impunidade, mostrou à cidade que havia polícia e justiça, e que as
ordens do Delegado Especial de Polícia, que viera manter o clima de tranquilidade
na transição política, eram para valer.
Em meus dois meses e alguns dias de Machacalis, devo ter desengavetado
mais ou menos duas dezenas de inquéritos, a maioria tentativa de homicídio ou
lesões corporais, furtos e uns dois casos de desvirginamento de menor. Na verdade,
as queixas, muitas vezes atreladas a situações fáticas, chegavam à Delegacia de
Polícia, mas o Delegado Municipal, um velho semianalfabeto, ligado à facção
partidária, tudo ignorava. Com a movimentação de ouvir testemunhas e interrogar
indiciados, prendendo alguns autores de crimes mais graves, o povo começou a
sentir que havia justiça. Pelo menos os fatos criminosos mereciam apuração e
remessa à justiça da comarca. Minha Olivetti 22 trabalhou exaustivamente, e o
cabo Nelci assinava como escrivão ad hoc, devidamente compromissado.
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Antes de pedir minha dispensa da Delegacia, e eu estava ansioso para retornar
daquele exílio, não obstante o novo Prefeito insistisse em minha permanência, tive
a experiência de meu primeiro confronto direto com um delinquente, resultando
na morte deste. Em linhas gerais, relato o caso já perdido no tempo.
Quando o humilde e abandonado povo do interior sentia a presença do
oficial da força pública, normalmente comissionado como Delegado Especial de
Polícia que atuava tendo tão somente por farol a lei, sem sujeitar-se aos “mandões
políticos da terra”, e por objetivo a proteção ao cidadão, as amarras de silêncio
iam se soltando. As informações brotavam, emergiam os nomes daqueles que
impunham o terror. Diversas notícias sobre arruaceiros e valentões me chegavam.
Desarmei muitos deles e mostrei-lhes que o império da lei estava presente
e atuante. Nesse rol de clareamento do ambiente, ficamos sabendo que uma
fazenda do povoado de Umburaninha acolhia um pistoleiro oriundo da região
de Itapetinga. O homem, embora discreto e sorrateiro, andava sempre armado
de forma ostensiva e impusera certo tipo de temor na região. A fazenda estava
entregue a um capataz, e o proprietário, que lá ia esporadicamente, residia em
Teófilo Otoni. Reunindo informações, soube que ele se chamava Raimundo
Toledo, vulgo Mundão, e amasiara-se com a filha de um vaqueiro. Sua atividade
não era rotineira, pois viajava com bastante frequência. O que ia fazer? Ninguém
o sabia, apenas se comentava, à boca pequena, seu envolvimento em pistolagem
ou roubo de gado.
Queria prendê-lo, mas diante de uma perspectiva de confronto, resolvi,
numa preliminar aconselhável, garimpar maiores dados sobre Mundão. Fui
conhecer Itapetinga e cidades adjacentes. Lá, obtive a colaboração irrestrita da
polícia baiana, e um velho tenente Delegado de Polícia, cujo nome não me vem
à memória, foi meu apoio. Raimundo Toledo ostentava outros nomes, já estivera
preso por homicídio em Vitória da Conquista e estava com Mandado de Prisão
por homicídio na comarca de Itapetinga. Era-lhe imputada também participação
em quadrilha de roubo de gado. Bem munido de elementos, retornei de minha
solitária e rápida diligência. Minha intenção: realizar uma boa captura. Para tanto,
chegando a Machacalis, arriamos três mulas de primeira linha e partimos rumo a
Uburaninha como se estivéssemos numa diligência de rotina. Foram cinco léguas
até a fazenda de homizio e onde, segundo informantes, achava-se o Mundão. Nossa
chegada sem alarde, não assustou o capataz que já colaborara comigo em algumas
ocasiões. Esperava, através dele, abordar mansamente o procurado. Porém, tal
não aconteceu. De repente, percebi que um homem corria pelo pasto. Era ele.
Não titubeamos, deixamos as mulas amarradas e encetamos a perseguição, mas o
cabo Nelci e o soldado que me acompanhavam foram ficando para trás. Prossegui
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sozinho, porquanto meu preparo físico ainda era excelente. Mundão notou que
apenas eu o perseguia, quando então fez uma brusca parada e atirou. Ele estava
distante, e seus tiros se perderam. Nessa época, nada me assustava, continuei e
tentei aproximação, protegendo-me em arbustos rasteiros. De repente, vislumbrei
um buraco de exploração de cascalho, um local amplo, e Mundão recarregava seu
38. Tudo ou nada: saltei atirando quase à queima-roupa, esgotando a carga de
meu Colt Cavalin. Acertara quatro tiros no facínora, e este tombou com o tambor
de sua arma fora do encaixe, pois, quando o surpreendi, ele acabara de colocar o
último cartucho.
Este, o primeiro bandido que eu matava num confronto. Na hora, olhando
o homem – um moreno mais para mulato, bem avantajado em peso e tamanho
– nos seus últimos estertores, fiquei meio perplexo. Não desejava isto. Queria-o
vivo, interrogá-lo e desvendar seus crimes no nordeste mineiro e extremo sul da
Bahia. Porém a situação obrigou-me a atirar sem hesitação, e se não o fizesse,
certamente o morto seria eu, pois o cabo Nelci e o praça, só chegaram ao local dos
disparos minutos depois, e ofegantes.
Voltei para a sede da fazenda, mandei que o capataz providenciasse a remoção
do cadáver. Promovi uma busca e apreensão em seu barraco, apreendendo uma
Winchester (felizmente, ele não teve tempo de apanhá-la!) e duas garruchas 44.
Mandei enterrá-lo em cova rasa e retornei a Machacalis, conduzindo a “viúva”
e mais dois vaqueiros para interrogatório. Como não havia médico, nomeei
o conhecido prático de farmácia e um enfermeiro para o competente exame
cadavérico. Inumando o cadáver, dei-lhe pouso definitivo no cemitério local.
Lavrei o Auto de Resistência segundo o figurino legal e formatei o Inquérito
Policial. A morte do marginal não causou trauma, ao contrário, foi bem vista,
porquanto o povo o tinha como forasteiro perigoso. Restava-me então, livrar-me
do “pepino”, eu já estava com dois processos nas costas e não queria carregar mais
um. Fui até Águas Formosas e consultei meu amigo Cap. Cintra: - Deveria deixar
o Inquérito no cartório aguardando um futuro Juiz de Direito ou levá-lo ao Juiz
substituto em Almenara? Cintra orientou-me: - “Klinger, promova os autos para
mim que sou o Delegado titular da sede da comarca; vou fazer umas diligências,
estou reformado e preciso andar por estes sertões; ao final, resolvo quando e como
encaminhar este inquérito; quero é livrá-lo de qualquer embaraço. Admiro sua
impetuosidade e entusiasmo, mas você já está com dois processos em BH”.
Fiquei em dúvida. Eu ainda era um neófito em matéria de polícia. E pergunteilhe se devia comunicar o fato ao Secretário de Segurança. Então, ele chamou o
rádiotelegrafista da Delegacia e ditou-lhe o texto de um radiograma cujo teor era

120

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
172
Book -AndarilhoKlinger.indb
120

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:34:09
10/05/22
15:44

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

mais ou menos este (não obstante o passar dos anos, tenho na memória o sentido
do texto):
“Exmo Sr. Secretário Segurança Pública– Comunico Vossência que vg
em ......vg perigoso pistoleiro Raimundo Toledo, vulgo Mundão, foragido
Cadeia Pública Itapetinga-BA, resistiu ordem prisão vg trocando tiros
diligência destacamento Machacalis vgcomandada oficial 6º BI vg
resultando morte marginal pt Foi lavrado Auto de Resistência pt Avoquei
IP que remeterei Juiz da Comarca pt Sds”.
Tudo consistia num fato policial típico da época – um bandido perigoso
morto em confronto com a polícia – numa região perdida do nordeste mineiro,
e nada mais. Soube, tempos depois, que o Auto de Resistência fora julgado
procedente, e o Juiz da Comarca, por requerimento do Representante do
Ministério Público, mandara arquivar o Inquérito Policial, entendendo, no caso, o
estrito cumprimento do dever legal.
Quando Aspirante no BG, em 1961, convivi com o então Ten. Cintra,
Almoxarife da Unidade, prestes a se aposentar de uma vida policial “plena de
casos e ações valorosas” desde a década de 30, tendo começado como soldado
e, ao chegar à graduação de 1º sargento, fizera o antigo curso de Comandante de
Pelotão que lhe ensejara o acesso ao oficialato. Era uma pessoa muito sensata,
amiga e orientadora dos mais jovens. Eu confiava nesse velho companheiro. Segui
suas orientações, promovi-lhe os autos. Na oportunidade, apreendi e internalizei
algumas lições, inclusive da troca de ideias com o experiente oficial. Numa
autocrítica, analisei o que fiz de errado. Minha exposição durante a perseguição.
Caso o marginal tivesse usado seu Winchester, certamente eu seria, ou meus
policiais, alvo de um tiro certeiro. Perseguindo-o, e sozinho, no meio de macegas
e arbustos, tornei-me presa fácil de uma tocaia. Por sorte, meu preparo físico e um
“faro” possibilitaram-me surpreendê-lo quando recarregava a arma. Mas policial
profissional não se ancora em sorte, e sim, nas técnicas e táticas de abordagem.
Os delinquentes contumazes, acostumados a matar, normalmente são ágeis e
certeiros no atirar. Nunca se coloque como posição de alvo. O policial imprudente,
que age mais na base do impulso e da temeridade, não faz carreira, costuma ir
bem cedo para a galeria dos heróis mortos. Nessa ocasião, e ainda em outras como
jovem tenente, no período da aprendizagem “atuando e fazendo acontecer dentro
do teatro da delinquência”, tive muita sorte em não ingressar na “notável galeria
dos heróis mortos”.
Hoje, decorridos tantos anos, quando reflito sobre o caso: o homem caiu sem
tempo de reposicionar o tambor de sua arma. Fui rápido e inevitável: descarreguei
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sobre ele meu Colt 38. Visualizou-se, para mim, em minha frente, o inimigo.
Poderia ter dado apenas um tiro ou dois e concedido oportunidade de rendição?
Se esse fato tivesse ocorrido uns dez anos depois, mesmo naquele interregno
de segundos, eu, talvez, concedesse a oportunidade de rendição. Mas, àquela
época, não! Eu fora preparado pela minha escola como oficial de infantaria, um
combatente para varrer o inimigo... Assim, era meu condicionamento: se não
matar o inimigo, e este é para ser morto, o morto será você, a sucumbência será
do lado da lei. O marginal – o facínora – tinha o papel de inimigo da sociedade, e
eu, o tenente, de defensor.
Os anos se passaram, meu entendimento sofreu uma guinada à proporção
em que fui me metamorfoseando em policial. Matar só em último caso: no estrito
cumprimento do dever legal e/ou legítima defesa em situação induvidável. O
policial não é o algoz da sociedade – nem juiz executor de penas – ele é o braço da
lei e, nos parâmetros desta, haverá de usar todo seu profissionalismo, engenho e arte
para levar o delinquente às barras dos tribunais onde será julgado por seus crimes.
Ao recordar-me de fatos de 50 anos ou mais, após percorrer muitas trilhas
ínvias e colher abundantes saldos, positivos ou negativos, sou obrigado a fazer
pausas para reflexão. E tenho o dever de expor meu sentimento crítico nestes
momentos em que as recordações fluem no estuário manso do tempo presente.

II – Polícia não dá tréguas – êxitos e tropeços
Em meados de março de 1963, encerrando minhas andanças pelo nordeste
mineiro e trazendo uma bagagem de experiência policial angariada nos combates
do dia a dia, retorno à sede do 6º, ansioso pelo convívio com a civilização
plena de Governador Valadares. Mais uma vez sou surpreendido. O culto e
bondoso Ten. Cel. Altivo deixara o comando do batalhão. O novo comandante
– Ten. Cel. Mário Simões – chegara num grande alarde, trazendo uma turma
de sua confiança: oficiais, sargentos e até o soldado motorista. O batalhão ainda
continuava tendo alto índice de criminalidade no âmbito de sua tropa. Grande
parte da criminalidade em serviço, no entanto, por influência do meio, desvios
para a senda da pistolagem eram, infelizmente, detectados, apesar da repressão da
era Norberto com o apoio do legendário Cel. Pedro.
Retornando ao batalhão, novamente entrei no torvelinho das apurações:
Sindicâncias Regulares, IPMs e Processos Sanitários. Recebíamos, como praxe,
cinco a dez portarias de problemas ocorridos em determinada região, o que nos
facilitava. Desta feita, encetei minhas viagens pela região do alto Suaçuí: Santa
Maria, São Sebastião do Maranhão, Rio Vermelho, Coluna, Guanhães, Peçanha e
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outros. Era poeira e mais poeira. Velhos ônibus, boleia de caminhões, caronas em
Jeeps e lombo de burro. Além das apurações, a presença de um oficial revitalizava
os destacamentos distantes em matéria de disciplina e instrução. E a vivência com
o povo do interior era altamente gratificante, inclusive em termos de aprendizagem
cultural. Mas também incidi em desvios, recorrendo à violência para solução de
ocorrências que recomendavam serenidade. De certa feita, ao regressar de uma
diligência em Peçanha, exausto por noites indormidas, deparo-me com a estrada
bloqueada por uma carreta madeireira. Abordei o motorista, também proprietário,
pedindo-lhe que cessasse temporariamente seu serviço e manobrasse a carreta para
a passagem do Jeep, identificando-me como policial. Este, um matuto grosseirão,
acompanhado de três ajudantes com feições hostis, resolveu desafiar-me:
– “Polícia também pode esperar; só manobro quando concluir o puxamento
das toras”.
A partir daí o ambiente turbou-se, consegui desarmá-lo e, com o auxílio
dos policiais que me acompanhavam, imobilizar e prender a todos. Minha ação
foi revestida do máximo de violência arbitrária e desnecessária. Faltou-me o
mínimo de serenidade e bom senso. Dei o exemplo de “como não fazer polícia”.
As consequências vieram: denúncia na Corregedoria de Polícia e na Assembléia
Legislativa, Inquérito etc. E, ao final, tomei oito dias de prisão publicada em
boletim ostensivo. Tropeço que assinalou minha última punição disciplinar e
muita reflexão para uma retomada de posição na carreira.
Um acontecimento alvissareiro em 1963 foi a designação do Maj Paulo
Moreira Alvim Machado para Subcmt do 6º. Era um oficial incomum. Seus
despachos ensinaram-nos todos os meandros da interpretação correta dos
regulamentos e aspectos de direito penal e processual aplicados à vida policial. Ele
examinava nossas apurações com a lente da perfeição; anotava falhas e deslizes e
devolvia-nos o processo com despachos saneadores e instrutivos. Nada lhe passava
despercebido. Obrigou-nos a ler, estudar, buscar o caminho da perfeição. Foi um
professor, um autêntico mestre com o qual tivemos o privilégio de conviver por
quase dois anos.4

4

Escrever sobre o Maj. Paulo Moreira Alvim Machado, que encerrou sua carreira como Chefe
do Estado-Maior, seria necessário um livro. O homem, pleno de idiossincrasias benfazejas, era
uma enciclopédia ambulante. Advogado com larga experiência na esfera penal, formado na
UFMG na década de 40, conhecia profundamente a administração militar. Tinha o vasto leque
de regulamentos na cabeça e interpretava-os com uma inteligência incomum. Foi para nós,
oficiais do 6º, uma escola não só de conhecimentos profissionais, mas também de probidade no
trato da coisa pública, lealdade e coragem.
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Em fins de junho de 1963, uma missão que me exigiu bastante equilíbrio
e discernimento. O clima político nacional estava bem agitado; de um lado, a
esquerda, liderada por Leonel Brizola, de outro, a direita, tendo por figura de proa
Carlos Lacerda, Governador do Estado da Guanabara. A cidade de Governador
Valadares, com hostes de esquerda, inclusive presença atuante do Partido
Comunista, e de direita exacerbada, sentia o reflexo dessa agitação. Quando
alguma figura de destaque do Governo Jango visitava-a, a direita tentava criar
um clima de tensão. O inverso também era verdadeiro, em relação aos líderes
da direita que intentavam visitá-la: a esquerda procurava perturbar a recepção.
Foi nesse clima que o Governador Carlos Lacerda anunciara sua vinda à cidade.
A esquerda entrou em polvorosa. Não daria trégua ao líder maior da direita,
infernizaria sua vida. O fato preocupou o Alto-Comando da Segurança Pública
Mineira, e até o próprio Gov. Magalhães Pinto chegou a telefonar para o Cmt.
Mário Simões, recomendando-lhe especial atenção para a integridade física do
visitante. Designado para comandar o esquema de segurança do importante
dignitário, conferenciei com o experiente Delegado Especial de Polícia – Maj.
Paulo Reis – e colhi dele algumas orientações. Desenvolvi, numa antecipação de
anos, um método que se tornou meu eixo guia: antes de evento envolvido em
clima de paixão, com previsão de perturbação, buscar diretamente as partes,
senti-las, dialogar, incentivar a cooperação, visando a contenção dos ânimos.
Acertei com os principais líderes da esquerda – Jornalista Carlos Olavo, Adv.
Plínio, Chicão do Sindicato Rural, Sebastião Cunha, Presidente do PTB e outros –
o modus vivendi durante a permanência de Lacerda. Com as lideranças de direita,
alinhei compromisso de não provocação e os tranquilizei quanto à segurança
plena. Resultado: salvo algumas diatribes em jornais e rádios da esquerda, a visita
política com comício de grande concentração popular na Praça do 20º, transcorreu
civilizada e pacificamente. Guardo em meus arquivos, já amarelecido pelo tempo,
a manifestação da Câmara de Vereadores que me foi endereçada, em dois de julho
de 1963, assinada pelos membros da mesa diretora daquela Casa Legislativa.5

5

Teor do ofício assinado pela Mesa Diretora da Câmara de Vereadores: “Governador Valadares,
2 de julho de 1963. Exmo. Sr. Tenente Klinger. NESTA. Prezado amigo: É o presente para
agradecer-lhe as providências que tomou ao assumir, por parte do 6º BI, o comando do
policiamento realizado por ocasião da visita a esta cidade do eminente Governador Carlos
Lacerda./ Sua atuação, e de seus comandados, queremos exaltar nesta oportunidade, foi brilhante
sob todos os aspectos, nenhuma falha se verificando no cumprimento das medidas tomadas./
Sua fidalguia, disposição e atenção, aliadas à capacidade, testemunham um oficial brilhante,
cônscio de suas responsabilidades, impondo confiança a todos quantos tiveram o privilégio de
privar de sua companhia./Aproveitamos o ensejo para renovar-lhe protestos de elevada estima e
distinta consideração./Atenciosamente, Ronald Amaral, Gustavo G. Magalhães, Sem G. Glória,
Irany de P. Vargas”.
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Naquela ocasião, diria que fiz meu avant-première dos futuros grandes eventos e
concentrações populares que tive de controlar.
BEBENDO NA FONTE DOS MESTRES
As andanças pela vastidão daqueles vales me permitiam contactos e a visão
in loco do trabalho dos mestres no “fazer polícia”. Além do Cel. Pedro, este “mestre
dos mestres”, Maj. Norberto e Cap. Jacinto Amaral, me deparei com outros
traquejados policiais. Sedento de saber policial, nunca perdi tempo.
Já falei dos meus encontros em Mantena, em 1962, com o Cel. José Geraldo
Leite Barbosa, verdadeira enciclopédia policial.6 Desta feita, vou encontrá-lo em
Cel. Fabriciano, quando designado para apurar uma fuga de preso (esse tipo de
apuração era uma constante). Antes, eu estivera em Caratinga, desenvolvendo
apurações, a pedido do Promotor de Justiça, sobre denúncia de violências
atribuídas ao destacamento policial. Na ocasião, nos diálogos com as autoridades
judiciárias, municipais e pessoas gradas da comunidade, tive oportunidade ouvir
comentários altamente elogiosos ao Cel. Leite, que lá estivera, dois anos antes,
como Delegado Especial de Polícia. Diziam as pessoas, independente de cor
política, que o município fora agraciado com a passagem do oficial, que inaugurara
uma era de paz e uma maneira diferente de “fazer polícia”: respeito aos direitos
humanos, incorruptibilidade e diálogo com a comunidade. Ora, eu já lera o livro
de Leite – Aspectos Policiais de Mantena – onde ele implantou e desenvolvera uma
forma educativa de fazer polícia com plena integração e participação comunitária.
E aquele modus operandi policial não visto nas escolas nem praticado, aguçara-me
o interesse. Impressionara-me a marca positiva deixada em Caratinga.

6

Em meu livro “Pelas Trilhas da Liderança” – Contexto & Arte Editorial, 2005 – inicio os
capítulos da 1ª parte evocando a figura do líder Cel. José Geraldo Leite Barbosa. Na 3ª parte,
do capítulo X ao XIII, faço uma síntese biográfica dessa figura incomum de líder: o profissional
de polícia que se consagrou, em suas andanças no interior mineiro, como o pioneiro de um
modus operandi de “fazer polícia”: POLÍCIA EDUCATIVA, sobre o qual editou um livro em
1966. Leite, nascido em 15Fev1911, filho de um radiotelegrafista do estado, foi um nômade do
dever. Em 04Jan33, prestes a completar 20 anos, ingressou na Força Pública Mineira como
soldado, no 8º BCM, sediado em Lavras. A partir daí os cursos de cabo e sargento. Em 1941,
conclui o Curso de Formação de Oficiais, iniciando, após estágio como Aspirante, sua carreira
no oficialato, na qual se destacou como Delegado Especial de Polícia em diversos municípios:
Mantena, Conselheiro Pena, Governador Valadares, Caratinga, Cel. Fabriciano, Patos de Minas
etc. Na região do Contestado, na década de 1940, ao conciliar os interesses em conflito – Minas
Gerais e Espírito Santo – que disputavam a jurisdição de um espaço geográfico açambarcando
inúmeros municípios – foi reconhecido como pacificador. O estudo de sua obra profissional
mostra-o, indubitavelmente, como o precursor da Polícia Comunitária.
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Assim, em Cel. Fabriciano, desenvolvendo meu mister, fui um importuno,
mas o Cel. Leite, homem de uma lhanesa e educação primorosa, sentiu minha
ânsia e adotou-me como discípulo por quase uma semana. Assisti aos seus
interrogatórios, suas conversas educativas com pessoas que procuravam a
repartição policial, participei de suas rondas e, por derradeiro, fui a uma palestra
para operários da ACESITA, proferida a convite do Sindicato dos Metalúrgicos.
Em suma, ao vivo, constatei como um oficial da PMMG, antecipando-se aos
tempos, praticava a polícia comunitária.
Em Itabira, por dois dias, convivi com o lendário Cel. Luiz Fonseca que,
octogenário, ainda prestava seu concurso ao Estado como Delegado Especial
de Polícia. Vi a veneração que os policiais lhe tinham. E, como atento discípulo,
ouvi histórias da antiga força pública e das condições árduas no combate à
criminalidade. Dizia-me ele, e com ênfase, que o policial moderno tinha que ler
muito e estudar, pois a sociedade evoluía aceleradamente. Falou da disciplina e
dos valores. Guardei suas lições.
Naquelas andanças de 63, não posso esquecer-me do impecável Maj. Abner
Peter dos Santos, Delegado Especial de Polícia de Teófilo Otoni. Certa vez, com
seu jeito sereno, mas firme, alertou-me. Reportara a uma passagem minha pela
cidade, meses antes, quando me dirigia a Itaobim e tive recusada, pela empresa
de ônibus Viação Santa Elias, minha requisição e a do sargento meu escrivão.
Na ocasião, prendi o Supervisor da empresa, levei-o à Delegacia de Polícia e
exigi manu militari a aceitação das ordens expedidas. Coloquei a rodoviária em
polvorosa, atrasei o horário e assustei os funcionários. Na repartição policial, o
Maj. Abner contornara a situação e, evitando constrangimentos, mandou que
uma viatura nos levasse a Itaobim. Nessa conversa educativa, o oficial orientou-me
que, no relacionamento entre pessoas, tudo se resolve na base do diálogo educado
e sereno. Mostrou que eu exorbitara ante uma recusa correta, pois a empresa fazia
uma linha interestadual – Teófilo Otoni x Vitória da Conquista – jurisdicionada
pelo DNER, não tinha seccionamento em Itaobim nem obrigação legal de aceitar
requisição estadual. Porém era uma empresa que colaborava, e sempre destinava
vaga para policial em serviço. Frisou, educadamente, que o abuso de poder e a
truculência policial podiam levar à resistência e consequências mais graves.
Com o Maj. Abner, assisti muitas práticas policiais e lições ao vivo, mas
guardei, no recôndito de minha consciência, a maior lição: o policial, no uso de
seu poder, nunca deve recorrer à truculência e à arrogância; conservar a calma,
o equilíbrio e a serenidade em todas e quaisquer circunstâncias são condições
fundamentais ao cumprimento da missão.
Anos depois, recebi com dedicatória, e li, o livro de poesias do Maj. Abner.
Era um poeta.
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MANOBRA DE OCUPAÇÃO NA MADRUGADA
Eu dormia no quartel. Certa noite, por volta de 01h00, acordou-me o Cap.
Jacinto Amaral, Delegado de Gov. Valadares, acompanhado do Subcmt Maj.
Paulo Alvim. Este ordenou-me: - “Klinger, prepare um pelotão de pelo menos vinte
praças, vá à reserva, arme-o com uma metralhadora Colt, uma Madsen, dois fuzismetralhadores e mosquetões. Embarque na Mercedinha e vá apoiar o Cap. Amaral
em Tarumirim”.
Antes das 02h00, arrebanhando soldados da guarda e no alojamento,
incluindo o sargento adjunto, minha tropa estava armada e embarcada. Eu, com
minha INA .45, estava em ordem de marcha.
Eis o caso: Tarumirim era uma cidade dominada pela UDN, partido
do Governo Estadual. Seu Prefeito era um médico de família local. Homem
prepotente, criado na cultura do crime, ou seja, tudo se resolvia mandando
eliminar o adversário. Segundo a tradição, estando o partido no governo, tudo
se podia para suas hostes e, ao adversário político, porrete e perseguição. O chefe
local da UDN fazia-lhe companhia nos desmandos. A situação chegara a um
ponto insustentável, inclusive com a eliminação de cabos eleitorais da oposição.
E o governo estadual, pressionado pela imprensa, fora obrigado a uma resposta
efetiva. Ampliara a jurisdição do Cap. Amaral a Tarumirim com a recomendação
de ação enérgica na apuração dos crimes. Velho e experiente Delegado de Polícia,
o Cap. Amaral desenvolveu suas investigações e, no sigilo, tendo reunido indícios
e provas convincentes, obtivera o decreto de prisão preventiva de três próceres
da UDN, inclusive o Presidente do Diretório local, o temido AT, e capturara dois
pistoleiros envolvidos, recolhendo todos eles à Cadeia Pública no dia anterior,
valendo-se de Investigadores que o acompanhavam. Apanhado de surpresa,
o Prefeito da cidade reunira seus asseclas na sede da Prefeitura e mandara um
recado ousado e atrevido à autoridade policial: - “Na cidade manda o Prefeito.
Solte os presos no prazo de 24h00, pois são homens de bem. Se não o fizer, amanhã à
tarde a população os libertará”. Diante de tal situação, o Cap. Amaral radiografou
ao SSP e buscou apoio de força.
O céu estava escuro quando cheguei a Tarumirim. Isolei a área da Cadeia
Pública, situada num elevado com comandamento de acesso. Instalei as
metralhadoras e posicionei a tropa para defesa, visando ao efeito psicológico que
pretendíamos, pois estávamos certos de que se tratava de uma “bravata”; no entanto,
uma “bravata” perigosa e que já tivera precedentes nos ermos rincões mineiros.
Quando a população acordou e viu o aparato, assustou-se. O povo recolheuse, e o comércio não abriu as portas. Fui com o Cap. Amaral ao Prefeito. O
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prepotente homem estava em pânico. Quisera assustar a autoridade policial, e seu
recado fora transmitido, segundo ele, de forma exagerada. Desculpou-se, quase
pedindo perdão.
Desmobilizamos parte da tropa, acalmamos a população e transferimos
os presos para Caratinga. Fiquei alguns dias, ajudando as investigações do Cap.
Amaral, e, cumprindo suas recomendações, realizei uma ampla operação de
desarmamento no município.
Ao final, o governo mineiro demonstrara que política se faz civilizadamente e
que os novos tempos não mais acomodavam a impunidade sob o manto da política
partidária. De minha parte, ia assimilando não só lições de prática policial, mas
também, em meus exercícios de introspecção reflexiva, ia conhecendo o homem
e suas nuances comportamentais: aqueles chefetes políticos do interior, galgando
o poder, mormente com o amparo de um poder maior, julgavam-se acima do
bem e do mal; reputavam-se deus, e um deus egocêntrico: para os seus, os que os
rodeavam, tudo; aos outros – os adversários eventuais – perseguição, violência...
Porém, esses deuses, quando se viam diante da realidade da força, revelavamse como covardes e poltrões. Essas inferências, tiradas àquela época, foram se
confirmando ao longo da vida.
EMBRIÃO DO 11º BPM
Se não me falha a memória, em fevereiro ou março de 1963, ocorreu
um remanejamento na circunscrição do 6º batalhão. A 4ª Cia foi destacada
em Manhuaçu, recebendo os destacamentos ao sul de Caratinga. Alguns
destacamentos da zona da Mata – Muriaé, Carangola, Abre Campo, Matipó etc
– lhe foram transferidos. O 1º Ten. Vivaldo Leite de Brito foi designado para
instalação da subunidade em seu novo pouso, e cabia-lhe criar as bases para o
novel batalhão que teria sede naquela cidade: o 11º BP, instituído em Decreto do
Gov. Magalhães Pinto.
Em determinado mês do ano, o Ten. Vivaldo, por razões de tratamento
de saúde, ficou afastado do comando cerca de 40 dias. Coube-me, na ocasião,
substituí-lo interinamente.
A sede da 4ª Cia estava provisoriamente instalada num vetusto prédio
do desocupado Colégio Estadual (de tão velho, tempos depois, estando o 11º
instalado num antigo armazém do Instituto Brasileiro de Café, o prédio ruiu
naturalmente), às margens do Rio Manhuaçu. Nele instalei-me, inclusive
alojando-me para poupar o pagamento de uma pensão, visto as diárias irrisórias.
Lembro-me, e bem, que sofri com o frio, tendo de tomar banho em chuveiro
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de água gelada. Certamente, esse frio tenaz impeliu-me a viajar e conhecer os
mais de trinta destacamentos subordinados àquela subunidade, ao mesmo tempo
em que, cumprindo ordens do comando do 6º, dava sequência a sindicâncias,
inquéritos e processos que estavam sobrestados.
No decurso das diligências, utilizava, em inúmeras oportunidades, as velhas
Maria-Fumaça da Estrada de Ferro Leopoldina, cujo ponto terminal situava-se
em Manhuaçu. Viajando para Manhumirim, Carangola, Tombos ou Espera Feliz,
relembrava minhas jornadas pela Estrada de Ferro Bahia-Minas, quando o comboio
parava em certas localidades a fim de abastecer a fornalha da locomotiva (viviase um Brasil atrasado, mas bucólico e até romântico). Todavia, à margem desse
bucolismo, a tarefa de aparar arestas e desvendar alguns imbróglios não era fácil.
Dentre os muitos casos, em Carangola, fui apurar uma fuga de um estelionatário
carioca que fora condenado. O Delegado de Polícia, policial de carreira, Bacharel
em Direito, dava-se muito bem com o destacamento comandado por antigo 2º
sargento (cujo nome, parece-me, Nogueira), e, embora suspeitasse da Guarda
da Cadeia na facilitação da inexplicável fuga, não queria contrariar o graduado
que confiava em seus subordinados. Fui muito bem recebido pelo delegado,
sargento e seus comandados. Ouvi a história da fuga na versão que predominava:
o carcereiro tivera uma indisposição e lhe fora recomendado um repouso de três
dias; ficara respondendo pela carceragem, por designação da autoridade, o cabo
B. Este, segundo a norma, viera para uma revista, na noite de domingo. Tudo
normal, exceto o caso de um parente do estelionatário que, chegando do RJ,
precisava entregar uma encomenda ao preso e, para tanto, tivera acesso à Cadeia
Pública. O cabo B, com prontidão e ingenuidade, abriu a porta da cela para a
visita, instante em que ele e o soldado da guarda foram dominados e colocados,
sob efeito de sonífero, no xadrez. E o preso sumiu, embarcando, segundo diziam,
numa rural. O sargento, pessoa bondosa, aceitara a versão, o Delegado de Polícia,
porém, tinha suas dúvidas e me relatou o porquê de suas suspeitas.
Ouvi a todos. Para aqueles policiais, oriundos do 2º BI, o tenente Klinger era
um oficial quase criança (estava com 22 anos). Não conheciam minha fama no 6º,
onde nenhum entulho ficava debaixo do tapete. Pacientemente, ouvi a versão da
inocência, da ingenuidade... Fiz-me crédulo como um garotão angélico. Inquiri
o cabo e o soldado sobre a família, e os outros integrantes da fração policial,
inclusive o carcereiro, tudo despretensiosamente. E, despretensiosamente, soube
que o cabo tinha uma filha moça, bem safa, que já residira no RJ e viajara após
a fuga; algumas questões de descontrole financeiro emergiram. Com o auxílio
velado do Delegado, levantei tudo sobre o estelionatário e seu provável paradeiro:
Nova Iguaçu. Apresentado pela autoridade a companheiros de polícia confiáveis,
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dei a entender o encerramento da diligência, acolhendo a ficção dos policiais,
e parti com destino a Nova Iguaçu. Final da história: com o auxílio da polícia
fluminense, recapturei o marginal e o trouxe escoltado para Carangola, não sem
antes tomar-lhe as declarações e de seus comparsas, devidamente testemunhadas
no cartório da Delegacia de Polícia de Nova Iguaçu. Tudo esclarecido: o cabo
B, induzido pela filha, participou da trama para proporcionar a fuga; aliciou o
soldado com uma pequena quantia. Quanto à filha do cabo, não consegui colocar
a mão na safada, embora tentasse. Conclui minha Sindicância Regular, recolhi os
dois envolvidos à sede do batalhão e dei condições ao Delegado de elaborar, como
era de seu dever, o Inquérito Policial, desvendando a trama que incluía também o
carcereiro. Os homens oriundos do 2º batalhão começaram a conhecer o filho do
Sgt. Machado e da índia Nelsina.
Terminada a diligência de Carangola e desenvolvidas mais algumas
apurações em Espera Feliz, Faria Lemos e Tombos, segui para Muriaé para
encontrar-me com o Cmt. do 6º, que interveio numa crise que herdáramos do 2º
BI. O novo Delegado de Polícia de Muriaé – Bel Estrabão Pereira – conseguira um
destacamento de 15 Guardas Civis de Juiz de Fora para reforçar o policiamento
local, inclusive uma Radiopatrulha. Nosso destacamento, plantado naquela cidade
há mais de 100 anos, ficara na posição humilhante de realizar Guarda de Cadeia e
outras funções menos nobre, enquanto os guardas, em seus vistosos uniformes e
motorizados, patrulhavam a cidade. O Ten. Vivaldo, antes de sua licença, estivera
naquela cidade conferenciando com Estrabão e estabelecendo um modus operandi
honroso entre as duas frações: patrulhas mistas, inclusive operando a viatura da
Guarda-Civil. Para Muriaé, fora removido o 1º Sgt Moreira, graduado de primeira
linha, que impôs respeito e harmonizou o clima. Desta feita, o Cmt. do 6º faria
uma visita para entregar uma viatura patrulha da PM e sedimentar o status quo
de respeito mútuo. Nossa visita a Muriaé, reunindo-se com o Delegado Estrabão
e fazendo uma preleção conjunta aos destacamentos das duas corporações, teve
o condão de apagar de vez o conflito inicial, inclusive a autoridade integrou sua
equipe de investigadores com PMs e Guardas Civis.
De Muriaé, usando meios diversos de transporte, passei por outras cidades
da circunscrição e desembarquei em Matipó a fim de resolver um conflito
entre destacamento e prefeitura. Logrando a pacificação do cabo Raulino com
o Prefeito, retornei à sede da 4ª Cia e, para gaúdio meu, Vivaldo me esperava.
Quis que continuasse, ocupando o cargo vago de subcomandante, mas declinei do
convite, não obstante minha grande e inquebrantável amizade com o oficial, não
era meu desejo vincular-me a região fria (sempre preferi o calor).
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No dia 10 de agosto de 1963, instalou-se o 11º batalhão, tendo por seu
primeiro comandante o major Luciano Antônio dos Santos, e o tenente Vivaldo,
integrando-se a novel Unidade, não mais retornou ao 6º. De minha parte, dei uma
pequena contribuição na edificação daquele batalhão.
INFERÊNCIA DAS ANDANÇAS
O andarilho policial em que me tornara, desenvolvendo investigações em cima
de investigações sobre condutas anômalas de PMs destacados – espancamentos
de presos, embriaguez, facilitação de fuga de presos, envolvimento em suborno
etc – e conhecendo o policial, seu abandono, suas dificuldades e ações de bravura
isoladas ou em grupo, permitiu-me visualizar mentalmente um painel de situação
que, ao longo do tempo, se firmou. Nossos seculares destacamentos policiais
constituíam, efetivamente, quase sempre a única presença governamental numa
região, naqueles tempos pretéritos. Os praças destacados deslocavam-se, não raras
vezes, para suas futuras sedes – algumas longínquas e inóspitas – com sacrifício,
utilizando meios diversos (via férrea, veículos precários, ônibus, equinos, carro
de boi etc) ou a pé, conduzindo trastes (velhos e desgastados móveis e outros
aparatos) e família, além do inseparável mosquetão. Sobressaiam-se, via de regra,
como a personificação da função estatal de segurança pública. Esses praças
erigiram uma história e uma lenda no interior mineiro: a maioria de bravos, e não
raros heróis. Mas, no meio do grosso quase abandonado, emergiam os crápulas, os
violentos, detentores da força, que davam vazão aos seus instintos; uma minoria
danosa. Assim, o oficial, quando fazia presença, quase sempre para inspecionar
ou apurar mal feitos denunciados, não podia generalizar, e entender que aquela
tropa representava sombras ou trevas, ao contrário, cabia-lhe ter discernimento,
sabedoria e coragem para separar o “joio do trigo”. Amparar, adubar e assistir o
“trigo”, mas ceifar o “joio”, separá-lo e dar-lhe o destino adequado. Entretanto, pelo
que eu percebia, isto não era fácil. Os oficiais, grande parte pouca afeita a realidade
crua e nua, desenvolviam apurações deixando-se conduzir pelas aparências, caindo
no engodo para justificar faltas injustificáveis. Ao final, a impunidade prevalecia.
Os maus policiais eram incentivados a continuar a trajetória de desvios, e os bons,
não reconhecidos. Infelizmente, esse o quadro que fui vendo e constatando no
decurso de minha carreira. Tentei influenciar positivamente, mas logrei o êxito
apenas parcial.
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III – Retomando Contatos com o Legendário Cap Pedro
Com o desvendamento do traiçoeiro homicídio que abatera o Dep. Nacip
Raydan, em novembro de 1962, o Cel. Pedro, cuja fama já varava fronteiras,
tornara-se uma figura policial de grande projeção nacional, e citado até na
imprensa internacional. Sucessivas homenagens lhe eram prestadas. Ele tornarase um ícone do “fazer polícia”.
Em 1963, além das homenagens e solicitações de palestras, ele assumiu
uma posição de condestável da segurança pública no leste/nordeste mineiro.
Mantiveram sua portaria que lhe dava poderes de Polícia Judiciária, como
Delegado de Capturas, e o consultavam sobre os assuntos mais complexos. Na
época, elaborou, a pedido do Governo Estadual um plano para contenção da
criminalidade violenta na região abrangida pelos vales dos rios Doce, Mucuri, São
Mateus e Jequitinhonha. Esse plano, que tive oportunidade de ver, preconizava
uma integração Polícia Militar x Polícia Civil, instalação de três Delegacias de
Capturas – Caratinga, Governador Valadares e Teófilo Otoni – dotadas de ampla
motorização e meios de comunicação, mobiliada por oficiais e praças da ativa
da Polícia Militar, escrivães e investigadores da Polícia Civil, numa atuação
interagente e sinérgica entre as Delegacias de Polícia e Unidades Operacionais.
Segundo sua concepção, dever-se-ia implantar na região, para a população sentir,
uma malha protetora dinâmica, que inibisse a vontade de delinquir, mas que
atuasse, de imediato e vigorosamente, na eclosão de crimes de homicídio e roubo.
Sua grande decepção, revelou-me, é que o plano incentivado e solicitado, inclusive
pelo Governador Magalhães Pinto, foi apresentado e recebido festivamente, mas
arquivado nos escaninhos da burocracia oficial.
Nessa situação de condestável, mas sem meios para agir e dar respostas que
a delinquência exigia, o Cel. Pedro cuidava de sua fazenda e recebia, de forma
continua, informações de toda ordem e natureza sobre o crime, o criminoso e
a criminalidade. Pessoas vinham de longe – lá do extremo norte mineiro – até
sua residência trazer-lhe informações preciosas ou pedir-lhe proteção. Ele a todos
atendia com a lhaneza que lhe era peculiar, mas não dispunha de meios – os carros
foram recolhidos e a equipe recolhida (exceto o Cb. Nivercino e Sd. Urcelino).
Certo dia chamou-me, logo de meu retorno da Delegacia de Machacalis.
Narrei-lhe o que acontecera. Falei-lhe sobre a punição que eu levara. Depois,
calmamente, como era seu jeito manso e pacífico, descreveu-me algumas de
suas peripécias como aspirante e tenente, tendo como consequências punições.
Mas acrescentou que é na luta da vida que se aprende e disse-me um ditado
bem popular que eu já ouvira de minha mãe: “errar não é vergonha, vergonha
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é reconhecer o erro e nele permanecer”. Perguntou-me se eu estava disposto
a percorrer por uns dias a região de Teófilo Otoni, Carlos Chagas, Mendes
Pimentel, Itabirinha e Ataléia para esclarecer um continuum de furto de gado que
intranquilizava a região. Havia uma solicitação do Delegado Geral do Estado.
Aquiesci prontamente. Dias depois, chegou um radiograma da SSP designandome Delegado Especial em diligência nos municípios citados, esclarecendo que
o Investigador Ambrósio se apresentaria a mim com uma viatura. Com efeito,
dois dias depois, com o Investigador e mais dois soldados de confiança, parti. O
coronel Pedro me transmitira informações que praticamente deslindavam o eixo
do crime. O gado furtado era entregue a um fazendeiro receptador em Carlos
Chagas e abatido num frigorífico de Teófilo Otoni. Armando uma campana,
consegui prender em flagrante – coisa rara em furto de gado – três ladrões;
velozmente, apreendi couro de bois abatidos e, através de perícia de marcas, fiz o
corpo de delito e estabeleci o nexo subtração x receptação x venda x abate. Mais
de 80 cabeças haviam sido furtadas em fazendas de Itabirinha, Mendes Pimentel
e Ataléia. Com o mistério desvendado, materialidade do delito e autoria, fui ao
Juiz de Direito da Comarca de Mantena e logrei a decretação da prisão preventiva
de seis ladrões e dois receptadores. Capturei quatro ladrões e um receptador, e os
demais, quando viram o castelo do crime desmontando, tiveram tempo de fugir.
Consumiram duas semanas essas diligências, mas, ao final, apresentei-me perante
o coronel com missão cumprida. Os fazendeiros quiseram me obsequiar com
gratificação, porém, segundo princípios que traçara, não aceitei, mostrando-lhes
que eles já haviam colaborado com o combustível da viatura.
Uma das lições que eu aprendera com meu genitor, e reforçada pelos mestres
Norberto, Leite Barbosa e Pedro Ferreira, fora no sentido de não aceitar mimos
nem presentes pelo serviço prestado (nem cobrar taxas como, infelizmente,
alguns o faziam despudoradamente). Concluídas as diligências, procedidos os
Termos de Restituição da coisa subtraída, quando essa formalidade se impunha,
minha resposta uma só e bem taxativa: o Estado de Minas Gerais me remunera
para servir. E muitas vezes causávamos frustrações em alguns subordinados,
acostumados à cultura viciada de gratificação por serviços prestados, o que nos
impunha o dever de catequizá-los rumo aos padrões éticos. Isto, às vezes se
deparando com resistência, não era tarefa fácil, mas necessária para criar uma
imagem e conceito de polícia servidora e inatacável moralmente, o que era nosso
desiderato (de um grupo de oficiais da geração 60).
Não parou aí minha interação com o Cel. Pedro no ano de 1963.
Acompanhado do cabo JC, atendendo solicitação dele e munido de portaria,
diligenciei em Malacacheta e Poté, para apurar um homicídio ocorrido meses
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antes na boite Paloma daquela cidade. O crime, que alguns diziam ser político,
não tivera essa conotação. Fora, na verdade, um banal caso de ciúme. A vítima –
rico, conquistador e sedutor de mulheres – tempos antes, tomara de seu assassino,
filho de um fazendeiro local, uma bela amante, em Teófilo Otoni. Como era usual
na região, não fez a desforra pessoalmente, contratou por cinco mil cruzeiros
um bizarro pistoleiro, que, localizado, não teve estrutura para aguentar um
simples interrogatório: entregou a arma do crime, o mandante e os elementos
que estabeleciam o liame. Em uma semana, com as preventivas decretadas, dei o
assunto por acabado.
De outra feita, as diligências foram mais próximas de Governador Valadares.
Minha portaria de Delegado Especial em diligência cobria Alpercata e Tarumirim,
e o foco, furto de equinos. Os ladrões, primários e bisonhos, ensejaram um fácil
desbaratar da trama delituosa, inclusive com a prisão dos receptadores. Acontece,
no entanto, que, quando recebia essas delegações, o próprio Delegado Geral
do Estado, Dr. Luiz Soares da Rocha, nos pedia que fizéssemos uma limpa nas
delegacias, avocando e concluindo inquéritos policiais que estivessem paralisados
por falta de autoridade policial ou inoperância dos Delegados Municipais, alguns
semianalfabetos. Em decorrência, a par da investigação principal, concluíamos,
em pequeno intervalo de tempo, dezenas de Inquéritos Policiais versando
sobre lesões corporais, tentativas de homicídio, furtos rotineiros, sedução etc,
remetendo-os à Justiça Criminal da comarca.
Creio que fiz outras diligências a pedido ou por indicação do Cel. Pedro, mas
o tempo decorrido não me permite lembrá-las. O certo é que essa proximidade
com insigne mestre do fazer polícia, foi-me altamente compensadora no meu
processo de desenvolvimento como policial “que queria conhecer e saber polícia”.
Contudo, antes de esgotar esse item de minha caminhada, transcrevo uma
memória que fiz há anos para um periódico que consultava sobre minhas maiores
lições de vida na carreira policial:
UMA LIÇÃO DE VIDA
“Máximo Gorky, o grande escritor russo dos primórdios do século XX, não
alisou bancos escolares, foi um autodidata. Sua escola, a vida. A vida sofrida das
estepes russas, das águas geladas do Volga, do açoite das nevascas, do amargor
da fome. Tudo isso ele deixou retratado, com matizes fortes, na sua obra de
divulgação universal: As Minhas Universidades.
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Embora tenha cursado Academias e Faculdades, minha maior escola – a
universidade inigualável – foi a vida. Esta, com suas palmas e açoites, ofertou-me as
maiores e substanciosas lições. Lições vividas e vivenciadas. De vitórias e derrotas.
De grandezas e servidões. Enfim, lições que marcaram, que deixaram cicatrizes.
Dentro desse espectro do pretérito – as lições vivenciadas e vividas – eleger
minha maior lição de vida parece-me difícil e temerário. Foram tantas, e tantas.
Ademais, a trajetória humana é um continuum de lições. Como eleger a maior
lição de vida?!...
Porém, para não fugir ao esquema do solicitante, buscarei um fato, talvez
bem simples, dentre os inúmeros que vivenciei. Foi, contudo, um fato que me
ensejou uma das primeiras de uma série de lições de vida. Reportemo-nos a ele,
tolerando-se alguns detalhes falhos, porque o tempo é implacável.
O ano de 1962, ou talvez 1963, e o jovem 2º Ten. Klinger, tendo por cenário os
Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha – terra de homens bravos, pistoleiros,
salteadores de estrada, jagunços, ladrões de gado etc... – fazia sua travessia
vivencial-profissional.
Nessa época, eu conseguira distinguir-me em algumas diligências, atraindo a
atenção do bravo, temido e legendário Cel. Pedro, que era o Delegado Supervisor
de Capturas do Estado. Logo, passei a ser convocado para algumas diligências
com sua equipe. Isto me embevecia, colocava-me ávido de glórias. Via o perigo
com ardor e romantismo. Achava, em minhas fantasias meio juvenis, que ‘morrer
em serviço era uma glória inexcedível, só reservada aos heróis’. Aliás, em pouco
tempo de atividade, eu já me expusera a situações em que não morri por mera
sorte (no verdor dos anos – e confesso sem nenhum pejo – eu mesclava audácia e
coragem com imprudência).
Rebuscando meus escaninhos de recordações, lembro-me. Certa madrugada,
preparavamo-nos para cumprir um Mandado de Prisão. Tratava-se da captura de
um delinquente de alta periculosidade, com mortes selvagens em seu currículo.
Segundo os informes bem consistentes, homiziara-se em um barraco da amante,
na zona rural de Virgolândia. Estava bem armado, e era fundamental, segundo
recomendações do chefe, capturá-lo vivo para esclarecer alguns homicídios
por encomenda.
No alto de minha sabedoria – com o tempo e seus embates, constatei não
passar de uma pseudossabedoria – reuni os dois policiais que me acompanhariam
(um deles conhecia o terreno e o barraco) e expus com faríamos a aproximação
e a abordagem: de supetão, arrebentando portas e janelas (à moda como alguns
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ainda fazem). Minha tática de abordagem era uma soma de ímpeto, audácia e
insensatez (o resultado, se a sorte não nos bafejasse, poderia ser danoso). Então,
um soldado crioulo – vergado pelos anos, rosto sulcado de rugas, que recebia seu
soldo colocando as digitais no ‘borrão’, levantou a voz baixa e humilde, falando
mais ou menos assim:
– “Sô tenente, me descurpe. Esse jeito do sinhô é perigoso. A gente pode matá
mas pode morrê. É mió aguardá o dia clareá perto do pé de manga. Intonce a gente
chega rápido pela frente, lado e fundo. Exprico: quando os cachorros lati, dois fica no
fundo perto da mata que dá pro corgo, em separado e um corre na frente rebentando
a porta e deitando de lado. Com o latido do cachorro e aviso de puliça ele deve saí
correndo pelo fundo. Intonce, pegamo ele”.
Calado, mas com profunda reflexão, ouvi a réplica de um velho policial
analfabeto. Sim, analfabeto, mas portador de uma sabedoria e humildade
incomuns. Senti vergonha de meu plano rápido, açodado e unilateral. Acolhi as
ponderações oportunas do soldado Urcelino, antigo integrante da captura do Cel.
Pedro. Joguei o orgulho e a vaidade para longe. Discuti o plano, as ideias e sugestões
dos companheiros, veteranos em capturas e enfrentamentos de bandidos. Depois,
já próximo ao local, em cautelosa aproximação a pé, paramos, dialogamos em voz
baixa e reestudamos a melhor forma de abordagem. Em resumo: aos primeiros
clarões do dia, aproximamo-nos dentro do combinado. Os cachorros latiram.
Protegendo-me no terreno, avancei pela frente, anunciando o cerco policial.
Rebentei a tosca porta da frente, rompendo-a e rolando pelo chão em posição
de tiro instantâneo. Enquanto uma mulher gritava, o marginal, como Urcelino
preconizara, saiu num átimo pelos fundos, tentando evadir-se por uma ravina,
mas viu-se sob a mira de dois revólveres tão logo saltou no terreiro. Rendeu-se
sem fazer uso de sua arma que foi jogada ao chão. Assim, conseguimos capturá-lo
vivo, surpreendendo-o e inibindo qualquer chance de resistência. Após imobilizálo e averiguar a situação da mulher, cumprimos o mandado de busca e apreensão
no interior do barraco.
Nesse aprendizado prático, nos primórdios da carreira, percebi e constatei,
numa lição viva, que eu sabia ainda muito pouco. E mais: 1) não seja tolo, antes de
empreender uma ação, consulte os mais experientes; 2) não se julgue o sabe tudo,
seja humilde, chegue aos pequenos; 3) todo planejamento deve ser participativo,
envolver quem vai executá-lo; 4) a sabedoria muitas vezes faz pouso entre os
incultos, não é apanágio tão somente de quem estuda.
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IV – Missão e Interrogações?????
Casei-me, em Governador Valadares, em 23 de outubro de 1963. Desde que
me formara, tendo me apresentado de imediato ao Batalhão de Guardas, não
conhecera férias nem descanso. Quando transferido para o 6º BI, tive o trânsito
regulamentar, de 10 dias, cassado por necessidade imperiosa do serviço. Em 1962
e 1963, eu e a maioria dos oficiais não tivéramos oportunidade de gozar férias.
Estas seriam contadas em dobro para uma futura e distante aposentadoria. Porém,
no casamento, tinha direito a cinco dias de gala. Na noite do casório, dormi em
Caratinga e viajei de ônibus para BH. Era uma rápida lua de mel. Qual não foi
minha surpresa ao chegar a BH, havia uma ordem para apresentar-me ao Chefe
da G2, o temido Maj. Sílvio de Souza. Como soldado, só me restou cumprir a
ordem. O homem, à sua maneira rude, foi reto e direto:
– Sei que você está recém-casado. Vou lhe proporcionar uma lua de mel em
Vitória. Preciso de um levantamento do potencial da força federal de lá. Qual sua
capacidade de reação etc. Da Polícia Militar, já tenho um bom levantamento. Grau
de sigilo – Secreto. Procure agir como turista. Visite instalações com sua esposa,
estão em lua de mel, e isto é um bom disfarce. Você, venho acompanhando-o, é um
oficial arguto e sabe desincumbir-se de missões difíceis, por isso o escolhi. Dar-lhe-ei
uma verba para cobrir diárias por dez dias e para compra de passagens, não precisa
de recibos nem notas fiscais.
Fiquei estupefato. Ponderei que eu fizera muita investigação criminal, mas
não tinha prática de “espionagem” de instalações. O austero homem da inteligência
riu e respondeu:
– Sei que você não falha. E é uma missão até fácil.
Minha jovem esposa assustou-se, quando lhe contei que deveria fazer um
serviço em Vitória (sem revelar do que se tratava), mas ficou alegre, quando lhe
disse que eu ganhara uma lua de mel. Ela me acompanharia. E fui hospedandome no antigo Hotel Sagres, centro da cidade. Passeei bastante. Visitei o turístico
quartel do Batalhão de Caçadores, em Vila Velha, e o comandante chegou a
oferecer-me o hotel de trânsito. Fiz amizade com oficiais e sargentos. Conversei
com ex-conscritos. Visitei também o Quartel de Maruípe. Colhi extensa e
consistentes informações sobre efetivo e recursos. E montei um relatório-secreto,
entregando-o em mãos do Maj. Sílvio de Souza. O comandante do 6º soube da
minha viagem, mas fora bastante discreto.
Enquanto ainda estava a imaginar para que serviria aquele levantamento, o
Cap. Jacinto Amaral, que deixara a Delegacia de Polícia de Governador Valadares,
e assumira a S/3 do batalhão, convoca-me para uma viagem a Vitória. Uma
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rural do DER fora requisitada. Estávamos no mês de novembro, salvo engano.
Eu e o Capitão, ele dirigindo o veículo, encetamos viagem por estrada de terra,
via Mantena/Colatina. A ordem era que levantássemos todas as possibilidades
e mapeássemos o percurso, visando um possível deslocamento de tropa como
alternativa da ferrovia. A missão, como a anterior, Secreta. Desta feita, eu, talvez
pelo trabalho antecedente, fora escalado como auxiliar do Cap. Amaral. Nós
fazíamos apenas suposições sobre aqueles levantamentos. Levamos 10 dias, e o
oficial, com minha ajuda, datilografando na Littera 22, montou seu minucioso
relatório secreto.
Muitos anos depois, soubemos que, no planejamento do 31 de março de 1964,
havia a hipótese de ocupação do Espírito Santo para garantir suprimentos em caso
de uma luta prolongada. Assim, sem o saber, participei do planejamento estratégico.

Alguns oficiais do 6º B.I., 1963.
À frente, o Comandante
– TC Mário Simões Soares
de Souza – à sua direita,
Cap. Méd. Raimundo José de
Miranda, Cap. Fleury Ribeiro,
Tenente Celestino, Ten. Rosalino,
Ten. Faria.
À retaguarda: Ten. Geraldo
Franco da Mata, Ten. Klinger,
Asp. Gerson Martins.
Os três primeiros à esquerda do
Comandante: Ten. Francisco
Lopes Duarte, Cap. Geraldo
Mascarenhas e Ten. Capelão
Aurélio Tomagnini.
À esquerda Ten. Klinger:
Asp. Djalma Queiroz e
Cap. Silas Rodrigues.
Acima destes: Tenentes Walter de
Carvalho e Antônio Ferreira Dias.
No alto, Aspirantes Edson e
Jair João Teixeira.
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V – Dois eventos importantes
A)30Mai1963 – Divisa Alegre – faixa fronteiriça Minas Gerais x Bahia,
Presidente João Goulart (Jango), acompanhado dos Governadores de Minas
Gerais – Magalhães Pinto – e Bahia – Antônio Lomanto Jr – além de Ministros e
Secretários, inaugura a rodovia Rio-Bahia (antiga BR-4, hoje BR-116).
Naquela época, não havia movimentação de equipes de segurança do EB para
proteger o Presidente da República. A segurança presidencial cabia ao Estado que
o recepcionava. Como o local do evento, Divisa Alegre, situava-se em território
mineiro, a missão destinava-se a Minas, ou mais particularmente, ao 6º BI.
Na véspera da inauguração, 29Mai, selecionei um pelotão e mandei preparar
o caminhão Mercedes Benz para a viagem – pouco mais de 400 quilômetros.
Embarcamos com a tropa na carroceria, o hábil motorista cabo Raimundo, e
partimos logo após o almoço. Chegamos ao destino ao anoitecer, e ocupamos
duas pousadas.
No dia seguinte, com ampla cobertura da imprensa nacional, a almejada
inauguração da rodovia que permitia a ligação Sul x Norte do País. Na oportunidade, como comandante da segurança, relacionei-me, estreitamente, com o Chefe
do Gabinete Militar – General Assis Brasil – que estava muito preocupado com
o esquema de segurança. Contudo, quando ele tomou conhecimento de nosso
dispositivo, acalmou-se.
Terminada a cerimônia com o discurso presidencial, o Governador Lomanto
convidou o Presidente Jango e comitiva para o coquetel de inauguração do
primeiro Motel da Bahia, situado a 7 quilômetros do local, em território baiano.
O Gen Assis Brasil condicionou o deslocamento do Presidente Jango, caso a
segurança das tropas mineiras se deslocasse até o local do evento, onde não existia
nenhum órgão de segurança da Bahia. De minha parte, também condicionei
meu deslocamento caso houvesse aquiescência dos dois governadores. Ambos
autorizaram.7
30Mai963! Penetrei com minha tropa em território baiano. Garantimos
a segurança Presidencial durante quase uma hora, e retornamos até o local

7

Naquela época, o conceito de Motel alinhava-se ao entendimento de sua criação nos EEUU:
local de hospedagem e descanso para viajantes rodoviários. A noção de local para encontros
amorosos só apareceu tempos depois. Foi uma deturpação do conceito original. O Motel, que
se inaugurava às margens da então BR-4, em território baiano, tinha a destinação original.
Anos depois, com a corrupção conceitual, ele fechou. Até há poucos anos, quando Diretor de
um Grupo Empresarial na Bahia, visitei suas ruínas, matando a saudade.
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de embarque do Presidente. Retornando com minha tropa, muito cansada,
pernoitamos numa pousada de Itaobim.
B) 15Set1963 – Mantena/MG – Encontro dos Governadores de Minas Gerais
– Magalhães Pinto – e do Espírito Santo – Lacerda de Aguiar – para assinatura do
Acordo de Paz entre os dois Estados, pondo fim à longa disputa fronteiriça de 60
anos, que teve situações críticas e quase desfecho de confronto armado em anos
pretéritos.
Na véspera, desloquei-me para Mantena com um Pelotão de reforço para a
segurança governamental.
Às 10h00, 15Set, recebemos, no Campo de Aviação de Vila Nova (pista de
terra), o Governador de Minas. Deslocamo-nos até a divisa do Bananal, onde
já se achava o Governador do Espírito Santo. Naquele local, o grande momento
simbólico, aguardado ansiosamente por mineiros e capixabas, que não entendiam
nem compreendiam aquela estúpida disputa que atravessara anos e proporcionara
muitos conflitos que estiveram a pique de uma disputa armada.
Quem quiser conhecer aquele quadro ancestral da chamada “Zona do
Contestado”, existe muita literatura, porém, a mais recomendável, de quem viveu
os problemas e foi um dos apaziguadores (impediu conflitos!), é a obra do Cel José
Geraldo Leite Barbosa: ASPECTO POLICIAL DE MANTENA, editada em 1958.
Oficiais da PM mineira, em diferentes épocas, foram fundamentais no
processo da convivência sem conflitos: Euclides Garcia do Carmo, Altino Machado
de Oliveira, Domiciano Menezes, Júpiter Vieira e, principalmente, Leite Barbosa.
Num clima de paz, as cidades limítrofes – Mantena, Barra de S. Francisco,
Mantenópolis... – festejaram o Acordo. Os Governadores retornaram com suas
comitivas. Cumprida a missão, a tropa sob meu comando também o fez.
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Na Matriz de Santo Antônio//
Governador Valadares, em 23/10/963,
o Tenente Klinger e a noiva
Zaíra Assis de Almeida.
À esquerda, o casal de padrinhos
– Neide Amaral
e Cap. Jacinto Franco do Amaral Melo
– e o Maj. Paulo Moreira Alvim Machado
– Subcomandante do 6º B.I.

Uma mesa no Ilusão Clube/Governador Valadares, onde a família da noiva Zaíra
recepcionou os convidados para o evento de casamento na tarde de 23/10/963.
Assentado, sorrindo, o Ten. Vivaldo Leite de Brito; assentado à retaguarda, trajes civis,
o tenente-dentista Hélio Salgado.
Em pé, à esquerda de Klinger: Cap. Fleury Ribeiro, Cap. Vicente Lopes
e Ten. Francisco Lopes (Chicão).
À direita: Cap. Geraldo Mascarenhas, Ten. Raymundo Nonato,
e o amigo civil Dimas (dono do Pé de Porco).
Assentados à direita: Ten. Dorgival (sorrindo), Ten. Antônio Fernando de Alcântara,
Ten. Jaci Alves de Lima e Ten. Arlindo Juventino Xavier.
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VI – Fechamento de um Ciclo
Quando fui declarado Aspirante, 07Out61, considerava-me um oficial de
infantaria. Não teria nenhum embaraço em conduzir um Pelotão ou Companhia
em ações de combate. Fora este meu embasamento com algumas tinturas
de polícia.
Caindo na realidade e tendo de adestrar uma Cia de Fuzileiros do BG para
suplementar o policiamento ostensivo da capital, fui caindo no real, e constatei
que quase nada sabia de polícia. Então, era ler, ouvir os experientes e quebrar a
cabeça nas ações práticas. Foi o que fiz. Não sei se me dei bem ou mal, mas saí
bem arranhado, carregando como Aspirante dois processos criminais no lombo.
No 6º BI, 1962, dei início à grande arrancada para me tornar efetivamente
um policial. Entrei fundo nos meandros da ciência do “fazer polícia”. Tive acertos
e erros. Encontrei, a partir Cmt. Norberto, grandes mestres que me ensinaram em
lições vivas.
Findando o 1963, como 1º tenente desde 10 de outubro, sentia-me, e era
reconhecido, como um oficial de polícia, tanto pelos meus pares, como pelas
autoridades superiores e por comunidades daqueles vales do leste/nordeste
mineiro. As missões mais espinhosas me eram atribuídas, e cumpridas.
Foi o fechamento – atravessando montes e vales, sítios inóspitos e
bons terrenos, ganhando, às vezes, e perdendo, em outras – de um ciclo de
aprendizagem: o básico. Possuía, razoavelmente, os fundamentos teóricos e
práticos do “fazer polícia”. Mas, na verdade, estava enganado; havia, ainda, um
grande e extenso caminho a percorrer.
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CAPÍTULO 4

TUMULTOS SOCIOPOLÍTICOS
E DESAFIOS

I – Os idos de 1964 – até 31 de Março
O ano iniciou turbulento. O Presidente Jango parecia um mero joguete das
forças políticas em conflito. À margem dos partidos tradicionais – UDN, PSD,
PTB, PR... – emergiam forças de ataque e/ou de defesa, ou de confrontos ideológicos. De um lado, à esquerda do espectro político, Centrais Sindicais incentivando a rebeldia dos trabalhadores urbanos; falanges de camponeses lideradas por
idealistas, às vezes, ou meros agitadores, lastreados no slogan: “reforma agrária
na lei ou na marra” – intentavam a invasão de propriedades no campo; mentor socialista, ladeado de seguidores, empolgava a nação com o “grupo dos onze
companheiros”; bases e células de camaradas comunistas se multiplicavam territorialmente, pregando a ruptura da ordem vigente; facções espúrias, misturas de
todas as tendências, tentavam enfiar uma cunha nos quartéis, semeando a cizânia
entre praças e oficiais. Na vertente contrária, à direita, enquanto representantes
das forças produtivas – fabris, mercantis e rurais – estruturavam-se para a defesa
da propriedade rural e urbana e a preservação dos valores tradicionais, surgiam os
esquemas ultraconservadores, entidades de resistência que se opunham à agitação
no mesmo diapasão em dialética e agressividade como a célebre TFP – Tradição,
Família e Propriedade. No centro, a expectativa do cidadão comum, daquela classe média que, anelando a paz, almeja, dentro da ordem e do equilíbrio, o progresso, mas que, por si só, é inerte; vai para onde os ventos sopram.
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A mídia acompanhava as inflexões do tumulto social e político, assim como
as ondulações da economia que se degradava diante da inquietação e da sequência
de greves puramente ideológicas, que, em última análise, visavam a anarquia e
a desestruturação para tomada do poder. Em uníssono, salvo pequena parcela
claramente atrelada aos atores de uma nova e estranha ordem político-social, o
povo clamava contra o caos que se desenhava nos horizontes da pátria.
Quem hoje, de espírito isento, quisesse compulsar a história, veria muita
semelhança daqueles tempos pré-31Mar64 com o clima de 1917, na Rússia,
precursor da revolução bolchevique. Nosso Kerensky era Jango. Só que faltou à
esquerda radical um Lenine. Se ela tivesse um líder da envergadura deste ou de
um Trotsky, certamente empolgaria o poder e, no viés da história, o Brasil poderia
consagrar uma ditadura comunista (modelo Stalin, Fidel ou Mao) e/ou mergulhar
numa sangrenta guerra civil.
Apesar de toda a convulsão emocional desestabilizadora, restava à nação
uma camada de políticos sensatos, empresários responsáveis socialmente, líderes
religiosos, chefes militares de peso e outros cidadãos grados, de diferentes
tendências ideológicas, que tentavam chamar o Presidente da República à
responsabilidade. Exigiam-lhe uma postura ativa e equidistante, exigiam-lhe uma
atuação de magistrado para serenar os ânimos e conduzir as reformas pleiteadas
dentro de um clima de ordem e harmonia, sob o império da lei. Porém, tudo em
vão, o Presidente Goulart – governante sem pulso e frágil de caráter – se deixava
levar pelos arautos da desordem, não enxergava o abismo para o qual se conduzia,
mormente aquela trilha que o colocava num campo minado de lideranças espúrias
de marinheiros e sargentos. E a ameaça de romper os alicerces da hierarquia/
disciplina militar era algo grave que os militares não aceitavam.
Nessa sequência, notava-se a ambiência se degradando em nível nacional,
não obstante alguns governantes estaduais se mantivessem firmes no resguardo
da ordem e tentassem controlar o Presidente da República. Particularmente em
Minas Gerais, essa degradação ampliava-se em ressonância na região dos Vales
do Rio Doce e Mucuri, tendo como epicentro Governador Valadares. Nesse
município, sede do 6º BI, situavam-se os dois polos: (1) o mais intenso movimento
comunista – com bases atuantes e uma imprensa combativa – e (2) a liderança da
resistência rural, lastreada num aparato de armas, que não admitia invasões de
propriedade em hipótese alguma.
O 6º BI assentava-se sobre um barril de pólvora e teve de agir. Se não o
fizesse com diálogo, persuasão e firmeza, teríamos a irrupção do vulcão. Nos
meses de janeiro, fevereiro e março/1964, o batalhão desdobrou-se para garantir
autoridades federais ligadas à reforma agrária que, visitando a região, foram
hostilizadas e, de certa forma, correram risco de vida. Por outro lado, o comando
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do batalhão, chamando ao quartel, dialogando, mas exibindo disposição de força,
dissuadiu o principal líder rural e seus companheiros de intentar a invasão das
fazendas da Anglo e do Ministério da Agricultura, violações estas que seriam o
passo convocatório para outras que deslanchariam um ciclo de violências com
mortes, pois os ruralistas apresentavam disposição de contra-atacar. Na verdade,
nós, do escalão mais baixo – tenentes, sargentos... – víamos que os dois principais
responsáveis pela ordem pública – TC Mário Simões, Cmt. do Btl, e Maj. Paulo
Reis, Delegado Especial de Polícia – desdobravam-se no sentido de assegurar a
paz social, mas, naquele entrechoque de paixões ideológicas e incentivo à ruptura
da ordem jurídica, não era tarefa fácil.
O primeiro trimestre de 1964 representou para as forças da ordem, na
região do Vale do Rio Doce, um período de prontidão ininterrupta, pois o clima
no batalhão, imune aos pruridos de indisciplina como acontecera em Brasília
(rebelião dos sargentos da Força Aérea) e ocorria no Rio de Janeiro, empolgando
marinheiros e sargentos desavisados, era de coesão e disposição para impedir que
a quebra da ordem pública irrompesse em nossa área de responsabilidade.
O mês de março ia chegando ao seu final e nós, os tenentes, que não
participávamos das decisões em nível de cúpula, mas tínhamos maior penetração
junto ao povo, ao homem da rua e do campo, sentíamos que, apesar de todo o
esforço dissuasório, o conflito entre fazendeiros e o Sindicato de Trabalhadores
Rurais – centro de aglutinação dos pretensos sem terra que almejavam, sob a
liderança de Chicão1, ocupar propriedades – desenhava-se iminente. O dia “D”
seria o 30 de março, quando, segundo se propalava, o Governo Federal entregaria
a Fazenda do Ministério da Agricultura para partilha. Entendiam os ruralistas que
isto seria o rastilho para invasões em série. Não aceitariam.

1

Francisco Raimundo da Paixão, vulgo Chicão, aportou em Governador Valadares na década
de 1950, segundo consta oriundo da zona rural de Conselheiro Pena, exercendo a profissão
de sapateiro. Embora de poucas letras, foi presa fácil do proselitismo comunista. Possuía um
dom inato para a oratória com um discurso modelo proletariado que empolgava as massas.
Usou sua capacidade, inspirado no então famoso líder nordestino Francisco Julião, para
enfronhar-se no movimento da reforma agrária. Assim, com o apoio do líder comunista
Carlos Olavo, principal prócer do Comitê PCB – Vale do Rio Doce – criou, nos primórdios da
década de 1960, o Sindicato Rural de Governador Valadares, que se tornou o polo canalizador
das mensagens de reforma agrária, congregando não só camponeses sem terra, mas também,
e em grande número, trabalhadores urbanos. Com o quadro político favorável à esquerda,
adotou um discurso agressivo que assustou os fazendeiros. Na tarde de 30Mar64, resgatado
e protegido pelo autor, foi conduzido para o quartel do 6ºBI. À noite, juntamente com Carlos
Olavo, foi recambiado para Belo Horizonte, sob escolta, por ordem do Gov. Magalhães Pinto,
tendo sido solto em 31Mar, pouco antes da eclosão do movimento de deposição de JG, por
ordem governamental.
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Com efeito, no dia 30, o batalhão entrou em sobreaviso. O Cmt. Mário
Simões entregou-me o comando de um contingente. A situação explodiu à tarde.
Eis um extrato do noticiário do Diário do Rio do Doce que, no dia seguinte,
exibiu a manchete: UM MORTO E QUATRO FERIDOS NO CONFLITO DO
SINDICATO – “Um grupo de fazendeiros armados atacou, ontem, às 15 horas e
15 minutos, a sede do Sindicato dos Trabalhadores na Lavoura, iniciando-se então
cerrado tiroteio do qual resultaram cinco feridos (...) Dos cinco, apenas faleceu o
Sr. Pascoal Souza Lima, que, ferido na cabeça com dois projéteis, foi levado à Casa
de Saúde Nossa Senhora das Graças, onde morreu às 18 horas e 27 minutos (...)
Pessoas que presenciaram os acontecimentos afirmam que o tiroteio durou cerca de
25 minutos, efetuando mais de trezentos disparos (...) O aviso de que se praticava um
ataque ao Sindicato chegou ao Comandante do 6º BI às 16,25 horas, em presença da
reportagem do DRD, que procurava informações. O aviso veio por telefonema do Sr.
Carlos Olavo. O Comandante destacou o Tenente Klinger para verificar o local que
seguiu acompanhado da reportagem do DRD. Cerca de 20 minutos após chegava ao
Sindicato o destacamento do 6º que dominou a situação e restabeleceu a ordem. A
tropa conduzia armamentos apropriados e até bomba de gás lacrimogêneo. Mais de
duas mil pessoas se aglomeravam nas imediações, obrigando a tropa a evacuá-las
para a praça João XXIII (...). Para despistar os atacantes, a Polícia fez entender que
levaria Chicão numa ambulância, mas quando esta chegou atraindo as atenções
gerais, Chicão foi colocado em jipe e carregado ao Quartel (...) O Delegado Major
Paulo Reis e o auxiliar Ten. Jair Vieira, assim como o Tenente Klinger, compareceram
ao local, tomando todas as providências...”.
É praxe antiga, e acho que perdura até hoje, que às 4ªs feiras, à tarde, não
há expediente administrativo nos quartéis (àquela época o sábado era dia útil,
expediente até às 13h00). Na parte da manhã, o Cmt. Mário Simões passara
reunido em seu gabinete com o Subcmt e o Major Paulo Reis, Delegado de Polícia,
e mais alguns capitães. Por volta de 11h00, convocou-me, determinando que, à
tarde, eu ficaria de prontidão comandando um contingente de 80 praças, bem
armados e em condições de reprimir qualquer distúrbio. Dizia ele que estava
com pressentimento de que poderia ocorrer um conflito armado entre ruralistas
e os homens de Chicão. E acrescentou: “Permanecerei em minha residência
atento aos acontecimentos. Você só se deslocará para intervir mediante ordem
pessoal minha, ou requisição direta do Maj. Paulo Reis”. Foram ordens explícitas e
taxativas. Preparei a tropa com um treinamento expedito sobre manobras táticas
e orientei-a quanto ao cenário que se desenhava, e o nosso papel de mantenedores
da ordem. Em seguida, almoçamos. Por volta de 15h00, o Asp. Djalma, que eu
escolhera como auxiliar de comando, trouxe-me um aparelho portátil sintonizado
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à rádio Educadora. Esta, de forma alarmante, noticiava que o Sindicato Rural
estava sendo atacado a tiros por um grupo de fazendeiros. Imediatamente, tentei
contatos telefônicos com o comandante Mário Simões, mas nada; seu telefone
parecia fora do gancho. Recorri ao Maj. Paulo Reis, porém, sem êxito. As duas
autoridades que poderiam, naquela situação inusitada e grave, autorizar o
emprego da tropa, haviam “evaporado”. Mandei um mensageiro de bicicleta à
residência do comandante. Enquanto isto, homens da imprensa ligavam para o
batalhão, e as emissoras radiofônicas propagavam o conflito. Somente por volta
das 16h00 o comandante ligou-me determinando o emprego da tropa. Mandei
uma parte de caminhão, e enquanto eles embarcavam, desci com o grosso, em
acelerado, a colina de Lourdes rumo ao bairro Santa Terezinha, chegando antes
da viatura, como pretendia. À aproximação da tropa, o conflito entrou em trégua.
Os atacantes, em grande número, recuaram. Estabeleci uma separação. Então,
visualizei o quadro dramático: ao lado do barraco do sindicato, um cidadão
agonizando – Pascoal – e, no interior, Chicão e mais uns quatro, um deles
ferido, repórter do jornal O Combate. Outros que estavam no interior da casa
fugiram com a chegada da tropa, e os fazendeiros situavam-se a uma distância
de aproximadamente 30 metros. Tive de conter os inflamados que, embora em
grande número, não ousaram buscar Pascoal que agonizava, mas, agora, sob o
pálio da força pública, queriam mostrar coragem. Enviei os feridos para o hospital
e mantive as partes em confronto devidamente separadas: do lado do sindicato,
Chicão e minguadas pessoas, das quais recolhi um revólver e duas garruchas; do
lado dos fazendeiros, uns duzentos homens, cujas armas foram escondidas em
viaturas ou já haviam saído do cenário. Nessa altura, o Maj. Paulo Reis chegara
com alguns policiais. Passei-lhe o comando do local e, usando de algum engenho,
consegui colocar Chicão num jipe e conduzi-lo ao batalhão, porque se não fora
isto teria de enfrentar os ruralistas que queriam seu sangue.
Após este turbilhão, estando a cidade inflamada e em polvorosa, o
comandante e todos os oficiais e praças chegaram ao batalhão. Radiogramas e
telefonemas choviam de Belo Horizonte. Tropa foi deslocada para proteger o
jornal esquerdista “O Combate”, e o líder comunista – jornalista Carlos Olavo2 –

2

Carlos Olavo da Cunha Pereira, nascido em Abaeté/MG, em 16Abr1923, de tradicional família
de políticos mineiros, ainda estudante universitário, empolgou-se com a doutrina marxistaleninista, bandeando-se para a militância no Partido Comunista Brasileiro, no qual, como
jornalista, foi um dos próceres do Jornal do Povo – órgão oficial do PCB em MG – que marcou
época nas décadas de 40/50. Após andanças pelo Brasil e fechamento do jornal clandestino,
instalou-se em Governador Valadares, centro de uma rica região com sérios problemas
e conflitos de terra. Segundo consta, chegou foragido da polícia política de Pernambuco,
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foi escondido com família para preservação de sua vida. Já noite, o comandante
chamou-me. Elogiou minha atuação ágil e equilibrada, e colocou-me o problema:
– “Tenho ordens do Gov. Magalhães Pinto para garantir a vida de Carlos Olavo e
Chicão e removê-los para Belo Horizonte. O que você sugere?”. Estando a rua do
batalhão tomada de populares sedentos de vingança e a cidade em clima de guerra
– a essa altura a morte de Pascoal fora noticiada – sugeri-lhe que teríamos de armar
estratagemas para retirá-los da cidade. Ao final, ficou acertado que o comandante,
valendo-se de amigos e com proteção discreta, retiraria Carlos Olavo do local
em que ele se escondera, e eu faria o mesmo com Chicão. O ponto de encontro
seria o posto da Polícia Rodoviária Federal em Vila Isa. Fui para casa, coloquei
trajes civis e retornei ao batalhão. Num velho jipe particular, dirigido por meu
amigo Zé Fernandes, pessoa muito popular na cidade, após esconder Chicão na
traseira, assentei-me como carona. À distância, uma tropa bem armada me daria
cobertura caso o plano de discrição falhasse.
Como disse, as proximidades do batalhão, mais precisamente na Rua Mal.
Floriano, as pessoas se postavam atentas ao que saía. No meio delas, vi muitos
fazendeiros conhecidos, que também me conheciam. De longe, cumprimentei
a alguns. Nossa viatura deslocava-se vagarosamente. No piso eu levava uma
metralhadora de mão e dois carregadores sobressalentes. A uma distância de
mais ou menos 20 metros, a camionete Delayere seguia-me com um Grupo de
Combate bem armado. Se alguém desconfiasse de quem levávamos e quisesse nos
interceptar, haveria um morticínio, e eu escaparia conduzindo o líder sindical.
Porém tudo correu bem, enquanto numa ação diversionista a camionete do 6º
nos ultrapassava e seguia direta pela Mal. Floriano, nós convergimos à direita e
ganhamos a Av. JK. A essa altura, liguei o receptor na rádio Mayrink Veiga, a
pedido de Chicão, para ouvir o discurso de Jango no comício dos sargentos. Em
pouco tempo, estávamos no Posto da PRF, onde desembarcamos e acautelamos o
líder sindical até a chegada da viatura – uma Rural – conduzindo Carlos Olavo. E
esta não demorou. O cabo Mateus, um valoroso e bravo graduado, comandando
dois soldados, um deles motorista, tinha a missão de levá-los a Belo Horizonte,
onde os aguardaria o Cap. Lourival Vasconcelos, no DOPS. Feitas as despedidas,

adotando o codinome “Nei”, logo abandonado, para engajamento pleno na vida social da cidade.
Fundou o jornal O Saci que evoluiu para um semanário de grande penetração: O Combate.
Enviado para BH, sob proteção na noite de 30Mar64, foi liberado pouco antes da eclosão do
movimento de 31Mar64, exilando inicialmente na Bolívia. Só retornou com a anistia de 1979.
Até recentemente circulava por várias cidades, inclusive Governador Valadares, recebendo
inúmeras homenagens da esquerda e exaltado como escritor de renome.
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a viatura seguiu rumo ao trevo de Iapu, onde tomaria o trajeto Ipatinga x capital.
Carlos Olavo e Chicão, convictos de que lhes preservamos a vida, despediram-se
e nos agradeceram penhoradamente.
Para concluir esse episódio: fomos informados, no dia seguinte, que Carlos
Olavo e Chicão, tão logo chegaram ao DOPS nem desembarcaram. O Cap.
Lourival, num carro oficial, guiou o cabo Mateus até ao apartamento do Deputado
Federal Simão da Cunha – irmão de Carlos Olavo – ao lado do Automóvel Clube,
na Av. Afonso Pena. Os líderes valadarenses foram recebidos efusivamente. E aí
terminou a missão: manhã de 31 de março de 1964, e a revolução seria deflagrada
à noite. Tempos depois, soubemos que os dois evadiram-se para a Bolívia, e se
não o fizessem, certamente não escapariam da prisão. No dia 1º de abril, com as
tropas movimentando pelo Brasil, e a situação intranquila, incerta e duvidosa,
as lideranças dos fazendeiros criam que Carlos Olavo e Chicão se encontravam
custodiados no quartel do 6ºBI.
Mas o episódio não terminou, pois um esclarecimento era necessário.
Retornando do Posto da PRF, após despachar Carlos Olavo e Chicão, encontrei
o comandante Mário Simões reunido em seu gabinete com alguns oficiais e o
Delegado de Polícia, Maj. Paulo Reis. Após anunciar-lhe missão cumprida, não
aguentei e perguntei-lhe: – Comandante, por que o senhor e o major Paulo Reis não
foram encontrados entre 15h00 e 16h00, quando o conflito poderia ser abortado com
o emprego da tropa sob meu comando, e assim teríamos evitado morte e ferimentos?
Todos ficaram perplexos com minha ousadia de jovem tenente. E o
comandante, primeiro olhou-me severamente e, em seguida, trocou sorrisos com
o major Paulo Reis. Depois, respondeu-me laconicamente: – Tenente, você é muito
novo. Certas coisas o jovem não compreende. Vai dormir porque você está esgotado,
e nós precisamos de você amanhã bem cedo, porque o Brasil está sacudido e, talvez,
o batalhão tenha de se deslocar para uma frente de combate.
Com o tempo, fomos entendendo. As duas autoridades sabiam do ataque.
Tinham dado o prazo de uma hora para os atacantes resolverem a questão. Porém,
estes, sem comando, atacaram atabalhoadamente. Embora superiores em pessoas
e armamento, foram rechaçados por um número menor, armado de poucos
revólveres, garruchas e foices. Pelo que fiquei sabendo, houve uma covardia
tremenda na hora que se viram diante das balas dos atacados, e recuaram. Então,
Pascoal, homem reconhecidamente corajoso, convocou um grupo ao avanço para
resolver de vez a questão, e foi à frente, quando os disparos o atingiram. Seus
pretensos seguidores, ao invés de socorrê-lo, estando ele agonizante, recuaram.
Uma história de medo, covardia e imprudência. Eu e meus policiais socorremos
Pascoal, mas este, desacordado, já perdera muito sangue.
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Esclareça-se, também, e isto ficou bem delineado com o tempo, que os
coronéis Pedro e Altino, ambos militares da reserva e fazendeiros, eram os líderes
da resistência. Tinham como norte estratégico, principalmente aquele ao qual fora
entregue a liderança de qualquer ação, que, de forma alguma, atacariam; só se
mobilizariam em defesa de propriedades invadidas. Em suma, não permitiriam
invasões nos Vales do Rio Doce e Mucuri.
Qualquer ação seria reativa, em legítima defesa, com amparo da legislação
então vigente, inclusive constitucional, que garantia, como claúsula pétrea, o
direito à propriedade. O ataque ao Sindicato Rural se fez à revelia desses dois
líderes, comandado por alguns açodados e despreparados fazendeiros. E deu no
que deu: de um lado, um cenário dramático recheado de covardia por parte dos
atacantes, com o gesto corajoso, mas imprudente, de Pascoal; de outro lado, uma
brava e corajosa defesa por parte dos liderados de Chicão.
Aí está, expurgados os coloridos ideológicos das partes que se confrontaram,
a verdade histórica crua e nua. Outra verdade: salvamos a vida de Carlos Olavo,
o comandante Mário Simões e nós, e eu, pessoalmente, por duas ocasiões bem
claras, salvei a vida de Chicão. Não sei se eles, que, segundo consta, já faleceram,
reconheceram isto. Pelo menos Carlos Olavo, em um a obra que publicou, saiu
pela tangente; não lhe ficaria bem, parece-me, reconhecer que foram salvos por
militares.
Ao final, assinale-se o paradoxo: O ataque contrariou o Cel. Pedro, cuja
diretriz sensata era preparar-se para a defesa. O único morto foi seu genro –
Pascoal – que deixou uma jovem viúva com quatro filhos pequenos: dois meninos
e duas garotas. O velho e respeitado chefe, sem ressentimentos ou anseios de
vingança, não obstante vilmente caluniado, amparou sua filha e educou essas
crianças.
De 31 para 1º de abril, embora exausto, não dormi, permaneci na faina de
preparação da tropa. O 6ºBI, depois de recebidos os Planos de Ação, mobilizara-se
e encontrava-se ECD3. Coubera-me o comando de uma Cia. de Fuzileiros.

3

ECD, à minha época (não sei se ainda vige), era um código militar, para uso
normalmente nas comunicações via rádio que significava: ESTOU EM CONDIÇÕES
DE COMBATE. O comando do 6ºBI já fora alertado através de radiogramas cifrados
da iminência de uma sublevação da força pública mineira, ao lado das forças federais
sediadas em Minas, contra o governo central. Sucessivos radiogramas nos colocavam
de sobreaviso no tocante às hipóteses possíveis de ações táticas da unidade no contexto
estratégico. No entanto, os planos só chegaram em 01Abr, trazidos pelo tenente Leonel
Arcanjo (Cmt Geral na década de 80), utilizando um avião monomotor.
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Ficamos todos nós, colados às emissoras de ondas-curtas que davam informes
sobre as tropas mineiras – o Destacamento Tiradentes, misto de tropas federais e
estaduais sob o comando do Gen. Muricy, que marchava contra o então poderoso
esquema do Pres. Jango Goulart – os regimentos e batalhões do I Exército, sediados
no Rio de Janeiro. Os radiogramas cifrados davam conta da marcha do 10ºBI/
PMMG, em vanguarda, rumo à capital federal: Brasília, seguido pelo 12ºRI/EB.
Havia uma expectativa sobre o nosso deslocamento: Invasão do Espírito Santo,
assegurando abastecimento por mar? Bloqueio ao norte da rodovia Rio-Bahia
(em Itaobim), barrando um possível avanço das tropas da 6ªRM? Reforço para o
sul via Muriaé/Além Paraíba?
A situação era incerta. O futuro, incerto. Nós, os tenentes e praças, questionávamos: E se Minas Gerais ficasse ilhada? Caso fôssemos vencidos, qual seria
nossa situação de força rebelada? Seríamos desmobilizados? No meio dessas inquietações e incertezas, e em sendo as forças de sustentação do Governo Goulart
esmagadoramente superiores, ansiávamos pelo combate, e pensávamos “com nossos botões”: é melhor morrer em combate a ser humilhado como vencido. Todavia,
ainda no 1º de abril, tal qual uma mentira fabulosa, as coisas foram clareando.
A poderosa força do I Exército deslocara-se com seus tanques e canhões, mas não
combatera, abrira caminho para as forças mineiras que rumavam ao Rio de Janeiro. Noutra ponta, o 10ºBI ultrapassara Paracatu e aproximava-se de Brasília, não
encontrando resistência. O desenho da vitória estava bem nítido.

II – O Pós 31 de Março: Primeiros momentos
Aquartelado o 6ºBI, os ventos da vitória chegaram a Governador Valadares,
estando a cidade despoliciada. Então, alguns “idiotas”, inebriados pelas notícias,
montaram desordenadamente uma “caça aos comunistas”. Empastelaram o jornal
“O Combate” e queriam o sangue dos líderes da esquerda. Não encontrando
Carlos Olavo nem Chicão e outros cabeças, já em outras paragens, passaram a
atacar a tiros, e indiscriminadamente, a quem conheciam como praticantes ou
simpatizantes da doutrina marxista-leninista, e nessa “loucura” confundiam
meros próceres sindicalistas ou trabalhistas com perigosos agitadores. Assim,
a família Soares foi atacada, e outras o seriam. O 6ºBI teve de movimentar-se,
alertado principalmente pelo ínclito e respeitado magistrado Joaquim Assis
Martins da Costa e pelo Cel. Pedro Ferreira, que, malgrado a dor do sepultamento
recente de seu genro, não concordava com os desmandos fora e acima da lei, e pôs
a força de sua liderança em ação para frenar os abusos.
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Colocada a cidade em ordem, estando a revolução apropriada por um
General que emergira como o mais antigo da guarnição do RJ – Artur da Costa e
Silva – o 6º não voltara à rotina. Virou ponto de triagem dos presos que chegavam
das cidades dos três vales de sua jurisdição. Os Delegados de Polícia – a maioria
despreparada e movida por paixões políticas – cumprindo ordens do governo
mineiro, iam prendendo desde um ou outro entusiasmado com ideias vermelhas
ou agitando na onda do proselitismo das invasões de propriedade até uns poucos
realmente envolvidos com o proscrito Partido Comunista ou que tivessem
aderido ao então abominável Grupo dos Onze de Leonel Brizola. O comandante
mobilizou os oficiais e sargentos para fazer a triagem: quem devia ser solto ou
enviado para o DVS - Departamento de Vigilância Social (ex-DOPS).
Fiz parte da triagem e interroguei alguns. Deparei-me com situações risíveis.
Trouxeram-me um cidadão, parece-me que de Virginópolis, com material
subversivo apreendido: livros de capa vermelha. Era uma coleção de livros de Rui
Barbosa, encadernados em vermelho. Chamei o cabo que trouxera o material e
o inquiri. Resposta: – Sô tenente o delegado mandou que eu prendesse o homem,
comunista perigoso, e desse uma busca em sua residência, apreendendo todo
material vermelho. Aí eu cumpri a ordem. Interroguei o leitor de Rui Barbosa.
Tratava-se de um professor de ideias esquerdistas, bem estudioso, simpatizante
da doutrina marxista, mas um mero teórico, nada havia, a não ser no campo das
ideias, que o incriminasse, nem mesmo aderira ao Grupo dos Onze. Levei o fato
ao Subcmt que autorizou devolver o material ao homem, pedir-lhe desculpas e
liberá-lo. Outros fatos não iguais, mas com alguma semelhança ou até pitorescos,
aconteceram naquela avalanche de pessoas detidas que chegavam ao batalhão. Ao
final, pequena parte – realmente envolvida em agitação ou adeptos e propagadores
conhecidos do PCB – foi encaminhada a Belo Horizonte (uns três ônibus).
Nessas transferências de presos, precisei atuar para salvar da gana dos caçadores
de comunistas alguns amigos, pessoas que eram contra as injustiças sociais ou
defendiam uma reforma agrária, mas que, na onda do momento, foram taxados
de comunistas e clamava-se, em movimento organizado, a detenção dos mesmos.
Lembro-me de um caso específico: OC, meu vizinho e amigo, cidadão de elevada
cultura, Gerente da Loja A Brasileira, de propriedade de seu irmão. Era defensor
dos pobres, proclamava uma melhor justiça social, mas não era subversivo. Na
época, para livrá-lo da sanha dos que queriam sua prisão, trouxe-o ao batalhão
como se fora um preso. No primeiro ônibus de transferência, pedi ao chefe da
escolta – tenente Raymundo Nonato – que o levasse e deixasse num local de
confiança e seguro, e ele retornaria quando as paixões e os ânimos serenassem.
Confusão e mais confusão, após definido que se esboroara o esquema
militar “invencível” que sustentava o Presidente Goulart. Dentre as prisões
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ocorridas naqueles primeiros momentos, uma ficou bem gravada, porque fui eu o
designado para efetuá-la. Não sei o dia exato, mas foi nos primeiros dias de abril.
O Cmt chamou-me ao seu gabinete e mostrou-me um radiograma decodificado
que acabara de chegar: determinava a prisão do ex-Prefeito de Teófilo Otoni
– Petrônio Mendes – com recambiamento, via aérea, de imediato, para Belo
Horizonte, onde o esperava o Diretor do DOPS. Perguntou-me o comandante
se o conhecia, respondi negativamente, acrescentando que não sabia de quem se
tratava. Explicou-me, então, que Petrônio era o médico dos pobres, líder de grande
prestígio popular, e a população, caso soubesse de sua prisão, poderia reagir,
impedindo-a. E acrescentou: – Não obstante uma Cia. de Fuzileiros se encontre
em Teófilo Otoni, sob o comando do Cap. Sinval, não quero envolvê-lo, para evitarlhe desgaste decorrente da prisão desse líder. Você levará uma tropa daqui para
uma ação veloz. Temos de cumprir a ordem. Pedi-lhe tempo para me informar
e esquematizar um plano. Em seguida, conversei, descompromissadamente,
com alguns oficiais e praças que conheciam a região e lá estiveram destacados,
perguntando-lhes, sem revelar o porquê, sobre a pessoa de Petrônio Mendes.
Todos foram unânimes em elogiar o médico e o político, tido como muito
popular e protetor dos pobres. E nisto, tive uma informação importante, dandome conta de que o cabo Otacílio era seu compadre, muito amigo e tinha acesso
à sua residência. Em seguida, troquei radiogramas com o Cmt. do Destacamento
Policial de Teófilo Otoni, dizendo-lhe que precisava do cabo Otacílio às 05h00 da
manhã, para uma diligência em Ladainha.
Devidamente informado e plano formulado mentalmente, fui ao Cmt. Mário
Simões. Disse-lhe que me bastava uma Rural, que eu já colocara em ordem de
marcha, e levaria apenas dois policiais em trajes civis: Cabo Teodoro e Sd. Dimas
Zildo do Prado. Eu também iria em trajes civis, e sairiade Gov. Valadares por volta
das 03h00 da madrugada, e até às 09h00, acreditava estar com o homem de volta.
Ele achou meus recursos escassos, mas lhe afiancei que cumpriria a missão, e ele,
a essa altura, com mais de um ano de comando, sabia que eu não falhava.
Às 03h00, saí. Bem armado, ainda levei um carona agradável, do qual me
lembro até hoje: o conhecido major-médico Glicério Alves Pinto, irmão do
Prefeito Anísio Pinto, de Carlos Chagas, ao qual viera visitar, mas ficara retido em
Gov. Valadares por causa da eclosão do movimento armado. Foi um bate-papo
interessante, inclusive, sem lhe dizer minha missão, falei sobre Petrônio Mendes,
a quem ele se referiu como grande amigo. Como planejado, cheguei a Teófilo
Otoni pouco depois das 05h00. Deixei o Maj. Glicério na Estação Ferroviária,
e fui encontrar o cabo Otacílio. Expliquei-lhe que estava incumbido de uma
missão secreta e precisava de informações do Dr. Petrônio. Ele se prontificou, sem
maiores delongas, em levar-me à residência do político, visto que este se levantava
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bem cedo. Com efeito, antes das 06h00, a cidade ainda deserta, fui apresentado ao
meu alvo, no alpendre de sua morada. Diante do cabo estupefato, dei-lhe voz de
prisão em nome do governo mineiro e algemei-o, colocando-o no banco traseiro
da viatura, onde também entrou o Otacílio que, choroso, justificava que nada
sabia. Às perguntas do detido, que estava assustado e perplexo com sua prisão,
fui lacônico, dizendo-lhe que apenas cumpria ordens. Ao cabo Otacílio, adverti
que ele deveria manter silêncio sobre o acontecido, dando-me prazo de duas
horas para chegar a Governador Valadares. Creio que, se ele tivesse condições,
impediria a prisão do seu amigo.
Eis aí o fato, de que me lembro em detalhes. No mesmo dia, o políticomédico foi recambiado para Belo Horizonte, num avião fretado. Uma semana
ou duas depois, retornou a Teófilo Otoni. Não consegui atinar até hoje sobre o
motivo da prisão. Algum problema político com o Gov. Magalhães Pinto que era
o comandante civil da revolução?! Alguma intriga?! Ao soldado, não cabe indagar.
O certo é que, tempos depois, cursando a Faculdade de Direito de Governador
Valadares, soube que uma das alunas me detestava: era filha de Petrônio Mendes.
Espinhos da vida de soldado!
No dia 09 de abril, cobrindo o vácuo que se fizera, o denominado Comando
Supremo da Revolução – os recém-assumidos Ministros da Guerra, da Marinha
e da Aeronáutica - editou o Ato Institucional nº 01, investindo-se de Poder
Constituinte e suspendendo diversas garantias constitucionais, além de convocar
eleições para complementar o mandato do Presidente deposto. Tudo indicava
que a posse do poder seria transitória. Um novo Presidente seria eleito em 03 de
outubro de 1965 e tomaria posse em janeiro de 1966. A repressão para consertar o
Brasil não duraria dois anos. Contudo, como se viu, não foi bem isso que aconteceu.
Porém aí começa outra história, e nesta, fomos, de longe, meros espectadores.
O Vale do Rio Doce, inebriado pela vitória da revolução, continuava agitado.
Os açodados e vingativos homens da extrema-direita queriam continuar a caça
indiscriminada à esquerda. Tivemos de contê-los. Muitos presos, aguardando
ordens da capital, continuavam custodiados no batalhão. Esperava-se um
Delegado Especial de Polícia para desenvolver o inquérito com fulcro na Lei de
Segurança Nacional, pois o Estado fora dividido em circunscrições para efeito de
apuração dos delitos contra a ordem política e social, e a Secretaria de Segurança
Pública, atuando em conjunto com o comando do Exército, estava designando
Delegados de Carreira e/ou Oficiais Superiores experientes para conduzir as
investigações. Caberia a essas autoridades, no decurso das investigações, manter
pessoas presas, decretar prisões, indiciar, liberar, porquanto as garantias e direitos
individuais estavam suspensos por seis meses.
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III – Um Jovem Tenente Jogado na Fogueira
COMENTÁRIOS INTRODUTÓRIOS
Exceto na região de Governador Valadares, as agitações pré-31 de março não
desembocaram em conflitos e nem exigiram presenças constantes de comandantes
militares, Secretários de Estado e Ministros da União. Em verdade, a região do
Vale do Rio Doce constituiu-se no epicentro do que seria uma conflagração. De
um lado, a esquerda – liderada por conhecidos próceres comunistas – ativaria o
fogo com invasão de propriedades. De outro, os proprietários – liderados pelo
legendário e respeitado Cel. Pedro Ferreira dos Santos – impediriam a consecução
das invasões. E este, respondendo às inúmeras entrevistas de órgãos jornalísticos
de São Paulo, RJ e capital mineira, fora direto e taxativo: “qualquer tentativa de
invasão seria recebida à bala”. À época, a revista O Cruzeiro – semanário de maior
circulação nacional, dedicou uma reportagem ao pré-conflito que se desenhava
em Governador Valadares. Eis, para melhor compreensão daquele tormentoso
clima, alguns trechos da reportagem publicada em 14 de março de 1964:
“A luta em Governador Valadares, entre fazendeiros e pretendentes à terra não
teria maior repercussão se não simbolizasse um litígio de âmbito nacional, ainda
que embrionário. O quadro regional mostra-se sombrio: os sem-terra dispõem-se
a ir até a violência para consegui-la, enquanto os proprietários prometem repelir
os invasores à bala, se as autoridades cruzarem os braços (...) Convém lembrar que
o índice de assassinatos em Governador Valadares é dos mais altos de Minas, e que
a região ainda hoje é infestada de pistoleiros (assassinos profissionais), em cujo
combate celebrizou-se o hoje Coronel Pedro Ferreira dos Santos, espécie de Wyatt
Earp caboclo (...) Como os fazendeiros encaram a Reforma Agrária? De modo
geral se declaram favoráveis, desde que executada dentro da lei (a ser aprovada).
Alguns até sugerem a criação de grupos de colônias agrícolas, pelo Governo, que
se encarregaria de dar-lhes completa assistência técnica, financeira e social. O que
eles temem mesmo são as invasões. Aliás, toda agitação verificada em Valadares
tem sua raiz na perspectiva de invasões, anunciadas pelo líder Chicão. Se as
autoridades evitarem isso, os ruralistas estão dispostos até a ceder parte de suas
terras, talvez lembrando o velho refrão: “vão-se os anéis, mas ficam os dedos”.
Também não se opõem à criação de sindicatos de lavradores (...) Entretanto,
negam qualquer autenticidade ao Sindicato dos Trabalhadores na Lavoura,
dirigido por Chicão (...) São contra a sindicalização de pessoas que nunca foram
da lavoura e receberão terras “na lei ou na marra” (...) Como está a situação em
Governador Valadares? Quem responde é o líder marxista Carlos Olavo da Cunha
Pereira, irmão do Deputado Federal Simão da Cunha (UDN-Minas), dono do
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jornal “O Combate”, e mentor intelectual de Chicão (segundo os fazendeiros) – da
parte dos trabalhadores rurais está calma e tranquila. Porque eles estão confiantes
de que o Governo cumprirá integralmente o prometido: a divisão da Fazenda
do Ministério e a desapropriação das fazendas da Anglo e da Grã-Duquesa de
Luxemburgo. Os lavradores não tencionam invadir terras de ninguém. O perigo, a
nosso ver, reside no desespero de que se acham possuídos os srs. Fazendeiros que,
além de tentarem agredir o Sr. João Pinheiro Neto, proclamaram abertamente que
estavam organizados em milícias, sob o comando do Cel. Pedro Ferreira, oficial
reformado da Polícia Militar, e de que possuíam metralhadoras e granadas de mão
para impedir qualquer medida de Reforma Agrária…”
A revista alonga sua reportagem entrevistando também os coronéis Pedro
e Altino que traçam o quadro caótico de situação, reflexo da penetração ativa do
comunismo internacional. Mostram o perfil agressivo de Chicão que, inclusive,
convocado, em 01Fev64, a uma reunião no 6ºBI, afirmara, em alto e bom tom, na
presença do comandante do batalhão, do representante do Gov. Magalhães Pinto
e do oficial superior emissário do Cmt. da 4ª Divisão de Infantaria: - “Não faz
mal que morram dois milhões de brasileiros nesta luta pela posse das fazendas. Nós
iremos invadir as propriedades e faremos os fazendeiros engolir os caixotes de armas
que possuem. Estamos cansados de esperar por uma solução pacífica e usaremos
as nossas garruchinhas pra reduzir à impotência os fazendeiros. Os reacionários,
fazendeiros e banqueiros são ladrões e vão ficar sem as terras”.
Finalizando, a revista O Cruzeiro tira suas inferências: “Em Valadares, não
existe mais a mesma tranquilidade de antes, porque todos sabem que o desespero
dos sem-terra, liderados por Chicão, poderá explodir de repente. Por enquanto
eles esperam a distribuição de terras, alvoraçados pelas promessas do Presidente
da SUPRA. Entretanto, se isto não acontecer, a decepção e a revolta poderão fazêlos acompanhar Chicão e outros líderes no assalto às fazendas. Aí, então, correrá
sangue, porque os fazendeiros se dispõem a jogar até as vidas na defesa de suas
propriedades, trocando a amena liderança do Cel. Altino Machado pelo agressivo
comando do Cel. Pedro...”
Esses trechos da reportagem, feita em fevereiro/64, evidenciavam que
Gov. Valadares era o principal “barril de pólvora” naquelas ondulações políticas
que antecederam o 31 de março. E depois: assassinatos e tentativas gratuitas à guisa
de vingança contra pseudoadeptos do comunismo. Sangue antes; sangue depois!
Consagrada a vitória e deposto Jango, veio a implacável repressão aos comunistas no contexto da nova ordem revolucionária. Delegados Especiais, adredemente escolhidos e designados entre os mais experientes oficiais superiores
da força pública e autoridades da polícia judiciária, desenvolviam investigações
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e formulavam os inquéritos que, crivados pela ID4, seriam remetidos à justiça militar. Era a fase de judicialização do movimento armado e popular que
derrubara Jango.
Para Governador Valadares, inicialmente fora designado o Cel. Walter Viana,
oficial austero e com tradição de notável conhecimento em Direito, formado
com distinção pela Faculdade de Direito/UFMG. As autoridades esperavam,
ansiosamente, sua chegada, pois era preciso resolver o problema das dezenas
de presos, alguns na cidade, mas a maioria lotando os xadrezes do DOPS, em
BH. Espera vã! Outro coronel, cujo nome não me lembro, foi designado, mas
recusou. Então, os jornais da capital anunciaram o nome de um Delegado Geral
de renome – Bolivar Malaquias – mas essa designação também se frustrou.
Comentava-se, à época, que ninguém queria enfrentar uma apuração onde o
ambiente esquentara em demasia, e dois líderes poderosos davam as cartas: Cel.
Pedro Ferreira e Cel. Altino Machado. Assim, a ausência de uma autoridade para
apurar os fatos, inclusive para solucionar situação de presos sem culpa formada,
preocupava a todos. Também a mim, pois eu, casado na cidade e já com um bom
círculo de relacionamento e amizade, era inquirido por amigos e parentes sobre a
situação de alguns ingênuos que haviam caído na rede de repressão, mas não eram
subversivos, e cujas famílias passavam necessidade.
A essa altura dos acontecimentos – correndo o mês de abril – o 6ºBI foi
retornando às atividades normais. Ocupando a S/2, cumulativamente com a Cia.
de Recrutas, que me ensejava o salário de capitão, voltei toda minha atenção à
formação de soldados para suprir a crônica carência do batalhão. Eis que, ao final
de abril, chega um radiograma do Comando Geral, determinando minha imediata
apresentação ao Diretor do Departamento de Vigilância Social (ex-DOPS) – Dr.
Fábio Bandeira de Figueiredo – em Belo Horizonte. Consultei o Cmt. do batalhão,
e ele ignorava o motivo da convocação.
O TENENTE ASSUME O INQUÉRITO
Incontinente, fui despachado para BH. Antes de apresentar-me ao Diretor
do DVS, que só conhecia de nome, fui ao Dr. Luiz Soares da Rocha – Delegado
Geral do Estado – na tentativa de desvendar o que me estava reservado. Recepção
agradável e educada, como era do feitio desse grande policial que já ocupara os
altos cargos da segurança pública mineira, inclusive a Chefia de Polícia, órgão que
antecedeu a Secretaria de Segurança Pública.
Com o Dr. Luiz tive todos os esclarecimentos (mais ou menos reproduzo o que
ouvi): – Meu jovem tenente, estamos em maio e as autoridades estão preocupadas.
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Todos os inquéritos para apurar infrações à Lei de Segurança Nacional estão em
andamento, alguns já concluídos. Porém, a principal região – Governador Valadares
– não conseguiu deslanchar. Os oficiais ou delegados escolhidos, com argumentos
ou evasivas, recusaram. Temos acompanhado seu trabalho, e o seu nome surgiu
como a pessoa ideal para resolver o impasse, em face sua vivência no Vale do Rio
Doce. Alguns levantaram o problema de sua pouca idade, mas, conhecendo-o, fui
acompanhado pelo Comando Geral, e definimos por seu nome para conduzir as
investigações.
Após os esclarecimentos do Dr. Luiz, confesso que fiquei perplexo, mas, como
soldado, não podia me esquivar. Aceitei e ponderei: – Dr. Luiz, é um inquérito
policial de envergadura, utilizarei uma boa equipe do 6ºBI, no entanto, preciso
de, pelo menos, um Escrivão experiente. Retrucou-me o Dr. Luiz: – Pensamos
nisso, conversamos com o Pedrinho, e o Escrivão Almir Batista de Souza ficará à
sua disposição. Começava aí um trabalho em dupla, que se prolongou em outras
missões, e a edificação de uma forte amizade.
Devidamente esclarecido, apresentei-me ao Dr. Fábio Bandeira de
Figueiredo – Diretor do DVS – autoridade da cúpula da segurança pública e
muito prestigiada pelos “donos da revolução”. Era pessoa que se vestia com muito
apuro, educadíssimo, humano e de fino trato. Tratou-me com muita gentileza.
Apresentou-me aos Delegados Chefes de Divisão e aos Investigadores, dandolhes ciência de minha designação e recomendando-lhes que me apoiassem no
que fosse necessário. Após essa preliminar, entregou-me a Portaria 194, assinada
pelo Secretário de Segurança Pública José Monteiro de Castro, em 29 de abril de
1964, designando-me “para exercer as funções de Delegado Especial de Polícia
à disposição do Departamento de Vigilância Social, para diligências na região
de Governador Valadares” , e disse: – Tenente Klinger, o problema agora é seu.
Estou com quase vinte presos de Governador Valadares. Gostaria que você fizesse
uma triagem, verificando a necessidade, ou não, de mantê-los encarcerados aqui na
capital, longe de suas famílias.
Ainda no antigo DOPS, entrei em ação. Conversando com os presos da região
de Governador Valadares, tomei conhecimento da situação, inclusive alguns
casos dramáticos de família em abandono. Deliberei levá-los todos para a origem,
soltando-os sob compromisso, pois não via neles – homens profundamente
arrependidos dos deslizes – nenhum perigo à ordem pública. Aliás, os grandes
líderes da subversão não foram presos; fugiram, e alguns se encontravam fora do
país, como Carlos Olavo e Chicão. Essa ação, apoiada pelo Dr. Fábio, trouxe-me a
confiança e o reconhecimento daqueles homens.
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FASE DE INVESTIGAÇÃO
Ainda no ex-DOPS, comecei meu preparo para as investigações. Li
documentos que me foram disponibilizados sobre o Partido Comunista Brasileiro
- histórico, suas bases e modus operandi - mormente em Minas Gerais e, em
particular, no Vale do Rio Doce. Consegui, e li, um clássico na área de crimes
políticos: o Manual de Polícia Política, editado pela Academia de Polícia/SP.
Adentrei-me numa seara que, praticamente, me era desconhecida, pois possuía
tão somente certa desenvoltura para investigar delitos contra a vida, o patrimônio
e os costumes. Esse preparo preliminar me foi altamente útil. Desenvolvi um
exame de situação, assenhoreando-me do quadro de Governador Valadares,
epicentro de atuação subversiva do PCB no leste mineiro.
Esse exame, ensejou-me, outrossim, definir minha linha de atuação,
eliminando um vetor que, na chama do 31 de março, era tido como o grande
eixo da agitação – o Grupo dos Onze, preconizado nos chamamentos do líder
esquerdista Leonel Brizola e irradiado a todo o Brasil pelas ondas potentes da
Rádio Mayrink Veiga (fechada em 1965 pelo governo da revolução). A cidade
tivera diversos grupos instalados na onda do entusiasmo; identificamos mais de
100 participantes. Na verdade, esses grupos, ainda incipientes em março de 1964,
não tiveram nenhuma ação que os enquadrasse como subversivos. Contudo, na
avalanche repressiva dos primeiros dias pós-31Mar64, muitos cidadãos foram
presos pelo simples fato do envolvimento no “canto de sereia” de Brizola, aderindo
à utópica pseudo-organização subversiva (soltei diversos deles que mofavam nos
xadrezes do ex-DOPS). Assim sendo, reconhecendo a inofensividade dos GG11
valadarense, concentrei minhas investigações tão somente no desenvolvimento
da organização e atuação do PCB dentro de sua conotação infringente da Lei de
Segurança Nacional.
Em Governador Valadares, em sala cedida pelo Cmdo 6ºBI, instalei a
sede de minha Delegacia em diligência, baixando a Portaria que deu início às
investigações em 05 de maio de 1964. Antes, porém, do início das diligências,
pedi uma conferência com o Cel. Pedro Ferreira, com o qual obtive orientações
de profundo saber e experiência que procurei retratar em um texto do livro Um
Certo Delegado de Capturas, p. 571. Em resumo, recebi preciosas orientações de
como lidar com os indiciados em crimes políticos: violência de maneira alguma,
inteligência nos interrogatórios, conhecimento da doutrina comunista etc.
Apesar da fuga dos líderes principais – Carlos Olavo, Chicão, Sérgio
Machado, Plínio Mendes, Rui Barbosa – inclusive algumas consentidas pelo altopoder político estadual (vide caso Carlos Olavo e Chicão), consegui interrogar
diversos próceres do Comitê do VRD, células e bases integrantes do PCB.
Estes, através de pacientes interrogatórios – a essa altura, a revolução endurecia
a repressão, e o medo de prisão, onde não havia HC, nos favorecia no aspecto
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psicológico dos interrogatórios – nos deslindavam a estrutura e funcionamento
do ilegal e revolucionário partido, inclusive sua forma de atrair simpatizantes para
suas fileiras.
Foi um criterioso trabalho de campo, levantando células e bases do PCB,
fazendo buscas e apreensões de material subversivo. Concomitantemente,
estabelecido o quadro de situação em que funcionava o partido, à época ilegal e
clandestino, cujo Comitê do Vale do Rio Doce fora implantado em Governador
Valadares, interroguei 20 indiciados – alguns líderes de células e bases, e outros que,
não participantes, apoiavam financeiramente – e inquiri 28 testemunhas. Segundo
nossos levantamentos, os principais líderes – 17 – aqueles que, efetivamente,
comandavam o comitê regional, se achavam foragidos (alguns no exterior) desde o
momento da eclosão do movimento de deposição de Jango Goulart. Dentre esses,
o Secretário-Geral Carlos Olavo, o imediato Adv. Plínio Mendes, o Tesoureiro
Empresário Sérgio Machado e o chefe das pretensas invasões rurais, o Chicão.
Meu trabalho, ao lado de uma seleta equipe – dois escrivães e 12 investigadores
– se estendeu, em tempo integral, de maio a meados de julho, quando entreguei
o volumoso inquérito – 236 páginas com extenso relatório e 34 indiciados - ao
titular do ex-DOPS, Dr. Fábio Bandeira.
Em meu relatório, com base nos levantamentos de campo, interrogatórios
e depoimentos coligidos, foi-me possível desenhar a evolução do PCB na região
de Governador Valadares, grande polo geoeconômico desde a década de 40.
Assim que a riqueza regional avultou-se, pouco antes dos anos 50, os primeiros
doutrinadores do então comunismo internacional se instalaram. Porém, em 1957,
com a chegada de um prócer nacional – codinome Nei – o PCB recebe o grande
impulso, implementando um Comitê Regional e células de porte. Esse Nei, em
pouco tempo, aproveitando as liberdades da era JK, desafivelou sua máscara,
identificando-se como o jornalista comunista Carlos Olavo da Cunha Pereira, e
criou o jornal O Saci, logo evoluído para o semanário O Combate que, em pouco
tempo, se tornou poderoso órgão de esquerda, inclusive com apoio financeiro de
comerciantes, alguns temerosos da penetração popular do órgão de imprensa e
sua agressividade na abordagem dos temas.
Em verdade, Carlos Olavo determinou uma configuração atuante do PCB
na região, tornando Governador Valadares ponto focal da subversão. Foi também
sob a gestão de Carlos Olavo que aportou à cidade aquele que seria seu braço
direito: Adv. Plínio Mendes Martins. A partir daí o PCB foi enlaçando pessoas de
peso na sociedade, nem todos simpatizantes do marxismo-leninismo, mas que
acorriam às hostes da organização, apoiando-a inclusive financeiramente, visando
uma situação de conforto/proteção caso viesse aquela organização empolgar o
poder (e tudo caminhava para isso, não fora a reação da maioria da população
com respaldo militar).
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CONCLUSÃO
Com a entrega do Inquérito Policial que, segundo soube, incorporou-se a
um IPM encaminhado à Auditoria 4ª Região Militar/Juiz de Fora, fiz um ligeiro
repouso, aguardando designação que logo viria.
As bases comunistas se desmantelaram completamente na região. Na
época, salvo os foragidos, não vi necessidade de pedir a prisão preventiva dos
indiciados, alguns dos quais nem mesmo foram denunciados pela Promotoria
Militar. Dentre os interrogados/inquiridos, nenhum guardou mágoa contra a
minha pessoa (pelos menos, isto nunca aflorou). No decurso das investigações,
conhecendo quase todos, procurei tratá-los, às vezes firme com alguns, mas
dentro dos parâmetros de respeito à dignidade da pessoa humana. Outro fator
que eliminou o clima de ansiedade e temor em Governador Valadares foi minha
decisão de fazer uma “peneira” nos chamados Grupos dos Onze que, na verdade,
emergiram incipientes na onda do entusiasmo dos apelos midiáticos de Brizola,
arrebanhando uma maioria de ingênuos sem nenhuma inclinação ideológica ou
tendência subversiva.
Naquelas investigações, lançado na fogueira, cumpri fielmente meu dever,
malgrado tivesse, diante das evidências, de indiciar amigos próximos, mas
eles, na lealdade do processo, compreenderam e continuaram meus amigos. E,
paradoxalmente, em meu painel de amizades, acrescentei a gratidão de muitos.
Em julho de 1964, a Câmara Municipal de Governador Valadares, por
requerimento do Vereador Nathan Machado, endereçou-me cópia de uma moção
de congratulações enviada ao Cmt. Geral da PMMG. Eis um trecho: “...1º Tenente
Klinger Sobreira, presidente do inquérito sobre atividades subversivas no município
de Governador Valadares, pelo notável desempenho daquela difícil missão e pelo
brilhante resultado a que chegou, desmascarando o maior núcleo de agitação do
Estado. Com coragem e patriotismo, o brilhante militar arrolou, no inquérito, nome
por nome, todos que participaram ativamente do movimento esquerdista, revelando,
assim, notável inteligência e grande aptidão para investigador, apontando nomes
que causaram verdadeira surpresa aos mais antigos moradores desta cidade...”
Foi assim que atravessei o sufoco daquele primeiro semestre de 1964, quando
o Brasil escapou, por um triz, de se tornar uma ditadura do proletariado (modelo
Stalin, ou Mao, ou Fidel Castro).
Atravessei e, mais rijo e experiente, avancei nas andanças policiais.
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ANEXO “A”
Este artigo foi elaborado a pedido do Cel Ellos Pires de Carvalho, como
contribuição ao seu livro – VERDADE, SOMENTE VERDADE, editado por
TCS Soluções Gráficas e Editora Ltda/BH 2012, e consta da p. 282 a 297.

31 DE MARÇO DE 1964
– UM LEVANTE EM PROL
DA ORDEM JURÍDICA
Klinger Sobreira de Almeida*

A história nas ondas do tempo
“Não há final feliz para a História, ela é sempre um confronto”, esta é a visão do
filósofo marxista István Mészáros. Uma visão materialista. Destrutiva. Destituída
de esperança. Não a comungo. Nós, que temos um ideal e uma crença em Deus,
não a comungamos. Vemo-la – a História – como o retrato da marcha evolutiva
da civilização humana. E esta caminha, com tropeços e reerguimentos, mas
também nas asas do triunfo, para frente e para o alto, em convergência espiritual.
Seu patamar é a plena consciência dos valores da fraternidade, da justiça social, da
paz entre pessoas e povos e da liberdade. Seu patamar, a felicidade. Os extremos
ideológicos – esquerda ou direita – e os fanatismos religiosos serão tragados no
vórtice da ascensão.
Uma nação se constrói segundo um ciclo de fatos, movimentos, episódios e
acontecimentos. Estes vão ocorrendo, tendo pessoas em papéis de todos os matizes,
e provocando consequências extensas ou curtas, longas ou pequenas, profundas ou
superficiais, duradouras ou fugazes... Conforme o desenho insculpido no cenário
do tempo, que se vai escoando inexoravelmente, tudo pereniza ou desaparece.
Tudo fica ou se evapora na marcha da história.

*

O autor, escritor e executivo empresarial, é coronel reformado da PMMG
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O Brasil, a exemplo de outras comunidades de povos, teve um despertar;
cresceu, consolidou-se cultural e territorialmente, e, no torvelinho dos fatos,
cristalizou-se como nação. A história nos mostra a caminhada ora serena, ora
acidentada, ora pacífica, ora tumultuada, ora lírica, ora tenebrosa. Exibe-nos,
no decurso de sua marcha, grandezas e servidões, nódoas horríveis – massacres
de índios, negros e miseráveis, escravidão, exploração de vencidos, extermínios
e genocídios, exercícios opressivos do poder, agigantamento das injustiças
sociais, grandes práticas fraudulentas, costumes vergonhosos de adoção do ócio
e aversão ao trabalho por prolongados períodos... – e pontos reluzentes como
assimilação de valores, miscigenação de raças, inserção de outros povos, feitos
gloriosos em prol da liberdade, rupturas de situações servis, movimentos sociais
e culturais relevantes, conquista e desbravamento dos grotões interiores, atração e
implantação de grandes urbes, indústrias e escolas, desenvolvimento em práticas
desportivas, superação de problemas crônicos na área da saúde...
Hoje, como resultado de uma construção de cinco séculos, entre colônia
trissecular e outros quase duzentos anos de independência, emerge um Brasil
pujante. Uma nação. Uma pátria. Uma terra em que se pode viver. Há problemas?
Sim, e muitos. Problemas de toda ordem. Problemas que vieram, robustecendose, sem solução, de um passado longínquo. Problemas que criamos no ontem
recente. Problemas que se erguem no presente nos campos da educação, da saúde,
da segurança pública, dos valores morais, da organização política etc. Mas, todos
eles, problemas passíveis de solução no hoje e no amanhã. E enxergando esses
problemas – desafios a serem vencidos – orgulhamo-nos desta pátria, orgulhamonos de seu povo. É este o nosso chão generoso, a nossa terra-mãe.
Em suma, tudo é história. Esta, de um lado, se escreve segundo os testemunhos
do momento dos fatos. Os personagens ativos ou aqueles que assistiram ao ondular
dos acontecimentos descrevem as imagens que vêm impregnadas de sentimentos
e emoções. Os vencedores formulam a versão triunfal. Os vencidos, quando
não calados, o que quase sempre ocorre, compõem a narração do sucumbido,
revestida muitas vezes de heroísmo real ou fantasioso. Porém, por outra vertente,
a construção da versão histórica não cessa, é evolutiva. Sua modelagem, quase
sempre inconstante e inconsistente, vai adquirindo contornos e conteúdos com
a abertura dos “cofres de segredos”, com as trocas de posições entre vencidos
e vencedores, com os ventos ideológicos que sopram segundo os valores dos
novos tempos.
Num passado não distante, liam-se os feitos épicos da Inconfidência Mineira,
ou da Independência, ou da Guerra do Paraguai, ou da Proclamação da República,
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das revoltas tenentistas da década de 1920, das revoluções de 30 e 32, da repressão
à Intentona Comunista de 35 e outros, segundo o clima cívico reinante, segundo
a psicosfera da época. Hoje, muitos desses eventos que matizam a nacionalidade
foram objeto de revisões, ressurgem com diferentes feições e versões: há
interpretações que os reafirmam, mas também narrações que os desmistificam,
com dados positivos e bem garimpados nos escaninhos do tempo, que mostram
uma construção artificiosa, assim como tentativas de configurar uma situação do
pretérito longínquo na base de suposições e até adivinhações, ou moldando-a à
sombra de ideologias dominantes num momento histórico.

A conjuntura internacional dos anos 60
Considerada a ótica do tempo e suas mutações, às vezes dramáticas e
inusitadas, é que nos propusemos, a pedido do amigo Cel. Ellos Pires de Carvalho,
a escrever, para compor mais uma obra de sua lavra, uma crônica opinativa
sobre a “chamada revolução de 31 de março de 1964”. Esta, mais um levante que
revolução, quando quase dez lustros se foram, já se encontra bem distante na
poeira do pretérito. No entanto, e apesar dessa longevidade histórica, ainda tem
atores vivos e bastante atuantes: uns, trazendo no íntimo o depósito de glórias,
ou até arrependidos; outros, carregando cicatrizes e mágoas, e a maioria da
população conhecendo-a apenas por reminiscências contadas pelos pais ou avós,
ou segundo a versão que encontra mais ressonância na mídia. Portanto, neste
contexto atual, quando as águas pretéritas, embora já se estendam no estuário da
calma e da compreensão entre os variados matizes ideológicos, mas ainda evocam
alguns miasmas de turbilhão emocional daqueles tempos, não se apresenta como
tarefa fácil narrar o episódio que estremeceu a nação e a colocou à beira de uma
Guerra Civil. Assim, sem embargo destas considerações, inspiro-me em Gibran,
e escolho o difícil, que é aceitar o convite do amigo, dissertando sobre o tema, na
minha visão crítica e bem pessoal.
Preliminarmente, em sendo outros os tempos, torna-se prudente que,
mesmo em ligeiras pinceladas, ao adentrar na abordagem, busquemos o panorama
mundial em que o Brasil se achava inserido.
Vivíamos na década de 60 a plenitude da guerra fria. O mundo bipolarizado,
o mundo dos dois impérios. De um lado, os EEUU liderando os países
capitalistas; de outro, a URSS, os socialistas. Era uma divisão clara: Capitalismo
versus Comunismo. Mas a bipolaridade não terminava aí. O desenho do mundo
exibia, com uma clareza meridiana, um conjunto de nações desenvolvidas –
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donas do capital e da tecnologia, eram as nações do centro – e um rol de nações
subdesenvolvidas, as nações periféricas: seara de povos espoliados, subnutridos
ou colonizados. No meio, as nações em vias de desenvolvimento, umas tibiamente
outras mais audaciosas, dentre as quais se situava o Brasil.
Naquela paisagem dos anos 50/60, preâmbulo do episódio que desembocaria
em março de 1964, os países atrelados a URSS, exceto a China que, embora da
órbita comunista, possuía uma relativa autonomia de voo, situavam-se jungidos a
uma “cortina de ferro”. Qualquer movimento de liberdade era suprimido, inclusive
com intervenção do exército soviético. Porém, e paradoxalmente, os povos
colonizados ou subdesenvolvidos que aspirassem escapar dos colonizadores ou
das garras do capitalismo, recebiam o apoio direto, ou indireto, da URSS e/ou da
China, e para eles convergiam suas lutas de libertação. Cuba, na América Central,
constituía exemplo que incomodava os EEUU, e sobre a qual o colosso do Norte
exercia severa vigilância, ostensiva ou velada, para que os países da esfera de sua
influência, subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, não se desgarrassem
para o campo do inimigo vermelho. Não havia escrúpulos, do lado ocidental, em
intervir diretamente com uso de força, ou indiretamente, ou até disfarçadamente,
para impedir que movimentos pró-comunistas, mesmo que travestidos em
socialismo brando, assumissem o poder. Da parte oriental, qualquer prurido de
liberdade, se coletivo, recebia os tacões das botas soviéticas e, quando individual,
a supressão pura e simples de qualquer manifestação.
Nesse contexto, na esfera capitalista, os EEUU, visando aos seus interesses
estratégicos e sacrificando um bissecular ideário interno de liberdade, eram
complacentes com regimes ditatoriais, alguns plenos de tirania, desde que lhe
permanecessem alinhados ideológica e economicamente. Qualquer desvio
desse alinhamento, embora tênue e apenas significando ligeiros pruridos de
independência, era castigado com intervenção armada (nos países menos
expressivos da América Central) ou embargo econômico parcial ou total, ou
mesmo congelamento de ajuda militar. Não havia, para as nações ocidentais,
como fugir do jugo, a menos que a temerária nação, que o ousasse, caísse nas
malhas de um imperialismo pior, que lhe acarretaria uma perda total da liberdade.
Permanecer, pois, do lado de cá, com possibilidades de ascensão numa atmosfera
respirável, constituía a opção menos maléfica. Era a opção que a maioria da nação
brasileira, por razões de formação cultural, religiosa etc, vinha fazendo, não
obstante a movimentação, aberta ou velada, de uma minoria que acreditava nos
caminhos alternativos ofertados pelas ideologias exóticas.
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Antecedentes da reação contra a desordem
Visto, pois, num breve enfoque, o panorama geopolítico mundial dos
primórdios dos anos 60, retornemos à situação brasileira, ou seja, aos três anos
que precederam ao levante de 1964. Foram anos de turbulência que a renúncia
do Presidente Jânio Quadros, inexplicável, intempestiva e absurda, nos lançaram,
fazendo esboroar castelos de esperança. Anos de pronunciamentos políticos
insensatos, inquietação nos quartéis, disseminação do vírus da luta de classes,
agitação no campo e nas cidades...
Entretanto, antes de adentrarmos ao 31 de março de 1964, façamos uma
pausa retrospectiva no episódio da renúncia de Jânio. Esta nos leva a uma
reflexão sobre o comportamento das massas, e o que isto influencia no curso da
história. Viéramos de um governo desenvolvimentista que provocara um grande
salto – manufaturas, indústria pesada, libertação tecnológica, avanço cultural,
conquistas desportivas – e construíra Brasília. O povo irradiava alegria. Tudo
indicava que Juscelino Kubitschek faria o sucessor, na figura daquele soldado
impoluto: Mal. Henrique Lott. Mas o apelo demagógico fora mais forte, venceu,
enganando as massas, o vendedor de ilusões. Vencendo, poderia ter trazido
consigo seu companheiro de chapa como Vice-Presidente: o saudoso Milton
Campos, ex-governador de Minas, personificação do estadista lúcido, sereno e
equilibrado. Porém, àquela época, por fados do destino, a legislação eleitoral não
vinculava os votos de Presidente e Vice. Votava-se em cédulas separadas. Assim,
o povo eleitor, por razões que só a psicologia social pode desvendar, consagrou a
demagogia pelas suas duas vertentes. Para Presidente elegeu o farsante vendedor
de ilusões: Jânio Quadros. Na Vice, o demagogo ingênuo, mercador de promessas
vãs: Jango. Então, resumindo aquele momento histórico: vimos sucumbir nas
urnas dois homens incorruptíveis, desenvolvimentistas e com porte de estadistas:
Lott e Milton Campos; e o sufrágio de dois estilos vazios, personalidades ruidosas
e irresponsáveis: Jânio e Jango. A partir daí, corolário da irresponsabilidade
coletiva, o Brasil ficou à deriva. O Presidente, assumindo em março de 1961, e
após seis meses de besteiras, abandonou o poder em 25 de agosto do mesmo ano,
mergulhando o país em grave crise político-militar, que quase desembocou em
confronto armado. E este só não eclodiu porque o Governador do Rio Grande do
Sul (Brizola), respaldado pelo Cmt da guarnição federal sulina (Gen. Machado
Lopes), reagiu, e os políticos engendraram uma solução dentro do jeitinho
brasileiro: um canhestro parlamentarismo que castrava alguns poderes do
Presidente, cerceava-lhe a ação (em meu livro Pelas Trilhas da Liderança, capítulo
II, p.36 usque 42, traço ligeiras pinceladas críticas sobre o acontecimento).
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Empossado Jango como Presidente castrado, o Governo era conduzido
por sucessivos Gabinetes despersonalizados, mas submetidos à forte influência
daquele. O Brasil estacionara no tempo, só se via agitação nas cidades e no campo.
Pregava-se abertamente não só a ruptura da ordem jurídica, mas a derrubada da
estrutura político-econômica e militar. Os comunistas, não obstante a situação
de ilegalidade, agiam às claras, abraçados aos pelegos sindicais e aos oportunistas
que sempre marcharam segundo os ventos do momento. E tudo se agravou com o
plebiscito de 1963 que devolveu plenos poderes a Jango. Aí então a coisa desandou
sob o beneplácito do Presidente e seus acólitos, estes já se julgando no poder,
como assoalhavam, dizendo que só lhes faltava as rédeas plenas do governo.
Procurava-se, por meio de insidiosas campanhas de propaganda e ação à margem
da lei, desestruturar todo arcabouço que significasse ordem. Nesse diapasão, os
quartéis foram alcançados onde a liderança era mais frágil e se permitia o permeio
da mensagem que corroesse a disciplina e invertesse os valores da hierarquia.
Repetia-se, com uma clareza inequívoca, a história da tomada do poder pelos
bolcheviques. Jango clonava o papel de Kerensky, o frágil e tíbio governante
russo de 1917, porém, no entorno e no meio da hoste que pretendia implantar
a “ditadura do proletariado”, só havia pelegos, fracassados, demagogos e falsos
líderes, faltava-lhes um Lenine. Creio, assim, numa visão do hoje, que a ausência
de uma liderança socialista carismática, autêntica e revolucionária, àquela época,
impediu a assunção de um poder que estava sendo entregue de bandeja aos
adeptos do bolchevismo.
Os anos de 61, 62 e 63, vistos por nós, jovens tenentes da força pública
mineira, mormente aqueles que peregrinavam pelo interior agreste dos Vales do
Rio Doce, Mucuri, São Mateus e Jequitinhonha, foram anos incertos e inquietos.
O clima que ecoava dos centros do poder, onde se alastrava a insanidade política,
pregando-se a desordem e o caos revestido por roupas coloridas da fantasia,
soava-nos como algo irreal e fantasmagórico.
Eu era um tenente nos primeiros anos de carreira. Dos 21 aos 24 anos,
carregando a responsabilidade de levar a segurança pública aos rincões mais
agrestes e inóspitos, enfrentando facínoras e restabelecendo a ordem, convivi e
interagi com o homem do povo, com o obreiro da terra, com o humilde artesão.
Lá debaixo, bem distante dos centros do poder, apenas ouvindo os ecos dos
pronunciamentos, lances e gritos políticos, conversava e trocava ideias. Ouvia
indagações e afirmativas: “Sô tenente, onde vai pará isto? Pruquê os homes prega
invasão de terra, desorde? Tôcum receio. Nosso presidente não pode incentivá a
indisciplina. Tem que havê respeito. Os comunistas vai fechá as igrejas e matá os
padres..” Era a ressonância do espectro comunista que se erigira como cultura
nacional do topo à base.
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O epicentro de minha atuação, no 6º BI ou na Delegacia de Capturas, ficava
em Governador Valadares. E esta cidade, a mais exuberante e rica daqueles
vales, era o centro de tudo: lá se alardeava a desordem mas também o clamor
pela resistência; pregava-se a invasão pura e simples da propriedade mas também
a resposta pronta e eficaz em defesa da ordem; ao trombetear da desordem,
respondia-se com a clarinada da ordem.
Dois coronéis da Polícia Militar, já aposentados e dedicados ao amanho da
terra – Pedro Ferreira dos Santos e Altino Machado de Oliveira - foram as vozes
que coordenaram o coro do “não”: não aos ataques, não às invasões de terra, não
a qualquer ato fora da lei. O “não”, reprisado com firmeza, deixava claro que os
homens do Vale do Rio Doce reagiriam à altura em defesa de seus direitos. Esses
líderes, galvanizando os grandes, médios e pequenos proprietários e a classe
média, fizeram ecoar suas vozes aos altos escalões do governo, aliaram-se aos
políticos lúcidos, empresários responsáveis e chefes militares de valor, compondo
uma malha maior que tentou barrar a onda avassaladora dos que, pelo clamor
incessante de revolta, queriam abalar uma estrutura vigente, o que, certamente,
desaguaria em luta fratricida e faria jorrar muito sangue. E tivemos conflitos
sangrentos, inclusive nas vésperas do levante, em 30 de março (em meu livro
UM CERTO DELEGADO DE CAPTURAS, página 559 usque 570, discorro sobre
a situação de Governador Valadares)
Vivendo naquele agitado rincão interiorano, acompanhávamos nosso estado
e o Brasil. Lá para o 2º semestre de 63, quando os arautos dos modelos alienígenas
preconizavam implantá-lo nestas bandas – promovendo greves absurdas para
comprometer o processo produtivo, invasões no campo e quebra da disciplina nos
quartéis – vimos a reação de alguns líderes que tentavam tirar o ingênuo e frágil
Presidente Jango Goulart da trilha que ele encetava. Chefes militares de peso, que
lhe eram alinhados – Amauri Kruel, Justino Alves, Machado Lopes... – tentaram
revertê-lo. Líderes empresariais e políticos de peso como o Governador de
Minas – Magalhães Pinto – buscaram a reversão de sua conduta. Tudo em vão,
Jango perdera o comando e desempenhava o papel de mero fantoche. Tratavase de indivíduo de personalidade tíbia, facilmente conduzível, míope do porvir,
impotente diante dos apelos fantasiosos e falaciosos.
Hoje, olhando aquele passado distante e já ostentando uma razoável vivência,
sabemos que não é fácil a tomada de decisões que impactam o destino de uma nação,
mormente no meio da turbulência, assumindo-se riscos e responsabilidades. Há
de se ter muita coragem e audácia. Alguém – líderes políticos e militares – tinha
que dizer um “não” em nível de nação ao quadro de ruptura da ordem vigente
que se desenhava acelerada e avassaladoramente. Quem seriam esse ou esses
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“alguéns”? Quem sairia na frente para dizer o “não”? A hesitação, para não dizer
o medo, costuma inibir o poder de agir. Estaciona-se... Espera-se... Quem sabe o
tempo resolve!

31 de março: reação fulminante
A conjuntura de desordem, de iminência de Guerra Civil, ou até intervenção
externa, impunha ação, e imediata. Minas Gerais saiu na frente para enfrentar
uma estrutura militar que se dizia imbatível, lastreada em forças de combate
baseadas no RJ, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília e nordeste. O Governador
Magalhães Pinto deu o grito político: “Basta! ”. Ao seu lado, a dar-lhe sustentação, o
intimorato Cmt. Geral da Polícia Militar – Coronel José Geraldo de Oliveira – com
18.000 soldados profissionais mobilizados para o combate. Concomitantemente,
resultado de uma conspiração que medrava para o enfrentamento do caos que se
desenhava nos horizontes da pátria, dois Generais assumiram posição: o Cmt. da
4ª RM/DI – Olímpio Mourão Filho – e o Cmt. da ID/4, Carlos Luiz Guedes.
O levante irrompeu na madrugada de 31 de março de 1964. Desdobraram-se
os planos de ataque e defesa. O General Olímpio de seu QG, em Juiz de Fora, lança
a proclamação à nação e ordena o deslocamento de seus dispositivos de combate
em comum acordo com o Governador Magalhães Pinto, que, concomitantemente,
fizera sua mensagem ao povo brasileiro. O dispositivo – denominado Destacamento
Tiradentes, avançou em direção ao Rio de Janeiro, comandando pelo General
Muricy e composto por tropas da 4ª RM – 10º RI e 11º RI, artilheiros e cavalaria –
e tropas estaduais: 2º BI, 9º BI e 5º BI, comandadas pelo saudoso Cel. PM Antônio
de Pádua Falcão, para o confronto com as poderosas tropas do I Exército. No eixo
Belo Horizonte x Brasília, simultaneamente, o 10º BI, de Montes Claros, sob o
comando do grande Ten. Cel. PM Georgino Jorge de Souza, integrando a coluna
do Cel. EB Dióscoro Gonçalves de Vale, Cmt. do 12º RI, ocupava Paracatu e, como
destacamento precursor, infletia rumo a Brasília, o centro do poder, que ocupou
por quase um mês. Enquanto isso e de forma fulminante, as demais unidades de
combate da PMMG dominavam os pontos críticos e posicionavam-se em áreas
estratégicas de defesa do Estado de Minas Gerais que, arriscada e audaciosamente,
assumira a postura de beligerância frontal ao governo central.
Descrever o que ocorreu de 31 de março para 1º de abril, parece-me
desnecessário, as crônicas da época e a história fizeram-no à saciedade. Mas,
em resumo: O poderoso e decantado esquema militar de sustentação de Jango
esboroou-se tal qual um castelo de areia; Jango fugiu para o Uruguai; um General
de Exército, Artur da Costa e Silva, que não se arriscara na conspiração, por
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ser o mais antigo da guarnição do RJ, assumiu a cadeira de comando do então
Ministério da Guerra e se autointitulou Comandante da Revolução. Na vacância
do poder, criou-se uma Junta Revolucionária: Costa e Silva, um Brigadeiro e um
Almirante – que editou o Ato Institucional nº 01, documento que embasou as ações
subsequentes de reconhecimento dos demais poderes – Legislativo e Judiciário –
e persecução aos apoiadores do status quo anterior, além de legitimação de um
sucessor provisório, via indicação do autodenominado Comando Revolucionário
e homologação do Congresso Nacional (e este que recusasse a homologação!),
para concluir o mandato de Jango. A escolha recaiu sobre o artífice intelectual
da reação (apenas intelectual, pois não veio ao combate, expondo-se ao ônus de
um possível insucesso): o Chefe do Estado-Maior do Exército: General Humberto
Alencar de Castelo Branco – guindado ao cargo de primeiro Presidente do
chamado ciclo revolucionário.
Aqui, uma pausa para comentários, situando-nos retrospectivamente aos
primeiros momentos pós-31 de março. Houve, de um lado, uma explosão nacional
de entusiasmo. O povo comemorava nas ruas a queda do pusilânime Jango e de
seu séquito. A imprensa – escrita, falada e televisada – salvo alguns pequenos
jornais de orientação vermelha que desapareceram, saudava em manchetes e
louvores o arrojo do Governador mineiro apoiado na iniciativa militar. A leitura
dos editoriais e comentários daqueles dias (e estes estão nos arquivos de bibliotecas
ou transcritos em livros) nos dão um quadro do clima de alívio com o fim da
desordem que perturbava e acarretava inquietação quanto ao futuro. Os dois
Generais, Olimpio Mourão e Guedes, e o Cmt Geral da PMMG, Cel. José Geraldo,
eram homenageados, requisitados e incensados como salvadores da pátria. De
outra parte, à esteira do clima de entusiasmo, vieram os excessos, as vinganças
insensatas... Em Governador Valadares, uns poucos fazendeiros, inebriados com a
vitória das forças militares, resolveram atacar covardemente pessoas da esquerda.
Não fora a pronta reação do 6º BI/PMMG, respaldado pelo apoio moral de dois
líderes íntegros – Cel. Pedro Ferreira dos Santos e o Juiz de Direito Joaquim Assis
Martins da Costa – os desatinos teriam tido consequências mais funestas. Em
outras regiões do Brasil, também tivemos cenas de perseguição e vingança, mas
logo contidas pelas forças da ordem.
Podemos afirmar, pois, como verdade histórica, mesmo que alguns míopes
ideológicos tentem dizer o contrário, que o levante de 31 de março de 1964
foi recebido pela absoluta maioria do povo, imprensa, igreja, empresariado e
trabalhadores como um movimento necessário e impostergável para colocar
o Brasil nos trilhos, impedindo que amanhecêssemos sob a tutela de uma
ditadura bolchevista.
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O pós 31 de março
No meio da euforia pela vitória, o que se viu – e esta é também uma verdade
histórica sem retoques - foi o “levante mineiro” assumido como “revolução” por
quem não a fez. O Governador Magalhães Pinto, que teve a coragem de gritar e
posicionar-se numa sublevação, foi marginalizado. Os Generais Olímpio, Guedes
e Muricy, que, ombro-a-ombro com o Cmt. Geral da PMMG – Cel. José Geraldo
de Oliveira – arriscaram a vida, o status, a carreira e tudo o mais, foram ignorados
e jogados para escanteio. O ideal que moveu o levante, que impulsionou o
arrojo de um punhado de civis e militares, se desviou. No primeiro momento
a caça às bruxas, prisões e inquéritos, reforma de oficiais das forças armadas
e proscrição de políticos, quase por atacado, às vezes tão somente por uma
postura política adversa, ideias expostas ou simplesmente amizade com políticos
depostos. Depois o anseio de continuar no poder. E, nesse impulso, o expurgo
de grandes líderes: Juscelino Kubitschek, que, no Congresso Nacional, buscava a
conciliação e era o candidato natural à sucessão nas eleições que deveriam ocorrer
em 1965, foi simplesmente cassado e banido da vida política nacional, além de
vilmente perseguido com humilhações e inquéritos policiais-militares inócuos.
Castelo Branco, que se curvara aos chamados linhas-dura, entregou o poder ao
grupo Costa e Silva, eleito por um subserviente restolho que sobrara do Congresso
Nacional, saiu de cena, morrendo num acidente aéreo.
Já em 1966, na posse do Marechal Costa e Silva, eleito, ou melhor, imposto
ao desfigurado Congresso Nacional para substituir Castelo Branco, já se notava
que o “Ciclo Revolucionário” estava sendo uma injeção de força, acatada por uma
parcela e repudiada por outra. Os Estados de Minas Gerais e Guanabara, ainda na
vigência da eleição direta para governadores, demonstraram o espírito de repúdio
nas urnas: elegeram dois amigos do cassado Juscelino Kubitschek: Negrão de Lima
e Israel Pinheiro. Ameaças pairavam no ar. Grupos radicais das forças armadas,
tutoras da revolução, exigiam intervenção nos dois estados. Todavia, Minas Gerais
mais uma vez segurou o equilíbrio. Suas forças políticas e produtivas, e seu povo,
com respaldo na Polícia Militar que, malgrado o cerceamento que vinha sofrendo,
continuava respeitada, não aceitaria a destituição de seu Governador eleito
segundo as regras do jogo.
Assim, o que era para ser um breve hiato institucional, tornou-se um tipo
especial e sui generis de regime republicano: Legislativo e Judiciário funcionando
sob controle – sujeitos a uma legislação editada pelo “Comando da Revolução” que
cassava, aposentava e prendia à margem de qualquer outra garantia. O Presidente
escolhido pelo “Colegiado do Alto-Comando” e consagrado formalmente pelo
Congresso Nacional. Esse regime, que definiu seu colorido mais forte com a
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edição do Ato Institucional 05, em dezembro de 1968, tornou-se uma ditadura
sem rebuços, cerceando todas as garantias individuais à guisa de reprimir alguns
atos de terrorismos da extrema-esquerda. Nesse interregno, veio a doença e morte
de Costa e Silva. Uma Junta Militar impediu que um político íntegro – Pedro
Aleixo – que, ingenuamente, deixara seu nome ser usado pelos detentores do
poder, assumisse o restante do mandato, como Vice-Presidente que era, e elegeu,
no Colegiado do Alto-Comando, um novo General Presidente.
Na verdade, o 31 de março, embora resposta audaciosa a uma situação
anárquica que se agravava diante da omissão e/ou manipulação do poder político,
teve um ideário que ondulou em fases. Na fase primeira fase, acreditava-se que
viriam as eleições em 1965, mas, como comentado acima, ledo engano. Na 2ª, o
Mal. Costa e Silva com ligeiros sinais de abertura interrompidos com a virulência
do AI 05, sua morte e ascensão de uma Junta Militar que entregou o poder a um
General Presidente no auge da repressão.
O primeiro lustro da década de 70 foi esplendoroso no aspecto do
desenvolvimento econômico, grandes conquistas tecnológicas e um vertiginoso
salto nas telecomunicações, gigantescas obras de infraestrutura em estradas,
energia etc. À esteira de tudo, o triunfo no campo desportivo. E o povo que, na
hora do desenvolvimento e plenitude do emprego, fica eufórico, e até mesmo
anestesiado, saudou o chamado “Milagre Brasileiro”, exaustivamente explorado
pela mídia. O ideário do ciclo revolucionário vivia seu auge. Era fácil cantar a
revolução em prosa e verso – políticos, empresários, sindicalistas e militares
se uniam no louvor uníssono – porém, nas penumbras dos subterrâneos, a
minoria recalcitrante ou idealista sofria e até perdia a vida. Tempos depois, já nos
primórdios de 80, findo o AI 05 e restaurada a liberdade, as feridas afloraram.
Começou o desfile dos perseguidos e torturados nos chamados “porões da
ditadura”. Propagou-se o choro pelos desaparecidos.
Na era do General Geisel, o Presidente da distensão lenta, gradual e segura,
o “Milagre Brasileiro”, por força da conjuntura internacional desfavorável deu
sinais de fissura, começou a esmaecer. Era hora da abertura completa, mas
esta, não obstante o fim do AI 05 e o advento da Lei de Anistia votada pelo
Congresso Nacional, veio esfacelada. Geisel ofereceu à nação como presente
o último General Presidente – o pior do ciclo: dado ao ócio, pouca energia,
demagogo... – que ficou no poder até 1985, fazendo vista grossa ao terrorismo da
extrema-direita e inaugurando a chamada década perdida, que teve em Sarney –
o inepto que, ardilosamente, aproveitou os ventos da abertura e mudou de lado
– seu mais lídimo seguidor no encerramento do citado período de marasmo e
derrocada da economia.
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Em suma, os ventos foram virando com a Constituição de 1988, elaborada
por uma Constituinte confusa e sem norte (grande parte embriagada pelos
novos ares de liberdade e sem noção do rumo certo de uma nação). Após uma
experiência fracassada de dois anos – Collor alijado do poder por corrupção,
em face de impeachment – a esquerda, representada pelo Vice-Presidente Itamar
Franco, sobe ao poder. Logo a seguir, Fernando Henrique Cardoso, tido como
a estrela da inteligência de esquerda, e que sofrera atroz perseguição do regime
militar, triunfa em eleições diretas e detém as rédeas da nação por profícuos oito
anos, estabilizando a economia e a democracia. Com FHC, os antigos cassados
e exilados retomaram postos políticos e de mando, e as injustiças do regime
anterior começaram a ser corrigidas. Sucede-o, em 2002, Lula, o líder sindical que
emergira com destaque em meados de 70, fundador do PT. Assim, a Presidência
é, pela primeira vez na história brasileira, ocupada por um operário/líder sindical.
Com a ascensão de Lula, o que já começara na era FHC – absorção de antigos
perseguidos políticos – aprofundou-se. Os adversários – promotores de guerrilha
urbana e rural - anteriormente vencidos, e presos, torturados e/ou banidos pelo
regime militar, galgaram o poder em profusão e passaram a enunciar as diretrizes,
inclusive escrevendo a história segundo sua ótica. E dentro dessa ótica, eles foram
os heróis; o 31 de março de 1964 fora um golpe impiedoso contra os democratas.
Nessa toada, alguns, e não todos, empolgados pelo poder, têm tentado revanche
ou até mesmo vinditas, revolvendo o passado. Porém, graças à liderança de Lula,
tem prevalecido o equilíbrio e o bom senso.
Mas a marcha da história é interessante! Na sequência de 8 anos da era Lula,
sucede-o uma ex-guerrilheira – Dilma Roussef – processada, presa e torturada
nos anos 70. Nesse novo clima de poder, com os comunistas, hoje afáveis
companheiros da seara política, também ditando ordens, certas datas, antes
apoteóticas nos quartéis e praças públicas, não mais fazem parte do calendário
cívico, v.g, 27 de novembro: Intentona Comunista de 1935; e o 31 de março. E, na
passarela dos novos tempos, assistimos ao desfile dos entrantes do poder e, ao
lado deles, até com certa pose, as velhas figuras dos “chamados rolhas”, aqueles
para os quais não importa o rótulo ideológico (pois não têm conteúdo de honra),
mas sim manter-se na superfície das águas dominantes.
No entanto, antes de encerrar este item que descreve sucinta e ligeiramente
o pós 31 de março, mister se faz, neste modesto ensaio, louvar o porte de estadista
de Lula governante. Esperava-se, pelos seus discursos e palavreado incessante de
seus seguidores da extrema-esquerda, que afundasse o Brasil em poucos anos,
seguindo a cartilha de Fidel Castro, Hugo Chávez e outras figuras histriônicas
que vêm cavando a sepultura de suas nações. Mas, não! Nosso ex-presidente,
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sem abandonar sua roupagem sindicalista e esquerdista, e mantendo afagos
nas citadas figuras histriônicas, soube conduzir-se pelos rumos do equilíbrio,
ativando a economia e promovendo uma melhor distribuição das riquezas. Foi e
tem sido, apesar de suas idiossincrasias, um estadista. E Dilma, pessoa de grande
discernimento e sem rancores, vai lhe seguindo as pegadas.

E a nossa força pública mineira?!
Em 1930, coma vitória da revolução, o Major Miguel Costa, da força pública
paulista – revolucionário dos anos 20, comandante da Coluna Prestes – tido
como General no campo de batalha, foi confirmado, embora retornando à milícia
estadual, no posto de General, por indicação de Getúlio Vargas e deliberação do
Congresso Nacional.
Certamente, Jango Goulart, tragado pela desordem que incentivava com
o apoio dos “bolchevistas brasileiros”, que já antegozavam a implantação de um
regime modelo stalinista ou maoísta, não se manteria no poder. A reação que
tomava conta da nação levaria os militares das forças armadas a um golpe cruento.
Porém, deixando-se o tempo correr, não seria fácil abortar uma tomada de poder
engendrada pela extrema-esquerda, depois de conquistados pontos estratégicos.
Então, e isto é certo, haveria luta fratricida, e muito sangue rolaria. A deposição
dos anarquistas não seria fácil.
Dentro desse contexto histórico é que avulta de importância do papel do
Cel. José Geraldo de Oliveira – Cmt. Geral da Força Pública Mineira – soldado
profissional de formação humanista, democrata por convicção, não via com
bons olhos as ditaduras ao modelo de Stalin ou Mao Tse Tung. Repugnava-lhe
ver o Brasil seguir o caminho cubano. Tudo isto, esse seu pensamento forte e
expressivo, ele deixava claro em suas Ordens-do-Dia, mensagens e conversas
com o Governador, Secretários e políticos. Sua postura era uma ameaça para os
“bolcheviques abrasileirados”, tanto assim que o CET – Conselho Estadual dos
Trabalhadores, entidade de fachada do então ilegal Partido Comunista, pediu
publicamente sua cabeça ao Governador Magalhães Pinto, no que teve o repúdio
de toda a tropa da Polícia Militar.
Esse Comandante Geral, tendo o comando de 18.000 soldados profissionais
– a força pública ainda era uma tropa guerreira, com tradição de exército estadual
– dispunha de postura e voz para convencer os Generais da guarnição federal
em Minas a uma reação. E foi ele, com sua autoridade moral, que impulsionou o
Governador Magalhães Pinto e as forças políticas e produtivas de Minas Gerais
rumo a uma ação decisiva.
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A decisão de colocar as tropas federais e estaduais em marcha de combate
– Generais Olímpio Mourão e Guedes, e Cel. José Geraldo – em 31 de março
de 1964, com o respaldo do Governador Magalhães Pinto, selou a ruptura
fulminante do esquema de sustentação de Jango Goulart. O deslocar das tropas,
decididas ao combate, galvanizou a nação e, sem troca de tiros, findava-se a trilha
da desordem no dia imediato – 1º de abril de 1964. A nação comemorou o feito.
Loas à força pública mineira que, cumprido o dever cívico, afrontando a incerteza
de possíveis combates contra tropas com poderio de fogo bem superior, retornou
aos seus quartéis e destacamentos interioranos. No coração dos mineiros, o
Cel. José Geraldo elevou-se ao posto de “General” vitorioso, e o mesmo Congresso
que tudo podia, elegendo Castelo Branco, poderia, por reconhecimento, dar-lhe
esse posto, repetindo a justiça que se fizera a Miguel Costa.
Como frisamos, vitorioso o levante, quem não o fez se apoderou do poder
e passou a intitular-se “dono de uma revolução”. E o Brasil prosseguiu a trajetória
descrita.
No novo quadro institucional comandado pelas Forças Armadas, com
predomínio do Exército, as Polícias Militares estaduais foram submetidas a severo
controle em legislação, organização, instrução, armamento e efetivo.
O Cel. José Geraldo, que permaneceu no Comando Geral até fevereiro de
1966, teve de mostrar muito firmeza para que o comando da força estadual não
fosse entregue a um oficial superior do EB. Seus sucessores – Falcão, Ortiga... –
embora atuando dentro dos ditames da disciplina militar, preservaram a dignidade
da força mineira, mantendo comando próprio e não aceitando nem mesmo o
uniforme “azulão” que nos queriam impor, como ocorreu com as demais políciasmilitares do Brasil (exceto Brigada Militar, RGS).
Paradoxalmente, com a ação militar de 31 de março de 1964, a PMMG
retornou às suas origens: essencialmente polícia, aquela mesma polícia de patrulha que o jovem miliciano Joaquim José da Silva Xavier – o Alferes Tiradentes –
executava nos povoados e estradas das Minas Gerais, ao lado de outros patrulheiros, naquele distante último quarto do século XVIII.
A força pública mineira sempre fora polícia de patrulha (policiamento
ostensivo fardado) e de guarda (segurança externa de presídio e cadeias públicas),
desde suas origens. No entanto, com o advento da República e o fortalecimento
das Unidades Federativas, nossa força, a partir de meados da década de 1910,
acompanhou a tendência da organização congênere de São Paulo. Arregimentou
um instrutor suíço e, incentivada pelo Presidente do Estado, armou-se com
possantes fuzis e armas de fogo coletivo (metralhadoras) importadas. Em 1920,
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engajou-se em campanhas militares e numa política de adestramento de seus
batalhões de caçadores para atividades de campanha e combate. Com isto, embora
mantendo seus destacamentos policiais no interior mineiro, cedeu o policiamento
ostensivo da capital à Guarda Civil (criada em seu bojo e por sua iniciativa na
década de 1910) e ao Corpo de Fiscais de Trânsito. Na década de 30, 40 e 50,
participando de confrontos armados, tornou-se uma poderosa corporação
militar, dispondo inclusive de uma permanente Missão Militar Instrutora do EB,
que organizou seu Estado-Maior e os Batalhões de Infantaria, coordenando o
ensino e a instrução com predominância das técnicas e táticas de combate militar.
Inobstante seu aparato militar, a sociedade passou a exigir, em meados da
década de 1950, que a corporação pelo menos suplementasse o esforço da Guarda
Civil na capital, visando conter a criminalidade crescente. Esse esforço, iniciado
com as duplas de patrulhamento a pé, ampliou-se no comando do Cel. José Geraldo,
nos primórdios dos anos 60, com a implantação do patrulhamento motorizado
(Patrulha Volante) em complemento ao radiopatrulhamento bem sedimentado da
Guarda Civil. Porém, e apesar desse direcionamento para a atividade de polícia de
patrulha, o forte da força pública, amarrada ao seu panteão de glórias pretéritas,
era o adestramento militar que o próprio EB lhe proporcionara. E isto lhe valeu a
capacidade de mobilização para o combate e sua atuação como força decisiva no
levante de 31 de março de 1964.
1964 – apogeu de glórias de uma força de combate – assinalou o fim do exército
estadual. Ficou claro que o EB não mais permitiria, possuindo uma destinação
constitucional e o monopólio da força, a proliferação de exércitos estaduais. As
Polícias Militares, subordinadas aos Governantes estaduais que, excetuando-se as
eleições de outubro de 1965, passaram a ser eleitos indiretamente por indicação
do poder central, se enquadraram numa legislação federal de estrito controle.
Concomitantemente e de sopetão, a legislação extinguiu as Guardas Civis, Corpos
de Fiscais de Trânsito e Polícias Rodoviárias estaduais, entregando o policiamento
ostensivo fardado (polícia de patrulha e de guarda) exclusivamente às polícias
militares. Com isto, a década de 60 expirava, e com ela as veleidades de exército
estadual, e a década de 70 começava com a força pública mineira voltada tão
somente para o policiamento ostensivo em todas as suas modalidades e processos.
Era o fim de uma era, ao contrário do que assoalham os mentirosos que pretendem
edificar a história fabricando premissas falsas.
A Polícia Militar de Minas fez, ou foi elemento decisivo no levante de 31 de
março de 1964, como organismo integrante de um Estado sublevado sob as ordens
de seu Governador: Magalhães Pinto. Após a arremetida triunfal voltou aos seus
misteres. Não teve nenhuma benesse nem participou da estruturação de um novo
regime baseado em Atos Institucionais. Como força pública, mantenedora da
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ordem, continuou obediente aos governantes estaduais que se sucederam, e não lhe
coube intervir, nem poderes tinha, na forma de preenchimento de cargos. Ainda
nos anos pós-64, desmantelou, como força de polícia, a inofensiva Guerrilha do
Caparaó, repassando todos os guerrilheiros, com vida e em perfeita integridade
física, ao comando da 4ª RM, em Juiz de Fora. Posteriormente, no cumprimento
sua missão, interveio aberta e ostensivamente em alguns tumultos de rua, cobertos
pela imprensa, sem verificação de excessos ou mortes. Como força de polícia –
mantendo estrutura, hierarquia e disciplina militar, tal qual as melhores policias
do mundo – seu processo educacional: ensino e instrução, reformulou-se a partir
dos anos 70, privilegiando a formação humanística e policial (técnicas e táticas).
Pode-se afirmar, pois, que é mentira deslavada qualquer invectiva que diga o
contrário, ou seja, que tente fazer crer que, no regime militar, as forças públicas se
militarizaram e se instruíram para o combate ao inimigo. Ao contrário, naquele
período, como os fatos e a verdade histórica o demonstram, elas saíram, mormente
as de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, do “casulo de exército estadual”
concorrente do exército federal, e retornaram ao berço dos tempos avoengos:
exercício exclusivo da polícia de patrulha.
Modernamente, o 31 de março, simbolizando, para alguns donos do poder
ainda atrelados àquele bolchevismo que já ruiu de há muito, “os anos de chumbo”
da ditadura militar, está sendo abolido das comemorações cívicas. Tentando-se
passar uma borracha na história. Querem fazê-lo uma data proibida.
A meu ver, como expus de forma linear, ligeira e sintética, a interpretação do
evento histórico é outra. O 31 de março de 1964 significou a tomada de posição
contra um destino que nos queriam impor: os vendilhões do templo foram
escorraçados. O que veio depois, o chamado “ciclo revolucionário”, que baniu
inclusive um de nossos vultos maiores - Juscelino Kubitschek, coronel médico da
PMMG, ex-combatente do front, em 1932 – ergueu-se sobre outro ideário do qual
a Polícia Militar de Minas Gerais não influenciou nem participou. Nosso ideário
foi o do Cel. José Geraldo de Oliveira que levantou as tropas contra uma ameaça
que tinha o repúdio da nação, e foi por ela aclamado.
Encerrando esta nossa visão do acontecimento hoje tão controvertido pelas
correntes de opinião – umas sinceras, algumas hipócritas, outras ingenuamente
distorcidas... – creio que a PMMG deve continuar comemorando a data que
assinala seu último feito histórico como tropa guerreira, força de combate militar,
autêntico exército estadual. Nenhuma nódoa existe a empanar esse feito, ao
contrário, ele representa uma glória inapagável: impediu que a pátria trilhasse
ínvios caminhos que sepultariam a liberdade. O feito de 31 de março de 1964
compõe a história, não pode nem deve, por uma questão de coerência cívica e
respeito ao passado, ser simplesmente ignorado.
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44:51 2

CAPÍTULO 5

AVANÇANDO, FAZENDO
E TROPEÇANDO!

I – Prolegômenos
Avançando pelas trilhas da profissão, fazendo polícia, na acepção ampla
do termo, para levar tranquilidade às populações rurais e urbanas e, às vezes,
tropeçando, foi minha sina de julho de 1964 a janeiro de 1966, quando me veio a
promoção ao posto de capitão. Nesse interregno, aprendi, apreendi e internalizei
à exaustão como “fazer polícia” – patrulhando, prevenindo e reprimindo – para
conter a criminalidade e proporcionar paz às comunidades. Tive acertos e erros.
Os êxitos foram muitos. Mas tropecei, e bastante, erigindo, quando emperrava
o processo investigatório, a violência ou o abuso de poder como norma de
contenção da criminalidade contra o patrimônio, mormente figuras de roubo e
assalto. Também fui tentado à corrupção, mas e felizmente (lastreado na formação
do lar!), resisti, não me deixei atrair pelo “canto das sereias”.1

1

“Canto da Sereia”! Ulisses, personagem de Homero, quando navegava de retorno a Ítaca, logrou
salvar-se da atração irresistível que o “Canto das Sereias” exercia sobre os navegadores porque
ouviu e acatou os conselhos da feiticeira Circe. Colocou cera nos ouvidos de seus marinheiros
e amarrou-se ao mastro do navio. Assim, ninguém corria o risco de atirar-se ao mar e seguilas rumo ao abismo. Ouviu o canto e clamou desesperadamente para ser desamarrado, mas
ninguém, por absoluta impossibilidade, o atendeu. O policial autêntico – aquele que para
prevenir e combater a criminalidade precisa vivenciar a lama do submundo – está sempre
diante do aceno da corrupção e dos vícios. Este aceno é o “Canto das Sereias”; se o policial
não tiver um caráter rijo e não se precaver, forrando-se de valores morais, poderá ser atraído...
Então, a queda no abismo, o enredamento no atoleiro, o caminho da destruição moral!...
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Final de Junho de 1964, concluída a missão que me fora cometida pela
Portaria 194/64, do Secretário de Segurança Pública, desvendando todo esquema
de subversão em Governador Valadares e áreas de influência, preparava-me para
retornar ao 6ºBI, quando recebi ordens no sentido de apresentar-me ao Delegado
Geral do Estado – Dr. Luiz Soares da Rocha. Longa jornada me esperava!

II – Repressão ao Abigeato
ANTECEDENTES
O afastamento do Cel. Pedro, por força de sua desilusão com as políticas
de segurança pública do governo estadual, das atividades de captura2, teve, por
corolário, um hiato no processo repressivo que ele sempre conduziu exitosamente.
Afastado o temido caçador de bandidos, o quadro da criminalidade rural,
mormente contra o patrimônio, no Vale do Rio Doce, exibiu intensificação
e expansão das diversas modalidades da figura conhecida como abigeato. Os
proprietários rurais que, há pouco, escaparam das invasões preconizadas pela
subversão, sentiam-se intranquilos com novo perigo concretizado: frequência de
ações de furto e/ou roubo de gado (equinos e bovinos), sem que houvesse da parte
contrária – polícia – ações repressivas que pusessem cobro aos bandidos. Estes, na
certeza da impunidade, agiam despudoradamente. Os Delegados dos municípios
ou comarcas, assediados pelas vítimas, diziam-se impotentes, alegando que a
modalidade criminosa era dinâmica, envolvendo diferentes regiões, o que exigiria
a reativação da captura.

2

Esclarecido o crime de Nacip Raydan, o governador Magalhães Pinto sentiu que deveria dar
uma frenada na escalada de violência dos Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Foi
nomeada uma comissão de alto-nível, composta de Delegados de Polícia de Carreira e Oficiais
Superiores da PMMG, dentre os quais o Cel Pedro. No final dos estudos, a comissão propôs
instalar as Delegacias de Captura previstas na Lei de Polícia de Carreira de 1956, ocupadas por
Oficiais da ativa ou da reserva, que teriam em sua composição Investigadores, Peritos, Escrivães
da Polícia Civil e Praças da Polícia Militar. Essas Delegacias de Captura, de grande mobilidade,
seriam implantadas nas regiões críticas no tocante à criminalidade. A título de experiência,
convidado pelo Secretário de Segurança Pública e apoiado pelo Governador, caberia ao
Cel. Pedro instalar, com sede em Governador Valadares, a primeira Delegacia Regional de
Capturas que abrangeria os Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Assim, foi assinada a
Portaria que dava ao titular – Cel. Pedro – competência de Polícia Judiciária em todo o Estado.
A conclusão dos estudos limitaram-se à Portaria, ou seja, ao papel, pois nenhum recurso foi
alocado à nova Delegacia. Em verdade, o governo, pressionado pela elevada criminalidade, deu
uma resposta de marketing. Essa irresponsável leniência governamental deixou o legendário
policial desiludido, e ele preferiu cuidar de sua fazenda.
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Na verdade, esse elevado índice na categoria do abigeato, além da
intranquilidade no seio da vasta comunidade de proprietários rurais – pequenos,
médios e grandes – afetava a própria economia da região. Os bovinos subtraídos
na calada da noite ou na invigília das horas mortas, levados para outras regiões,
desfalcavam o patrimônio privado e público (elisão dos impostos); quanto aos
equinos, ainda sustentáculos no transporte pessoal e na tração de veículos de roda
ou de usinas de moagem, a lacuna era problemática no processo de mobilidade
de pessoa e produção agroindustrial. Em decorrência, a região, por suas forças
produtivas e políticas, pressionava o governo a sair de sua leniência.
No decurso dessa pressão das vítimas reais ou potenciais da sanha dos
facínoras rurais, uma conferência do Cel. Pedro com o Delegado Geral do
Estado – Dr Luiz Soares da Rocha – resultou na escolha de dois tenentes,
ambos do 6ºBI, novos, mas já experientes na repressão ao banditismo rural e
conhecedores da região, que seriam designados Delegados de Captura no Vale
do Rio Doce, com jurisdição nos municípios palcos dessa delinquência odiosa
aos proprietários rurais. Um deles, o autor destas memórias; o outro, seu colega
de turma e companheiro de inúmeras jornadas nos agrestes do sertão mineiro:
1º Ten. Raymundo Nonato Vieira3.
Fomos convocados à presença da autoridade máxima da polícia judiciária
estadual – Dr. Luiz Soares da Rocha – que, como lhe era peculiar, nos recebeu
lhanamente, orientou-nos quanto à importância da missão e disse o que
esperava de nossa atuação, além de nos proporcionar recursos humanos
e materiais. Coube-me um veículo Rural e um Investigador da Polícia
Judiciária, o Paixão, policial experiente, oriundo da Guarda Civil e formado na
Academia de Polícia Rafael Magalhães.

3

Raymundo Nonato Vieira, Aspirante de 1961, já falecido, foi um dos grandes policiais de nosso
Estado. Recém-promovido a 2º tenente, em abril de 1962, assumiu a Delegacia de Furtos e
Roubos em Governador Valadares, cumulativamente com o comando do Contingente Policial,
desenvolvendo um trabalho profícuo que registrou marcas. Posteriormente, foi Delegado
Especial de Polícia em Carlos Chagas, Itambacuri, Campo Belo e Ipatinga. Integrou, em 1966,
os quadros da Delegacia Supervisora de Capturas do legendário Cel. Pedro Ferreira dos Santos.
Nos primeiros anos da década de 70, convidado pelo Prefeito de Ipatinga – Darcy de Souza Lima
– presidiu a Fundação Municipal do Bem-Estar Social Professor Lucas Machado, implantando
uma ousada e pioneira política de apoio às classes menos favorecidas, num município em
explosão populacional em face da expansão acelerada da USIMINAS. Posteriormente, após
servir em Unidades Operacionais da capital, Nonato licenciou-se por dois anos para chefiar o
Setor de Segurança Patrimonial da Mendes Junior, no Iraque. Comandou o 13º BPM, e encerrou
a carreira no posto de tenente-coronel, quando no comando do 15º BPM, em Patos de Minas.
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Permaneci com o Escrivão Almir Batista, que me acompanhara nos
inquéritos sobre subversão. Ao Nonato, os mesmos recursos em veículo e pessoas.
No tocante à complementação de recursos humanos, adiantou-nos o Delegado
Geral que o Cmt Geral já autorizara os comandantes do 6º e 11º, áreas em que
atuaríamos, a nos atender com praças à nossa escolha.
As Portarias 383 e 384, 08Jul64, assinadas pelo Secretário de Segurança
Monteiro de Castro, designavam respectivamente os tenentes Klinger e Nonato para
exercer as funções de Delegado Especial de Capturas nos municípios de Caratinga,
Córrego Novo, Raul Soares, Bom Jesus do Galho, Ipanema, Inhapim, Iapu,
Tarumirim, Itanhomi, Galileia e Conselheiro Pena. Arrolado o foco do abigeato,
eu e Nonato, com aquiescência do Delegado Geral, dividimos a área de atuação:
ele concentraria de Caratinga ao sul, e eu, ao norte, mas interagiríamos sempre que
houvesse indícios de interligação na perpetração da prática delituosa. Feito isto, e
após nos reunir em Governador Valadares com o Cel. Pedro Ferreira, conforme fora
recomendado pelo Dr. Luiz Soares, e dele receber preciosas lições, desenvolvemos
um estudo conjunto de situação, mapeando, com as informações disponíveis, o
mapa da criminalidade que deveríamos reprimir. Então, separamo-nos. À minha
equipe – Escrivão Almir e Investigador Paixão – agreguei os seguintes policiais do
6ºBI: Cabo Eucarlindo, soldados Antônio Augusto, Ferreira Campos e Sebastião,
todos eles meus conhecidos e acostumados a desenvolver ações de captura.

Membros da minha equipe de repressão ao abigeato – Julho a Dez964
– nas zonas da Mata e Rio Doce. Da esq. p/ direita – Sd. Antônio Augusto,
Escrivão Almir Batista, Ten. Klinger e Cabo Eucarlindo.

182

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
234
Book -AndarilhoKlinger.indb
182

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:35:46
10/05/22
15:44

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

A AÇÃO REPRESSIVA TEM INÍCIO
Delegado de Capturas não tinha local fixo. Sua sede era o teatro de operações,
o campo onde os autores perpetravam e executavam os crimes. De minha parte,
possuía uma razoável experiência no combate a essa modalidade criminosa, pois
em períodos dos anos pretéritos, fora designado por solicitação/orientação do
Cel. Pedro para reprimir uma série de delitos na região de Governador Valadares
e circunjacências, e o fizera com êxito.
Tendo coligido informações – queixas das vítimas, pedidos de providências,
local dos eventos criminosos, pistas dos marginais executores e receptadores,
refregas já ocorridas – mapeei a região ao norte de Caratinga, assinalando os
pontos de maior incidência/frequência da modalidade que tinha por escopo
reprimir – o abigeato. Quarenta por cento (40%) das atividades criminosas tinham
por cenário os municípios de Itanhomi e Tarumirim. O gado bovino tinha sua
desova em abatedores clandestinos de Governador Valadares e periferia – a maior
parte – mas alguns eram levados para Inhapim, Iapu e Caratinga. Os equinos,
como não eram animais de abate, mas de serviço, eram repassados a receptadores
do próprio meio rural dos municípios circunvizinhos num raio mais ou menos
de 50 quilômetros.

Equipe de repressão ao Abigeato.
Da Esq. p/Dir. – Soldado Antônio Garcia da Silva Sobrinho (fez Direito e
aposentou-se como Delegado de Carreira); Escrivão Almir Batista;
Ten Klinger; Sd. Antônio Augusto; Sd. Madaleno.
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Levantamos, à época, os principais ladrões de gado, já conhecidos da polícia,
que centravam atuação em Itanhomi. De 14 alinhavados, capturamos 11. Três
deles evadiram-se com a notícia da chegada da captura, inclusive o personagem
de proa – o temido Adão Ponciano. A partir daí, o trabalho de “formiguinha”:
abertura da investigação, prisões, interrogatórios, acareações, reconhecimento
de local, reconstituição da ação criminosa, apreensão dos produtos do furto/
roubo ou resíduos que permitissem a perícia para comprovação da materialidade
(quanto aos bovinos abatidos, recuperávamos os couros para exame pericial da
marca, quando possível).
Instauramos seis inquéritos em Itanhomi. Assim que emergiam elementos
positivos, não havendo juízes nas comarcas do evento ou próximas, recorríamos a
um Juiz Substituto, em Caratinga, para os necessários decretos de prisão preventiva.
Além dos facínoras executores, estruturamos a rede de receptadores sobre os
quais agimos, inclusive com a prisão preventiva daqueles que participavam da trama
criminosa com dolo acentuado, incentivando o delito para recepção do produto.
Com um mês de atuação, agregamos em nossa equipe, por aquiescência do
Cmt. 6ºBI, o Sd. Antônio Garcia da Silva Sobrinho, que, destacado em Galileia,
servia como escrivão da Delegacia de Polícia daquela cidade. Desta forma,
aliviamos o Escrivão de Carreira Almir Batista que vinha se desdobrando, dia e
noite, à beira de uma estafa.
Conseguimos recuperar, ainda vivos, umas vinte reses, as demais (cerca de
cem) haviam sido abatidas. Quanto aos equinos – mormente burros e mulas –
varando as noites e os dias, longe das famílias, logramos retornar para Itanhomi
e Tarumirim, restituindo às vítimas, cerca de quarenta cabeças, percorrendo a
zona rural dos municípios de Caratinga e Valadares, Conselheiro Pena, Galileia,
Mendes Pimentel, Coroaci, Virgolândia, Inhapim e Iapu.
De Itanhomi/Tarumirim, deslocamo-nos e implantamos nossa sede
provisória ora em Governador Valadares, ora em Caratinga, ora em Conselheiro
Pena. Onde tivesse eclodido o crime, lá agíamos – investigando, definindo autoria,
apreendendo, produto de furto e capturando criminosos.
Das dezenas de incursões, normalmente levantado o local exato de homizio
do delinquente, planejávamos ações de surpresa, e velozes, ao raiar do dia, não
dando chances de reação. Os componentes dos destacamentos policiais ou das
diligências permanentes nos foram preciosos nessas ações de investigação,
identificação de receptadores e captura de ladrões. Tivemos alguns bandidos
lesionados, porém apenas um tombado em resistência, cuja morte foi objeto de
auto e inquérito arquivado na justiça. Outro conhecido marginal, estando preso
preventivamente, recolhido à Cadeia Pública de Itanhomi, suicidou-se.

184

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
236
Book -AndarilhoKlinger.indb
184

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:35:46
10/05/22
15:44

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

ENTRE ACERTOS UMA AÇÃO FORA DA CURVA
Dezenas de incursões e prisões, dezenas de animais apreendidos e restituídos, mais de vinte inquéritos entregues à justiça, mais de dois mil quilômetros
percorridos, ora de Rural ou Jeep, ora em lombo de animal, ora a pé... A tranquilidade voltara a imperar entre os proprietários rurais. Estávamos em meados de
novembro, retornávamos de dez dias de descanso concedido à equipe (assistira
ao nascimento de minha primeira filha, em Governador Valadares – a saudosa
Suzana), quando acompanhado de um ladrão que furtara quatro burros – três dos
quais já apreendidos – fomos até uma propriedade rural em Floresta, povoado de
Central de Minas, apreender um animal que ali fora vendido. Então, eis a história
que quase compromete todo nosso esforço que se prolongara por meses.
Acompanhava-me o cabo Agostinho – Cmt. do Subdestacamento de
Linópolis – Sd. Ferreira e o Investigador Paixão, e levávamos, devidamente
algemado, um dos ladrões que nos indicava os locais e a quem vendera um
dos animais. Outra parte da equipe, comandada pelo cabo Eucarlindo, estava
cumprindo Mandados de Busca e Apreensão, que eu expedira, no município
de Mendes Pimentel. Os que me acompanhavam estavam exaustos quando
chegamos, anoitecendo, ao povoado de Floresta, pois viéramos de Ferruginha e
Cuparaque, município de Conselheiro Pena, onde apreendêramos três animais. O
delinquente, conhecido na região, estava muito assustado, pois temia vingança do
receptador – um proprietário conhecido por Malaquias – pessoa temida por sua
bravura em Floresta e redondezas. Ademais, alertou-nos que estava escurecendo
e Malaquias andava sempre armado com uma garrucha 44. Fiz pouco caso do
alerta. Naquela verde idade – acabara de completar, em plena jornada, 24 anos
– confundia coragem com imprudência. Meus dois companheiros, que em mim
confiavam plenamente, seguiram-me.
Após muito rodar, por caminhos estreitos e ínvios, deixei o Ferreira a tomar
conta da viatura, e segui a pé, com o ladrão algemado, e os companheiros Agostinho
e Paixão. Quase uma légua de caminhada a pé. Cheguei à noite na propriedade de
Malaquias. Eu ia à frente; à retaguarda, os dois policiais conduziam, procurando
camuflar, o ladrão que vendera o animal, e já me apontara o Malaquias. Este,
um homenzarrão – tipo caboclo, forte e tostado, como se dava a perceber pela
tênue claridade lunar incidindo sobre ele – notara a chegada de estranhos e viera
recebê-los. Quando me viu – blusão de couro, chapéu boiadeiro, bota, cinturão
de bala e um revólver no coldre – assustou-se e recuou para o portal de sua
casa. Anunciei polícia e cheguei rápido à sua porta e meio desprevenido, quando
percebi que ele acabava de puxar da barriga uma imensa garrucha 44. Em fração
de segundos, passou-me pela mente a iminência da morte e a reação foi decidida
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– não dava para sacar meu revólver, mas tinha de impedir o destroçador tiro
de 44. O instante me era fatal, e meus companheiros estavam a uns dez metros
de distância. A garrucha já estava semissacada; era tudo ou nada. Saltei sobre o
oponente, agarrando-me à garrucha. Ambos tombamos e rolamos: os lampiões
e lamparinas apagaram, os toscos bancos quebraram, os familiares de Malaquias
(mulher e crianças) corriam espavoridos, os animais e aves faziam algazarra.
A luta era titânica. O homem conseguira sacar a garrucha e, apesar da pressão
de minha mão, armar o cão. No meio da balbúrdia e da escuridão, não havia
condições de interferência de meus companheiros; apenas me deparava com o
vulto deles. Nessa altura, enquanto rolávamos pelo chão – eu magro, mas ágil,e
aquele homem gigante – raciocinava de forma relampejante: tenho que tirar a
boca do cano da direção de meu abdômen, pois não conseguirei impedir o
acionamento do cão, como realmente não consegui. Eu manipulava com toda
a minha força: a normal e aquela que emerge do perigo, mas a força contrária
também era imensa. De repente, senti que o disparo era iminente e, num último
esforço, desviei o cano da arma: uma queimadura na mão direita, o clarão e o
estampido. O tiro reboou, e meus dois companheiros conseguiram aproximação
veloz, ajudando-me a dominar o oponente.
Levantei-me, e tentamos colocar ordem nas coisas. Quando me recompus,
constatei que Agostinho e Paixão haviam massacrado Malaquias. Minha mão
direita, que afastara o cano no momento do disparo, ardia intensamente, e meu
blusão de couro fora perfurado pelo projétil. A garrucha de dois canos trazia um
cartucho intacto.
Acalmados os ânimos, fui buscar a Rural para trazê-la mais perto e encontrei,
encostado e suando junto à viatura, o ladrão que me disse: “num falei pro sinhô
qui o Malaquias é bravo e anda armado”. Conduzi o carro para próximo ao
cenário da luta. Malaquias parecia uma massa informe de tanto apanhar. Impedi a
continuação do espancamento, procurei acalmar os companheiros e, na mansidão
do luar, fui fumar um cigarro. Meu corpo parecia que fora passado num triturador,
mas eu estava vivo. Da família de Malaquias, nem sinal. Então, tive tempo de
pensar e raciocinar:
– Escapei da morte como consequência de uma bobagem. Deveria ter dormido
em Cuparaque ou Central de Minas e efetuar a diligência durante o dia. Agora, não
posso deixar esse homem, que ainda respira ofegante, morrer. Se ele morrer, como
vou explicar essa diligência insensata. Estarei mais uma vez enrolado em processo.
Terminado o cigarro, e bem calmo, voltei para tranquilizar meus
companheiros que ainda demonstravam nervosia. Recomendei que colocassem
Malaquias, com jeito e cuidadosamente, dentro da Rural, acomodando-o bem,
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pois iria, a contragosto de meus companheiros que insistiam em matá-lo,
buscar-lhe socorro.
Raiando a madrugada, cheguei em Itanhomi. Paixão dirigira a Rural, eu estava
sem condições – o corpo parecia moído. Antes de chegar em Itanhomi, encontreime com os demais da equipe, em Mendes Pimentel, e passei em um farmacêutico
(daqueles da roça, que nos socorrem nas emergências), e ao Malaquias foram
ministrados os primeiros socorros: antibiótico e pomadas. Em Itanhomi, um
médico ligado à polícia o atendeu. Passados cinco dias, ele se recuperava. Era um
monstro de fortaleza. Conversamos calmamente, e ele reconheceu a compra do
animal furtado, tendo agido, segundo ele, sem culpa, pois não sabia que Rozendo
era ladrão. Dissera que me julgara um assaltante de propriedades rurais, crime
que vinha ocorrendo na região. Estava arrependido, não queria vingança, só
almejava voltar à sua família.
A essa altura, a coisa fervia. Chefes políticos de Galileia e Mantena
procuravam o tenente da captura. O Cel. Pedro passou-me um radiograma,
pedindo minha presença em Governador Valadares. Lá chegando, narrei-lhe o
ocorrido. Esclareceu-me ele que o Malaquias era muito considerado e compadre
do fazendeiro Ari, chefe político respeitado em Galileia, que o procurara, supondo
que seu compadre fora morto pela captura do tenente.
O Cel. Pedro convocou o fazendeiro Ari, e este tranquilizou os familiares
e amigos de Malaquias, informando que ele estava bem e seria liberado pela
Delegacia de Capturas. Na verdade, segundo o fazendeiro Ari, amigo e ligadíssimo
ao Cel. Pedro, fora um alívio saber que Malaquias estava vivo, e o incidente lhe
servira de lição, pois ele era um homem estouvado e queria tudo resolver na força
ou na arma de fogo.
Entregue ao fazendeiro Ari, em Itanhomi, Malaquias retornou à sua terra.
Na despedida, disse que queria ficar meu amigo. Aliás, anos depois, como
Delegado de Mantena, encontrei-o em Central de Minas, notando que não havia
mágoa alguma de sua parte. Se para ele, o fato serviu de lição, para mim também
teve grande importância. Fez-me refletir. Poderia, por uma ação imprudente de
minha parte, ter morrido (aliás, por um triz não perdi a vida), ou ter matado um
chefe de família. Poderia ter arrastado meus auxiliares e a mim a um processo
criminal, caso tivesse fraquejado e permitido que eles matassem Malaquias após
o entrevero.
A vida é cheia de lições. Só não aprendemos e internalizamo-las quando
preferimos nos manter em patamar de ignorância.
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FIM DE JORNADA
Após o episódio Malaquias, estávamos na reta final de nossos trabalhos.
Encontrei-me com o tenente Nonato em Caratinga. Ele limpara o terreno ao
sul, e eu, ao norte. Fizemos um ajuste e comparamos nossas ações. Procuramos
tirar lições positivas dessa jornada que, junto, empreendêramos. Recebemos
cumprimentos de Delegados de Polícia locais, Prefeitos, Promotores e Juízes
e proprietários rurais, pois, em verdade, em cinco meses de repressão intensa,
numa guerra sem trégua aos marginais, restabelecêramos a paz naquele interior
produtivo, mas sofrido.
Fechamos nossas “gavetas”. Entregamos dezenas de inquéritos à justiça.
Fizemos um congraçamento de fim de ano com nossas equipes, agradecendo-lhes
a dedicação, o devotamento ao dever e o sacrifício. Apresentamo-nos ao Delegado
Geral do Estado – Dr. Luiz Soares da Rocha – podendo anunciar-lhe: Missão
Cumprida. E retornamos aos nossos pagos. Tirei duas semanas de descanso
para assistir a família, da qual ficara praticamente ausente, e apresentei-me ao
6ºBI. Nonato, um incansável, foi, de imediato, designado para uma Delegacia do
nordeste mineiro.

III – Incomodante Delinquência Urbana
PRIMEIRAS AÇÕES E INCIDENTES
Nunca tirara férias, como oficial, e pretendia fazê-lo. Não logrei meu intento. Salvei apenas o Natal e Ano Novo. Início Jan/65, convocado pelo comandante, retornei ao batalhão, quando assumi a função privativa de capitão – S/3
– Planejamento, Operações e Instrução. A essa altura, em face dos trabalhos precedentes e dos desafios respondidos, meu conceito como policial de tirocínio e solucionador de problemas se impusera tanto no batalhão como nos altos-escalões
da administração estadual. Meu nome passou a ser cogitado para graves situações
na seara da segurança pública.
A situação do crime contra o patrimônio, na cidade de Governador
Valadares, alcançara proporções assustadoras. Parecia que ocorrera um hiato na
administração policial com a saída do Delegado Especial de Polícia – Maj. Paulo
Reis – que se notabilizara na repressão à subversão. O Delegado Cel UQ chegara
de Belo Horizonte, trazendo o experiente Inspetor Guaracy Machado e alguns
investigadores. Porém, o crime expandia, e a polícia, impotente para contê-lo.
Nesse clima, encerrei minha curta carreira de S/3.
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Fui chamado ao gabinete do Cmt. Mário Simões, que se reunia com o
Delegado Especial recém-chegado à cidade. Dessa reunião, saí comandante do
Contingente Policial de Governador Valadares, um efetivo de 380 policiais –
soldados, cabos e sargentos – substituindo um tenente indolente que, na verdade,
perdera a ascendência moral sobre a tropa. Minha missão: conter a escalada de
crimes contra o patrimônio.
Em meados Jan965, assumi o comando do Contingente Policial de
Governador Valadares, cumulativamente com o cargo de Delegado Auxiliar,
titular do Setor de Furtos e Roubos (Portaria 806/65). Havia grande insatisfação
da cidade, barbarizada pela ação dos ladrões. Estes investiam, com uma frequência
assustadora, contra estabelecimentos comerciais e residências, mormente na
modalidade de furto qualificado à noite (arrombamento, grande parte com
maestria nas entradas, mas não raras violências contra pessoas, caracterizando
o roubo). Os locais de aglomeração popular – estações ferroviária e rodoviária, e
praças públicas – eram palco frequente de vigaristas e marginais de ação rápida. À
esteira, o furto de bicicletas – principal meio de transporte individual – ascendera
de forma impressionante.
Assim, além de comandar o Contingente Policial, cabendo-me planejar o
policiamento ostensivo da cidade que, àquela altura, praticamente inexistia,
deveria, conjugando e harmonizando os esforços, prevenir e reprimir o elevado
índice de criminalidade contra o patrimônio. Enfim, deveria planejar e executar
ações de polícia que serenassem a imprensa e o clamor público.
Primeiro passo, aquilo que eu aprendera com o C 101-5: Exame de Situação4.
Mapeamento das ações criminosas (os furtos, arrombamentos e roubos):
frequência por local, horário, dia da semana... Intensifiquei o patrulhamento,
insuficiente, mas que, bem distribuído segundo a frequência espacial/temporal
da delinquência, era uma resposta psicológica e concreta. Num segundo passo:

4

Estado-Maior é o órgão de planejamento e supervisão das forças militares. A Polícia Militar de
Minas Gerais, sob a orientação da Missão Militar Instrutora/Exército Brasileiro, implantara
moderna estrutura de Estado-Maior desde a década de 30. Adotou, na estruturação de seu EM,
com as devidas adequações, o preconizado no C 101-5, Manual de Estado-Maior e Ordens/
EB. Esse Manual, mais tarde substituído pelas evoluídas IP 101-5, estabelecia as diretrizes
de planejamento a partir do chamado Estudo de Situação – exame detalhado de todos os
fatores que influenciam no cumprimento da missão – elemento fundamentalpara a elaboração
do Plano de Ação (O que fazer? Quem? Onde? Quando? Como? Por que?). Esse Manual,
depois substituído pelas IP, e com as devidas adaptações, foi-nos importante instrumento no
planejamento das operações policiais.
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investigação, identificação do modus operandi, definição dos prováveis meliantes
com antecedentes, hábitos etc.
Criei e treinei, com ênfase na qualidade, uma grande equipe de “triagem”
(investigadores). Cerca de vinte policiais militares para atuar em trajes civis (dos
três investigadores que vieram da capital, só permanecera o Inspetor GM). Nessa
equipe, aproveitei alguns antigos, mas dispensei aqueles que estavam atrelados
a vícios incompatíveis com a ética da profissão policial, mormente corrupção.
Fora de minha equipe, cinco policiais militares atuavam junto ao Inspetor,
subordinados diretamente ao Delegado titular.
Minha equipe de triagem, além de investigar os delitos, buscando definir
autoria e rastrear produtos de furto/roubo, mantinha-se numa vigilância
dinâmica, efetuando a detenção para averiguações, ou mera prisão correcional,
daqueles meliantes que, em número preocupante, acorriam à cidade, oriundos,
principalmente, de Feira de Santana/Vitória da Conquista, Belo Horizonte, Rio
de Janeiro e Vitória. Concomitantemente, alguns delitos contra o patrimônio
eram esclarecidos; fizemos diversos flagrantes de ladrões conduzindo produtos de
furto/roubo; logramos muitas prisões preventivas.
QUEDA DE UM ÁS DO CRIME
Nessa sequência, em que não dávamos trégua ao crime, a prisão, meio
pitoresca, de um delinquente de nível nacional.
No mês de março, um de meus investigadores fora alertado da presença de
um jovem, aparência 30 anos, que estava hospedado há quase um mês no melhor
hotel da cidade: o Palace. O jovem, que se dizia empresário do Rio de Janeiro,
exibia riqueza e, insinuando desenvoltura social, já estava frequentando os dois
principais clubes da elite: Minas Clube e Ilusão – além fazer amizades na chamada
alta sociedade, inclusive cortejando, para namoro, a filha de um potentado
econômico da região. O fato me aguçou o tino policial: ninguém conhecia a
realidade sobre aquele jovem. Quem era ele?
Tinha de investigar, e polícia é antecipação. Certa noite, aproveitando que
nosso alvo estava num baile do Minas Clube, e após aquiescência do Gerente do
Palace, meu amigo, fui até o hotel em companhia de um policial perito em abrir
malas, e adentramos, sorrateiramente, no apartamento de Tarcísio (ele assim se
apresentava e registrara no estabelecimento) – devassando sua bagagem. Surpresa: numa das malas, um exemplar de meses atrás da revista Manchete, de grande circulação nacional, trazendo extensa reportagem sobre o roubo de veículos
no Brasil com as fotos do dez principais atores da especialidade delinquencial.
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Um deles, Dilton Buczek, o nosso Tarcísio, já penetrante na alta sociedade valadarense, mas com Mandados de Prisão no Rio de Janeiro e São Paulo. Não tive
dúvidas: prendi, de forma discreta, Dilton Buczek em pleno baile do Minas Clube.
Interditei seu apartamento no Palace e, de manhã, expedi Mandado de Busca e
Apreensão. Em comunicação com a polícia do RJ, via radiotelegrafia, recebi, em
telex, sua “quilométrica” ficha de feitos na área do crime.
Rastreando sua presença em Valadares antes de recambiá-lo ao RJ,
desvendamos delitos ainda misteriosos. Ele, acionando parceiros do RJ, furtara
dois veículos seminovos: um Aero-Willys e um Sinca, que recuperamos fora do
Estado. Nesse interregno, uma chusma de Advogados apareceu. Bem escorado,
mantive-o preso – e ele sofreu um severo corretivo por ter tentado fuga, aliciando
outros detentos, além de tentar subornar-me com dinheiro. Só o mandei para o
RJ, após recuperar os veículos e desmascará-lo amplamente junto à sociedade que
ele habilidosamente enganara. O Delegado titular extasiou-se com esse trabalho
de nosso setor.
UM FEUDO CONTRA A CORRUPÇÃO
Nem tudo, flores! A Delegacia de Polícia, no mesmo prédio da Cadeia
Pública e sede do Contingente Policial, era um frenesi: setor de trânsito, chefiado,
há anos, por um competente sargento; setor administrativo, tendo à frente um
velho Investigador de Polícia, controlava o arquivo, e expedia, após assinatura do
Delegado titular, Atestados de Bons Antecedentes, Certidões Negativas, Atestados
de Pobreza, Alvarás em geral etc; Cartório, com um Escrivão Chefe e Auxiliares,
responsável pelos inquéritos em geral, exceto crimes contra o patrimônio e
trânsito, que possuíam cartórios próprios; Inspetoria de Investigação, chefiada
pelo Inspetor GM, à qual cabia o controle dos Alvarás de clubes de jogos e
investigações de todos os crimes, exceto patrimônio; setor de Furtos e Roubos,
que me competia chefiar, tendo um cartório com o velho Investigador Daniel
Dutra, que desempenhava o papel de escrivão, e a equipe de triagem (todos
policiais militares que atuavam na investigação); Carcereiro Chefe e equipe de
Guarda da Cadeia (três turmas, revezando de 24 em 24 horas). O movimento era
intenso. Nesse quadro, quando assumi o setor de Furtos e Roubos, o Delegado
titular fora bem claro: – Tenente, você cuida de furtos e roubos, tudo o mais é com
meu Inspetor, o GM.
Entendi bem o recado. Isolei minha turma, até com dificuldades, para que
não fosse tentada pelas conhecidas fontes de dinheiro. Porém tive dois incidentes:
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(1) Certo dia, o plantão anunciou-me que o Miguelito – o rei do jogo na
cidade, dono das bancas de carteado e outras espeluncas de tomar dinheiro
dos incautos – queria falar comigo; aquiesci, mas convoquei dois sargentos de
confiança para assistirem a conversa. Miguelito, meio desconfiado, passou-me
um envelope que abri na presença dele e dos sargentos, contendo uma quantia
em dinheiro. Devolvi-lhe, esclarecendo que não precisava de dinheiro espúrio e
que se ele fizesse qualquer nova tentativa, como aquela, seria preso em flagrante.
O contraventor agitou-se, desconcertou-se e desculpou-se, dizendo que sua
intenção, como fazia com meu antecessor, era apoiar, pois sabia que o salário dos
oficiais era pequeno. Expliquei-lhe que meu salário era suficiente e, além disso,
como Delegado Especial, recebia uma boa diária da Secretaria. Alertei-o para
não envolver nenhum policial de minha equipe de Furtos e Roubos. Espavorido,
Miguelito não mais me apareceu.
(2) Como Cmt. do Contingente, fui chamado à sala do Delegado titular.
Segundo o sargento meu auxiliar, o cabo “V” (que estava à disposição de GM, no
setor de Investigação) indisciplinara com a autoridade policial máxima. Quando
cheguei, ainda encontrei o cabo “V” falando impropérios. Mandei que se calasse e
apresentasse em minha sala, o que ele prontamente acatou. Acalmei a autoridade
ofendida, que estava nervosa, e inteirei-me que a indisciplina se referia a uma
questão de gratificação de jogo, e que o graduado, que participava da fiscalização,
não concordara com o que lhe coubera na partilha. Esclareci ao superior que
recolheria o cabo “V” ao batalhão por indisciplina. No entanto, ele, passada a
nervosia, queria que eu resolvesse o problema na própria Delegacia, pois o cabo se
alterara, mas era uma “boa pessoa”. Fui peremptório. Respondi-lhe que o assunto
do “jogo” não me dizia respeito, mas a disciplina, sim; e o cabo iria preso para o
batalhão. Retornando à minha sala, conversei com o cabo, este, já arrependido,
disse-me, mais ou menos assim:
– Sô tenente, errei em indisciplinar-me com o Delegado, porque ele estava me
passando pra trás. Vou preso para o batalhão, porque o senhor é o único oficial que
tem moral para fazer isso.
Enfim, o assunto se encerrou no batalhão, onde o cabo silenciou sobre os
motivos; o Delegado, vítima da indisciplina, intercedeu por ele que levou uma
pequena punição e foi para um bom destacamento da região.
Conclusão: o conluio nas malhas da corrupção é incrível! Mas a minha
missão, isolado da malha da corrupção e mantendo-me aceso para que meu pessoal
não se imiscuísse, era proporcionar à comunidade um clima de tranquilidade,
reprimindo e afastando os ladrões de toda a espécie, o que eu vinha tentando
numa luta ingente e sem tréguas.
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INCIDENTE QUE VALEU A PENA
Dentre os inúmeros incidentes com que me deparei, relembro um deles,
ocorrido nas ausências do titular e de seu inseparável Inspetor GM, quando me
cabia responder por tudo (menos assuntos relacionados a jogo). Ei-lo: – Como
está claro nestas memórias, casei-me em Governador Valadares, moça de família
local, onde tive filhos, e entrosei-me na vida da cidade, vivenciei seus costumes e
problemas, circulando no meio de amigos, inclusive fui professor de matemática,
no ano de inauguração do Colégio Tiradentes/GV(1965).
Naquele tempo, a juventude, mormente os “filhos de papai”, que possuíam
carros (Itamarati, Sinca, Rural etc), tinham por hábito promover perigosas corridas
noturnas pelo espírito de emulação. Tal hábito, além de repudiado, incomodava
a maioria das famílias (Valadares dormia tarde por causa do inclemente calor!)
que curtia calçadas e praças até noite adentro com os filhos. Já ocorrera casos
dos veículos em alta velocidade desgovernarem, invadirem áreas restritas de
descanso do povo. Havia um clamor público que levei ao titular da delegacia,
pedindo liberdade para agir com minha tropa. Ele, no entanto, ponderou que os
jovens eram filhos das famílias influentes e seria temerária uma ação repressiva.
Esclareceu-me que conversaria com os pais. Não sei se a conversa aconteceu.
O certo é que, num fim de semana, ausente o Delegado titular, estando,
à noite, na Delegacia de Polícia, fomos avisados que um Sinca e uma Rural
apostavam corrida principalmente no centro e no bairro Esplanada. Mobilizei as
viaturas da Delegacia e algumas requisitadas, estabelecendo um esquema tático
de interceptação e fechamento das vias principais. Em meia hora, conseguira
bloquear os veículos e deter os jovens, em número de cinco, todos filhos de
cidadãos proeminentes da cidade. Levei-os para a Delegacia, colocando-os no
pátio da Cadeia Pública. Em pouco tempo, a repartição se encheu de parentes,
políticos e advogados. Fui claro: minha intenção era dar uma severa admoestação
a esses irresponsáveis jovens; contudo, caso houvesse impetração de HC, estaria
com tudo preparado para a autuação em flagrante delito de crime com concurso
de contravenção, e seriam recolhidos aos xadrezes junto a presos comuns. Se não
houvesse pressão, combinaríamos: os jovens passariam a noite no pátio da Cadeia
Pública, sem visita nem alimentação, e liberados às 08h00 da manhã, após minha
preleção na presença dos pais ou responsáveis.
Houve a opção pela última alternativa. Permaneci toda a noite na repartição
policial, cuja frente foi tomada por parentes, amigos e advogados dos infratores.
Na parte da manhã, conforme havia prometido, juntei os jovens, alguns de
família de minhas relações, passando-lhes um sermão de quase uma hora com
a advertência: se reincidirem, serão autuados em flagrante. Ao final, obtive o
aplauso da população, e as disputas tiveram fim.
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O ESFORÇO DE CONTENÇÃO PROSSEGUE
Apesar de uma relativa contenção dos delitos em face da dinâmica da malha
distendida, visando prevenir e reprimir, algo inusitado ocorria em semanas
alternadas. Uma quadrilha muito bem organizada – dispondo de especialistas
nos métodos de entrada em prédios residenciais e estabelecimentos comerciais –
continuava a agir na calada da noite e, ao que tudo indicava, conhecia nosso esquema
de prevenção. O fato nos levantou a “lebre” da desconfiança. Exigiu-nos maior
cautela. Improvisamos a distribuição das patrulhas. Cotejamos, cuidadosamente,
os eventos criminosos aflorados com a distribuição do patrulhamento.
Na sequência, uma concentração de nossa prospecção investigativa logrou,
através de indícios veementes, identificar suspeitos, inclusive um indivíduo de
nome Afonso, cidadão bem-apessoado e familiarmente estável, que residia
na periferia da cidade. Contudo, todas as vezes que convocávamos Afonso ou
o trazíamos coercitivamente à repartição policial para interrogatório, uma
requisição de informações de Habeas Corpus também chegava com prazo de duas
horas, sob pena de apresentação do paciente ao Juiz Criminal e alerta à autoridade
coatora (sempre este autor) de prisão por desobediência (o juiz que, normalmente
despachava pela Vara Criminal, era o Dr. Joaquim Assis Martins da Costa: duas
horas para informações, e ninguém tinha coragem de desobedecê-lo). Em suma,
a quadrilha estava muito bem assistida por advogados, e estes dispunham de uma
fonte de informação límpida e desobstruída.
Assim, adentramos o mês de abril: apesar do insano trabalho, que trouxera a
criminalidade contra o patrimônio a patamares razoáveis, havia vulnerabilidades
que impediam o alcance da meta: absoluta tranquilidade da comunidade. Reuni
com minhas equipes, estudamos os problemas, incluindo o furto de bicicletas que
não amainara, e chegamos a uma conclusão: estávamos convivendo com “quintascolunas” dentro da Delegacia; policial ou policiais próximos de nós alimentavam
Afonso e seus asseclas sobre nossos planos, clareando-lhes as áreas descobertas.
E pior: alguém, de dentro da Delegacia, informava aos Advogados sobre nossas
ações repressivas contra Afonso ou algum de seus; só isto explicaria o porquê dos
HC simultâneos que travavam todas nossas ações repressivas.
DESMANTELAMENTO DE VIGOROSA ESTRUTURA
Diante da situação, deliberei, após longos debates com minha equipe, uma
ação clandestina e ousada: sequestraríamos Afonso e o interrogaríamos, à noite,
em local distante de Governador Valadares. Tudo planejado: local escolhido
numa fazenda de amigo, em vizinha cidade; campana bem discreta sobre o alvo.
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Em certa noite, numa ação, acompanhado de três policiais de inquestionável
confiança, sequestrei Afonso, levando-o para local distante, ignorado até mesmo
pelo Delegado titular e seu Inspetor.
No dia seguinte, os Advogados ficaram perdidos; impetraram HCs inócuos.
Enquanto isso, enfiado nas matas, na escuridão da noite e à beira de cachoeiras,
interrogávamos Afonso. O larápio-chefe, em caos psíquico e sentindo-se
desamparado, não teve alternativa: deu-nos o fio da meada. Relatou-nos,
minuciosa e detalhadamente, a estrutura de sua quadrilha, destacando o papel
saliente e fundamental de um soldado da Guarda da Cadeia – o J. Félix – pessoa de
confiança que já tentáramos levar para as equipes de “triagem”, mas que, sempre
se disponibilizando a mim, ao inspetor ou ao coronel, pedia para continuar
no serviço de Guarda da Cadeia. Constituía ele, além de fonte de informação,
suporte logístico da quadrilha. Assim que um membro da quadrilha e/ou o
próprio Afonso, como acontecera por duas vezes, eram chamados ou levados à
Delegacia, os Advogados, acionados, providenciavam o HC; não havia tempo
para interrogatório. Por outro lado, a residência do Sd. Félix servia de depósito
e centro de distribuição dos produtos do crime, facilitando a desova junto à
rede de receptadores. Dois outros soldados haviam sido cooptados no processo
de informação.
Estando Afonso em local incerto e não sabido pelos Advogados e o restante
da quadrilha, convoquei o Escrivão Daniel e dei andamento ao Inquérito Policial.
Prendi Félix e expedi Mandado de Busca e Apreensão em sua residência. Para
conduzir os produtos de furto (dezenas de rádios transistor, televisões, joias,
eletrodomésticos variados...), tive de requisitar uma camionete Ford F-100. O
Cmt. do 6º, tenente-coronel Santa Cecília, deu-me total cobertura, expulsando
sumariamente o soldado delinquente à luz do rigoroso e draconiano Regulamento
Disciplinar do Exército-RDE, art. 34. Os dois outros soldados da Guarda da
Cadeia, tão somente aliciados para informações, receberam pena de prisão e
foram transferidos disciplinarmente para local distante.
Com o Inquérito Policial em andamento, mas forrado de confissões, provas
periciais e apreensão de variada gama de produtos das ações delituosas, pedi a
prisão preventiva de Afonso, Félix e quatro comparsas, prontamente atendida pela
autoridade judiciária. Só aí, com os bandidos trancafiados e tudo desvendado,
apareci com Afonso. Seus Advogados tiveram muito trabalho.
Na sequência do desmantelamento da quadrilha de Afonso/Sd. Félix, e em
razão de confidência desesperada deste, demos um golpe fatal no furto de bicicletas
que tinha sua “inteligência” dentro da Delegacia: o Sd. Amauri que, desmascarado
e preso junto com seus asseclas, também foi expulso pelo comando do 6ºBI.
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Esses trabalhos investigativos bem sucedidos, que resultaram em golpe
mortal na então sólida rede de delinquência contra o patrimônio, tiveram
muita repercussão na imprensa. O povo entendeu que a banda sadia da polícia
não hesitava em “cortar na própria carne”, que não titubeava em seu papel de
guardiã da tranquilidade pública. O impacto psicológico foi enorme. O Delegado
titular, com apoio da entidade representativa do comércio, ofereceu um almoço à
equipe do Setor de Furtos e Roubos. Alcançáramos o patamar que buscávamos,
derrotando a bandidagem.
O CRIME NÃO DÁ TRÉGUAS
Estávamos ainda desfrutando de justa euforia das vitórias contra o crime,
quando somos abalados com um bárbaro latrocínio.
Certa madrugada, sou chamado em meu telefone residencial, e o plantão da
repartição policial me informa: – Sô tenente, o último ônibus que faz a linha do
Bairro Pastoril, que deveria retornar à garagem da empresa às 00h30, não retornou.
A patrulha motorizada compareceu ao local, a pedido do gerente da empresa, e
encontrou a viatura parada no local e dois mortos.
Incontinente, movimentei equipe de investigação e parti rumo ao cenário, um
ermo sem iluminação. Lá, usando lanternas e faróis de carro, o quadro: o ônibus
atravessado na via de terra; do lado de fora, o motorista, em decúbito ventral, com
uma faca de cozinha enfiada nas costas, sem nenhum sinal de vida; no interior
do veículo, o cobrador, esfaqueado e sem vida. Notas de cruzeiro espalhadas
pelo piso. Isolamos a cena do crime, preservamo-la intacta e esperamos o dia
amanhecer. Algumas batidas, infrutíferas, pelas redondezas.
Naquela época, as cidades do interior, salvo Juiz de Fora e umas duas mais,
não dispunham de estrutura de polícia técnica (nem mesmo médico legista). A
autoridade policial procedia, pessoalmente, acompanhada de peritos nomeados
ad hoc, inclusive médico experiente, a “Inspeção do Local do Crime”, o que fiz
quando o sol apareceu, assistido, de longe, por curiosos e imprensa.
A vivência no interior, distante dos meios sofisticados da capital, nos tornara
“práticos em levantamentos de local de crime”. Além dos peritos nomeados,
profissionais leigos em polícia, mas com conhecimento prático, por atuações
pretéritas, levamos um sargento da “triagem” com habilidade para colher possíveis
impressões digitais em superfícies lisas e planas, e fotógrafos habituados ao mister.
O Inspetor GM, por sua inquestionável experiência, nos foi de grande valia.
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Conclusão a que chegamos: – O motorista e o cobrador foram atacados no
ponto final do Bairro Pastoril, local desértico, certamente por mais de um bandido,
únicos passageiros do final de linha. Pelo cenário pleno de vestígios (inclusive
tocos de cigarro) e sinais, ferimentos e posição de repouso dos corpos, notavase que lutaram desesperadamente contra os agressores, embora desarmados. Nas
mãos do cobrador, importante vestígio foi encontrado: um botão de blusa de frio
com pedaço de tecido (certamente arrancado pelo morto durante a luta em defesa
de sua vida); com todas as cautelas, arrecadamos este e outros vestígios. Dinheiro
da féria do dia, carteira com dinheiro, documentos e relógios foram roubados.
Muitos furtos simples e qualificados, como também roubos (assaltos), faziam
parte, como vimos, do mapa delinquencial da cidade, mas latrocínio (matar
para roubar)não era comum. E o fato extemporâneo assustou a comunidade
valadarense e, em especial, tripulantes das linhas urbanas e taxistas. A imprensa
– jornal diário, semanários e emissoras de rádio – fez um estardalhaço do
acontecido, reclamando imediato esclarecimento do tenebroso crime. O Delegado
titular, embora tranquilizado por mim, estava ansioso, sentindo-se pressionado
pela opinião pública.
Reuni meus chefes de equipe de investigação e traçamos planos de
rastreamento, buscando informações principalmente nas periferias do Bairro
Pastoril e no célebre Morro do Carapina, de onde fluía a maioria dos marginais.
Através dos programas de polícia, que tinham grande audiência (GV possuía três
emissoras: Educadora, Ibituruna e Por Um Mundo Melhor), tentei identificar os
passageiros que haviam utilizado o último horário da noite do crime, e desceram
antes do ponto final, esclarecendo que os receberia reservadamente e seus nomes
seriam mantidos em sigilo (segundo fora informado, o ônibus partira do centro
da cidade, no seu último horário – 23h30 – com mais ou menos vinte passageiros).
O alvitre deu certo: três cidadãos procuraram-me; haviam descido no penúltimo
ponto, e apenas dois passageiros permaneceram. Deram informações preciosas
sobre as características físicas e vestuários (era o mês de maio, e ligeiro frio
noturno começara, e os dois passageiros finais usavam blusa de frio).
O trabalho investigativo desenvolvido no Morro do Carapina dera certo. O
crime ocorrera na noite de 6ª para sábado, e, dias depois, um informante nos
dava a pista de dois suspeitos: Gentil e Zé da Marta, que não trabalhavam; aquele,
embora casado, passava horas em mesas de sinuca e bebendo, e este, conhecido
malandro, sempre o acompanhava. Os dois eram como irmãos. As características
de ambos conferiam, mais ou menos, com a descrição dos passageiros do penúltimo
ponto do Pastoril. Concentramos as investigações nos dois, que, segundo outros
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informantes, estavam gastando dinheiro a rodo, inclusive pagando cerveja para
amigos, no fim de semana. Entretanto, com a intensificação da investigação no
morro, ambos desapareceram.
Ficamos à espreita durante duas semanas, mantendo acesa nossa rede de
informantes, mas esvaziando a presença policial, quando recebemos a notícia do
aparecimento dos suspeitos. A mulher de Gentil dissera a amigos que eles estavam
de mudança para Aimorés. Não havia tempo a perder. Passei a mão nos dois,
levei-os a um local compatível, e eles confessaram o duplo delito com todos os
detalhes. O Delegado titular, em face da complexidade e repercussão do caso,
dissera-me que iria avocar o inquérito policial, que eu lhe passaria tão logo tivesse
elementos concretos da autoria. Acontece, no entanto, que ele e o Inspetor GM
tinham viajado para Belo Horizonte em visita periódica às respectivas famílias.
Diante da situação, convoquei o Chefe do Cartório – Escrivão Walter Silva5 – e
resolvi tocar o inquérito, o que ele achou prudente, pois o tempo urgia. Assim,
após a confissão de ambos, límpida e irretorquível, e devidamente testemunhada,
apreensão do vestuário usado no dia do crime, inclusive uma das blusas faltando
o botão, e da outra faca de cozinha, utilizada no apunhalamento do cobrador, o
Escrivão, trabalhando a noite toda, concluiu-me os autos em condições de instruir
o pedido de prisão preventiva dos latrocidas.
E a partir daí? Estávamos temerosos da intervenção de advogados com
pedido de HC, e as famosas duas horas para informar! Eram 07h00. Passáramos
– eu, o escrivão e os investigadores – toda a noite acordados, instruindo o
inquérito para o pedido de preventiva. Tomei a decisão de levá-lo, juntamente
com a petição de prisão, à residência do inacessível Juiz de Direito Dr. Joaquim
Assis Martins da Costa. O Escrivão Walter achou temerária a ideia, porquanto o
respeitado e temido magistrado – cultor rígido da lei – só aceitava assuntos oficiais
no fórum, e processos, via Cartório do Crime.Walter achou que o magistrado
não me receberia e nem o inquérito, e poderia entender minha atitude como
desacato (descumprimento de norma judicial); seria melhor aguardar a abertura
do Cartório, às 10h00, onde protocolaríamos o IP com o pedido de preventiva dos

5

Walter Silva – Chefe do Cartório da Delegacia de Polícia de Governador Valadares – foi meu
contemporâneo na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, nos primórdios dos anos 70.
Bacharelado em Direito, prestou concurso e tornou-se Delegado de Polícia de Carreira. Pessoa
leal e de caráter. Em 1965, na noite de embarque dos ladrões espiantados com destino ao Estado
do Rio, estava na Delegacia de Polícia lavrando um flagrante. Não obstante as circunstâncias,
teve a coragem moral de depor, como testemunha, quando fui a Júri na Comarca de Manhuaçu,
apresentando a versão autêntica: minha ausência e a presença do Delegado UQ coordenando o
embarque.Testemunhando a verdade, concorreu para minha absolvição em 1970.
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indiciados confessos. Apesar das ponderações sensatas, venceu minha postura
interior de audácia sempre que me deparava com fato grave que exigia ações fora
dos parâmetros. Fui sozinho à residência do Juiz; toquei a campainha, e uma
moça em uniforme escolar atendeu-me (filha do magistrado); identifiquei-me
e disse-lhe que precisava conversar pessoalmente com seu genitor, em assunto
urgente e de alta gravidade. Dr. Joaquim, pessoa austera e venerada em Gov.
Valadares, recebeu-me na porta de sua casa, trajando terno, gravata e chapéu, e
levou-me ao seu escritório.
Apresentei-me devidamente, falei-lhe da ausência do Delegado titular e de
minha preocupação com a fuga dos latrocidas confessos do crime que abalara a
região semanas antes. Pedi-lhe desculpa de minha ousadia de jovem. Ele olhoume firmemente e respondeu:
– Tenente, deixe o seu inquérito que vou examiná-lo.
Novamente, pedindo desculpas, retirei-me, e o coração batia acelerado. O
escrivão Walter e os demais policiais aguardavam-me ansiosos. Às 09h00 daquela
manhã, um Oficial de Justiça entregava-me em mãos, na Delegacia de Polícia, o
IP com o despacho manuscrito da prisão preventiva de Gentil e Zé da Marta e os
respectivos Mandados de Prisão. Nosso contentamento foi incontido. Telegrafei
para o titular da Delegacia e convidei os policiais envolvidos para um almoço de
comemoração no restaurante do Dimas Pé de Porco. A imprensa alvoroçou-se com
o desvendamento do crime e fez seu estardalhaço. Estávamos recompensados!
Passada a euforia, prosseguimos o IP, consolidando-o com as provas periciais
e testemunhais. Para a Polícia Técnica, em BH, enviamos o botão com tecido e a
blusa de frio apreendida, e os elementos de comparação papiloscópica, para fins
de positivação que, ao final, foi confirmada em laudos. Repassei o IP ao Delegado
titular que o concluiu com seu relatório. Os facínoras, ainda em 1965, receberam
pesada condenação.
Governador Valadares vivia um clima de segurança pública. A população
reconhecia. Sentíamos o clima. A crítica da imprensa o reconhecia. Cabia-nos
preservar essa tranquilidade, mantendo a delinquência à distância, combatendo-a,
sem hesitação e de imediato, nas rupturas ocasionais.
UM VENDAVAL NOS DERRUBA
Governador Valadares, à época: centro urbano agitado, onde circulava
muito dinheiro. Possuía estabelecimento bancário pujante: Banco Agropastoril
do Rio Doce. Sua Companhia Telefônica, independente como empreendimento
local: modelo nacional. Cidade rica: pecuária exuberante com grandes frigoríficos
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– TMinas e Matisa – comércio de pedras preciosas, grandes madeireiras. Nela se
implantaram as primeiras boates de streaptease em MG. Além de tudo, importante
eixo rodoferroviário, na ligação norte x sul do Brasil e leste x oeste. Forasteiros
e aventureiros acorriam à cidade, grande parte em busca de riqueza fácil. No
torvelinho de tudo isto, nela se instalavam os “corretores da morte”, aqueles que
conheciam os pistoleiros reais e potenciais e intermediavam os contratos de
execução. Porém, mais ainda: à cidade, acorriam, massivamente, os meliantes
(notadamente ladrões e estelionatários) oriundos, em sua maioria, de Vitória-ES,
BH, RJ, Vitória da Conquista e Feira de Santana (BA). Diríamos que Governador
Valadares era a “Meca” da bandidagem. E esses bandidos, convivendo ao lado
da comunidade obreira e produtiva, não podiam ficar soltos, agindo e atacando.
Então, a repressão se impunha de acordo com o modelo vigorante, uma espécie
de Direito Consuetudinário, visto e aceito por todos: a custódia correcional6 e a
prisão para averiguações, que, embora ilegais, assomavam a natureza de legítimas
em defesa da sociedade.
Os xadrezes correcionais da Cadeia Pública viviam lotados de marginais
forasteiros, detidos antes de atuarem na cidade. Evidentemente que não havia
condições de instaurar contra eles inquéritos policiais, porquanto foram pilhados
preventivamente, antes do cometimento de infrações causadoras de danos físicos
ou patrimoniais. Abrir processos contravencionais (v. g., vadiagem, porte de arma
etc.) seria um procedimento sem sentido. A conduta tradicional em relação a
esses meliante de outras cidades: castigá-los bastante durante uma, duas, três ou
mais semanas... Fazê-los sentir ódio da “polícia valadarense” e, depois, “espiantálos” para o local de origem. Esse “espianto” era conhecido por “ver a lua”, já
que realizado na calada da noite. Os devolvidos, além de não mais voltarem,
promoviam no seu meio a fama de repúdio da cidade aos facínoras e o tratamento
rigoroso que lhes era concedido.
Em janeiro, quando assumi o Setor de Furtos e Roubos, pegando a cidade
barbarizada, lotei os xadrezes correcionais e não dei boa vida aos bandidos. Em
abril, fiz, com autorização do Delegado titular,o primeiro “espianto”, em comum
acordo com o Delegado de Polícia de Teófilo Otoni. Tudo cuidadosamente
planejado: quinze marginais nossos, após o pernoite, se juntariam a outros
tantos daquela cidade, e seriam deixados depois de Divisa Alegre. Requisitei um

6

Prisões Correcionais! Prisões para Averiguações! Embora ilegais em face do direito positivo,
essas prisões compunham, diríamos, um “direito consuetudinário” na prática policial.
Prevaleceram, sendo os abusos corrigidos com o Habeas Corpus, até o advento de leis que
deram guarida ao instituto da prisão provisória.
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caminhão à prefeitura (o que era norma). Selecionei um sargento e três policiais
experientes em tal tipo de operação (os ladrões seriam bem alimentados antes da
viagem, ficariam deitados na carroceria, sob a vigilância dos três policiais, não
poderiam sofrer violência e, a partir do território de devolução, seriam soltos, de
quilômetro em quilômetro, um a um, nunca em grupos).
Reuni os ladrões oriundos da Bahia, principalmente de Vitória da Conquista
e Feira de Santana, que estavam presos há mais de três semanas, e lhes fiz, na
presença dos policiais escalados para a melindrosa operação, uma preleção:
dormiriam em Teófilo Otoni, seriam soltos a partir de Divisa Alegre, em território
baiano; não deveriam cruzar a fronteira de volta, e Governador Valadares e Teófilo
Otoni, riscadas do mapa de atuação, pois caso fossem apanhados novamente,
certamente não sobreviveriam. Ao anoitecer do dia “D”, o embarque e a partida.
Executada a operação, com pernoite em Teófilo Otoni, sem anormalidades, como
sempre o fora, a viatura retornou com os policiais dois dias depois.
No mês de junho, nossos xadrezes estavam apinhados de marginais oriundos
do Rio de Janeiro. Pretendia fazer uma operação de retorno, porém, antes, daria
um pulo até Caratinga ou Muriaé, para verificar, pessoalmente, possibilidade de
parceria como o fizera com a autoridade policial de Teófilo Otoni, a fim de facilitar
a execução. Nesse ínterim, tive de deslocar-me a Mendes Pimentel e Mantena,
levando uma equipe para deslindar uma série de roubo de gado, ocorrida na
zona rural de Governador Valadares. Devido à condução de quatro marginais
perigosos, grande parte da equipe de “triagem” acompanhou-me.
Segundo soube, durante minha ausência, estando os xadrezes correcionais
abarrotados, houve uma “algazarra” de detentos inconformados, gerando
reclamações da vizinhança da Cadeia Pública (esta funcionava na Rua Afonso
Pena, rodeada de residências e estabelecimentos comerciais, e, no mesmo prédio,
a Delegacia de Polícia com todas suas repartições, inclusive o setor de veículos
e trânsito). Tal fato irritou o Delegado titular que recomendou ao Inspetor GM
providências imediatas para retirada de detentos, retornando-os à origem. Foi uma
operação sem planejamento: requisitou-se o caminhão à prefeitura, escalando-se
o Sgt. RS, Chefe do Setor de Trânsito, e mais dois soldados de seu setor. Nenhum
deles com experiência nesse tipo de operação complexa (um dos soldados
escolhidos, AAp, que desertou, fora o pivot, dois anos antes, de um tiroteio contra
operários em Ipatinga, manejando inadvertidamente um Fuzil Metralhador). O
embarque se fizera à noite, luzes apagadas, e de forma apressada, tendo o próprio
Delegado titular ajudado alguns detentos a subirem na carroceria para apressar a
partida. Não se deu nenhuma orientação aos executores nem esclarecimentos aos
“espiantados”, que viajaram famintos em direção a Além Paraíba, cidade, após a
qual, seriam eles deixados, pois todos eram oriundos da Zona da Mata e RJ.
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O que é mal planejado, ou não planejado, é mal executado. Após Caratinga,
pela informação dos executores (o sargento RS ia na boleia e os soldados, munidos
de uma correia de bater, chama “umbigo de boi”, na carroceria), os “espiantados”
começaram a reclamar de fome, ameaçando rebelarem-se. Solução: os dois
policiais começaram, com o caminhão em alta velocidade, a acalmá-los com
chicotadas. Alguns, espancados, pularam nas proximidades de Realeza, município
de Manhuaçu, com o caminhão em movimento. Resultado: três mortos e diversos
feridos. Apavorado, o Sgt. RS desembarcou a todos, em Realeza, e retornou a
Governador Valadares. Só fui saber da “esparrela”, quando a imprensa noticiou
que o tenente Klinger, Delegado de Furtos e Roubos de Governador Valadares,
a exemplo do que fizera anos antes a polícia de Carlos Lacerda – ex-Governador
do Estado da Guanabara – espiantara ladrões, mandando jogá-los na rodovia, à
noite, com um caminhão em alta velocidade, na rodovia Rio-Bahia.
Tornei-me, embora ausente da Delegacia e não tendo responsabilidade pelo
mal-feito, “pai da criança”. Foi um escândalo, bastante explorado pela imprensa,
dando-me fama indevida, que jamais consegui tirar, de eliminador de ladrões,
autor da chacina da Rio-Bahia. Esperava que, acalmado o impacto emocional,
quando o Cel. AF concluísse seu IPM, que a verdade fosse restabelecida. Ledo
engano! O encarregado do IPM não investigou; não quis evidenciar quem
embarcara e despachara os detentos para a macabra viagem; embora com
elementos para comprovar a ausência do tenente no dia do evento, a tudo ignorou.
Na verdade, o Cel AF limitou-se, parecendo construir algo sob encomenda, a
inquirir os remanescentes da viagem fatídica, que, despachados no escuro da
noite, não conheciam o Delegado titular nem o Inspetor GM, mas conheciam
sobejamente o tenente Klinger que com eles lidava diariamente. Nesse diapasão,
o inquérito apontou os três executores da operação, cujos nomes eram óbvios,
embora tivessem sido jogados na fogueira por insensatez do Delegado titular, mas
um mandante deveria ser nomeado. Então, e gratuitamente, meu nome figurou
como mandante da chacina, e o “tenente Klinger, acompanhado de adjetivos
pejorativos, figurou nas manchetes”. Tudo isto me valeu sérios aborrecimentos:
o IPM circulou na Justiça Militar Estadual que, julgando-se incompetente, o
enviou à Comarca de Manhuaçu. Fui denunciado e processado criminalmente.
Pronunciado em 1969: três homicídios e diversas lesões corporais. Libelo
sustentado pelo Promotor de Justiça: condenação a 69 anos de prisão. Tudo isto
será comentado mais à frente.
Fui, de imediato, destituído do comando do Contingente Policial e do cargo
de Delegado Especial de Polícia, retornando ao 6ºBI.
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Recebi, assim, a recompensa por meu trabalho insano, meses de noites
indormidas e longe da família, para restabelecer a tranquilidade pública em
Governador Valadares. Solidariedade e crença em minha inocência, poucas!
Gozação, muitas! Mas nesses poucos amigos, não me esqueço do Cel. Pedro
Ferreira que, a par de me proporcionar uma crítica construtiva, mostrando
que minha ação policial, malgrado os fins nobres, trazia como conteúdo um
excesso de violência não compatível, apoiou-me incondicionalmente naqueles
momentos difíceis. Dentro desse quadro (um cão danado, todos a chutá-lo!),
quando comparecia a Belo Horizonte, alguns pseudoamigos até me evitavam,
certamente receosos de contaminação com um assassino bárbaro. Preconizavam
o fim do tenente que, em tão poucos anos, construíra uma lenda no combate
à criminalidade. Todavia, nesse primeiro instante, o Cmt. 6ºBI, tenente-coronel
Santa Cecília – oficial de elevada inteligência e arguto – compreendeu toda a trama,
deu-me apoio e prestigiou-me. Eu, de minha parte, internalizei a lição de vida.

IV – Aprofundamento em Administração
Fins de junho, apresentei-me ao batalhão. O tenente-coronel Santa Cecília
– oficial superior conhecido por sua rara inteligência, competência e probidade
– que assumira o comando em 26Fev65, estava promovendo uma revolução administrativa. Atacava o setor logístico e financeiro, erradicando as práticas não
condizentes com a moralidade exigível no serviço público, tornando tudo bem
transparente. Ao mesmo tempo, destravando fontes de recurso, dava início à sonhada Praça de Esporte, um grande conjunto desenhado com uma piscina em forma de 6 (Seis). Criou a unidade do Colégio Tiradentes, que funcionava à noite na
Escola Estadual Israel Pinheiro. Homem dinâmico e empreendedor, honrou-me
participar de sua equipe.
Minha primeira conversa com o saudoso comandante, salvo os lapsos
naturais de memória, foi mais ou menos nesses termos:
– Klinger, erradiquei a desonestidade no setor logístico financeiro, mas, no
tocante à administração de pessoal, problemas graves persistem. Preciso de alguém
para desmontar o esquema, e esse alguém é você. Topa assumir a S/1?!
Eu já conhecia, de longa data, o nosso setor de pessoal com as suas sujeiras.
Era um cancro que se enraizara no topo daquela administração de mais de 1.500
homens e 100 destacamentos. Topei na hora. Banido da Delegacia de Polícia
de Gov. Valadares tal qual um “cão danado”, recebia uma função de Capitão e
um desafio.
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– Topo, comandante! Conte comigo. Vou colocar essa S/1 dentro do padrão de
eficiência e probidade de seu comando.
A S/1 (depois, P/1) era um antro de ineficiência aliada à corrupção. O
1º Sargento-Ajudante, peça-chave da administração, aceitava presentes dos
destacamentos e negociava movimentações. Afastei-o incontinente, colocando
em seu lugar o incorruptível 1º Sgt. José de Oliveira Campos (o Zebu), trazendo-o
de um destacamento. Com ele, estudei o RISG – Regulamento Interno de
Serviços Gerais – norma do EB adotada na PMMG, e, dos sete funcionários,
substituímos cinco, inclusive o boletinista e o controlador dos enquadramentos
disciplinares, ambos suspeitos. Quanto ao boletinista, um PM que viera como
cabo na transferência do 6º, em 1952, e obtivera, sem nenhum curso, as divisas de
sargento; sua saída provocou um susto: – Quem fará o boletim? O boletim é algo
muito complexo! Esse tenente Klinger vai acabar com a administração de pessoal,
pois ele só entende de matar bandido! – interrogavam, exclamavam e lançavam ao
ar suas maledicências.
Continuei a limpeza. Sentei-me com o novo Sargento-Ajudante, e decidimos
convidar meu antigo auxiliar de escrivão, o Sd Antônio Garcia da Silva Sobrinho7,
exímio datilógrafo, que continuava como escrivão da Delegacia de Galileia.
Valendo-nos do RISG, ensinamos-lhe a organização das matérias a serem
publicadas e estrutura de um boletim. Em breve, Garcia dava show na elaboração
do boletim, moralizando o setor e superando o velho sargento boletinista. Feitas
as primeiras medidas para alcançar eficiência e moralização, vimos que as fichas
funcionais possuíam lacunas. Impunha-se uma conferência nas G/1 e G/5 EM.
Desloquei-me para BH com três funcionários acertando as fichas e conferindo
os destacamentos.
Nos primeiros dias de setembro, quando fui convocado para integrar a
equipe do Supervisor das Eleições na região de Aimorés – Maj Jorge Marino –
pude exibir ao comando do 6ºBI, uma S/1 modelar em eficiência e sem a nódoa
da corrupção. Fiquei quarenta dias à disposição da SSP, assumindo a Delegacia
de Polícia de Mutum. Em fins de outubro, reassumi a repartição que ficara sob a
responsabilidade direta do Subcmt, e nela permaneci até ser promovido ao posto
de Capitão em 26Jan66.

7

Preparou seu substituto, e retornou à função de Escrivão na Delegacia Supervisora de Capturas.
Fez Direito, e tornou-se Delegado de Polícia de Carreira.
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V – Retorno à Seara das Operações
1965! A revolução de 31Mar64, antes apoiada quase unanimemente,
desgastava-se com a incompreensível perseguição a alguns líderes políticos.
Castelo Branco, o Presidente tampão, descumprira compromissos e, sob pressão
do grupo do Gen. Costa e Silva, cassara o mandato e suspendera, Jun964, os direitos
políticos do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que, certamente, retornaria à
Presidência da República nas eleições Out965. Foi, pois, em clima de desgaste da
nova ordem institucional que se programaram eleições governamentais para onze
Estados, inclusive Minas Gerais.
As disputas políticas das bases, bipolarizadas entre UDN e PSD, mantinham o
mesmo clima quente e agressivo dos anos pretéritos aos acontecimentos de 64. Os
“Pica-Paus” e “Corta-Guélas” engalfinhavam-se movidos pelo fanatismo. O clima
pré-eleitoral, em alguns municípios, caracterizava-se pela ocorrência de vias de
fato, rixas, lesões corporais etc, desembocando, não raras vezes, em homicídios.
Esse era o clima de Mutum, quando, em setembro, tomei conhecimento de que,
sob a supervisão do conhecido e experiente Maj. Jorge Marino, assumiria a
Delegacia de Polícia de Mutum.
Reuni-me, em Governador Valadares, com o Delegado Supervisor. Este
entregou-me a Portaria assinada, em 10Set, pelo Secretário de Segurança Pública
Manoel Taveira de Souza, designando-me para a Delegacia de Polícia de Mutum.
Salvo os lapsos de memória, recebi, pessoalmente do Supervisor, as seguintes
instruções (mais ou menos, conforme memória do tempo):
– Tenente Klinger, excluindo a sede Aimorés, onde permanecerei com oficiais
e investigadores escolhidos, Mutum é a área de preocupação do governador e do
secretário. O clima lá está quente, já tivemos conflitos sérios, e a previsão, caso
não haja intervenção firme, é de que as eleições se percam em conflitos sangrentos,
o que é inaceitável. Diante dessas perspectivas, reunimo-nos com as autoridades
da Segurança Pública, sob a coordenação do Secretário Taveira, e decidimos reforçar
o destacamento da cidade com um sargento e 12 praças. Por escolha pessoal do
Secretário e do Comandante-Geral, você está sendo encarregado, como Delegado
Especial de Polícia, de garantir a realização do pleito eleitoral em perfeita ordem. Eis
sua missão, e conte com meu apoio.
Cheguei a Mutum, 12Set. Hospedei-me numa pensão. Visitei o Prefeito –
Dr. Vitorino – político exemplar que tentava acalmar os ânimos; reuni-me com
o Promotor de Justiça JM, quando tive a desagradável informação de que o Juiz
de Direito HP, que presidiria as eleições, era alcoólatra. Em companhia de JM,
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visitei-o e à sua esposa, concluindo, pela disposição desta, que controlaríamos
o vício do magistrado. Tomando conhecimento da situação – no que mapeei
os distritos mais problemáticos: Roseiral (conhecido com “Texas” do Mutum),
Ocidente e Humaitá – orientei o destacamento e o reforço policial, dando-lhes
minhas diretrizes. Ao mesmo tempo, expedi e difundi portarias escritas para
conhecimento da população, onde dei ênfase de que haveria rigor na repressão ao
porte de arma (branca e de fogo).
Dos planos à ação: desencadeamos uma maratona de apreensão de armas,
mormente nos distritos problemáticos; fomos rigorosos na questão da bebida
alcoólica, restringindo-a mesmo antes da proibição legal; qualquer contenda
que ocasionasse lesões corporais era objeto de repressão veloz com autuação
em flagrante. Distendemos a força policial de forma a que resposta sempre fosse
tempestiva e eficaz. A população sentiu que não toleraríamos, ao longo da disputa
eleitoral, qualquer extrapolação que afetasse a ordem pública.
Veio o três de outubro, e o pleito transcorreu dentro da tranquilidade que
esperávamos (para isso desenvolvêramos uma variada gama de ações objetivas
e impactantes!). Permanecemos no município enquanto transcorriam as então
morosas apurações, e asseguramos as comemorações da vitória do PSD – Israel
Pinheiro eleito Governador do Estado. Após entregar meu relatório ao Maj. Jorge
Marino – e missão cumprida! – retornamos ao 6ºBI, reassumindo as funções na S/1.
Apenas à guisa de lembrança: diversos governadores de oposição ao sistema
revolucionário foram eleitos. Minas Gerais e Rio de Janeiro sufragaram, talvez
num repúdio à cassação do líder Juscelino Kubitschek, dois políticos ligados a ele
– Israel e Negrão de Lima. E a resposta da “linha dura” emergiu na sequência: Ato
Institucional 02, em 27Out65, extinguindo os partidos políticos e reformulando
o processo eleitoral.
INTERVENÇÃO EM ESTRANHO EPISÓDIO
23 de dezembro de 1965! Combinara com o S/3, após concordância do
Subcmt, que ele responderia pela S/1 na semana de Natal, e eu, pela S/3, no Ano
Novo. Assim, poderíamos desfrutar de alguns momentos com a família. Mas!
Eis a frustração! No dia 23, estando em casa, preparando-me para uma pequena
viagem com os familiares, sou convocado ao batalhão com urgência.
O Cmt Santa Cecília recebera diversos radiogramas com pedidos de
providências urgentes. O cabo comandante do destacamento de São Sebastião do
Maranhão rebelara a tropa, prendera o Delegado de Polícia Municipal e ameaçava
o Prefeito, inclusive, segundo as notícias, tiros de fuzil teriam sido disparados
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contra a sede da prefeitura. Urgia ação imediata. O Cmt já entrara em entendimento
com o Cel. Pedro, e este conseguira com o dono da Lavra do Cruzeiro, que seu
avião teco-teco me levasse até o local da rebelião. Despedindo-me rapidamente
da família – e nisso a passagem de Natal fora pelos ares! – juntei umas peças de
roupa, minha inseparável Olivetti 22, e embarquei no avião pilotado pelo próprio
dono – Eduardo.
Em mais ou menos uma hora e meia, aterrissamos no rústico Campo de
Aviação de Rio Vermelho, cidade próxima a S. Sebastião do Maranhão, onde
nos encontramos com o Dep. Federal Francelino Pereira e comitiva, cujo avião
monomotor tivera uma pane, interrompendo sua viagem para Diamantina. A boa
vontade do empresário Eduardo salvou seu programa.
Esperava-me um Jeep da Prefeitura de S. Sebastião do Maranhão e um
Secretário do Prefeito. Através dele, tomei conhecimento da versão de uma parte:
o Delegado Municipal, político militante indicado pela corrente dominante –
UDN – desentendera-se com o Cmt. do DPol, que se recusara a soltar um eleitor
preso por vias de fato na zona do meretrício. O Prefeito quis fazer prevalecer a
autoridade do Delegado e interveio na questão, o que não fora aceito pelo cabo
que já prendera o Delegado e ameaçava o Prefeito, chegando a fazer um disparo
de fuzil na sede do executivo.
Chegando à sede do DPol, encontrei o cabo e os cinco soldados armados
de fuzil e prontos para o combate. Receberam-me com toda disciplina e
educadamente. Mandei que recolhessem os fuzis, o que acataram prontamente.
Após, ouvi a versão do cabo: o destacamento vinha sendo desmoralizado pelo
Delegado municipal, homem politiqueiro, que desautorizava qualquer medida
coercitiva; desordeiros, presos em flagrante em crimes de lesões corporais, eram
soltos à vista do autor da prisão; também relutava em visar a folha de serviços...
Além dessas, outras reclamações foram alinhavadas. O que desencadeara a
reação fora a prisão em flagrante de um arruaceiro contumaz que, na madrugada,
esfaqueara, quando bêbado, um desafeto na mesma situação. O Delegado
simplesmente mandou soltar o delinquente, desacatando a fração policial. Em
razão disso, o cabo resolvera manter sua autoridade, pedindo apoio ao prefeito
para intervir visando o cumprimento da lei. O executivo municipal, alinhando-se
ao seu correligionário que prevaricava, negou-lhe atendimento.
Ciente das versões, determinei a liberação do Delegado de Polícia que estava
sob custódia do cabo, e ouvi o prefeito – pessoa de pouca qualificação que só
entendia de fazer politicalha. Auscultei pessoas correligionárias, e outras não, do
prefeito local.
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Formei um quadro da situação. Com efeito, não havia Delegado no
município, e sim, um faccioso e despreparado “cabo eleitoral”. Mas esse quadro,
muito comum àquela época nas pequenas cidades interioranas, não justificava a
“rebelião” do cabo.
Em suma: no dia seguinte à minha chegada, apresentou-me o reforço da sede
do batalhão: um sargento, um cabo e oito soldados. Despachei os rebelados para
Governador Valadares. Fiz contatos com o Sargento Ajudante da S/1 que escolheu
um novo destacamento para S. Sebastião do Maranhão.
Com efeito, a cidade, de um modo geral, criticou o Delegado e elogiou o
destacamento. Porém, os de bom senso entenderam a reação exagerada. Só retornei
a Gov. Valadares, quando o novo destacamento se apresentou, recebendo minhas
diretrizes, inclusive sobre relacionamento com a comunidade. Por minha sugestão,
o Delegado de Polícia renunciou, e o Prefeito, reconhecendo que concorrera, de
certa forma, para o evento, indicou ao governo uma autoridade policial que tivesse
melhor postura moral e equilíbrio. Em sequência, comprometeu-se comigo de
rever sua maneira de se relacionar com o destacamento, estando presente o
graduado que, a partir daí, comandaria a fração policial.

VI – Autocrítica ao final da jornada
De julho64 a janeiro66, uma travessia gratificante nos fins alcançados, mas
acidentada e plena de desvios nos meios empregados. De certa forma, talvez
no impulso de uma juventude sem um profundo lastro humanista/espiritual,
tenha este autor se enveredado por trilhas de violência excessiva no combate à
criminalidade contra o patrimônio. Com efeito, na condução de crimes contra
a vida, orientava-me tão somente pela linha da inteligência investigativa, mas,
em relação a ladrões, assaltantes etc, meu desvio para utilização da violência era
iterativo (não tolerava ladrões!).
Hoje, decorridos 50 anos, faço uma viagem mental retrospectiva e avalio o
que, àquela época, senti, apreendi e internalizei em lições de vida, o que revi em
conduta e o que pautou meu porvir daquela data à frente.
Quando ingressei efetivamente na seara policial, mantive os ensinamentos
militares que me eram úteis e adequados, com ênfase ao planejamento – C 101-5
– e liderança (Manual de Princípios de Chefia – C 20-10) e coloquei como livros
de cabeceira o Policiamento, do Maj. Antônio Norberto dos Santos, Aspecto
Policial de Mantena, do Cap. José Geraldo Leite Barbosa. A estes acrescentei o
Polícia Judiciária, de Ivan Moraes de Andrade – que estudara nos quatro anos de
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CFO – o Novo Manual do Delegado de Polícia, de Amintas Vidal Gomes, o ABC
do Poder de Polícia Administrativa, cujo autor não me lembro, um exemplar da
Constituição Federal de 1946, os Códigos Penal, Processo Penal e Trânsito, como
também um Curso de Polícia, do tenente Osmar, da PM Catarinense, e o Manual
de Patrulhamento da Polícia Militar do antigo Distrito Federal. Em 1964, no
DOPS, recebi um exemplar do Manual de Polícia Política, editado pela Academia
de Polícia Civil de São Paulo, ocasião em que tomei conhecimento, e comprei um
exemplar, do Manual de Investigação Policial, de autoria do célebre Delegado de
Polícia paulista Coriolano Nogueira Cobra. Acostumado a ler, interpretar, inquirir
e pesquisar, assenhoreei-me, de forma bem substanciosa, da profissão policial em
toda sua latitude: polícia de patrulha e polícia judiciária, e embrenhei-me nos
meandros do poder de polícia administrativa, o que me seria imprescindível ao
longo da profissão.
Se no aspecto do conhecimento intelectual de polícia tornei-me razoavelmente
competente, em contrapartida, no desenvolvimento da prática fui atraído pelo
modus operandi que eu vivenciara em Belo Horizonte, nos contatos frequentes
com Delegacias Distritais e Especializadas, e no interior, na aproximação com
diversas repartições policiais: a violência.
Reprimindo o abigeato, utilizei o método da violência, na sua ampla
variedade, para definir autoria, materializar o delito, apreender o produto,
visando sua restituição. Assim, fui veloz na repressão, logrei bons resultados e
obtive o reconhecimento das vítimas, produtores ou criadores rurais, pessoas
trabalhadoras. Entendia e pregava que, comigo, ladrão não tinha contemplação.
Na Delegacia de Polícia de Governador Valadares, continuei no mesmo diapasão,
e com mais intensidade: ladrão precisa de surra; só a violência conserta o ladrão.
Aqueles que chegavam à cidade, imediatamente eram identificados e passavam
semanas embutidos nos xadrezes, no instituto da consuetudinária prisão
correcional, levando castigos para não mais retornarem quando soltos. Assim,
meu nome passou a ser conhecido e excomungado no meio dos facínoras:
– “Cuidado! Não desçam na cidade em que esse tal de tenente Klinger esteja
como delegado. É fria! É prisão e cacete!”.
Foi nessa toada que os ladrões, espiantados numa noite em que eu me
encontrava ausente da Delegacia de Polícia, em diligência longínqua, ao serem
recolhidos à beira da rodovia e socorridos no município de Manhuaçu, só se
lembraram do nome do algoz do dia a dia: tenente Klinger – como se fora o
mandante e executor do embarque, o que não era verdade.
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Também, no decurso das ações, alguns incidentes me alertaram: eu vinha
fazendo confusão entre coragem e imprudência. Nisto recebi do mestre – Cel.
Pedro – lições bem claras.
1965 representou-me o ano em que, numa tendência natural, voltei a ler alguns
romances com mensagens filosóficas/humanísticas, como fazia no meu tempo de
CFO. Reli livros de: Gibran (O Profeta; Jesus, O Filho do Homem...), Herman
Hesse (Sidarta, O Jogo das Contas de Vidro...), Victor Hugo (Os Miseráveis) e
outros autores. Concomitantemente, reli o Manual de Investigação Policial, de
Coriolano Cobra, e tirei inferências: meu modus operandi investigativo nos crimes
contra o patrimônio contrariava a linha científica/objetiva e bem humana que o
autor preconizava.Tudo isto revolucionou meu interior. Percebi que os fins não
justificam os meios. Deveria me realinhar em métodos de investigação, mormente
respeitando os direitos humanos. Não poderia seguir na linha da violência contra
os foras da lei que, na verdade, eram, apesar de delinquentes, seres humanos.
Estes deveriam ser reprimidos, retirados de circulação, mas não poderiam receber
tratamento cruel. Poderiam, isto sim, ser submetidos a interrogatórios firmes e
rigorosos, mas não a castigos físicos.
Fiz meu mea culpa, minha autocrítica. Entendi, na plenitude, as
consequências do episódio que me tirara da Delegacia de Governador Valadares,
como um alerta, visando readequação nos parâmetros da profissão policial. A
partir daí, continuando as árduas e espinhosas jornadas de prevenção e combate à
criminalidade, alcancei grandes resultados concernentes à tranquilidade pública,
sem, contudo, violentar valores humanos. Dei uma guinada rumo aos Direitos
Humanos. Fazer Polícia sem violência. Todavia, uma certeza: a linha da probidade
a que me propusera, apesar dos acenos do meio (o policial trabalha pisoteando
da lama da sociedade, mas deve manter-se limpo!), trouxera-me a tranquilidade
de consciência e o respeito dos chefes, companheiros e comunidade; deveria
ser mantida.
Ao final de 1965, sentia-me graduado em polícia, mas ainda um aprendiz na
vereda do aperfeiçoamento.
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CAPÍTULO 6

NAS TRILHAS DO
APERFEIÇOAMENTO

I –Descerrando o Véu de Novo Ciclo
Na década de 60, Itambacuri era um imenso município entre Governador
Valadares e Teófilo Otoni. Ainda não fora retalhado: Campanário, Pescador, Nova
Módica, São José do Divino, Jampruca e Frei Inocêncio, hoje autônomos, lhe
eram distritos. Seu processo político, como ocorria na maioria dos municípios
interioranos, duas facções políticas dividiam a população: UDN e PSD1.
Em 31Jan66, o PSD empolga o governo estadual. Fechava-se o ciclo da
UDN. Itambacuri, cujas bandas partidárias – UDN e PSD – eram bem nítidas e
inconciliáveis, tinha à frente do executivo municipal, desde 1963, o jovem Prefeito
Matosinhos de Castro Pinto, líder regional pessedista. Este e sua falange política
regozijavam-se. Os partidários da UDN, detentores de cargos das repartições
estaduais, seriam, como o foram, defenestrados, dando lugar à outra banda.

1

Embora os velhos partidos políticos tivessem sido extintos pelo Ato Institucional-AI2, de
27Out65, as siglas UDN e PSD continuaram, na prática, bem vivas. Mais tarde, em meados
de 66, quando emergiram a ARENA, partido sustentáculo da revolução, e o MDB, oposição
consentida, mas vigiada, aquele configurou-se em duas facções acolhidas pela legislação
eleitoral: Arena1 e Arena2. Esta, ninho do antigo PSD, e aquela, da UDN. O MDB, no início,
vicejou tímido e incipiente, nas grandes cidades, porém, em meados de 70, à proporção que a
revolução era alvo de contestações generalizadas e um desgaste natural, agigantou-se por ser o
único canal de oposição ao regime então vigente.

211

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
263
Book -AndarilhoKlinger.indb
211

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:35:49
10/05/22
15:44

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

Nesse contexto, saída dos antigos, entrada de novos atores, avultava-se um setor
crítico, causador de acirrada celeuma: a Segurança Pública. A Delegacia de
Polícia fora ocupada até meados de janeiro pelo coronel reformado GO, acusado
de complacente com os desmandos, inclusive crimes de morte, perpetrados por
pessoas ligadas à UDN, e implacável com os pessedistas que, por mais insignificante
deslize, viam-se detidos, presos, ou indiciados em inquérito. Ligado ao coronel
estava o 1º Sgt. Alt, comandante do destacamento policial, a quem acusavam, de
um lado, leniência em relação aos udenistas, e de outro, perseguição implacável
aos pessedistas. Assim, tão logo o Secretário Segurança, Deputado Chrispim
Jacques Bias Fortes, tomou posse, em 02Fev, os udenistas foram exonerados (ou
expurgados, de acordo com o malicioso discurso dos oponentes).
No início do mês de fevereiro, fui novamente colocado à disposição da
Secretaria de Segurança Pública para comissionamento no cargo de Delegado
Especial de Polícia. Nessa ocasião, ponderei, e por escrito, ao Cmt. do 6º, que
só aceitaria a comissão, que me ensejava a plenitude do “fazer polícia”, caso o
ato contivesse o adendo “sem prejuízo para efeito de arregimentação”2. Minha
ponderação, justa, visto que eu cumpria ordens para exercer o múnus policial
na sua plenitude – polícia de preservação e manutenção da ordem pública – foi
acolhida. Resolvido o impasse, efetivou-se minha situação de “à disposição da
Secretaria de Segurança Pública”, embora não soubesse qual a missão que me
seria atribuída (O Cel. Pedro que, normalmente, me indicava para diligências de
investigação ou captura de foragidos da justiça, estava em viagem), mas o fato
não me causava nenhuma preocupação; acostumara-me a ser convocado para
solucionar problemas complexos e graves na seara que constituía “minha praia
favorita”: Segurança Pública. Como soldado, assimilara a “mensagem a Garcia”, e
cumpria ordens, independente da natureza da missão.

2

A concepção predominante na PMMG até os idos de 60 – força de combate militar – criou uma
situação esdrúxula: a “arregimentação” do oficial no posto, durante um ano, para concorrer
ao posto imediato, após dois anos de interstício, não poderia ser feita no exercício do cargo
de Delegado Especial de Polícia ou de Capturas. Estranho e incoerente! O oficial da ativa
nessas funções exercia a “atividade policial” na sua plenitude, segundo o modelo universal,
pois o Destacamento Policial lhe era subordinado funcionalmente, obedecendo as suas ordens
para esquema de patrulhamento e guarda. Além disso, detinha o poder de polícia judiciária.
Mas esse tempo de atividade plena, para a legislação montada tacanhamente, não podia ser
contado para fins de “arregimentação”. Por causa disso, muitos oficiais de valor, autênticos
vanguardeiros da polícia – Cel. Pedro, Cel. Leite Barbosa etc – foram prejudicados em sua
ascensão na carreira. A tal de arregimentação deveria ser feita numa unidade operacional ou
administrativa, quando, na maioria das vezes, o oficial, segundo o dizer “chulo” da época,
ficava a “coçar saco”.
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Convocado pelo Assistente Militar do novo Secretário de Segurança
Pública, desloquei-me, em 10Fev, para BH, em voo matutino da Nacional Linhas
Aéreas que, àquela época, operava linha direta Governador Valadares x BH.
Apresentando-me, fui encaminhado ao gabinete do novel Secretário, político de
grande renome, cujo pai – Bias Fortes – fora Chefe de Polícia, na década de 20,
e, na de 50, Governador do Estado. Ao acessar seu gabinete, surpreendeu-me lá
encontrar dois Deputados da região (não tenho certeza, mas parece-me que o
Prefeito de Itambacuri, Matosinhos, que eu conhecia por contatos das minhas
andanças na captura e apresentação do Cel. Pedro, lá também se encontrava).
O Secretário Chrispim, como lhe era peculiar, tratou-me com muita lhaneza,
tecendo elogios à força pública mineira, cujos oficiais gozavam do mais alto
conceito com seu genitor. Presente também o Dr. Luiz Soares, o Assistente Militar
e o Delegado-Chefe de Gabinete, a conversa girou sobre o descalabro a que
chegara a Segurança Pública em Itambacuri, comandada por homens facciosos
e incompetentes na gestão do governo anterior. Nessa altura da conversa – eu
apenas ouvia – um dos Deputados interferiu, dizendo que, mesmo perdendo a
política, os udenistas atemorizavam a cidade soltando, em altas horas da noite,
artefatos explosivos; que o município precisava de um Delegado de Polícia de
pulso, urgentemente, e via com bons olhos o nome do Cap. Klinger, pupilo do
Cel. Pedro. Os comentários continuavam dando ênfase aos malfeitos do coronel
GO e do sargento Alt, segundo eles, meros títeres da UDN. Mas o Secretário,
com habilidade, desconversou, dizendo que caberia ao futuro Delegado apurar,
definir responsabilidades e fazer cessar todos os atos que vinham causando
intranquilidade à população. Em determinado momento, dirigiu-se a mim:
– Klinger, você foi o homem escolhido para restabelecer o clima de justiça e paz
em Itambacuri. Aceita?
Minha resposta foi positiva, mas com algumas ressalvas, aliás essa postura
era o meu feitio (reprodução mais ou menos; memória de 50 anos atrás):
– Senhor Secretário, fico honrado com a lembrança de meu nome para o cargo.
Porém, não sei se já informaram a V. Exa. que não tenho partido político. No exercício
da função policial, meu partido é a lei. Indo para Itambacuri, vou levantar os casos
pretéritos não apurados e apontarei o devedor sem me importar com a sua cor
partidária. Quem infringir a lei penal, seja UDN ou PSD, será autuado em flagrante
ou indiciado em inquérito. Portanto, estando aqui presentes Deputados governistas
ligados à região, seria conveniente a eles avaliar se me aceitam ou rejeitam.
Foi o Secretário que, certamente jamais ouvira de um oficial de polícia, uma
manifestação sincera e sem retoques, respondeu prontamente:
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– Tenente Klinger, é isso que queremos. Lisura, probidade e imparcialidade.
Sua competência profissional e coragem são reconhecidas pelos companheiros das
polícias civil e militar. Meu genitor ensinou-me que militar é leal mas não tem
partido. Vou assinar agora a sua nomeação.
Com efeito, ato contínuo, tomando da caneta, assinou a Portaria 025/65,
designando-me Delegado Especial de Polícia do município de Itambacuri.
Após a designação, fui ao setor de transportes receber a viatura destinada a
Delegacia – um Jeep seminovo, modelo jipão – e fiz os contatos com Dr. Luiz, que
me cedeu, novamente, o Escrivão Almir Batista, e, por trinta dias, dois experientes
Investigadores – Carlos Lopes e Nelson, ambos bem idosos, entre sessenta e
setenta anos, verdadeiros “cães farejadores” em matéria de polícia. Além de um
sargento novo – Lúcio Alves – mas decidido e íntegro, conseguira com o Cmt.
do 6º a colocação à minha disposição de alguns companheiros da captura: cabo
Eucarlindo, soldados Madaleno, Arnaldo, Irazi (Alemão) e Sebastião (o Feio). Com
relação ao destacamento policial, na sede e nos distritos, o comando do 6º, tão logo
houve a virada política, trocara aqueles que eram vistos como comprometidos
pela nova ordem. Encontrava-me, em termos de recursos humanos e material,
razoavelmente equipado, e o destacamento bem renovado.
RECEPÇÃO EXPLOSIVA
Em meados de fevereiro, ao anoitecer, chegamos a Itambacuri.
Acompanhavam-me: o escrivão Almir, sargento Lúcio, Investigadores e policiais
da captura (minha equipe de investigação estava bem reforçada). O Sd. Bep,
exímio motorista, trouxera a viatura de BH.
Hospedei-me, provisoriamente – juntamente com o escrivão, o sargento e
os investigadores – no hotel São Geraldo, o mais compatível. Jantamos e saímos,
dando uma volta pela cidade: observando, conversando e auscultando. Por volta
das 22h00, retornamos ao hotel. Fazia um calor sufocante. Sentamo-nos à varanda
do 2º piso, agregando-se a nós, para um bate-papo, meus antigos companheiros
da captura e dois velhos praças do destacamento. Era uma reunião descontraída,
pois sabíamos que, no dia seguinte, tínhamos imensa tarefa a começar.
Deliciávamo-nos com as proezas dos dois Investigadores, principalmente do
mais falante, o Carlos Lopes, que fora cabo da força pública, na década de 1920,
quando, servindo na segurança pessoal do Secretário de Segurança Pública Bias
Fortes, transferiu-se para os quadros da polícia judiciária, nomeado Investigador.
Nesse clima, um companheiro informou que dois dias antes, na sequência do
vandalismo inquietante, um torpedo estourara na porta de um prócer udenista.
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Estes explosivos domésticos, parecendo molecagem, visavam tão somente a
inquietação. Os próceres partidários se acusavam mutuamente, e autoria ficava
no ar: UDN ou PSD?! Fiz ver aos presentes que aquilo não ia continuar, e
prosseguimos o bate-papo bem esclarecedor. Os dois soldados mais antigos do
destacamento nos colocavam a par dos comentários dominantes:
– A ordem vai imperar na cidade. Esse novo Delegado é pupilo do Cel. Pedro;
é homem “brabo e respeitado”, ninguém ousará desafiá-lo.
Nesse ínterim, a dona do hotel, pessoa extrovertida e agradável, comenta
sua satisfação com nossa chegada: – Os desordeiros já estão tremendo as pernas.
Os criminosos estão correndo. Vão parar com essa brincadeira perigosa de soltar
bombas na porta de adversários. A tranquilidade voltará à cidade.
Enquanto assimilávamos os comentários tranquilizadores da respeitável
senhora, eis que os desordeiros nos desafiam: um estrondo reboa pelos ares;
alguém soltara um torpedo, dando-nos as boas-vindas. Embora noite, sentimos
uma agitação. As pessoas, perplexas ou curiosas, saem dos bares e das casas e
vêm às ruas. Alguns praças do destacamento chegam, correndo e ansiosos,
repetindo cenas anteriores, na tentativa de pegar o desordeiro ou moleque, que,
naquela sanha de soltar explosivos, assustava a cidade. Meus homens, inclusive
os experientes Investigadores, levantaram-se e queriam se empenhar numa busca
tresloucada ao atrevido que nos dera as boas-vindas: – Sô capitão, vamos pegar
esses safados e dar a eles uma lição. Isto que fizeram é um desrespeito.
A dona do hotel e hóspedes estavam boquiabertos. Alguns diziam:
– Isto é afronta. Estão desafiando o novo Delegado.
Permaneci assentado, impassível. Nem mesmo me levantei. Mandei que
todos se assentassem, acalmando-os; que os soldados se recolhessem ao quartel
do destacamento. Meu pensamento entrava em ebulição:
– Sim, os atrevidos nos desafiam. O que eles querem é que saiamos às ruas
numa caçada idiota. Enquanto isto, às ocultas, estarão rindo de todos nós. Estaremos
fazendo papel de idiotas. Não lhes darei esse prazer. Adotarei a tática da inércia.
Amanhã, longe da emoção, adotarei a tática mais inteligente. Darei minha resposta.
Certamente, alguns podem achar que o “capitão” afinou diante do desafio.
Externei aos policiais da equipe meu pensamento. Insisti em que se
acalmassem para não cairmos na armadilha do ridículo. Todos concordaram,
ou pareceram concordar. Em seguida, fomos para a cama. Dormi tranquilo o
sono dos justos. No dia seguinte, levantei-me, fiz a higiene pessoal, tomei um
banho, orei, fui ver o sol rompendo no oriente. Após, café com os meus policiais,
notei-os desolados.
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Às 08h00, todos reunidos no prédio da Delegacia, chamei para uma conversa
aqueles mais antigos, bem vivenciados na região. Conversei sobre os artefatos que
há um mês vinham sendo explodidos. Indaguei sobre os fabricantes de foguete.
Da conversa, dois nomes vieram à luz: o Mané Fogueteiro e o Juca da Dora, únicos
que lidavam com o ramo, moradores em povoados não muito distantes, mas fora
da cidade.
Identificados os fogueteiros, agi rápido, visando ação repressiva de surpresa...
Expedi Mandado de Busca e Apreensão e despachei diligências para trazê-los
coercitivamente à Delegacia de Polícia. Em breve, a repartição estava repleta de
material explosivo. Mané e Juca detidos e arrasados psicologicamente. Um deles,
o Mané, foi espontâneo em sua confissão:
– Avisei eles que isso era perigoso. Tenho família e não queria problemas, mas
eles pagaram bem.
Juca deu algum trabalho, mas logo abriu o bico. Ao final: quatro pessedistas,
residentes na cidade, eram os perpetradores da estranha e assustadora arruaça.
Foram imediatamente conduzidos à repartição policial. Não precisou nem de
confronto com os fabricantes. Detalharam toda a trama. Um deles, o que tivera
a ideia de assustar-me e à minha equipe, saudando nossa chegada, chorava de
arrependimento.
De repente, a cidade acorda para o desvendamento da trama. A Delegacia
de Polícia se encheu: prefeito, vereadores, advogados... Instaurei um processo
contravencional. A resposta rápida e certeira deu um fim às explosões de artefatos.
Contudo, o principal foi o efeito psicológico: a população entendeu que a nova
polícia não tinha cor partidária nem estava a serviço de facções. Iniciaríamos a
devassa dos crimes, cujos inquéritos estavam enrustidos, numa posição a cavaleiro
e moral bem elevada.
Passada a euforia do caso das bombas, e nossa equipe com a alma
lavada, aproveitei para expedir as diretrizes que orientariam os trabalhos no
desvendamento de diversos crimes, mormente homicídios e tentativas.
Expliquei-lhes o móvel de minha conduta quando desafiado na noite anterior.
Na hora da explosão, senti que inútil seria a tentativa de apanhar os executores
que agiam há quase um mês. Se ficássemos dando buscas, fazendo retaliações
em cima de suposições, prendendo inocentes por mera suspeição, poderíamos
infletir no viés da arbitrariedade e abuso de poder, o que é repudiado e acarreta a
desconfiança da sociedade no que tange à eficiência da polícia.
A postura de chefe, naquele momento, seria, como o foi, de serenidade e
avaliação mental do acontecimento. Assumi o comando e deixei claro que nossa
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resposta seria a posteriori. Ao recolher-me, fui matutando sobre “o que fazer”?
Haveria de ser uma resposta eficaz, sob pena do descrédito, antes mesmo do
começar a missão. Veio à mente, numa viagem mental retrospectiva, a memória
de minha infância no interior. Toda cidade tinha o seu fogueteiro. Itambacuri
devia ter o seu. Se não tivesse, quem quer que promovesse os atos de inquietação
e vandalismo, deveria estar recorrendo aos “fogueteiros” de Teófilo Otoni. Fui
dormir com o pensamento cristalizado:
– Amanhã, bem cedo, desvendo esse caso. Desafivelarei as máscaras dos que
achavam que me desafiariam impunemente.
O resultado foi o melhor possível. Os dois velhos Investigadores – experientes
mestres do fazer polícia – após tudo clareado e os culpados desmascarados,
expressaram-se na presença de todos os policiais, dando-me um feedback
emocionante:
– Capitão, o senhor, apesar de jovem, tem o sangue de polícia. É seguro, sabe
agir e comandar. Sabe a hora de dar o bote. É uma honra trabalhar sob as suas
ordens.
Lembrei-me, à época, de um ditado popular: “Deus escreve certo por linhas
tortas”. Graças ao episódio, cujo intuito era ridicularizar-me e à minha equipe, nós
entramos firmes e de moral elevado em face dos desafios a que deveríamos dar
respostas eficazes e efetivas.
DESENCADEAMENTO DE AÇÕES REPRESSIVAS/PREVENTIVAS
A Comarca de Itambacuri encontrava-se sem Juiz de Direito e Promotor
de Justiça. O último Promotor fora promovido, e o Estado aguardava o próximo
concurso para preencher as lacunas de primeira instância. O último Juiz de Direito,
notório por sua corrupção despudorada, fora submetido à apuração sumária e
afastado da magistratura pela varrição que os donos da revolução promoviam
para erradicar (leda utopia!) os desonestos da vida pública. Essas lacunas
tornavam a vida de um Delegado de Polícia bem penosa. A falta de uma prestação
jurisdicional, pronta e efetiva, carreava à autoridade policial algumas querelas
típicas do judiciário, mas que deviam receber uma solução, pois um pequeno
caso deixado em suspenso poderia evoluir em crime grave. Na verdade, àquela
época, a carência da presença estatal, obrigava a autoridade policial a assumir, nas
infrações de menor potencial ofensivo, um papel quase de magistrado. À guisa de
exemplificar, relembro tão somente um caso, conforme sucinta descrição abaixo.
A Delegacia de Polícia situava-se na esquina de uma rua, no topo. Certo
dia, nossa atenção foi despertada: um carroceiro espancava barbaramente o
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animal que não dava conta de tracionar uma carroça carregada de telhas. A rua
transversal era um aclive excessivamente acentuado e o animal, por mais que
se esforçasse, não conseguia. Fui à janela e vi a cena deprimente. Repreendi o
carroceiro, e este retrucou que o animal estava com treta, só subia sob chicote.
Então, fiz cessar a pancadaria. Obriguei o espancador a descarregar o veículo.
Com a carga depositada no piso, ordenei-lhe levá-la ao topo da rua. Cumprida a
tarefa, guiou o animal com a carroça vazia. Lá no alto, sob a assistência de algumas
pessoas, recarregou a carroça com uma carga compatível, levando-a até o destino
em duas viagens. Concluída a tarefa, convoquei-o ao cartório para assinar um
termo de compromisso na presença de diversas testemunhas, reconhecendo seu
erro e afiançando que não mais maltrataria animais.
Este caso é um exemplo em que o Delegado, atuando como um “quase Juiz
de Direito”, cortava o mal pela raiz e aplicava penas expeditas, de imediato, com
grande eficácia. O povo aplaudia essas ações que, embora abusivas à luz da letra
fria da lei, preenchiam a lacuna do poder judicante e, por mais paradoxal que
pareça, asseguravam a ordem e o respeito.
Feito este breve hiato, vejamos o que encontramos no Cartório da Delegacia
de Polícia: dezenas de inquéritos de homicídio, tentativa e lesões corporais
inconclusos, alguns retornados pelo antigo Juiz de Direito a requerimento
do representante do Ministério Público. Referiam-se a crimes cometidos em
diferentes distritos e povoados. As investigações, às vezes evidenciando autoria,
pecavam pela pobreza das provas com descuidos até na materialidade do delito.
Em face do volume, dividi meus policiais afeitos à investigação em duas
equipes de trabalho, coordenadas pelos experientes Investigadores Carlos Lopes
e Nelson. O Escrivão Almir Batista desdobrava-se com o auxílio de um cabo
datilógrafo.
Naquele primeiro mutirão, quando conseguimos a prorrogação da presença
dos Investigadores Carlos e Nelson por mais 30 dias, concluímos até final de
meados de abril 18 inquéritos, sendo seis homicídios, algumas tentativas e
lesões corporais. O Juiz de Direito substituto, da Comarca de Teófilo Otoni, nos
deferiu nove pedidos de prisão preventiva. Em verdade, não havia nenhum crime
caracterizado como misterioso. As autorias, após uma investigação profunda e
persistente – a equipe de investigação era da melhor qualidade – foram delineadas
com clareza, lastreada em provas materiais e testemunhais. O que saltava aos
olhos, e nisto os pessedistas tinham razão, fora a total omissão da polícia nos
anos anteriores; a influência política prevalecia sempre que a apuração do delito
pudesse influenciar negativamente o partido dominante.
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Itambacuri, com ênfase na zona rural, apresentava, tradicionalmente, elevado
índice de crimes contra a vida e a integridade física das pessoas. Normalmente,
naqueles tempos em que os meios de entretenimento (televisão, cinema etc.)
eram inacessíveis aos interioranos dos longínquos e ignotos povoados, o lazer se
preenchia no consumo excessivo de cachaça em meio às peladas (futebol entre
amigos), carteado ou sinuca. O presente preferido dos jovens, ao atingirem a
adolescência, era a garrucha 22 ou 32, ou um revólver para os de famílias mais
bem aquinhoadas financeiramente, e até o punhal bem afiado. Assim, qualquer
desavença corriqueira, ou desentendimento por coisas banais, poderia desembocar
em tiros ou facadas. Os crimes, via regra, ocorriam, predominantemente, aos
sábados, à tarde, e domingos.
Examinada a situação, tracei um plano de prevenção. Todo sábado,
acompanhado de quatro ou cinco policiais (motorista, o ágil Sd. Bep), faria um
giro em distritos ou povoados escolhidos, especificamente para recolher armas de
fogo e punhais (o local, surpresa, só conhecido por mim e revelado no momento
da partida). Treinei os policiais, como agir com rapidez e decisão: (1) nos botecos
e bares, adentrar velozmente, ordenar mãos na cabeça ou encostar em obstáculos
com as pernas abertas e saltar o balcão para recolher armas escondidas; (2) nos
campos de futebol, impedir a fuga de torcedores, verificar o local de juntar roupas
e interditar, para busca, os vestiários; (3) nas estradas – todas de terra ou caminhos
carroçáveis – abordar as pessoas a pé, e os cavaleiros, com arma ostensiva, seriam
despachados abruptamente dos animais e, na queda, a arma vinha recolhida. Em
todas as situações, o motorista sairia do Jeep e daria a cobertura.
Nossa tática foi no cerne. Enviamos caixotes de revólveres, garruchas e
punhais para a Delegacia de Armas/DOPS, em BH. A ação de surpresa e veloz,
lastreada na ostentação de força, inibia qualquer ânimo de resistência. Além disso,
o após, todos desarmados e impotentes, implicava nas admoestações coletivas
e alertas sobre o aspecto contravencional do porte de arma que, em caso de
reincidência, acarretaria prisão do infrator. Praticávamos, concomitantemente,
polícia repressiva x polícia educativa. Até início de junho, quando fomos
exonerados da Delegacia de Itambacuri para integrar a Delegacia Supervisora
de Capturas do Estado (reativada pelo Secretário Bias Fortes, e liderada pelo
já lendário Cel. Pedro Ferreira dos Santos), não tivemos, em todo o município,
nenhum homicídio ou tentativa. Alcançáramos o resultado pretendido.
ALGUNS INCIDENTES DIGNOS DE NOTA
Um salto: arma e cavaleiro no chão. Propusera-me, no novo capítulo de
minha andança policial, não empregar a violência arbitrária, que caracterizara, de
certa forma, a vida de tenente. Contudo, no dia a dia daqueles agrestes, o emprego
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da força, muitas vezes temperada pela surpresa e velocidade da ação, não poderia
ser descartada, pois qualquer hesitação poderia desembocar em morte (neste
emprego, quando imprescindível, impunha-se a noção do equilíbrio para não
extrapolar em violência arbitrária). Dentro desse escopo que traçáramos, certo
dia, no início das operações preventivas, dirigíamo-nos a Pescador e, em sentido
contrário, cavalgavam três cavaleiros em vistosos cavalos. Aproximando-nos, em
baixa velocidade, avistamos claramente que eles portavam revólveres 38 de forma
bem ostensiva.
Éramos quatro, inclusive o motorista, que, fora do Jeep, daria a cobertura.
Equipe treinada, dei o sinal: parar, saltar e desmontar os cavaleiros trazendo o
revólver para nossas mãos. Ação rapidíssima. Imobilizei o meu alvo; o soldado
Alemão, o dele; o Cb. Eucarlindo tinha dificuldades com resistência, e o Sd.
Bep permanecera estático no interior do Jeep. Desloquei-me para apoiar o
companheiro, e o que eu desarmara levantou-se rápido, indo ao bornal da cela,
instante em que Madaleno ameaçou atirar. Gritei com Bep que, finalmente, veio
em nosso apoio.
Em conclusão: a hesitação do elemento de apoio, quase provocara a falha
de uma operação costumeira (no bornal da cela, havia outro revólver). Na luta,
os contraventores ficaram bem escoriados. Depois de tudo serenado, algemei-os
até Pescador, e um dos meus soldados conduziu os cavalos. Essa ação colocou o
distrito em polvorosa. Os homens desarmados – dois irmãos e um filho – eram
os mandachuvas locais do PSD. Em breve, lá estavam o Prefeito e outros próceres.
Aproveitei a oportunidade para estabelecer os parâmetros. No município, só
poderiam andar armados os policiais, agentes da justiça ou quem tivesse porte
de arma de fogo expedida pela Delegacia de Armas/DOPS. Mesmo assim, o porte
ostensivo só aos policiais. No caso específico, considerando que o andar armado
ostensivamente era um costume, esclareci aos contraventores desarmados e aos
políticos que eu não instauraria processo contravencional, apenas efetivaria
a apreensão das armas com remessa para Belo Horizonte. Embora abalados,
todos ficaram satisfeitos, e o fato se espalhou, concorrendo para que o aparato
bélico esmaecesse.
Emboscada tola. Num sábado à tarde, na sequência das operações, fomos
ao povoado de Santa Izabel, cenário costumeiro de tiroteios até por divertimento.
Chegamos por volta das 15h00. No trajeto, já havíamos apreendido algumas
garruchas e facas. Numa das apreensões, o contraventor oferecera ligeira
resistência, mas, acalmado, entregou sua arma. Poderia levá-lo detido, não o fiz.
Preferi, em sendo um jovem da zona rural, admoestá-lo sobre a impropriedade
de andar armado e os perigos que tal comportamento oferecia. Liberado, ele não
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demonstrou gratidão, ao contrário, com aparência de raiva, golpeou sua montaria
e retornou de onde viera. Após uma operação limpeza em Santa Izabel, onde
recolhemos pequeno número de revólveres e muitas garruchas, inclusive algumas
44, iniciamos, ao escurecer, o retorno à sede. Aproximando-nos da pinguela
de um córrego a três léguas, mais ou menos, da sede do município, estando eu
no banco do carona, ouvimos um clarão, dois estampidos e um grito (parecia
alguém xingando) vindos de um pasto de colonião na margem direita da estrada.
Atravessamos a pinguela no embalo, saltei e dei uma rajada de metralhadora
na direção de onde víramos o clarão. Após, silêncio e noite escura na região de
pasto e mata, não se permitindo nada enxergar. Ficamos atentos e protegidos pela
viatura durante algum tempo. Trocamos ideias, sobre o ocorrido, aventando que
alguém ficara nos esperando para uma emboscada, mas não tivera coragem de
se posicionar junto à pinguela, onde o Jeep passaria em marcha lenta. De nada
adiantaria tentar investigar e prender alguém na calada da noite, seria como
procurar agulha no palheiro. Decidi retornar à sede e, no dia seguinte, bem
cedo, voltaríamos à região, pois suspeitávamos do rapaz que fora desarmado e
saíra irritado. O certo é que deslindaríamos aquela tosca tentativa de nos atingir
em emboscada.
Com efeito, no dia posterior, desloquei-me para a região com uma equipe
da captura, dirigindo-nos à sede da fazenda. O fazendeiro Políbio – político
pessedista muito conceituado e pessoa reconhecidamente do bem – recebeu-nos
e, sem maiores delongas, tudo foi esclarecido. Nossas suspeitas confirmaram.
Artur, 20 anos, o rapaz que desarmáramos na ida para Santa Izabel, chegara
irritado à sede. Sem conhecimento do genitor, capataz da fazenda, apanhara um
revólver 38, de propriedade deste, a fim de afrontar a polícia em Santa Izabel.
À noite, retornou e confessara ao pai o acontecido, entregando-lhe a arma com
duas cápsulas deflagradas. Chorava e dizia que atirara a esmo, apenas no sentido
de assustar, correndo logo a seguir, ouvindo rajadas de tiro. O pai, assustado e
receoso, entregara a arma a Políbio e viajara com o jovem para Teófilo Otoni, a
fim de salvá-lo da prisão, enviando-o a Londrina-Paraná, onde tinham parentes.
Aceitei as explicações e deixei uma intimação para o pai do atirador. Dois
dias depois, este compareceu à Delegacia e humildemente pedia desculpas pela
conduta do filho, um jovem bastante estouvado, que não mais retornaria a
Minas. Abri uma sindicância, posteriormente arquivada, deixando o assunto “em
esperado”. Em junho, encerrei meu ciclo de Delegado Especial em Itambacuri,
ingressando na nova Delegacia Supervisora de Capturas do Estado, instalada
pelo Cel. Pedro Ferreira dos Santos, a pedido do Governo do Estado. Um ano e
alguns meses depois, Artur retorna. Fiquei sabendo e encontrei-o na Fazenda de
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Políbio. Foi uma conversa severa na presença do genitor, e o rapaz, bem humilde e
arrependido, pediu perdão da atitude impensada. Dei o caso por encerrado.
O Soldado motorista desiste. Naquela época, policial motorista era uma
preciosidade. Nosso motorista, Sd Bep, embora meio lerdo nas ações policiais
que exigiam rapidez, coragem e decisão, nada deixava a desejar como condutor
de veículos. Certo sábado, após o almoço, estando o Jeep em ordem de marcha
para operações de repressão ao porte de arma em distante povoado, o Bep não
aparecia. O soldado Arnaldo nos informou que ele tivera uma “caganeira” e estava
na privada. Esperamos... Esperamos... Quando veio a notícia de que Bep não
tinha condições. Então, o que restou: eu, único motorista da equipe. Acontecia,
no entanto, que minha habilidade de direção era cidade e rodovia asfaltada; o
interior do município de nossa jurisdição possuía uma malha de estradas de
chão, algumas apenas trilhas carroçáveis. Eu dirigia razoavelmente nesse tipo de
estrada, cujas pinguelas me apavoravam, mesmo porque, por umas três vezes,
ao atravessar paus roliços, em Conselheiro Pena, a viatura ficara pendurada. O
que fazer diante da baixa? Assumi o volante e, a trancos e barrancos, fomos e
retornamos cumprindo a missão.
Durante o percurso, o soldado Arnaldo nos revelou que o desarranjo intestinal
de Bep fora causado por medo, e que ele lhe revelara e a outros companheiros do
destacamento que, se não conseguisse transferência, desertaria, pois as diligências
do capitão eram perigosas e ele adorava sua mãezinha, não queria morrer. Sabedor
do problema, na 2ª feira, conversei com Bep, e este, lacrimoso, confirmou seu
medo em continuar participando das operações de desarmamento. No mesmo
dia, agradeci seus trabalhos e o recolhi à sede do 6º, solicitando ao comandante
que não o punisse e lhe desse uma atividade administrativa. Anos depois, na
década de 70, comparecendo a Brasília para participar de um Simpósio Nacional
de Trânsito, encontro Bep no terminal urbano, como motorista de ônibus; dera
baixa da PMMG. Quando me viu, cumprimentou-me efusivamente, abraçou-me
e, bem alegre, relembrou os velhos tempos de seus “medos”.
A tentação do dinheiro. O Deputado Estadual APA, filho de poderosos
fazendeiros da região de Teófilo Otoni, embora com pouco mais de 30 anos,
carregava a fama, por seu pretérito de inimigos e pseudoinimigos assassinados,
de “Deputado Pistoleiro”. Conhecia-lhe a fama, mas não, pessoalmente. Certo
dia, fui surpreendido com o anúncio de sua presença na Delegacia, acompanhado
de guarda-costas e um oficial de justiça de Teófilo Otoni. Recebi-o juntamente
com o Oficial de Justiça. Tratava-se de uma pessoa educada e bem persuasiva.
Eis o assunto: Ele ganhara uma ação de imissão de posse de milhares de hectares
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de terra no Vale do Rio Urupuca. Sentença transitado em julgado. Tudo normal.
Porém suas terras estavam ocupadas por dezenas de posseiros que, mesmo sendo
procurados insistentemente, não aceitavam acordo para desocupação pacífica,
manifestando que resistiriam. Como parte do Vale do Urupuca se encontrava sob
jurisdição da Delegacia de Itambacuri, o Juiz de Teófilo Otoni, substituto eventual
da comarca, requisitava nominalmente o Cap. Klinger para apoiar o cumprimento
do Mandado de Imissão de Posse. Ponderei que aquilo não era assunto de minha
competência e eu não dispunha de força nem aparato bélico suficiente para
operação de tal envergadura, que a requisição deveria ser feita ao comandante do
6ºBI. Às minhas explicações, o Deputado retrucou:
– Capitão, a operação é perfeitamente legal. Já conversei com o Secretário
de Segurança, e ele acha que o senhor é o homem ideal, tanto que ampliará sua
jurisdição em todo o Vale do Urupuca. Mesmo sabendo que o senhor é um homem
que não aceita gratificação, tomo a liberdade de lhe oferecer um milhão e quinhentos
mil como recompensa pelo seu esforço. Apenas o seu nome – respeitado e temido –
fará com que os ânimos de resistência arrefeçam. Nenhum outro oficial, a não ser
o Cel. Pedro, que não se dá bem comigo, será capaz de garantir essa posse legítima,
pois eu paguei caro por essas terras e tenho toda documentação, tanto assim que o
judiciário julgou procedente meu pleito. Espero sua decisão, está dentro da lei.
Hoje, confesso, a proposta me balançou. 1.500! Para um capitão com salário
irrisório e duas filhas. Pagando aluguel. E tudo aquilo era perfeitamente legal.
Seria minha emancipação financeira. Fazendo um cálculo por alto dava para
comprar dezesseis fuscas “zero”. Após mais alguns argumentos persuasivos do
Deputado, disse-lhe:
– Preciso de dois dias para pensar e avaliar. Dar-lhe-ei a resposta.
Ele despediu-se sorridente na certeza de que eu não resistiria à proposta. À
noite, troquei ideias com o velho escrivão e amigo Almir Batista, filho de Teófilo
Otoni e que conhecia sobejamente APA e sua família. Foi uma boa conversa.
Lembro-me mais ou menos o que me disse Almir em horas de conversa noturna:
– O senhor é novo. Filho de soldado e vem subindo por méritos. Certamente,
na legislação atual inexiste norma que proíba o funcionário de receber gratificação
numa ação legal. Porém, o senhor já pensou que aqueles posseiros estão sendo
esbulhados. São filhos e netos, inclusive de escravos, que ocuparam aquelas terras
no final do século passado. APA as comprou de grileiros e forjou documentos, o que
é muito fácil nesses cartórios do interior. Também na justiça, no meio de homens
sérios há juízes que se vendem, e APA é pessoa de mau caráter, capaz de comprar
qualquer consciência. Pensa bem, é questão de consciência.
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Dormi mal naquela noite: o embate entre consciência versus emancipação
financeira. Venceu aquela. Felizmente! Pessoalmente, fui a Teófilo Otoni e dei
minha resposta ao Deputado APA: – Não conte comigo. Recuso-me a cumprir
qualquer requisição ou ordem nesse sentido. Sua promessa de recompensa
não me abala.
APA ficou frustrado. Tempos depois, soube que ele comentou com amigos:
– Esse capitão Klinger é pobre, anda com esse negócio de honestidade. Mas é
um idiota, vai morrer pastando.
Os tempos se passaram, APA, sem meu braço, não conseguiu seu intento de
desalojar aqueles posseiros. A justiça prevaleceu. Hoje, passados mais de 50 anos,
sinto-me feliz por não ter caído na tentação. Louvo a proteção divina e agradeço
a companhia que tive de homens como Almir Batista – figura franzina no físico –
porém de grande estatura moral e espiritual.
ETAPA EM CONCLUSÃO
Em alguns meses de Itambacuri, minha maneira de usar o poder, granjeoume grandes amizades entre udenistas, pessedistas e comunidade em geral, que
perduram até hoje. Quando passo naquela cidade, como em 2009, as pessoas
antigas, com as quais convivi, recebem-me afetuosamente, e os filhos das já
falecidas me abordam narrando situações que lhes foram relatadas pelos pais,
relembrando os tempos de paz e tranquilidade proporcionados por um jovem
capitão cujo partido político era a lei.
O mês de maio se esvaía. Percebi que meu amigo – o Prefeito Matosinhos
– candidato a Deputado Estadual às eleições de 1966, estava incomodado. Afinal
de contas, ele esperava que todos os inquéritos que indiciassem adeptos da UDN
fossem desengavetados e os culpados trazidos à luz, como o foram. Entretanto,
não esperava que pessedistas que, porventura, infringissem a lei penal, fossem
reprimidos, e o foram. Isto não estava no script do jovem político, ou seja, não
se coadunava com a práxis da politicalha da época. Troquei ideias com o Cel.
Pedro, amigo da família de Matosinhos. Ele entendeu que eu cumprira minha
missão e era hora de sair, deixando Matosinhos livre com sua política e idealismo
para eleger-se Deputado. E minha saída não traria embaraços políticos para nosso
amigo comum, visto que, estruturada a Delegacia Supervisora de Capturas, meu
lugar estava reservado na equipe do legendário mestre do “fazer polícia”.
Em junho, despedi-me de Itambacuri, saudado e prestigiado pela comunidade.
Retornei com a minha turma da captura e o Escrivão Almir que também fora
lotado na Delegacia Supervisora de Capturas. Os Investigadores Carlos Lopes e
Nelson – dois mestres em nosso percurso policial – haviam retornado a BH em
abril, após dois meses de produtivo esforço investigativo.
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UM PINGO DE FAMÍLIA
Enquanto estive em Itambacuri, minha família, residente em Governador
Valadares, crescera. Mais uma filha, nascida em 11Mar966.
Quando fui para a Delegacia, minha esposa Zaíra, achando-se em adiantado
estado de gravidez, fora alertada, pelo seu médico, que o parto dar-se-ia,
provavelmente, em fins de março.
No dia 09 de março, dentro de minha programação, segui com uma equipe
para cumprir dois Mandados de Prisão no norte de Minas, mas tive de chegar até
ao sul da Bahia para cumpri-los. Naqueles tempos, quando se embrenhava nos
sertões mineiros ou baianos, a comunicação era “zero”.
Cumprida a missão, cheguei em 14 de março. De imediato, fui informado
de era o “Pai do Ano”, desde o dia 11. Tentaram me avisar, mas não conseguiram.
Não assisti ao nascimento da segunda filha. No entanto, Zaíra apoiada pela
mãe e irmãs, e nas mãos de competentes médicos do Hospital São Lucas, tivera
um parto normal.
Na noite de 14, cheguei a GV e conheci o bebê Simone. Eis a vida do policial!

II – Delegacia Supervisora de Capturas: Universidade de Polícia
RENASCIMENTO DA SUPERVISÃO DE CAPTURAS
Ao assumir o Governo de Minas, em 31Jan66, Israel Pinheiro buscou, para a
Segurança Pública, um político de família tradicional – Deputado Federal Chrispim
Jacques Bias Fortes Filho – filho e neto de ex-chefes de Polícia e Governadores. Este,
empossado, constatou que a criminalidade violenta campeava no leste/nordeste
mineiro, abrangendo os Vales do Rio Doce, São Mateus, Mucuri e Jequitinhonha.
Conhecedor dos meandros do combate à criminalidade, quis saber por que o Cel.
Pedro Ferreira ensarilhara armas? Convocou-o para uma conversa, tomando pé
da realidade. Havia apenas no papel, criada em setembro de 1963, uma Delegacia
Supervisora de Capturas do Estado, com sede em Governador Valadares, cujo
advento, como resposta ao crime violento que grassava, fora registrado e decantado
pela imprensa. Passado o entusiasmo, verificou-se que o governo dera tão somente
uma resposta demagógica ao clamor público. A Delegacia permanecia inerte; não
lhe fora destinada nenhum recurso humano, material ou financeiro. O título de
Delegado Supervisor de Capturas, que se estampara em uma Portaria, dissera-lhe
o Cel. Pedro, mais parecia algo honorífico. Dessa conversa, a Delegacia tomou
vida. Eis trecho de relatório do saudoso mestre:
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“... sendo designado Secretário de Segurança, o Dr. Chrispim Jacques Bias
Fortes, no ano de 1966, dele recebi um Jeep, duas MB 45 da Polícia Civil e verba de
gabinete para fazer face às despesas de combustível, lubrificante e manutenção da
viatura, com prestação de contas periodicamente. Na ocasião, designou para meu
auxiliar o então capitão Klinger Sobreira de Almeida, oficial que, em pouco tempo,
adquiriu prática do serviço, tornando-se verdadeira revelação, não só pelo destemor
com que enfrentava bandidos, como ainda pela sua inteligência, prudência,
serenidade, humanismo e têmpera de caráter...”
A Delegacia Supervisora de Capturas do Estado começou efetivamente suas
atividades, tendo por timoneiro o Cel Pedro, em julho de 1966, com o seguinte
quadro de policiais: Capitão Klinger (Delegado de Capturas), dois escrivães –
Almir Batista de Souza e Sd. Antônio Garcia da Silva Sobrinho – cabos Manoel
Teodoro da Silva, Nivercino de Melo, Urcelino Vieira e Eucarlindo de Souza Pinto;
soldados Irazi Fantoni (Alemão), Sebastião José dos Santos (Feio), José Madaleno
Teixeira e Arcébio Nepomuceno da Silva. Todos estes com experiência em
investigações/captura e comprovada coragem e tirocínio. Meses depois, em face
do volume de atividades investigativas e cumprimento de Mandados de Prisão,
o Cap. Raymundo Nonato Vieira passou a compor o quadro até 1968, quando,
tendo de assumir a Delegacia de Carlos Chagas, por indicação do Cel. Pedro, foi
substituído pelo Cap. Jurandir Afonso Marino.

Carteira de Polícia criada pela SSP, em 1966, caracterizando o
DELEGADO ESPECIAL na condição de MILITAR
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Esse quadro de oficiais teve alterações, porquanto o Cel. Pedro, por sucessivos
Secretários de Segurança – Bias Fortes, Joaquim Ferreira Gonçalves e Cel. EB
EdmundoAdholfo Murgel... – era tido como o condestável da Segurança Pública
nos Vales do Rio Doce, São Mateus, Mucuri e Jequitinhonha. Como tal, indicava
e/ou aprovava o nome de oficiais para as principais cidades que apresentavam
problemas críticos. Por ele, fui, após cumprido meu papel na captura, indicado
para João Monlevade, Cel. Fabriciano e Mantena. O Cap. Nonato foi ocupar,
respectivamente, as Delegacias de Polícia de Carlos Chagas e Itambacuri. Quando
fui cursar o CAO, em março 1969, ele deslocou, para substituir-me em Mantena,
o Cap. Jurandir. Outros oficiais, mesmo não servindo diretamente na Supervisora
de Capturas, circulavam nas Delegacias da região por sua indicação: v. g. Cap
Vivaldo, Cap Rolino, Cap Jayro e Cap Tótaro. Posteriormente, mais dois oficiais
integraram a equipe: tenentes Osvaldo Pereira dos Santos e João Francisco. Em
verdade, o Cel. Pedro desempenhava o papel de consultor privilegiado do governo
estadual para a implantação de um clima de paz e tranquilidade naquela extensa
e problemática região.
O Cel. Pedro mantinha sua equipe sempre adestrada. Em reuniões mensais:
(1) fazia a crítica das principais diligências; (2) orientava, com ênfase, as táticas
de abordagem dos antros de homizio de delinquentes; (3) treinava a todos em
tiro policial (no que era exímio), em terreno escolhido de sua fazenda; (4) dava
exemplos práticos de métodos de investigação policial; (5) ministrava-nos a “arte
do interrogatório” de suspeitos e “inquirição de testemunhas”, no que era um expert.
Nesse aspecto, ninguém o superava; o mais enrijecido enganador ou mentiroso
sempre cedia e caía em suas armadilhas tecidas com paciência e calcadas num
prévio e minucioso rastreamento do crime e suas circunstâncias (como psicólogo
prático, explicava que o Investigador estava sempre a cavaleiro da situação). Ele
não admitia que um profissional de polícia errasse por desconhecimento das
técnicas da profissão, e dizia assertivamente:
– Policial não morre em serviço. Deve ser corajoso sem ser imprudente. Em
mais de 30 anos de serviço policial nunca inaugurei “Galeria de Heróis Mortos”; se
tiver que fazê-lo, vou inaugurar “Galeria de Bandidos Mortos em Confronto”.
Nós, em verdade, cursávamos uma Universidade de Polícia. Cursando-a,
tive oportunidades memoráveis de aperfeiçoar-me na profissão policial, haurindo
conhecimentos de uma fonte de sabedoria, mas também “vendo, fazendo
e pelejando”.
Ao final de 1967, o Cel Pedro apresentou à Secretaria de Segurança Pública
um relatório detalhado das atividades da Delegacia Supervisora sob sua liderança,
do qual extraio pequeno trecho informativo: (1) Locais de atuação direta em Minas,
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além da cidade sede – Governador Valadares – Caratinga, Almenara, Teófilo
Otoni, Carlos Chagas, Pavão, Padre Paraíso, Crisólita, Ataleia, São José do Safira,
Nacip Raydan, Muriaé, Malacacheta, Poté, Itinga, Itambacuri, São José do Divino,
São Pedro Pescador, Galileia e Tarumirim; (2) Diligências em outros Estados –
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara, Bahia, São Paulo, Paraná e Sergipe; (3)
Desvendamento de 13 homicídios misteriosos e duas tentativas; esclarecimento
de diversos furtos e estelionatos; instauração e conclusão de 27 (vinte e sete)
inquéritos policiais; (4) Em Minas Gerais, cumprindo Mandados de Prisão,
efetuou 33 capturas, dentre as quais sete pistoleiros e treze mandantes; na Bahia,
cinco capturas; Espírito Santo, três; Guanabara, cinco; São Paulo, uma; Paraná,
uma; Sergipe, uma – total, 49 (quarenta e nove) mandados de prisão cumpridos.
Desse acervo de serviços policiais, este memorialista, enquanto esteve
integrado diretamente na Delegacia Supervisora (em 03Abr67, assumi, por
indicação do Cel Pedro, a Delegacia de Polícia de João Monlevade e, em 15Jun67,
fui movimentado para Cel. Fabriciano, onde fiquei até início de novembro,
seguindo para Mantena), efetuou capturas e investigações em Minas, Guanabara,
Espírito Santo, Bahia, Sergipe e São Paulo. Presidiu inquéritos por delegação
do titular e coordenou diversas investigações. Farei apenas, e sucintamente, a
descrição das principais investigações.
GUERRA DE FAMÍLIAS
Meu contato inicial de serviço com o Cel Pedro fora em 1962, conforme
relato no capítulo II – Primeiras Tinturas de Polícia (§ IV – na seara dos mestres
do “fazer polícia”), quando lhe passei a trama do pistoleiro Sérvulo para assassinar
o fazendeiro AC, em São José do Divino, encomenda do fazendeiro JM. Este, no
decurso de longo confronto por terras, sofrera atentado a tiros, em consequência
do qual ficara paralítico. Na sequência do “dá lá, toma cá”, daquela feita adentravase na teia visando a eliminação do desafeto. Para desarticulá-la e salvar a vida
de AC, o Cel. Pedro convidou o então jovem tenente Klinger a participar da
diligência, integrando, eventualmente, sua famosa equipe que buscava desvendar
o assassinato do Deputado Nacip Raydan, como o desvendou tempos depois.
Nesta diligência, prendemos Sérvulo e seu comparsa, desarticulando a trama que,
bem engendrada, esteve próxima de seu epílogo: a morte de AC. Assim, tendo
participado, eu poderia dizer que ajudara a preservar a vida do fazendeiro AC.
A vida tem dessas coisas! Tão logo ingressei na captura, um empregado de
confiança de JM (Tatão, tido como um de seus guarda-costas) fora assassinado
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misteriosamente. Não havia dúvidas, o anseio de vingança de AC estava em
movimento, pois, morto o temido Tatão, JM e sua família ficavam mais vulneráveis,
e uma ameaça deixava de pairar sobre a família desafeta. O coronel Pedro não
hesitou. Entregou-me a apuração, e lembro-me de sua fala para descontração da
difícil missão:
– Klinger, na sua chegada em Itambacuri você foi saudado com uma explosão; na saída, com um assassinato. Homenageando-o, delego-lhe a apuração – o
inquérito é seu.
Sorri. Aquilo – investigar um crime misterioso – era minha seara preferida,
e o chefe o sabia. Retruquei:
– Chefe, agradeço-lhe a oportunidade de responder à saudação, como o fiz na
chegada.
Todos (a captura estava em sua sala) sorriram, inclusive o chefe. A partir
daí, entrei no campo da investigação, escolhendo três farejadores: Feio, Alemão
e Madaleno.
Após conhecimento detalhado do fato, exumação e necropsia do cadáver
com chegada de um médico legista de BH (dois projéteis recolhidos e em condição
de comparação balística), devassei como se dera o evento delituoso.
Tatão, contrariando a prudência, tinha o costume de, aos sábados, tomar
uma cachacinha no boteco do Zé Argola, onde permanecia conversando com
amigos. Zé Argola, dando-se bem com os clãs que se litigavam há anos, inspirava
confiança em todos. Segundo o vulgo, pessoa insuspeita. No lusco-fusco do
crepúsculo vespertino, Tatão saíra do boteco, montara sua mula e dirigia-se à
sua morada, momento este em que um Jeep ultrapassou-o e dele soaram vários
estampidos de arma de fogo. Zé Argola e mais três fregueses acudiram e viram
uma mula que corria em disparada, e Tatão caído, já morto, com a mão direita
empolgando o revólver, que não chegara a ser sacado.
Inquiri JM, familiares e empregados chegados à família. Todos apontavam
em direção de AC como mandante do crime, e a suspeita da execução recaía
no conhecido pistoleiro Ademar, que, apesar da imputação de algumas mortes,
jamais fora condenado. Cabia-nos rastrear todos os elementos que nos dessem
um foco seguro no executor ou executores. Uma dedução podíamos aventar:
havia um motorista, Jeep cinza, e um carona executor (bom atirador). Das conversas que tivemos com alguns fregueses daquele sábado, conseguimos filtrar
dados interessantes:
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– Tatão sempre retornava antes do escurecer, porém, naquela tarde, Zé Argola
o atraíra num jogo de dados bem demorado e o chamamento para um assado de
bode recém-abatido (petisco adorado por Tatão). O certo é que a vítima, contrariando seus hábitos, não deixara o estabelecimento à luz do sol, e sim, ao escurecer.
Juntei minha equipe, que estivera em campo fazendo minucioso levantamento
e alinhamos pequenos indícios: (1) Tatão, muito dedicado a JM, andava sempre
armado com um revólver 38, e os desafetos o sabiam; (2) AC possuía na fazenda,
além de caminhão de leite e trator, dois veículos: uma rural e um Jeep 62, cor
cinza, que ficava com seu filho RC, motorista, recém-casado, residente num
trecho periférico; (3) Ademar, o famoso pistoleiro, andava frequentemente com
RC, que, por ser mais velho, assumira praticamente a direção da fazenda; (4) Zé
Argola comprara um fusca novo em Mantena e tivera dificuldades em resgatar
promissórias, mas, de repente, conforme averiguado por Alemão, liquidara
suas dívidas.
Trabalhamos com maior rigor na situação financeira de Zé Argola, que, num
passe de mágica, se equilibrara. Na pensão Mantena, levantamos sua presença
algumas vezes, e em duas delas, coincidindo com a ida de RC, este sempre
acompanhado de Ademar, que, por sua vez, sumira da região após a morte de Tatão.
Os indícios nos desenhavam uma situação bem provável: RC, mandante; Zé
Argola, intermediário na preparação do cenário favorável, e Ademar, executor.
Rastreando este, descobrimos sua pista em Ecoporanga/ES. Zé Argola, que já fora
ouvido como testemunha, permanecia tranquilo à frente de seu boteco. Estávamos
numa encruzilhada que exigia audácia (não havia àquela época o instituto da
prisão provisória, e um pedido de preventiva, além da falta de fundamentos
substanciosos, despertaria a ponta principal – os prováveis mandantes).
Tínhamos de sequestrar Ademar em Ecoporanga, numa ação clandestina
sem conhecimento da polícia capixaba, ação melindrosa e perigosa que, se não
fosse bem planejada nos mínimos detalhes, poderia acarretar consequências
imprevisíveis. Quanto a Zé Argola, num golpe de surpresa o prenderíamos,
levando-o a um esconderijo para interrogá-lo em pleno caos psicológico. Assim
planejado, assim agimos. Estabelecemos que a prisão de Zé Argola só seria
desencadeada, quando tivéssemos em mãos o pistoleiro Ademar.
Usando uma rural, dirigimo-nos a Ecoporanga – eu e Alemão – utilizando
a história-cobertura de viajantes comercializando um novo produto veterinário
(a habitualidade da investigação nos deixava preparados em diversas históriascoberturas). Madaleno fora na frente, utilizando outros meios, como comerciante
de pedras semipreciosas.
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Localizamos Ademar. Estava morando num sítio da redondeza, na casa de
um cunhado. Já transcorrera um mês do crime, e ele se encontrava em período
de relaxamento, embora sempre armado, pois nossa investigação se fazia sem
qualquer aparato ou noticiário da imprensa.
Após cinco dias de campana, passado o horário do almoço, pilhamo-lo, de
supetão, quando deixava um armazém, algemando-o e desarmando-o. Jogado
no fundo da rural, retornamos, de imediato, para Minas, só parando em nosso
xadrez camuflado em Jampruca. Durante a viagem de volta, Alemão conduzia o
veículo, e fui conversando com Ademar. Este, aos poucos foi se abrindo: RC era
o mandante e dirigia o Jeep, ele o executor e Zé Argola, o preparador do cenário.
Para Jampruca, também conduzimos Zé Argola, que tudo confessou sem
maiores dificuldades. Essas ações de audácia – e a minha fama em Itambacuri
– aliadas à situação dos presos: foram surpreendidos e ignoravam onde se
encontravam, sem nenhuma proteção, facilitavam os interrogatórios, pois estes se
achavam psiquicamente em caos.
De posse das duas confissões detalhadas, minha equipe forrou todos os
pontos com elementos indiciários que faziam a liga. Então, na sede da comarca
de Itambacuri, reduzi as declarações a termo, via Escrivão Almir, e representei
sobre o pedido de preventiva de Ademar, Zé Argola e RC (este ainda não estava
preso, deixara-o de molho). Acolhidos os pedidos de prisão, cumpri todos os
mandados, inclusive prendendo RC que, desconfiado em face do sumiço de Zé
Argola, esperava que Ademar, muito sagaz, não fosse preso.
Amparado por Advogados, RC custou a abrir-se e admitir seu papel de
mandante, mas diante das evidências só lhe restou a confissão. Enquanto isso,
enviei à Polícia Técnica, em BH, o revólver de Ademar e os dois projéteis resgatados
na necropsia (tempos depois, veio o resultado positivo da comparação balística).
Concluído o Inquérito – provas materiais/periciais cristalinas, enredo
indiciário bem composto, confissões se encaixando – relatei-o, mas, antes de enviálo à Justiça, tive a precaução de submetê-lo à apreciação do Chefe, que o aprovou.
Era um bom início da captura. Demonstrava-se à sociedade de Itambacuri que
ninguém, por mais poderoso, ficaria impune.
Dever cumprido, assim entendi! Mas, para surpresa minha, dois ou três
meses depois, já estando os indiciados denunciados e o processo criminal em
curso, o Cel Pedro convoca-me ao seu gabinete. Lá estava, assentado de frente
e em colóquio com o Chefe, o velho fazendeiro AC. Este cumprimentou-me, e
correspondi, pois o conhecia de inquirição anterior. Eis, segundo a lembrança que
ainda tenho em mente, o que ocorreu, iniciando pela fala do coronel:
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– Klinger, recebi AC a pedido do Secretário de Segurança, a fim de esclarecer
sobre uma carta em que você é denunciado por ter recebido duzentos mil cruzeiros
de JM para indiciar seu filho RC como participante e autor intelectual da trama que
resultou na morte de Tatão.
Oficial pobre, que vinha atravessando podridões criminosas e arriscando a
vida em defesa da sociedade, mas preservando os valores morais que eu recebera
no lar, olhei para AC com indignação, mantendo a postura, e o coronel continuou:
– O Secretário Joaquim Ferreira, quando recebeu a carta, chamou-me a
BH, mostrando-a a mim. Afiancei-lhe que acompanhei sua investigação, tecida
por provas cabais e aprovei o inquérito para remessa à justiça. Testemunhei-lhe
também a improcedência dessa carta que não passa de uma peça caluniosa que
tenta manchar o nome de um jovem íntegro que conheço bastante e, por isso,
integra minha equipe. AC se desculpou, dizendo que a assinou por insistência de
seu Advogado “X” para tumultuar o processo e tentar a absolvição de seu filho,
mas que está arrependido. Disse-lhe ainda que você, em 1962, foi o membro de
minha equipe que prendeu o pistoleiro Sérvulo e seu parceiro, livrando-o da morte
certa e iminente.
Ouvi a fala do Chefe, talvez chispando ódio pelos olhos, encarei AC. Este,
humildemente, pronunciou um emaranhado de pedidos de perdão:
– Perdoa, Sô Capitão, sou um home ignorante. O sinhor é um homem de
respeito. Consertou Itambacuri. Mas a gente fica na mão desses advogados.
O coronel retomou a palavra:
– Meu caro capitão, a coisa é grave, cabe uma queixa-crime por calúnia, mas,
em nossa vida no cumprimento do dever, estamos sujeitos aos caluniadores. Qual
reparação você deseja?
A serenidade peculiar ao coronel Pedro, suas palavras, a confiança dele e
do Secretário de Segurança, ao lado do pedido de perdão do rico caluniador,
esmaeceu um pouco o ódio que me sopitava no peito. Pensei, pensei... olhei para
AC, e respondi:
– Chefe, a glória que a profissão policial nos dá é a de servir, mantendo a
dignidade. Aceito o pedido de perdão de AC, mas ele vai ter que mastigar e engolir
essa carta, sem direito a água.
O coronel respondeu:
– Você foi gravemente ofendido com uma calúnia. O homem é seu.
Em seguida, retirou-se, deixando-me sozinho com AC, entregando-me uma
folha ofício datilografada que continha o texto da calúnia e a assinatura rústica e
acanhada. Eu e AC, sozinhos na sala. Olhei-o fixamente, olho no olho, e disse-lhe:
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– É lamentável, o senhor é um velho muito rico que não aprendeu com os golpes
da vida. Sou novo, mas não tenho nada a perder, exceto a minha honra. Come esta
carta! É a oportunidade que lhe dou de se redimir. Engolindo-a estamos quites.
AC, suando e tremendo, mastigou e comeu a carta rapidamente. Cinco
minutos depois, o coronel retornou. Assentou-se e ofereceu um copo d’água ao
visitante, que ainda suava em visível nervosismo. Aproveitei e falei:
– Chefe, eu e AC estamos quites. Ele engoliu a calúnia. Para mim, caso
encerrado.
A partir daquele instante, o Cel. Pedro, com a sua autoridade, começou a
rememorar para AC o início de seu confronto com JM, os homicídios e tentativas
que acarretaram viuvezes e orfandades; as tentativas frustradas de vingança;
a imagem negativa para a região. Na sequência, sugeriu que encerrassem tudo
aquilo, pois, conhecendo a vida e o final de confrontos semelhantes, previa o
acirramento que levaria ao tombamento de filhos e netos, muito choro e ranger de
dentes. Essa preleção durava quase uma hora. AC ouvia calado, mas já recuperado
de nosso entrevero, respondeu com assertividade:
– Senhor coronel, tudo isso me foi uma lição. Herdei uma fazenda na região de
Salinas, vou vender minhas terras em São José do Divino e comprar outras no sul da
Bahia. Quero encerrar esse confronto. Quero que minha família viva em paz, meus
netos cresçam e estudem. O Senhor me ajuda a convencer JM?
O coronel Pedro respondeu afirmativamente, porquanto tinha grande
autoridade sobre o oponente de AC. Epílogo: AC cumpriu o prometido; JM
recolheu as armas. Não mais se ouviu falar do confronto AC x JM.
ASSASSINATO DO DELEGADO DE POLÍCIA
Agosto de 1966. Antônio Bueno dos Santos, nomeado Delegado de Polícia
do município de São José do Safira por indicação da facção udenista, em 1962,
mantinha-se no cargo, porquanto o PSD ainda não conseguira se organizar em
todo o Estado dentro de seus padrões de política partidária.
Bueno – homem bravo e temido – matizava o exercício do poder com
abusos, truculência, arrogância e violência arbitrária. O destacamento policial,
subordinado funcionalmente (antiga legislação estadual), cooptava-o quase
sempre, deixando-se conduzir por trilhas não condizentes aos parâmetros de
uma atuação ética, humana e legal. Cheio de inimigos, não só os políticos, mas
também aqueles que erigira em decorrência de seu modus operandi no exercício
do poder, era muito cauteloso. Bem armado, ou acompanhado de algum soldado
do destacamento, achava-se protegido. Contudo, numa certa tarde, estando
sozinho em local que frequentava habitualmente, foi alvejado pelas costas com
vários tiros.
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O fato delituoso teve ampla repercussão na imprensa mineira e nacional que
lhe deu a conotação de crime político. O Globo, 17/08/66, estampou em manchete:
JAGUNÇOS MATAM DELEGADO E IMPLANTAM TERROR EM MINAS. O
Deputado/UDN – Rafael Nunes Coelho – reclamava providências do governo
pessedista e informava aos jornais, fazendo grande alarde, que a autoridade
policial fora surpreendida com inúmeros disparos pelas costas, no interior de
um bar, por três pistoleiros. Segundo a reportagem do jornal supracitado, o
Cel. Pedro Ferreira, Delegado Supervisor de Captura, “despachou para São José do
Safira homens de sua equipe chefiados pelo delegado tenente Klinger para dar caça
aos pistoleiros”.
No dia seguinte ao crime, cheguei, acompanhado do escrivão Almir,
cabo Eucarlindo, Sd. Alemão e Sd. Feio, em São José do Safira, e comecei o
rastreamento de campo. Os pistoleiros, conhecidos na região, e tendo o crime
sido praticado à luz do dia, na presença de testemunhas, foram identificados de
plano: irmãos Antônio Lavra e Geraldo Lavra, e Erquias de Souza. Adentraram
ao bar de inopino e atirando, surpreendendo a vítima que estava de costas e não
teve tempo de qualquer reação, embora estivesse armado. Perpetrado o delito,
fugiram. A autoria da execução estava clara. Mandamos efetuar buscas, tentando
localizar os conhecidos pistoleiros, enquanto procedíamos ao levantamento da
vida da vítima. Este levantamento configurou uma rede de inimizades; a cidade
nos parecia aliviada com a morte violenta de um homem violento. Debruçamonos sobre essa rede analisando ponto por ponto; pesquisamos os contatos últimos
dos três pistoleiros e, aí, apareceu a figura do garimpeiro Zé Caneca, na casa de
quem os pistoleiros estiveram logo após o crime.
Dois dias após o início das investigações, usando a tática da surpresa e
velocidade, passamos a mão em Zé Caneca, que acreditávamos ser a chave.
Interrogamo-lo à noite, intensivamente, jogando-o em sucessivas contradições
até romper sua resistência psíquica. O painel do mistério se abriu. Zé Caneca,
declinando sua participação como intermediário na contratação dos executores,
apontou o mandante – Escrivão de Paz Diocélio Teixeira, também fazendeiro –
que, semanas antes, tivera uma altercação com a vítima, fora humilhado, inclusive
com um tapa no rosto. A indicação estava coerente com o “apontamento” que
fizéramos na rede de inimigos. Preço da execução: CR$ 150.000,00 – cento e
cinquenta mil cruzeiros – quantia alta, porém compatível com a periculosidade
da vítima, tanto que três pistoleiros respeitados e famosos foram utilizados. Em
continuidade – e numa apuração complexa não pode haver hiatos nem hesitação
– mandei conduzir coercitivamente à minha presença o mandante Diocélio.
Interrogatório iniciado, insistia em negativa, mas, nas evidências, inclusive o “tête-
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à-tête” com Zé Caneca, fê-lo confessar, esclarecendo que vendera uma boiada para
vingar-se, e gastaria muito mais, pois não aguentava, perante familiares e amigos,
carregar a humilhação a que fora submetido pela vítima.
Delineado o principal do delito – executores, intermediário e mandante – fui
com o IP à sede da Comarca – Santa Maria do Suaçuí – a fim de obter a decretação
da prisão preventiva dos indiciados, o que logrei numa conversa com o Juiz de
Direito, exibindo-lhe os autos. Corroborou para a rapidez da decisão judicial, a
repercussão estadual e nacional do crime. O Cel. Pedro exultou-se com a resposta
tempestiva que também teve repercussão e mostrou ao mundo do crime e à
sociedade que a Delegacia Supervisora de Capturas não admitiria a propagação
do crime.
Preso mandante e intermediário, faltavam-nos os pistoleiros. Rastreamolos. Antônio Lavra, nenhuma notícia; evaporara. Porém, Geraldo Lavra e Erquias
continuavam na região da Lavra do Cruzeiro. Juntamente com minha equipe,
exceto o escrivão, conseguimos quatro bons animais e encetamos uma semana
de perseguição.
Os dois pistoleiros eram atrevidos. Por onde passavam, atiravam nas placas
e deixavam-nos recados. Um deles – Erquias – possuía certo grau de instrução e
deixou, além das perfurações de bala, gravado numa das placas: “não temos medo
desse tenente Dillinger”. Embora capitão há alguns meses, eu era conhecido na
região, na qual estivera na captura de ladrões de gado, como tenente, e o pistoleiro
fizera associação do meu nome com o do gângster americano, talvez por causa
de um filme muito popular à época. Infelizmente, não tive oportunidade de
interrogá-lo. Não nos importando com as bravatas, mas atentos continuamos a
perseguição: três semanas, parecendo uma brincadeira de gato e rato – Geraldo e
Erquias eram atrevidos.
Numa estratégia ardilosa, tentando deixá-los menos ariscos, anunciamos
nossa desistência de capturá-los. Espalhamos o boato de que retornáramos
a Governador Valadares e, de lá, a equipe estaria efetuando capturas no Mato
Grosso. Ensaiamos uma retirada bem visível, cessando a desgastante jornada de
captura visível. Fingindo afastarmo-nos, parte da equipe, infiltrada nas lavras,
e uma rede de informantes, manteve-nos cientificados das aparições dos dois
bandidos que, numa evidência clara, relaxaram os cuidados.
Após uma semana, conseguimos uma pista segura, que nos permitiria
bolar uma armadilha. Circunscrevemos a circulação dos marginais num raio
que abrangia três patrimônios à beira do Rio Suaçuí: Viado, Viadão e Viadinho
– e, mais precisamente neste último, eles possuíam amantes. Disfarçados, ora de
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garimpeiros, ora de compradores de gado, dividimos as equipes. Passados alguns
dias, inclusive dormindo algumas noites em matas, na tentativa de surpreendê-los,
fui a Valadares com parte da equipe, deixando a vigilância aos cuidados Alemão,
Arnaldo e Feio, no comando deste último. Nesta ligeira ausência, a equipe recebe
informações seguras de que os bandidos estavam com as amantes em Viadinho e,
atravessando o Rio Suaçuí, retornariam à tarde. À noite do mesmo dia, chega-me
mensageiro urgente: Geraldo e Erquias mortos em confronto nas margens do rio.
Nem mesmo tive tempo de avisar o Cel. Pedro. Retornei de imediato, encontrando
os cadáveres onde tombaram. Erquias morrera com um cigarro de palha na boca.
O Sd. Feio deu-me o relato: a informação lhes chegara quente e urgente, já no
crepúsculo vespertino. A equipe se postara escondida numa moita. Os facínoras
deixaram a canoa ao anoitecer e, enquanto o canoeiro iniciava a remoção do
barco, eles gargalhavam de alguma situação. Além de alegres, tranquilos. Ao
serem surpreendidos com o comando: – ajoelhem-se e mãos na cabeça – sacaram
as armas, mas, ao mesmo tempo, tombaram com os tiros certeiros de revólveres já
engatilhados. O canoeiro escafedeu, só localizado tempos depois para depoimento.
No dia seguinte, com a presença do escrivão Almir e de um médico que ele
trouxera de Governador Valadares, nomeado perito ad hoc juntamente com um
farmacêutico de São José do Safira, providenciei o Auto de Resistência e o enterro
em cova rasa. Uma etapa concluída, fomos entregar nosso relatório ao Cel. Pedro.
A mídia regional noticiou favoravelmente, ressaltando o papel da Delegacia de
Capturas na erradicação da tradição de “matar por encomenda” que propiciava a
expansão da figura do “pistoleiro profissional”.
Concluída a jornada? Não! O Chefe tinha um critério. A diligência só
se encerrava com o trabalho completo. Faltava o pistoleiro principal e mais
perigoso – Antônio Lavra. Este fora contratado por R$ 150.000,00 – ficara com
CR$ 100.000,00, repartindo o restante com seu irmão Geraldo e Erquias que
ele convocara para ajudá-lo na difícil empreitada. Era preciso apanhá-lo. Então,
montei meu esquema de rastreamento partindo da premissa de que Antônio
fora criado na Lavra do Cruzeiro e já correra diversas outras; revelava tendência
para o comércio. Com o dinheiro de produto do garimpo, costumava comprar
peças de roupa e revendê-las. Nesse mister, tornara-se bem conhecido. O serviço
comercial de eliminação de Bueno, proporcionara-lhe um invejável capital. Nós, e
principalmente o Cel. Pedro, tínhamos muitos amigos e admiradores nos garimpos.
Focamos o rastreamento nas dezenas de garimpos dos quatro vales. Estava me
preparando para seguir com o Chefe, em complexa e melindrosa diligência,
a Almenara, quando me chegam notícias da presença do foragido na Lavra do
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Jenipapo, em Itinga, a poucos quilômetros das margens do Rio Jequitinhonha. O
Cel. Pedro substituiu-me pelo Cap. Raymundo Nonato e recomendou:
– Klinger, faça o coroamento de seu excelente trabalho de São José do Safira.
Vá com cuidado! Antônio Lavra não se entrega. É esperto e hábil atirador. Só vem
morto. Estarei em Almenara. Noticie-me assim que concluir.
Parti, acompanhado de Eucarlindo e Alemão, usando, mais uma vez, a
cobertura de compradores de pedra. Ao sairmos da estrada principal para entrada
nas matas de Jenipapo, alugamos três animais, deixando nosso veículo sob a
guarda de um fazendeiro amigo.
Cavalgamos céleres para alcançar a lavra antes do anoitecer, ainda com
sol esplendoroso, e eis que nos acontece o inusitado e inesperado, ou seja, uma
nova experiência na captura: a noite descera, repentinamente, e estávamos em
plena mata, totalmente desconhecida – desorientação e enrascada completa.
Tudo escuro, nenhuma nesga de luz lunar, e também, por infeliz esquecimento,
deixáramos nossas poderosas lanternas na viatura. Desmontamos e fomos
puxando os animais. Era apavorante – lambadas na cara, pisadas em falso, além
do susto com certos miados que pareciam de onça ou outro animal selvagem.
Nossas montarias assustavam-se. Situação, desesperadora. Éramos corajosos, com
orgulho da invencibilidade para enfrentar bandidos, mas, escuridão numa mata
fechada e desconhecida, a primeira vez que enfrentávamos. Medo?! Sim, havia.
Porém, animando os companheiros, sepultamo-lo sob a capa de uma coragem
interior. Caminhamos, vagarosa e cuidadosamente, armas prontas para o possível
enfrentamento de um animal feroz. E o principal: oramos silenciosamente
suplicando a proteção divina. Quem sabe uma saída que desse fim à nossa agonia?!
E esta veio! Uma clareira e um barraco tosco, e alguns cachorros que latiam. Sinal
de vida, mesmo que estivéssemos diante de inimigo valia a pena, era a salvação.
Abordamo-lo com todas as precauções:
– Amigo, somos negociantes de pedra. Estamos perdidos na mata. Precisamos
de seu auxílio. Somos de paz...
Não demorou e alguém apareceu com um lampião. Mais ou menos 23h00.
Estávamos perdidos na mata há mais de quatro horas. Porém a recepção, no início
desconfiada, foi boa. Explicamos nossa situação ao rurícola – Gideão, seu nome –
que nos acolhera gentilmente em sua cozinha. Sua mulher dormia no quarto com
dois filhos.
Gideão tinha um pequeno comércio de alimentação na lavra do Jenipapo,
da qual estávamos bem próximos. Adquirindo confiança, conversamos sobre a
lavra, a produção e como estava o comércio de pedras. Na sequência, falamos
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sobre um amigo que mascateava vestuários, surgindo o nome de Tonho do
Cruzeiro que estava fazendo bons negócios. Ficamos sabendo também que a noite
assinalara uma comemoração de aniversário do “dono da Lavra”, e a bebedeira
fora intensa. A conversa criou um liame entre nós, e percebemos que se tratava
de um “homem do bem”, quando, então, a fim elidir sua desconfiança com nossas
armas, revelamos-lhe que éramos policiais da captura, e buscávamos Tonho do
Cruzeiro, que respondia por homicídios na Lavra do Cruzeiro.
Diante da verdade, o clima desanuviou-se completamente, víamos que
conquistáramos um colaborador. Prontificou-se a nos mostrar, ao raiar do dia, a
barraca de Tonho, contudo, não podia comprometer-se, pois ele sabia, e isto era
do domínio do garimpo, que Tonho andava bem armado e era matador com fama
de pistoleiro.
Dormimos durante algum tempo, em revezamento, na varanda do barraco.
Por volta das 05h00, ainda escuro, levantamo-nos, tomamos o café (feito pela
cabocla esposa de Gideão), arriamos os animais, e partimos, guiados por nosso
hospedeiro. Rapidamente, aproximamo-nos do garimpo, onde todos dormiam,
ninguém circulava (a bebedeira da noite anterior nos facilitara a ação). Gideão
mostrou-nos, bem de longe, a barraca de Antônio Lavra, o Tonho do Cruzeiro.
Amarramos os animais, e o guia ficou a nos espiar, escondido entre arbustos.
Aproximamo-nos, armas em punho, cautelosamente. O dia, embora o sol
estivesse distante, clareava. A barraca, de pau a pique e barro, era diminuta: uma
porta precária e uma pequena janela de fundo. A equipe fora por mim orientada
– o primeiro tiro seria meu, se necessário, tão logo rompesse a porta; entraria
com Eucarlindo, e Alemão daria a cobertura, rompendo a improvisada janela,
após nosso mergulho no interior da choça. Olhando pelas frestas, vimos o alvo
ressonando em um tosco arremedo de cama e, um pouco distante dele, algo
parecendo duas armas de fogo. A hora era ação veloz. Eu e Carlindo, em golpe
ligeiro, rompemos a precária porta. Fui o primeiro a cair em cima do dorminhoco,
passando-lhe algema com ajuda do companheiro. Acordando meio grogue, sinal
de que bebera bastante, o capturado permaneceu estático, enquanto Alemão
recolhia suas armas: um revólver 38 e uma garrucha 44, a mesma, segundo
confissão posterior, que disparara o primeiro tiro nas costas do Delegado Bueno.
Totalmente dominado, levamos o preso até um riacho para um contato com
água fria, visando acordá-lo plenamente. Como o garimpo ainda dormia, meus
companheiros sugeriram:
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– Sô capitão, vamos matar essa peste. É o que o Chefe espera. Se hesitássemos,
ele nos mataria.
Retruquei:
– Sim, companheiros! Se hesitássemos, ele nos mataria. Se ele tivesse tido tempo
para apanhar uma de suas armas, nós, que chegamos de surpresa, o mataríamos.
Mas acontece que, em superioridade e destreza, conseguimos dominá-lo antes.
Matá-lo, agora, seria execução. E nós não podemos nos igualar a bandidos. Somos
profissionais da lei. Esqueçam a sugestão.
Acordado o garimpo. Todos, temerosos, compreenderam o que ocorrera.
Apreendemos os pertences e dinheiro de Antônio Lavra. Seus créditos foram
arrolados sob a responsabilidade do “dono do garimpo” que, tão logo os liquidasse,
enviaria à Delegacia de Captura para remessa à Justiça Criminal, porquanto o
acervo se referia ao ganho ilícito para a prática do assassinato do Delegado de São
José do Safira.
Tudo controlado, fizemos o caminho de retorno até nossa viatura, escalando
dois garimpeiros para levar o material apreendido. No mesmo dia, chegamos
a Teófilo Otoni, enviando um radiograma ao Cel. Pedro, que prosseguia sua
diligência em Almenara, dando-lhe ciência da captura de Antônio Lavra. Pelo
rádio da Delegacia tivemos um diálogo, e ele ficou surpreso de apanharmos o
pistoleiro vivo. Recomendou-me que não o conduzisse à Comarca de Santa Maria
do Suaçuí, mas sim ao Depósito de Presos do Departamento de Investigações/BH,
por questão de segurança.
De Teófilo Otoni, emendei viagem para BH. Ao chegar ao Departamento de
Investigações, recebeu-me o Delegado de Vigilância – ER – que estava de posse da
ordem para manter a custódia do pistoleiro. Este, meu amigo de outras jornadas,
após lhe relatar como fora a prisão, resolveu ponderar minha ação, trazendo vivo
para BH, um perigoso pistoleiro:
– Capitão, você poupou a vida de uma fera. Deveria tê-lo matado. Seria um
bandido a menos. Agora, vai ficar aqui, sustentado pelo Estado. Quando for para o
interior, foge e continua matando a soldo.
Sem ofender-me, respondi:
– Dr. ER, respeito seu ponto de vista, mas já com alguma experiência profissional
e de vida, não concordo com você. Só mato quando houver resistência que a isto
justifique. Neste caso, o alvo foi imobilizado antes de reagir. Por que eliminá-lo?
Aí, a conversa terminou, despedimo-nos cordialmente e, apesar de nossa
visão contraditória, continuamos amigos.
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NA TEIA DA DELINQUÊNCIA
DE ALTA SOFISTICAÇÃO
Década de 60. Brasil bem à retaguarda. Comunicação telefônica de cidade a
cidade, com auxílio de telefonista e quando possível, tempo de espera exasperante:
de seis a doze horas. Não havia cartão de crédito nem transferência on line de
haveres financeiros. Para negócios mercantis – compra de pedras preciosas, gado,
fazendas, carros etc – em qualquer ponto do território nacional, utilizava-se o
instituto do Cheque Comprado. Este, descontado sem nenhum contratempo em
qualquer praça, continha assinatura do gerente e de outro funcionário graduado,
inserindo-se-lhe na face o “Código Secreto” da data de emissão. Dentro desse
esquema, o Banco Econômico da Bahia, na época estabelecimento bancário de
expressão nacional, sede no Rio de Janeiro, passou a sofrer seguidos golpes de
milhões: “Cheques Comprados”, dentro do figurino de segurança, supostamente
emitidos no Rio de Janeiro, eram descontados em cidades do interior de São Paulo,
Minas Gerais e Bahia. Tratava-se de documentos falsificados com perfeição:
assinaturas impecáveis e o código secreto do dia. O banco tornara-se vulnerável,
e o fato, por uma série de aspectos, não podia ser divulgado.
Em 26Jun66, por volta das 16h30, quase no horário do fechamento bancário,
adentrou à agência do Banco Econômico da Bahia, centro de Governador
Valadares, um homem louro, alto e forte, muito bem trajado, que se identificou
com a Carteira de Estrangeiro, Modelo 19, como Walter Schweitzer, cidadão
alemão. Estava acompanhado de outros dois, também bem trajados. Apresentou,
para saque, um Cheque-Comprado de 32 milhões de cruzeiros, quantia referente
ao negócio de uma fazenda da região. Em face do valor da operação, o funcionário
foi consultar o Gerente Evandro que, coincidentemente, conversava por telefone
com o Gerente Metropolitano/RJ, Keller, antigo gerente de Governador Valadares.
O fato, em face de alguns acontecimentos anteriores, despertou a atenção do
interlocutor, pois não era comum emissão de cheques com quantias vultuosas
no fim do mês, fase de fechamento de caixa. Após ligeira espera, verificou-se que
nenhum cheque daquele valor fora emitido. Era um golpe.
O Gerente Evandro, enquanto acionava a Delegacia, mandou que se
entabulasse conversa com o alemão, esclarecendo-lhe que o montante estava
sendo transferido do Banco do Brasil. Mas, os três, desconfiados da delonga,
escafederam, e o alemão, na pressa, deixou sua Carteira de Estrangeiro em posse
do funcionário.
A Diretoria do estabelecimento bancário alvitrou, num primeiro momento,
pedir ajuda à polícia da Guanabara, no sentido de que mandasse um Delegado e
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Investigadores a Governador Valadares. Porém, Keller, assessorando-os sobre a
região, informou que havia alguém que apuraria tudo: o “Cap. Pedro”, Delegado
Supervisor de Capturas. Por volta de meia-noite, o Cel. Pedro recebeu um chamado
telefônico do RJ e, em seguida, foi procurado pelo Gerente Evandro. Aceitou o
caso, e acordou o Delegado da cidade, Cel. Aderbal, que lhe passou a apuração.
01h00 de 27 de junho, eu e o escrivão Almir fomos chamados pelo Chefe.
De madrugada, iniciamos, dividindo tarefas, Cel. Pedro, Almir e eu, o
interrogatório simultâneo dos dois pilotos da Líder, pois o avião da quadrilha
não levantara voo, e um detido na fuga: Nelson Buoro, segundo a identidade. No
amanhecer de 27, um quadro se delineara. Nelson Buoro revelara seu verdadeiro
nome: Humberto Cavalcanti. O avião da Líder, alugado pela quadrilha, levantara
voo de Santos Dumont, tendo por passageiros: o alemão Walter, Antônio Fittipaldi
Mandarino, Humberto e um estrangeiro chamado Rick. Pousaram em Nanuque às
10h00, e sacaram treze milhões. Tentaram Jordânia, onde levantariam 10 milhões,
mas o tempo ruim não permitiu a aterrissagem. Assim, seguiram para Teófilo
Otoni, e, por volta das 14h00, após almoçarem, sacaram 23 milhões. A última
cidade seria Governador Valadares, e retornariam ao RJ. Os pilotos, que ignoravam
a trama criminosa, informaram que o crepúsculo estava acentuado, quando um
dos passageiros, parecendo estrangeiro, chegara afobado, perguntando pelos
demais. Notando a ausência dos companheiros, retornou com o táxi, embora
avisado de que o avião deveria decolar no máximo em quinze minutos. Como os
passageiros não chegavam, e o avião não poderia decolar à noite, hospedaram-se
na cidade.
Na manhã de 28Jun, em um avião da TAMIG, fretado pelo Banco lesado,
eu, o cabo Teodoro e mais três policiais da captura estávamos no RJ. Recebido
pelo titular da Delegacia de Falsificações, Dr. Aristides Ventura, um senhor idoso
e muito educado, expliquei-lhe minha missão e mostrei a Carteira Modelo 19
com a foto do alemão Walter. Este não era conhecido, mas a autoridade nos
disponibilizou os álbuns com fotos de estelionatários e falsificadores. Despachei,
tendo a colaboração de um Investigador carioca, dois policiais para levantar os
endereços de Humberto, Rick e Fittipaldi. Eu, Teodoro e Alemão examinamos
mais de 30 álbuns no dia 28 e, ao encerrar o expediente, obtivemos êxito: a foto do
alemão coincidia com a foto do estelionatário francês Alexandre Nicolas Herter.
Reuni-me com Dr. Aristides e seus auxiliares diretos, e este, já num clima de
simpatia, esclareceu-me:
– Mineirinho, posso te ajudar localizar esse francês. Estou atrás dele há dois
anos, pois foi a principal figura daquele escândalo nacional de 1964 – falsificação
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e colocação no mercado paralelo de títulos da Mannesmann. Agora é que vai ficar
mais difícil apanhá-lo.
Retruquei:
– Doutor, vou tentar encontrá-lo. Tenho muita sorte em captura de bandido.
Assim que necessitar de cobertura, peço-lhe.
Ele sorriu e disse-me:
– Boa sorte, mineirinho.
Parti para o bom combate.
Identificar o estelionatário fora uma conquista. Faltava prendê-lo, e
acreditávamos em nosso êxito. Mas enquanto isto, uma segunda conquista.
Localizamos o genitor de Humberto Cavalcanti, visitando casas, em Bom Sucesso,
sob o disfarce de vendedores de Paviflex, novidade de penetração no mercado,
na qual fôramos instruídos devidamente. Nas águas de suas informações, pois
ele tivera notícia do filho e queria nossa proteção a ele, descobrimos a toca de
Fittipaldi Mandarino, um antro de falsificação de documentos de toda a espécie:
carteiras de identidade, carteiras de estrangeiro, impressos para cheque etc, o que
fez a equipe do Dr. Aristides vibrar e nos agradecer.
A partir daí, o leque de nossa investigação se abriu celeremente; estávamos
diante da maior e mais qualificada quadrilha de falsificadores e estelionatários
do Brasil. Fittipaldi, que, segundo constava, havia se evadido para a Venezuela,
era o famoso e procurado Walmir Vieira da Silva, o cabeça do bando, e, seu
braço direito, o francês Alexander. Levantamos também que as falsificações de
assinatura partiam do interior da Penitenciária Lemos de Brito, no Bangu, onde
o maior falsificador do Brasil – Ulisses Vieira de Azevedo – cumpria pena, mas
participava, tranquila e ativamente, das atividades criminosas, por isso a perfeição
das assinaturas.A polícia carioca recebeu toda nossa descoberta com euforia.
Faltava-me o principal: E Alexander Nicolas Herter?!Como achar o francês?!
Quando estamos na trilha do bem, Deus nos ajuda. Apesar das vitórias, eu e
o cabo Teodoro, caminhávamos, Av. Gomes Freire, numa tarde serena, rumo ao
hotel Marialva. Nosso tema era o francês:
– Teodoro, precisamos encontrar o fio da meada para localizar o esconderijo
do francês. Vou pedir o auxílio do Dr. Aristides Ventura para checar, na Vara
Criminal em que tramita o processo do títulos da Mannesmann, porque, tendo ele
sido qualificado e ouvido à época, talvez eu encontre alguma luz.
Eis que, no decurso dessas divagações, ouço uma voz:
– Tenente Klinger, o que está fazendo aqui no Rio?
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Olhei, era Gaúcha, uma bela presidiária de meus tempos como Delegado
Auxiliar de Governador Valadares. Saudando-me, veio a mim e abraçou-me e
disse emocionada:
– Que bom vê-lo! Devo muito ao senhor, que exigiu respeito à minha pessoa e
tratou-me com humanidade durante o tempo de minha prisão.
Gaúcha estivera presa na Cadeia Pública de Governador Valadares,
aguardando júri pelo assassinato de um veterinário seu amante. Encontrei-a de
baixo astral quando assumi o Comando do Contingente, em 1965. Porque estava
numa cela especial e confortável, por recomendação do Juiz Criminal, era vítima
de maledicência e inveja, e até mesmo desrespeitada moralmente por policiais
e presos. Restabeleci o clima de respeito. E ninguém ousava contrariar-me.
Submetida a júri, ela foi absolvida por unanimidade. Quando de sua libertação,
eu estava em diligência, e ela deixara com o escrivão uma carta me agradecendo.
Encontrando-a, ela extravasou todo seu contentamento e convidou-nos para
tomar um drinque no seu apartamento, próximo ao hotel Marialva. Precisando
descontrair-me, aceitei, levando o cabo Teodoro. Durante a conversa, Gaúcha
revelou que estava numa vida nova, frequentando a noite, mas sustentada por um
milionário. No clima de descontração, entendi, talvez sem muita esperança, que
ela poderia ajudar-me com uma pista do francês. Contei-lhe, em linhas gerais, o
que eu estava fazendo no RJ, e as dificuldades para localizar esse francês, do qual
lhe dei a descrição, mostrei o retrato e adiantei uma informação que obtivera na
Delegacia carioca:
– Ele vive com uma mulher muito bonita que foi Miss França, em 1949.
Gaúcha olhou-me com um olhar profundo, e disse-me:
– Conheço esse homem e sua mulher. Ele tem uma filha menor, e linda. Mora
no edifício da Boate Atlântica, que eu frequento com assiduidade e onde conheci
meu amante.
Pronto, eu encontrara o fio da meada! Gaúcha demonstrou o firme propósito
de ajudar-me, dizendo-me que era uma retribuição pelo que eu lhe fizera,
tratando-a no tempo de presa como se fosse um pai. Explicou-me que o segredo
de informações eram os porteiros, mas que a cultura carioca era o dinheiro; que
ela me apresentaria aos porteiros de confiança, mas eu deveria “molhar-lhes
as mãos, a partir do primeiro contato”. Dito e feito, dinheiro não me faltava (o
banco provisionava-me sem limites, pois queria sair da enrascada), e partimos
na mesma noite para os contatos que prosseguiram no dia seguinte. Um dos
porteiros informou-me que o francês estava ausente há dias, mas que tão logo ele
chegasse, eu seria avisado.
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Concentrei toda minha ação na Boate Atlântica e plantão no meu apartamento
no hotel, dividindo a equipe, pois um telefonema ou o aviso da Gaúcha seria o
liame. E a coisa deu certo no segundo dia. O francês chegara. Fui encontrar-me
com o porteiro que me servia de “pião”:
– O francês chegou agora à noite. Está naquele Ford Perfect ali estacionado.
Disse-me que vai fazer uma viagem com a mulher. Sairá às 04h00.
Pronto!
Alea Jacta Est!
Tinha alugado uma Rural. Convoquei todos meus policiais. Esvaziamos
os pneus dianteiros do Ford. Montamos a armadilha. Não dormimos. Não
poderíamos perdê-lo. Às 04h10, vi-o saindo do prédio acompanhado de uma
mulher. Eles despediram-se do porteiro e caminharam para o carro. Foi um golpe
certo. Imobilizamos os dois. Amordaçamos para impedir os gritos de socorro
que despertavam a curiosidade de frequentadores bêbados que deixavam a
boate. Partimos rumo a Minas: Eu, Teodoro e Alemão. Dois policiais ficaram em
retaguarda no RJ.
Acessando a rodovia de Petrópolis, repusemos a placa correta na Rural.
Só fomos parar em Muriaé, pois estávamos cansados e muito sono. O Delegado
de Muriaé – Cel. Joel Lery dos Santos – colega de turma e amigo do Cel. Pedro
(CFO/1938), recebeu-nos e ouviu a nossa história. Como manifestei que deveria
chegar a Governador Valadares no mesmo dia, ele nos arranjou um Guarda-Civil,
motorista e policial de sua confiança, e se prontificou a pedir uma ligação para o
Cel. Pedro, alertando-o do êxito de nossa diligência. À tarde, quando entregamos
ao Chefe a missão cumprida, ele já tinha preparado hospedagem digna para o casal.
O francês foi escondido em um de nossos xadrezes nas margens do Rio Suaçuí;
sua companheira, isolada numa residência da Ilha dos Araújos (propriedade de
um amigo pedrista, residente na Europa). O Cel Pedro estava tomado de uma
grande euforia com o resultado das diligências que comandei no RJ.
O Inquérito Policial teve prosseguimento. O Juiz da Comarca de Teófilo
Otoni, onde o delito se consumara, decretou a preventiva do francês e demais
companheiros, além de manter as investigações em “segredo de justiça”. Em seu
despacho, tomando conhecimento da forma que se dera a prisão do francês,
deixou expresso: “espetacular façanha”. O IP prosseguia; o falsificador Ulisses,
recolhido à penitenciária Lemos de Brito, foi interrogado por precatória. Porém,
para o fechamento do ciclo investigatório, faltava um elemento fundamental:
Quem, de dentro do Banco Econômico, fornecia o Código Secreto do dia e a
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matriz de assinaturas para falsificação? O francês, submetido a iterativos e
hábeis interrogatórios, revelava tudo, menos o ponto de ligação dentro do banco.
Alegava que somente Walmir, provavelmente foragido na Venezuela, o sabia. Era
um impasse terrível. Então, o Cel Pedro passou-me a tarefa derradeira:
– Klinger, tudo indica que o francês segura o nome; ele é elemento de proa
da quadrilha ao lado de Walmir. Você levá-lo-á, hoje à noite, à beira da cachoeira
do Urupuca, aplicando o terror psicológico. É a alternativa para fazê-lo entregar o
homem que precisamos. E ele sabe...
Com efeito, à noite, acompanhado do cabo Teodoro, soldados Alemão e
Feio, tirei o francês de seu cubículo, para interrogá-lo à beira de uma cachoeira,
em plena mata fechada. Mais de meia-noite, o clima era de assustar qualquer um.
Começamos a conversa ensaiada, mais ou menos nestes termos, segundo minha
pálida lembrança:
– Feio, o Nivercino já buscou a mulher do nosso amigo francês?
A resposta veio positiva. Então, girei o tambor de meu revólver, perto do
francês, que já suava apesar do frio. Disse-lhe:
– Ninguém sabe de sua prisão nem de sua mulher. A conversa no RJ é que
vocês foram sequestrados. Gostaríamos de devolver Miss França para cuidar
de sua filhinha que deve estar a chorar de saudade. Mas você, por burrice, está
inviabilizando nossa apuração, escondendo o nome do comparsa do banco. Restanos, pois, matar sua esposa e jogá-la neste caudaloso rio. Depois, matamos você
para que sirva de pasto aos peixes. Coitada! Sua filhinha ficará órfã. A não ser ela,
ninguém sentirá falta de vocês...
O terror psicológico foi sendo imposto, através de uma dramaturgia em que
éramos bem treinados. O francês não resistiu, entregou-nos a ligação do Banco
Econômico e toda a história de seu envolvimento. Lográramos êxito, não obstante
o meio psicologicamente cruel que empregáramos (os fins justificam os meios?! É
uma resposta difícil).
Entregue o resultado ao Cel Pedro, o francês foi interrogado regularmente,
com a presença do Promotor de Justiça de Governador Valadares. Pedimos uma
reunião com a Diretoria do Banco, no RJ. Nesta, presente o Gerente Metropolitano
Keller, revelamos o nome de Élcio de Souza, promissor funcionário da Agência do
Méyer, responsável pelo abastecimento de dados à quadrilha (O jovem, atraído
por uma loura fabulosa, se envolvera em jogo nos cassinos clandestinos).
Acompanhado do Gerente Metropolitano, efetuamos, discretamente, sua
prisão no interior da agência, transferindo-o para Minas no avião particular
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fretado pelo banco. Estava encerrada nossa missão. Prestamos contas ao Banco
Econômico de nossas despesas, e recusamos qualquer gratificação (era a norma
do Cel Pedro).3
Ao final, fui apresentar o Cel Pedro ao Dr. Aristides Ventura, cujo apoio nos
fora fundamental. Foi uma reunião de confraternização, mas o velho Delegado,
sorrindo, desabafou:
– Coronel, esse seu “mineirinho” com essa cara de sonso passou-me a perna.
Localizou e sequestrou em plena Avenida Atlântica, o francês que nós procurávamos
há dois anos.
O bate-papo prosseguiu. O Cel. Pedro agradeceu ao Dr. Aristides o apoio
inestimável que nos dera, e este também agradeceu o trabalho de levantamento
que desencadeáramos e fora muito útil à sua Delegacia. Na ocasião, fiz questão de
agradecer pessoalmente ao Detetive Felipão4 que nos acompanhara em algumas
diligências, promovendo contatos com policiais que dominavam regiões, a fim
de evitar interpretações distorcidas de nossa presença, possíveis conflitos ou
sabotagens.

3

Nós, com as diligências que coordenei no antigo Estado da Guanabara, em 1966, apuramos
não só os golpes contra o Banco Econômico da Bahia, mas trouxemos à luz os pontos ocultos
de atuação da quadrilha de estelionatários e falsários chefiadas por Walmir Vieira da Silva,
inclusive no interior do Presídio Lemos de Brito, o que foi de grande valia para a repressão
desencadeada pelo Delegacia de Falsificações daquele antigo Estado, hoje cidade do Rio de
Janeiro. Mas, o incrível, é que essa quadrilha, mesmo desbaratada, recuperou-se. Em 1969,
aplicou um golpe de cerca de um bilhão de cruzeiros na Legião Brasileira de Assistência – LBA,
presidida pela então primeira dama – Yolanda Costa e Silva. Segundo consta, o hábil escroque,
Walmir, pegando o fraco daquela senhora, envolveu-a numa rede e conseguiu sacar vultuosos
fundos financeiros da entidade. Esse escândalo, que dera apenas uma fumacinha na imprensa,
foi abafado pelas circunstâncias então vigentes, mesmo porquê “o envolvimento da primeira
dama” acarretaria sérios danos institucionais. Diziam, à época, que esse e outros fatores podres,
levaram o Presidente Costa e Silva ao esgotamento psíquico e consequente infarto mortal.

4

O Detetive Felipão tivera fama nacional quando, no governo Lacerda, lhe fora imputado o
extermínio de mendigos no Rio da Guarda. Ele, à época, estava reabilitado, mesmo porquê,
segundo me relatou, fora apenas o bode expiatório para encobrir autoridades e políticos de
envergadura. O certo é que me foi um grande companheiro, muito leal, e tornamo-nos amigos.
Felipão alertou-me para o problema da corrupção da polícia, tanto a civil como a militar, o que
exigia cautela para efetuar levantamentos em determinadas regiões. Antes de adentrarmos em
certas áreas, ele me contatava com a PM ou PC, esclarecendo que lá estávamos tão somente
para apurar problemas dos golpes no interior de Minas, não era invasão de espaço. Tudo isto
era feito com muita sutileza. E esta era a triste realidade da polícia da antiga Guanabara, hoje
cidade do Rio de Janeiro: pântano de corrupção.
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DESMORONAMENTO DE UMA MURALHA DO CRIME
Como disse, meses após minha inserção na equipe da Delegacia Supervisora
de Capturas, as demandas foram se acumulando. Vinham de toda parte. As
comunidades dos quatro vales (Rio Doce, São Mateus, Mucuri e Jequitinhonha)
estavam sequiosas de tranquilidade, queriam ver o fim da organização do crime.
Mandantes não faltavam, abaixo destes os “Corretores da Morte” e na ponta os
Executores (os Pistoleiros). O Cel. Pedro, com pleno apoio de toda a estrutura da
Segurança Pública, era o “Messias” dessa nova cruzada. Nossa equipe, para maior
dinâmica e eficácia das investigações em diversas frentes, dividiu-se em duas:
uma sob meu comando; outra, o Cap. Raymundo Nonato. Assim, enquanto eu
concluía o caso do assassinato do Delegado de São José de Safira, desenvolvendo
diligências para captura do pistoleiro mor: Antônio Lavra, Nonato seguia com o
Cel Pedro para Almenara, visando deslindar outros crimes. Contudo, a situação
que ora descreveremos exigiu esforço máximo de toda a equipe; o fato era grave e
não poderia haver dispersão de esforços. Para melhor compreensão do todo, vou
transcrever parte meu relato contido na obra Um Certo Delegado de Capturas,
páginas 581/582, referente à região de Caratinga:
“Jandir Adriano de Sales estava fadado a morrer. Por questões comerciais
arrumara uma rixa com os homens bravos de um dos ramos da família Vazante.
Na sequência dessa rixa, os Vazante mantinham cerrado ódio de Jandir, pois este
teria dado cobertura ao assassinato de Joacílio Vazante, um dos irmãos de Francisco
e Lindolfo, e tentara matar Silas Vazante, também irmão. Mas Jandir, descendente
dos não menos bravos ‘Sales’ das bandas de Tarumirim, não era homem de correr do
perigo. Em março de 1963, em frente à sua residência, em Caratinga, sofre o primeiro
atentado a tiros, quando saíra no alpendre para chamar um filho. Mesmo ferido,
escapa e, recambiado para Belo Horizonte, é operado. Sua família pede providências
insistentemente. Um Delegado Especial é designado para apurar a tentativa e,
inobstante as pistas, nada desvenda. / Recuperado das lesões, Jandir comete o erro de
desafiar o perigo e retorna para sua residência em Caratinga. O Delegado Especial
de Polícia da cidade recomenda, por ordem superior, que o destacamento policial lhe
dê proteção. E assim protegido, Jandir acreditava que seus inimigos não repetiriam
o ataque. / No dia 25 de abril de 1963, à luz do dia, Jandir é emboscado próximo
à sua residência. Um esquema fora feito para sua eliminação. Três pistoleiros, sob
a proteção discreta da polícia (ao invés de proteger Jandir, dava cobertura aos
jagunços), executam-no, sem chances de sacar sua arma ou de fugir. / Jandir morto
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e sepultado, a família não se conforma. Pede providências. Insiste. Clama. Mas nada
das diligências prosperarem. Oito delegados de polícia, entre bacharéis e militares,
passam pelo inquérito. Rastreiam, prospectam, mas não conseguem desvendar as
trevas que encobrem o crime. / Em 1966, o volumoso inquérito, encaminhado por um
fundamentado despacho de um Juiz de Direito, foi parar no Ministério da Justiça. O
magistrado, pedindo que as investigações fossem desenvolvidas pela Polícia Federal,
revelava-se perplexo e revoltado com a polícia mineira que não conseguia desvendar
um homicídio, cantado e decantado em toda Caratinga, cometido à luz do dia. Na
verdade, o assassinato de Jandir fora uma morte ensaiada e anunciada. Só faltava
a polícia resolver puxar o fio da meada. Contudo, segundo desconfiava o Juiz de
Direito, forças poderosas travavam o braço da polícia. / O inquérito, com despachos
de admiração do Ministério da Justiça, pois nunca se vira tamanha leniência, foi
parar nas mãos do recém-empossado Secretário de Segurança Pública: Procurador
de Justiça Joaquim Ferreira Gonçalves. Este, examinando os vergonhosos autos de
investigação, não hesita. Convoca o Cel. Pedro à capital...”
Retornando da capital, o coronel estuda o volumoso inquérito com os dois
delegados auxiliares, os dois escrivães e parte da equipe. São três semanas de
rastreamento que clareiam alguns pontos: (1) o cabo Javan Catiro – conhecido
por sua periculosidade e envolvimento com o crime de mando, mas muito
protegido no 6º, achava-se destacado em Caratinga quando dos dois atentados e,
antes do 2º, fora encarregado de dar proteção à vítima; (2) o pistoleiro José Gomes
Onze, soldado desertor do 6º, muito respeitado, e amicíssimo do cabo Javan, fora
visto em Caratinga, à época dos atentados, em companhia do ex-soldado José
Carei, expulso do 6º; (3) em 1964, José Carei, fama de pistoleiro, fora baleado
em uma pensão de Governador Valadares, com quatro tiros na costa; socorrido,
sumira misteriosamente da casa de saúde Santa Terezinha e, provavelmente,
fora executado; (4) não havia dúvidas que a família Vazante estava no topo dos
atentados e mais: surgira indícios veementes da participação de um médico
renomado – Dr. Grimaldi; (5) evidências de contatos do cabo Javan com os líderes
da família Vazante, na qual ele tinha livre trânsito.
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Colocadas as cartas na mesa, cabia-nos buscar o pistoleiro que parecia ser
a chave-mestra do mistério: José Gomes Onze, ex-soldado do 6ºBI5. Coube-me a
missão de rastreá-lo, localizá-lo e prendê-lo. Além de conhecê-lo bem, meu trânsito
no meio das praças do batalhão, inclusive junto a informantes que precisavam
negociar proteção, permitir-me-ia obter luzes sobre o paradeiro do foragido.
Decorridos alguns dias, juntei meu mosaico e encontrei a vereda por onde deveria
seguir: José Gomes estava morando com a família, disfarçado de pescador, numa
ilha do Rio Doce, em Resplendor. Precisava chegar até a ilha e prendê-lo. Sabia
que ele resistiria a qualquer esquema de força, mas precisávamos dele “vivo”, e
não, “morto”. Então?! Fui atrás do Cap Vivaldo, Delegado Especial de Polícia de
Conselheiro Pena, meu amigo, compadre e homem de absoluta confiança do Cel
Pedro. Por que? Vivaldo tinha uma ascendência moral muito grande sobre JG
Onze, e este não fazia segredo da amizade ao oficial que o defendera do crime
de deserção e apoiara sua família quando esta se viu na pior em seu tempo de
foragido. Encontrando-nos, fui objetivo:

5

Desde aquele episódio de 1962, em que, eventualmente, participei de uma diligência com a
equipe liderada pelo Cel Pedro, na apuração do assassinato do Deputado Nacip Raydan,
estabeleci um liame com o saudoso mestre. Em 1963 ou 64, não me lembro a data, encontravame à disposição da SSP, quando ele pediu minha colaboração para uma diligência em São
João do Meriti-RJ, a fim de capturar o desertor soldado José Gomes Onze, do 6ºBI. Este era
peça essencial para puxar o fio da meada de um homicídio que estava sendo investigado pelo
Delegado de Frei Inocêncio – Cap Ref Geraldo Ferreira Tótaro, nosso amigo comum. De posse
do Mandado de Prisão e do endereço, parto com o cabo Eucarlindo para minha primeira
diligência no Rio de Janeiro. Relembrando da teoria que eu lera na literatura especializada,
cheguei a São João do Meriti, apresentei-me ao Delegado local, um Bacharel do quadro de
Delegados do Estado do Rio, exibindo-lhe o Mandado de Prisão e todos os dados, solicitando
apoio. Este conferenciou com os seus detetives em outra sala e, retornando, explicou-me que se
informara, e o bairro de homizio era uma região tipo favela e, como estava escurecendo, seria
conveniente a diligência na manhã do dia seguinte, quando ele daria uma viatura policial para
apoiar-me. Aceitei (quanta ingenuidade!), e fomos dormir numa pensão. Na manhã do dia
seguinte, dirigimo-nos, seguindo a viatura policial, ao local de encontro do “Onze”. Chegamos
em uma residência tipo chalé. Recebidos pelo cunhado deste, que disponibilizou sua casa para
busca, tivemos a surpresa de saber que ele viajara na noite anterior. Retornei a Governador
Valadares com a “cara de cavalo embarcado” e relatei o fracasso da diligência. O saudoso Chefe
sorriu e deu-me uma lição: – Não lhe expliquei como fazer porque o melhor aprendizado é na
prática, apanhando. A escola da vida é diferente da teoria dos livros. No Estado do Rio não se
apresenta Mandados de Prisão nem se pede apoio. É a terra da corrupção. Naturalmente, os
“tiras” de lá, em conluio com o Delegado, avisaram o “Onze” e lhe tomaram algum dinheiro.
Quando da prisão do mesmo “Onze”, em 1966, numa ilha do Rio Doce, este contou-me o
que ocorrera: teve de dar toda sua economia financeira aos dois policiais que o avisaram da
presença do “tenente de Governador Valadares”. Aprendi a lição e nunca mais errei, como
atestei com a prisão do francês e muitas outras.
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– Compadre, estamos num problema e só você pode ajudar.
Relatei-lhe, sem nada esconder, a questão do IP de Caratinga e a situação
de JG Onze numa ilha próxima. Disse-lhe que precisávamos capturá-lo “vivo”,
“morto” não serviria p’ra nada. Como esperava, Vivaldo se prontificou:
– Vamos juntos, o Onze virá conosco.
Dito e feito. Deslocamo-nos para a região num Jeep, margeando o Rio Doce
até que avistamos a ilha. Vivaldo, fardado, gritou pelo Onze. Este o viu e respondeu.
Veio com a canoa. Quando chegou, surpreendeu-se com a minha presença:
– Uai, o capitão Klinger com o Senhor!
Vivaldo o acalmou, convencendo-o a entregar o revólver que portava
ostensivamente. “Onze” perguntou-me se estava atrás dele por causa de São João
do Meriti. Também o acalmei, e Vivaldo relatou-lhe que os Vazantes haviam caído
em Caratinga, esclarecendo-lhe, mais ou menos nestes termos:
– Você conhece meu compadre Klinger, é um oficial justo, mas ninguém
lhe escapa. Ele compõe a equipe de capturas do Cel Pedro que apura o crime de
Caratinga por recomendação federal. Os Vazantes já caíram, e também seu amigo
cabo Javan. O Klinger sabia que você estava aqui com a família e ia cercar a ilha com
diversos barcos. O certo é que você seria morto, mas ele pensou na sua mulher e seus
dois filhos menores, por isso procurou-me, pois conhecia nossa amizade.
Resumindo: ao final, JG Onze, desarmado e algemado, curvou-se ao
inevitável. Voltamos com ele à ilha para despedir-se da família; sua mulher, uma
cabocla decidida, entendeu a situação. Pequeno percurso, e uma atitude em que
arriscamos, tiramos a algema, pois ele nos prometera entregar as demais armas:
uma Winchester e uma garrucha 44. Poderíamos ter caído numa cilada, mas tudo
deu certo (valeu a palavra do delinquente e sua lealdade ao Vivaldo), e prometemos
apoio à sua família.
Chegando à Delegacia de Conselheiro Pena, conversamos descontraidamente
com o pistoleiro, e este nos relatou tranquilamente sua participação dentro de
uma organização montada pelo cabo Javan para assassinar Jandir a mando dos
Vazante, fornecendo-nos informações de capital importância: (1) Carei fora
sequestrado do hospital por familiares e amigos para não ser morto pelos Vazantes;
ficara paraplégico e morava com a família, no bairro Cobilândia, Vila Velha-ES;
arrependera-se de seus crimes e tornara-se evangélico; (2) o primeiro atentado,
frustrado, contra Jandir, fora executado pelos pistoleiros Manoel Mendes,
foragido da cadeia de Aimorés, e Djalma Abreu Diniz; (3) ao executarem Jandir,
o cabo Javan, homem forte do destacamento e de confiança do Delegado Especial,
orientou a perseguição policial em sentido contrário à rota de fuga dele e Carei.
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Por recomendação do Cel Pedro, mantivemos a captura de JG Onze em sigilo
até que tivéssemos certeza da situação de Carei. Fui ao Espírito Santo certificar
a respeito, confirmando as informações. A família de Carei recebeu-me, e este,
embora paraplégico, estava muito lúcido. Conversamos sobre seu tempo de recruta
no 6º, quando fui seu instrutor. Estabelecido o elo de confiança com a família,
Carei se mostrou disposto a ser conduzido a Caratinga para desmascarar a família
Vazante, principalmente Chiquinho que lhe dera, em dinheiro, R$ 150.000,00
pela execução de Jandir, esclarecendo que desse dinheiro dera R$ 50.000,00 ao
“Onze”, seu pistoleiro reserva. O antigo soldado, expulso da PM Capixaba, e que
conseguira ingressar no 6º, o que lhe facilitou prosseguir na seara de matador
profissional, era outro homem: arrependido e mensageiro da paz. Com todos os
cuidados, transportei-o numa Rural a Caratinga. Enquanto isso, o Cap Nonato
capturara no sul da Bahia, Manoel Mendes e Djalma.
De posse de todos os elementos, o Cel Pedro concluiu a tormentosa
investigação, indiciando, lastreado em elementos concretos de provas, todos os
implicados na organização que fora estruturada minuciosamente para assassinar
Jandir. Em Out/66, via Secretário Segurança Pública, os volumosos autos são
encaminhados ao Juiz de Direito de Caratinga. Cópia do relatório seguiu para
o Ministério da Justiça. Retirou-se a nódoa que envergonhava a polícia mineira.
LEVANDO UM FACHO DE LUZ A TEÓFILO OTONI
Derrubada a muralha do crime ao sul de Governador Valadares (Caratinga),
o Cel Pedro investe ao norte (Teófilo Otoni), onde o crime organizado e violento,
altamente rendoso, já cooptando a sociedade, tinha a regência de Sigesfredo Lemos
de Brito, vulgo Alfredão, ex-soldado expulso da PM capixaba que, como muitos
outros, ingressara no 6ºBI, permanecendo por pouco tempo, pois se envolvera em
roubo de veículos, sendo também expulso.
Fizéramos uma investigação sigilosa, evidenciando um dos homicídios de
Sigesfredo, logrando, em segredo de justiça, a decretação de sua prisão preventiva.
Assim, em meados de Nov/66, chegamos a Teófilo Otoni, em duas viaturas, com
toda a equipe de capturas, agregando-lhe o médico-legista Dr. Cristobaldo,
posto que muitos cadáveres deveriam ser exumados e necropsiados. Munidos de
Mandado, prenderíamos Sigesfredo. Porém, surpresa! Apesar do sigilo total, fora
avisado e fugira.
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O Cel Pedro, acompanhado dos dois Delegados Auxiliares, dirigiu-se à residência do Juiz de Direito, a fim de dar-lhe ciência da missão: completa devassa
das práticas criminosas que se achavam encobertas. Fomos recebidos pela esposa
do magistrado, com a qual foi mantida uma conversa até a chegada da autoridade. Ela que conhecia e admirava o Cel Pedro desde sua juventude, fez um
desabafo patético:
– Coronel Pedro, sinto-me aliviada com a presença do senhor em Teófilo Otoni.
Muitas vezes rezei para que o tenente Klinger, Delegado de Itambacuri, assumisse
a Delegacia de Teófilo Otoni, pois o Alfredão vinha dos garimpos, trazia presentes
para meus filhos e a gente ficava constrangida a aceitar, mas sabendo que ele,
fingindo-se de empresário honesto, era um bandido. Mas ele deixava transparecer
grande medo do tenente Klinger, reclamando com meu marido que estava perdendo
negócios importantes nos garimpos de Itambacuri, porque esse tenente era terrível e
poderia matá-lo. Meu marido procurava acalmá-lo, dizendo que conhecia a fama
do tenente, duro e implacável, mas dentro da lei. Porém, eu achava que se o tenente
Klinger viesse para esta cidade, Alfredão fugiria e nos deixaria em paz.
Ouvindo o sincero desabafo, o Cel Pedro cofiou o bigode e, apontando-me,
falou:
– O tenente Klinger é esse jovem diante da senhora. Só que agora é capitão.
É um homem educado e civilizado. Só mata em caso de resistência armada
insuperável, dentro da lei. Mas não permite que um bandido, travestido de homem
de bem, mande numa cidade e queira colocar a polícia a seu soldo.
Fazendo uma pausa para explicar. Com efeito, Sigesfredo tinha um pouco de
razão. Quando assumi a Delegacia de Itambacuri, município que explorava uma importante lavra de Berilo, tomei conhecimento das frequências de Alfredão, que queria
estender seu império criminoso além de Teófilo Otoni. Sabendo-o facínora ardiloso e
de alta periculosidade, mandei-lhe um recado bem objetivo, curto e grosso:
– Não ponha os pés em Itambacuri; se o fizer, você e seus asseclas serão presos.
Ele o recebeu e, malgrado a contrariedade, obedeceu.
A essa altura da conversa, adentra à sala o Dr. Osorito Collares que
cumprimenta efusivamente o Cel Pedro. Este nos apresenta. A autoridade
manifestou sua satisfação pela nossa presença, mas sua estranheza e contrariedade
pelo vazamento que permitira a fuga de Sigesfredo. E o nosso Chefe o tranquilizou:
– Meritíssimo, não se aborreça. Este Brasil é pequeno para nossa equipe. Em
breve, estaremos com Alfredão aqui.
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Instalada a Delegacia Supervisora de Capturas em Teófilo Otoni, e já tendo
elementos investigatórios disponíveis, o Chefe dividiu as tarefas e mergulhamos
nos trabalhos. Coube-me acompanhar o médico legista.
Primeira exumação: Garimpeiro Eurico, assassinado pelo pistoleiro Negrão,
trazido da região do Contestado por Alfredão. Morte esta, empreitada pelo
fazendeiro João Gomes por um milhão e meio de cruzeiros velhos. Sigesfredo, o
corretor, ficara com dois terços.
Segunda exumação: Cadáver de Negrão em Três Barras; este, na hora de
receber sua parte, fora executado por Alfredão como queima de arquivo.
Terceira exumação: Sequência da investigação de um roubo fabuloso: as
joias e relógios Patek Felip, tudo em ouro, do milionário Pinheiro, guardadas
numa fortaleza de sua mansão. Coordenação da ação delituosa por Sigesfredo,
envolvendo ativamente o Cmt. DPol Teófilo Otoni, conceituado 1º Sargento,
fazendeiro Ruas e seu cunhado – Subtenente Força Pública paulista. O ladrão
Edson, que entrara na organização para enriquecer-se, foi executado por
Sigesfredo, numa costumeira queima de arquivo, e enterrado no distrito de Pavão,
cuja sepultura improvisada localizamos.
Enquanto percorria os agrestes em companhia do médico-legista, o Cel
Pedro recebia um sarcástico telegrama de Sigesfredo, que, de Belém/Pará, saudava
a equipe de capturas. Mas ele cairia em nosso laço! Levantáramos dois de seus
amigos do peito e três mulheres, uma delas – Iracema – jovem de beleza rara pela
qual ele se apaixonara. Nosso esquema no correio, interceptando as cartas a essas
pessoas, deu certo. Abrimos a missiva endereçada a Iracema. Nesta, o bandido
dava-lhe o endereço em Foz do Iguaçu. Cap Nonato buscou-o, deixando-o
recolhido no Departamento de Investigações/BH, incomunicável, até que o Cel
Pedro e sua equipe concluíssem todas as investigações.
Ainda esclarecemos o audacioso assassinato de Neftaly, recolhido ao xadrez
da Cadeia Pública. Este, em 1965, matara em praça pública um importante
comerciante de carros: Volmar. Nelson Baeta – rico comerciante de carros e
fazendeiro, dois anos depois também morto a tiros – organizou a vingança
da morte do amigo, para o que contratou os serviços do “corretor da morte”
Sigesfredo, que, mediante a gratificação de uma quantia substanciosa, seduziu o
soldado Antônio Luiz, lotado na Guarda da Cadeia. Assim, Neftaly, encarcerado
e indefeso, foi eliminado com dois tiros de fuzil. Perpetrado o horripilante delito,
Sigesfredo deu a fuga ao soldado, levando-o para a região de Ecoporanga/ES, e
na sua habitualidade de queima de arquivo, o eliminou, jogando o cadáver numa
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mata quase indevassável, onde virou alimento dos animais e abutres. Quando
estivemos no local, apenas encontramos resíduos de ossos humanos.
Tudo concluído com o interrogatório de Sigesfredo, durante dois dias e
noites, no depósito de presos do Departamento de Investigações, quando ele
desfilou seu rosário de crimes, alguns tenebrosos6. Teófilo Otoni estava livre de
um Ás do crime. A comunidade, por suas principais lideranças, agradeceu ao
Cel Pedro e sua equipe.

III – Sombras do Passado
Alhures, nesta obra, referi-me ao conceito do 6ºBI, quando para aquela
unidade fui transferido, em 1962: Batalhão de Pistoleiros. Por que se criou essa
fama atrelada à uma denominação pejorativa?
O 6º mudou-se de Belo Horizonte para Governador Valadares, em julho de
1952, no bojo de uma concepção estratégica de Segurança Pública. Impunha-se
uma presença de força atuante no leste/nordeste mineiro, cujos índices de violência
alarmavam. Numa resposta política, o governo buscava conter o crime, trazer
os índices incomodantes a níveis razoáveis. Além disso, a região do Contestado
(disputa entre Minas e ES), só pacificada na década de 60, crepitava de conflitos
de toda a ordem como se fora uma zona incendiária, onde duas jurisdições
sobrepostas emulavam e acirravam os fora da lei.

6

A trajetória criminosa de Sigesfredo Lemos de Brito, o Alfredão, merece um livro. Trata-se de
delinquente sui generis. Condenado a quase duzentos anos por variados crimes, predominando
homicídios qualificados, inclusive latrocínio, e recolhido a Penitenciária de Neves, em 1967,
logo se colocou sob uma poderosa rede de proteção, deixando as grades para trabalhar no
DETRAN, além de conseguir enrolar alguns processos, inclusive com anulação. Em março
de 1975, fui a Teófilo Otoni, por requisição do Secretário de Segurança, para, em diligência
conjunta com o Delegado de Polícia – Bel. Manoel Pedro Dias Pereira – desembaraçar a
investigação do assassinato do Advogado Umberto Couy, ocorrida na madrugada de 28Out74,
naquela cidade. Após uma semana de rastreamento, com uma equipe mista de investigadores
– detetives civis e militares da antiga Delegacia de Capturas – entregamos nosso relatório em
08Abr75 apontando a trilha do organizador do crime: Alfredão, que circulava livremente
nas regiões do nordeste mineiro e, na semana antecedente ao crime, reunira-se em Teófilo
Otoni com os mandantes, suportes logísticos e executores. Em 13Out98, fazendo minha
leitura diária do extinto Gazeta Mercantil, jornal de circulação nacional (antecedeu ao Valor
Econômico), deparo na página A4 com uma reportagem longa que, sob o título A MÁ FAMA
BEM CONSTRUÍDA, faz a elegia de Sigesfredo que se apresentava como empresário de
sucesso, gozando de total liberdade. Sarcástico e cínico, dá o nome de seus protetores, zomba
da sociedade e relata algumas façanhas.
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Inserido num meio agreste – as novas fronteiras do chão mineiro – o batalhão, de certa forma, vinha cumprindo sua missão: (1) melhor controle dos
destacamentos policiais e diligências permanentes que se desdobravam em quase duas centenas pelos Vales do Rio Doce, São Mateus, Mucuri e Jequitinhonha;
(2) presença com maior número de oficiais (inclusive, para preencher Delegacias Especiais de Polícia e Capturas) e sargentos que se distribuíam em inspeções
permanentes ou assumiam os comandos de frações mais complexas; (3) seleção
e recrutamento de jovens da região para preenchimento dos quadros; (4) proximidade do comando aos problemas locais e sensibilização para uma cultura empreendedora e progressista. Contudo, se havia os aspectos positivos, nossa tropa,
representante da força do Estado, também assimilou, em parte, aspectos negativos
de uma cultura sombria: a violência como modus de solução de desavenças políticas, litigância de terras ou de honra. O estremecimento entre pessoas, famílias
ou facções, erigindo em conflitos, quase sempre desaguavam em homicídio ou
tentativa. Confronto direto entre as partes? Não! O tempo sedimentara, em parte,
aspectos negativos de uma cultura sombria: a violência como modus de solução
de desavenças políticas, litigância de terras ou de honra. Um modus operandi da
região, uma cultura de abate do adverso ou vingança que fez emergir a figura de
um profissional da morte: o Pistoleiro ou Matador Profissional. Este estava sempre disponível, mas entre ele e o mandante, o “mercado da pistolagem” impunha
outro profissional: o corretor da morte. Pronta a trilogia: o Mandante, o Corretor
e o Pistoleiro. Antes do 6º, as corretagens eram feitas no sul da Bahia ou norte do
Espírito Santo, sítios de espera dos “matadores por profissão”.
Advento do 6ºBI: recrutamento local, formação de um soldado de salário
irrisório, e seleção sem maiores exigências de ordem intelectual, social ou moral.
Nesse espectro abriu-se um espaço para jovens mineiros, capixabas e baianos,
oriundos, a maioria, da zona rural. A pesquisa de antecedentes fazia-se sem
maior consistência, às vezes pelo olho ou percepção do entrevistador. Com isto,
alguns jovens de má tendência ingressavam na unidade e, após algum tempo,
como serviçais (encostados, também chamados de “inhapas”, ou seja, aguardando
exame na Junta Médica de Saúde), matriculavam-se numa Escola de Recruta
deficiente. Nesta pseudoformação, quando necessário reforço policial em locais
conflagrados, e não havia efetivo, os recrutas, mesmo bisonhos, eram destacados.
Em regra, tornavam-se soldados, porém, com o passar do tempo, alguns punham
as “manguinhas de fora”, e o passado escabroso emergia, inclusive expulsão da
polícia capixaba.
Assim, soldados mal selecionados, malformados e mal pagos foram
migrando para o crime, ou seja, assumiram, ainda vestindo a farda, o status
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de pistoleiros ou matadores profissionais. O mercado do crime deslocou-se
de Colatina, Baixo Guandu, Itabuna e Vitória da Conquista para Governador
Valadares e Teófilo Otoni, onde se estabeleceram os “Corretores da Morte”, pois
a mão de obra qualificada era farta. O 6ºBI viu-se, de repente, transformado em
celeiro de “matadores qualificados”. O Cel Pedro, inimigo número um do crime de
mando – que envolvia as três figuras tétricas: mandante, intermediário e pistoleiro
– foi o primeiro a detectar o fenômeno e clamar por providências. Recebeu, ele e
sua família, ameaças dos novos agentes desse “mercado trevoso” que se inseria na
cultura da região. Respondeu às ameaças com ação decisiva.
Na década de 60, quando adentrei no 6º, trazido pelo então Maj Norberto,
eu e mais alguns novos oficiais, juntaríamos ao grande líder, para erradicar a fama
negativa do batalhão. Antes de nossa vinda, uma equipe coordenada pelo Ten
Cel Aderbal, fizera uma “varredura na unidade”, e alguns suspeitos haviam sido
movimentados para outro batalhões longe da zona de influência do Rio Doce.
O Maj Norberto ficou pouco tempo. Não completou seu trabalho
saneador. Dos oficiais que trouxe, alguns pediram para sair, em face de ameaças
principalmente às famílias, visto que “a cultura criminosa”, quando arraigada
e lucrativa, não aceita interferências, quer prevalecer e, para isto, não hesita
em amedrontar os que a enfrentam (vide caso sargento Acileu, covardemente
assassinado por um soldado pistoleiro, em Aimorés, e outros).
Alguns oficiais não se amedrontaram, permaneceram, e novos vieram,
oxigenando a Unidade. Formaram-se equipes corajosas de sargentos, cabos e
soldados, policiais que não concordavam com a minoria que, nas asas da cobiça
e da baixeza moral, pretendia fazer do batalhão um valhacouto de delinquentes.
Juntando-nos ao Cel Pedro – Klinger, Vivaldo, Nonato, Rolino, Jurandir, Alaim,
Pereira, Euro e outros... – resistimos e atacamos. A horda de facínoras não nos
intimidou. Diante da fera, não se pode demonstrar fraqueza.
Desde jovem tenente, conforme relatos retro, fui ao ninho dos que se
desviaram para o crime. Não sei se coragem ou impulso de juventude. O certo
é que plantei meu nome, tornei-me respeitado pela tropa e temido no mundo
da delinquência. Nunca deixei ameaça sem pronta resposta. No seio da tropa,
procurei atuar com justiça, inclusive na defesa intransigente daqueles que,
cumprindo o dever, empregavam a força, ou eram vítimas de perseguição política.
Com isto, também amealhei um grupo de policiais amigos e leais.
Estas considerações vêm a propósito da reativação da Delegacia Supervisora
de Capturas, em 1966. O governo pretendia derrubar as estruturas do crime de
pistolagem numa região que se desenvolvia aceleradamente e estava na iminência
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de receber escolas superiores. Nossa ação, alcançando o cerne da organização
criminosa, certamente incidiria na banda podre do batalhão. O Cel Pedro, além
do apoio governamental e do alto comando da PMMG, recebia total cobertura
dos tenentes coronéis Santa Cecília e Luiz Nunes Neto, comandantes do 6º em
períodos de 66 a 68.
Ora, dentro do escopo da captura, alguns soldados do 6º caíram em nossa
malha, e outros, com culpa no cartório, que tinham delitos encobertos, ficaram
inquietos e afoitos. Nossa atuação repressiva era intensa e, por conseguinte,
incomodante e, com efeito, despertaríamos o ódio dos maus. Certo dia, nos raros
intervalos das jornadas, ao chegar em minha residência (pagava aluguel numa
moradia em um beco no fundo de uma farmácia, Rua Mal. Floriano, em frente à
Estação Rodoviária), uma funcionária da farmácia abordou-me:
– Senhor Klinger, ontem, de manhã, passaram, aqui em frente, três homens
que pararam, e um deles perguntou-me se a residência do senhor era a do meio, no
que respondi afirmativamente. Um outro, dentre eles, comentou que esse capitão
Klinger é perseguidor de soldado, mas se esquece que tem mulher e filhos.
Agradeci a informação e pedi maiores detalhes sobre o aspecto físico e traje
dos homens. Ela, dando detalhes, informou-me que o soldado Zélio, que trabalhava
na estação rodoviária, lhes acenara e fora correspondido. Fui ao encontro de
Zélio, e este confirmou. Realmente, pouco antes do meio-dia, cumprimentara
os Soldados Manoel Piúna, Eli e João Medeiros que, em trajes civis e em frente
minha residência, conversavam com a moça da farmácia. Minha esposa soubera
da ameaça, mas, embora precavida, já estava acostumada, e não se apavorara.
Os três soldados estavam presos no batalhão, à disposição da justiça criminal,
e como era usual, circulavam livremente. Fui ao batalhão e relatei o acontecido ao
Cmt Santa Cecília. Este, considerando o fato gravíssimo, incontinente chamou
o Secretário e ditou, na minha presença, um radiograma cifrado ao Cmt Geral
com cópia ao Chefe do Estado-Maior, relatando o ocorrido e solicitando a
transferência dos três para batalhões distantes, ao mesmo tempo em que pedia
um interurbano para o Comandante-Geral. Procurou tranquilizar-me, colocando
segurança à disposição de minha família, o que, educadamente, recusei. Soliciteilhe que, assim que tivesse a resposta da transferência, me comunicasse e, antes de
serem eles desligados, gostaria de ter uma conversa, a sós e individualmente, com
cada um. Ato contínuo, fui à S/1 e consultei a ficha funcional dos ameaçadores,
anotando situação de residência, conjugal e filhos. Inquiri alguns soldados amigos
sobre a conduta dos três, e soube que, principalmente, João Medeiros e Manoel
Piúna estavam receosos do Cel Pedro e equipe.
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Comuniquei o fato, pessoalmente, ao Cel Pedro, e disse-lhe de minhas
intenções, que ele aprovou. No dia seguinte, o Cmt Santa Cecília informou-me
que os três tinham sido transferidos a bem da disciplina para o 4º, 8º e 10º. Tinham
sido ouvidos em Sindicância e punidos com prisão disciplinar, que cumpririam
nas novas unidades, assim como comunicara aos juízes aos quais estavam
vinculados. Fui ao batalhão e conversei, reservada e individualmente, com cada
um deles. Manoel Piúna jurou que me “adorava”, era meu amigo e queria apenas
certificar de minha residência para uma visita com sua esposa; que a conversa
sobre perseguição fora uma insensatez do João Medeiros que havia bebido uma
dose de cachaça. Eli, o mais frágil, desatou em choro. João Medeiros tentou se
justificar de todos os meios, inclusive confirmando que bebera. A cada um deles,
em particular, dei conhecimento do que sabia a respeito de seus familiares; que eles
me conheciam bem e sabiam que, na hora da ação, não havia fronteiras: quando,
então, usei uma expressão popular em voga – “o vento que dá cá, é o vento que
dá lá” – e, após fornecer os dados familiares de cada um, acrescentei com clareza:
– Cuidado! A família de cada um é sagrada. Nossos problemas são resolvidos
entre nós, não envolvem família. Minha família não tem nada com minha profissão
como a de vocês não tem; porém se acontecer algo com minha família o troco será
pior. Se você ama sua família, esqueça-se de minha família.
Senti que atingira o âmago. Todos ficaram aterrorizados e se desmancharam
em pedidos do perdão. Ao mais perigoso deles – João Medeiros – acrescentei:
– Sei de crimes tenebrosos em Mantena, ocorrido há anos; não está em nosso
esquema apurá-los. Não pretendo ser Delegado de Mantena, e reze para que eu não
seja, porque você está envolvido até o pescoço nesses crimes. Se um dia o destino
me levar a Mantena, como Delegado, vou indiciá-lo, prendê-lo e tirá-lo da Polícia
Militar.
Realmente, esses crimes de Mantena, naquele torvelinho do antigo
contestado, não estavam no escopo da captura, como também nem sonhava em
ser um dia Delegado Especial de Polícia de Mantena. Mas, em novembro de 1967,
fui designado para Mantena, com a missão de “limpá-la do banditismo”. Aí vai
outra história para assinalar aos delinquentes que o crime não compensa.
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CAPÍTULO 7

DESAFIOS EM SEQUÊNCIA

I -Das tormentas ao oásis
Março/1967, em nove meses de funcionamento pleno, integral e ininterrupto, a Delegacia Supervisora de Captura, sob a liderança do Cel. Pedro, dera
golpes mortais na delinquência dos quatro vales do leste/nordeste mineiro, mormente fazendo desmoronar os “castelos do crime” em Caratinga, Teófilo Otoni,
Itambacuri, São José do Safira, Carlos Chagas e Almenara. Sua atuação benfazeja se ramificara nas Unidades Federativas vizinhas: Espírito Santo, Bahia e
Guanabara. Em estado de espírito, sentia-me como se tivesse complementado
minha formação policial na melhor Universidade brasileira. Sim, nesse período,
tivera oportunidade de conhecer e praticar, em todos seus meandros, o “fazer
polícia”. E mais: contara com um mestre inexcedível: O Cel Pedro.
No final do mês, com todas as tarefas concluídas, o Chefe chamou-me:
– Klinger, o Secretário de Segurança ligou-me pedindo um de meus oficiais
para um período transitório. Ele precisa de um Delegado Especial que saiba desfazer
um “nó” em João Monlevade. Em face da natureza da missão – coibir o jogo do bicho
em definitivo – indiquei você. Concorda?
Acostumado a missões espinhosas e complexas, não tive dificuldade em
responder, de pronto, afirmativamente.
Início de abril, chego em BH. Apresento-me na SSP e, em companhia do
Assistente Militar e Delegado Assistente, fui conduzido à presença do Secretário de
Segurança Pública Joaquim Ferreira Gonçalves. Este abriu a conversa desfilando
elogios à Delegacia Supervisora de Capturas, reportando à repercussão de nossos
trabalhos, mormente os crimes de Caratinga e Teófilo Otoni, e o desbaratamento
da quadrilha de estelionatários chefiada por Walmir e o francês que capturáramos
no Estado da Guanabara. Após esse introito, a missão (recomposição de memória):
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– Cap Klinger, como você sabe, João Monlevade é um município recémemancipado que gira em torno da Belgo-Mineira. Do ponto de vista criminal, a
delinquência não assusta; não há violência. Porém, o Delegado Especial que lá se
encontrava, já exonerado, deixou que o Jogo do Bicho se alastrasse. Vem se tornando
uma praga, principalmente pela atração que exerce junto aos operários que acabam,
na iteratividade de apostas, desequilibrando o orçamento doméstico. Uma comissão
de esposas de Engenheiros da Belgo esteve em meu gabinete, trazendo-me o problema,
preocupante do ponto de vista social. O Presidente da empresa ligou-me, endossando
o pedido das respeitáveis senhoras no sentido extirpar esse conduto ao vício.
Após os esclarecimentos necessários, o Secretário acrescentou que meu
nome fora, por indicação do Cel Pedro, acolhido por todos os Chefes, inclusive o
Corregedor de Polícia. Estava escolhido para a missão.
Pela Portaria 093/67, assinada na data da entrevista, 03Abr67, fui designado
Delegado Especial de Polícia do Município de João Monlevade, recémemancipado, integrante da Comarca de Rio Piracicaba, e jurisdição estendida a
Bela Vista de Minas.
As cidades que nasceram no entorno das grandes indústrias, como João
Monlevade, possuíam certas características. A Belgo-Mineira, que chegara em
1938, era o epicentro. Tudo, numa conotação centrifuga e centrípeta, se edificou
sob a égide da empresa. Apesar da emancipação do distrito de João Monlevade,
o núcleo inicial continuava administrado por um “Prefeito da Companhia”. O
Prefeito eleito instalara a Prefeitura do município no bairro Carneirinho.
Viajando de ônibus, em trajes civis, cheguei à cidade numa tarde friorenta.
Fui direto ao Hotel Monlevade, onde me hospedei. Em frente à portaria principal,
uma banca de Jogo do Bicho; seu operador convidou-me, gentilmente, para fazer
uma aposta – uma fezinha jovem? – o que, também gentilmente, recusei. Aquilo
me deu uma visão do que encontraria.

Carteira GIPM-12Ago9
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Em seguida, dirigi-me ao Destacamento Policial, que se situava em local
bastante inconveniente: fundo do mercado. Minhas informações sobre a fração
eram as melhores possíveis: pequeno efetivo de boa qualidade, comandado
por um sargento que funcionava como escrivão. À noite, um soldado ficava de
plantão, mais para vigiar o prédio ou atender alguma queixa, pois presos, quando
havia algum, era correcional; aqueles da justiça eram recambiados para a Cadeia
Pública de Piracicaba, sede da Comarca. O motor da Delegacia era o cabo Levi de
Almeida que comandava as patrulhas até de madrugada.
João Monlevade, habitada principalmente por trabalhadores da Siderúrgica
Belgo-Mineira, assemelhava-se a um feudo pacato. Os problemas, poucos,
emergiam das obras de expansão com suas empreiteiras na área de Carneirinhos.
O grande problema a enfrentar era o Jogo do Bicho que se espraiara por todos
os recantos, incomodando a direção da empresa empregadora mor. Na verdade,
deixara a área de capturas – dinâmica, violenta e plena de asperezas – para adentrar
num oásis, onde só me deparava com desavenças entre vizinhos, vias de fato sem
maiores consequências (mormente em Bela Vista de Minas), e alguns casos de
embriaguez incomodante.
João Monlevade era um oásis. O Jogo do Bicho continuava, apesar de minha
chegada. Conversei com o sargento Walter e cabo Levi, policiais honestos e
sinceros. Deram-me as necessárias informações: os dirigentes máximos eram dois
importantes empresários: um deles, presidente da Cia Telefônica de Carneirinhos,
implantada após a emancipação, o que livrou o município da dependência da
Central Telefônica da Belgo.
Convoquei, pois, os dois empresários que constituíam a cúpula do Jogo.
Fui franco, ordenando-lhes que, a partir do dia seguinte, suspendessem todas as
bancas; que, se eu pilhasse alguma funcionando, não prenderia encarregado, mas,
sim, autuaria em flagrante os dois dirigentes por delito inafiançável, e prosseguiria
o processo contravencional. Deixei-lhes claro que não me interessava o “pequeno
contraventor”, e sim, a fonte da Contravenção.
Foram também francos para comigo. Eram empresários em João Monlevade,
para onde trouxeram o Jogo, via um Delegado Especial que me antecedera (deramme o nome), e que fora Delegado na cidade de origem deles – Nova Lima ou Sabará
(não me lembro!). Atenderam minha convocação prontamente, achando que eu
desejava uma combinação quanto ao valor que me seria pago. Decepcionaram-se!
A conversa franca continuou, e eles entenderam que eu viera para fechar
o Jogo de Bicho em definitivo, e não seria comprado por dinheiro nenhum.
Assim entendido, ao saírem, o Presidente da Telefônica disse-me que gostava de
autoridades firmes e francas, mas corteses e sensatas, como eu estava procedendo,
e se eu permitiria uma franqueza por parte dele. Aquiesci, e ele alertou-me:
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– O senhor não vai durar, e o Jogo voltará. Os políticos que dominam o
município querem atender a massa de operários, e esta deseja o Jogo. Enquanto o
senhor permanecer, obedeceremos.
Agradeci o alerta, mas não acreditei na capacidade deles. Afinal, eu fora
chamado pelo Secretário de Segurança (ex-Procurador de Justiça), que me dera
uma missão. Havia um pleito de esposas de engenheiros da Belgo, e a empresa
ditava os acontecimentos do município, malgrado a emancipação.
Posto isto, dei continuidade ao trabalho. Participei de reuniões de sociais
promovidas pela Belgo Mineira. Fui elogiado pelas mulheres dos clubes de
serviço. Tive pretensão de, pela primeira vez, levar minha família para morar em
minha sede de atividades policiais, porquanto a Belgo, satisfeita com o trabalho
desenvolvido, oferecera-me uma de suas residências, na área dos engenheiros.
Transcorreram os meses de abril, maio e junho. Início de julho, chegou um
radiograma convocando-me urgente ao gabinete do Secretário de Segurança.
Compareci, de imediato, e o Secretário Joaquim Gonçalves atendeu-me em seu
Gabinete. Eis, mais ou menos, sua conversa:
– Capitão Klinger, seu trabalho está ótimo, e o problema do Jogo foi resolvido.
Já conversei com o Cel Pedro, e ele concordou com o convite que lhe vou fazer para
assumir a Delegacia de Cel Fabriciano. Já dispensei o delegado de lá, que fizera
um conluio com o Juiz da 1ª Vara, reconhecidamente corrupto, e o Promotor.
Os Advogados reclamaram em peso. Você, com seu estilo duro e incorruptível,
solucionará o problema.
Fiz algumas ponderações, inclusive o interesse que tivera em levar a família
para Monlevade. No entanto, acatei a espinhosa missão. Ficaria mais próximo de
Governador Valadares. Passei o dia em BH, junto com meus pais, e só retornei a
João Monlevade dois dias depois. Ao chegar ao hotel, a fim de ajustar o checkout
e preparar a passagem de função, minha surpresa: o Jogo do Bicho estava sendo
vendido na portaria.
Fui à Delegacia, e lá encontrei o novo Delegado Especial, que assumira
na minha ausência, tendo às mãos uma Portaria com a minha dispensa e a sua
nomeação. Era um coronel reformado, muito atuante em grandes Delegacias,
mas bem conhecido por sua antiga ligação com o Jogo do Bicho. Apesar da sua
descortesia, conversamos civilizadamente. Ele se desculpou, porque entendera que
deveria assumir de imediato. Despedi-me dos companheiros do destacamento,
e parti para Governador Valadares. Estava disposto a recusar Cel Fabriciano,
porém, o Cel Pedro acabou por convencer-me a passar por cima do fato.
Os donos do Jogo eram poderosos, e alertaram-me a respeito. Infelizmente,
não acreditei. A vida prosseguiu.
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II – Retorno às tormentas
Cel Fabriciano, sede da comarca que abrangia Ipatinga e Timóteo, era uma
cidade espremida entre duas pujantes sedes industriais: Usiminas e Acesita.
Chamavam-na de dormitório, ou seja, local de moradia dos “peões” que
trabalhavam nas dezenas de empreiteiras que rodeavam as indústrias. Outros,
mais críticos, diziam que era o “depósito do restolho”.
Cheguei e vi; tomei conhecimento dos temas que interessavam a Segurança
Pública. Pequeno destacamento do 6º BI: um cabo e oito soldados para Guarda da
Cadeia com cerca de 20 presos e patrulha na zona de meretrício (Pinga). Pontos
críticos, como o populoso bairro periférico de Melo Viana, principal foco dos
“peões”, e o distrito de Caladinho, centro comercial e de boemia, sem nenhuma
assistência policial.
Os dois Juízes de Direito receberam-me afavelmente, quando lhes fiz uma
visita de cortesia. Pelas minhas informações, o pomo da discórdia fora o Juiz da
1ª Vara – GR – um homem de porte avantajado, valentão (corria o boato de que,
quando Juiz em Mantena, esbofeteara um capitão delegado especial). Além disso,
era tido como corrupto; fizera um conluio com o Delegado que me antecedera e
alguns advogados. A maioria dos advogados repudiara a conduta e, por pressão
política, exigira providências, o que resultou em minha ida para a cidade.
Ambientando-me, procedi aos demais contatos de praxe, inclusive com o
Prefeito – Sr. Mariano Pires Fontes – cidadão dinâmico, sério e fino trato. Enfim,
entrosei-me com a cidade e seus problemas, e encetei ações.
O Cel Pedro cedeu-me dois elementos da Delegacia de Capturas – Soldados
Sebastião (Feio) e Madaleno – e, autorizado pelo SSP, o Escrivão Almir Batista.
O Cmt do 6º enviou-me mais dois soldados e um excelente sargento para o
comando do DPol. A retirada do Escrivão, que servia há anos na Delegacia (e
bem envolvido com o antecessor e as tramoias do Juiz da 1ª Vara), constituiu um
ponto crítico, pois era meu conhecido de infância e parente de políticos famosos
e delegados de carreira da cúpula. Porém, saiu na boa, deixando-me uma rusga
com o antigo Chefe do Corpo de Escrivães. Da SSP, consegui um jeep velho, mas
em boa situação de operação.
Era delegado especial de Ipatinga, meu colega de turma e grande amigo
– capitão Alcântara – que me levou até o Engenheiro Chefe da Usiminas – Gil
Guatimosim – ao qual mostrei, de forma enfática e realística, os problemas que a
Usiminas acarretava a Cel Fabriciano no campo da Segurança Pública. Ao final,
cedeu-me um Jeep Toyota com motoristas para operação 24 horas.
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Reforçado, estruturei um conceito de operação, e a cidade passou a ver a
presença da polícia. Três situações interessantes aconteceram:
1) Chamei o Sd Feio e entreguei-lhe o Toyota da Usiminas com motoristas
que se revezariam. Conhecia-o bem de antigas jornadas. Dei-lhe a missão: – o
bairro Melo Viana é seu; a população não aguenta as desordens. Em um mês de
atividade, a localidade se transformara. O soldado Sebastião (vulgo Feio) era um
negro de quase dois metros, austero e enérgico; sozinho, pendurava um desordeiro
pela gola da camisa. Sua presença impunha respeito, e o povo, além de respeitá-lo,
admirava-o. Quando fui transferi-lo de setor, o vigário, Padre Nazareno, veio à
Delegacia, em companhia de moradores, e protestou veementemente. O soldado
passara a personificar Segurança Pública para o bairro Melo Viana.
2) Organizei, a pedido do Prefeito, o trânsito de veículos, que se caracterizava
pela balbúrdia, e preparei um soldado inteligente para orientar e fiscalizar. Na
primeira semana, um problema: o empresário NC, irmão do Deputado Estadual
CC, parou seu veículo no meio da via, como era costume dos “mandões”, e negouse a retirá-lo quando abordado pelo soldado de trânsito, além de desacatá-lo,
gritando, publicamente, que chamasse o “capitão ou até o general”. A Delegacia
funcionava no centro da cidade; compareci, prendi e autuei em flagrante, por
Desobediência e Desacato, o infrator, além de guinchar seu carro. Não obstante,
logo após a entrega da Nota de Culpa, tenha arbitrado fiança, o fato causou
reboliço na cidade. O Prefeito, apesar do companheirismo partidário, apoiou-me.
Tive uma temporária inimizade do irmão Deputado, mas, com o tempo, tornouse meu grande amigo. Ninguém mais ousou desrespeitar as normas de trânsito.
3) O Juiz GR tinha alguns oficiais de justiça que andavam ostensivamente
armados, e mais pareciam “jagunços”. Todavia, mesmo incomodado, longe de
hostilizá-los, pois eram “homens do judiciário”. De certa feita, um deles, o mais
achegado ao Juiz, estando embriagado, desentendeu-se, alta madrugada, com uma
prostituta da Zona do Meretrício (Pinga). Chamado onde me hospedava (Hotel
Mirandinha), no centro, fui ao local e confirmei a prisão do Oficial de Justiça.
Juntei a lesionada, depois de atendida no hospital, as testemunhas, e autuei o
agressor em flagrante por Lesões Corporais. De manhã, arbitrei fiança requerida
por seu advogado, e o libertei. Disseram-me, alguns advogados e amigos, que
o Juiz da 1ª Vara ficara uma “fera” com a atitude do Delegado, considerando-a
um acinte.
Os conluios com a Delegacia não mais aconteceram. Com o Juiz da 2ª Vara,
HV, meu conterrâneo, a situação era estável e de respeito mútuo. GR continuava
suas tramoias na área cível, o que contrariava os Advogados honestos e éticos. Fui
anotando o que me vinha, mas com cautela, para não acirrar ânimos.
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A
Ago67,
Cap. Klinger
rrecebe jornalista da região
d
do Vale do Aço.

Ago67 – Cap Klinger, Delegado
Especial Cel. Fabriciano.
Ao seu lado,
2º Sgt. Wlamir Pereira,
Cmt. do DPol.

07Set967 – Desfile do Dia da Pátria, em Cel. Fabriciano.
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Julho, agosto, setembro, outubro! A cidade, por suas forças vivas, demonstrava
satisfação com a ação policial, que fizera decrescer os conflitos, as desordens e os
crimes contra o patrimônio. Os xadrezes da Cadeia Pública não comportavam mais
ninguém, tanto assim que, devidamente autorizado, tive que transferir presos.
O centro da cidade era pequeno. Delegacia e Forum ficavam na mesma praça
central, um de frente ao outro. O hotel em que me hospedava ficava próximo. O
“Pinga” principal ponto de possíveis problemas, situava-se logo depois da linha
férrea, nas proximidades do centro. Assim, os policiais já sabiam, e a dona do
hotel ficava alerta, de que qualquer coisa mais grave eu deveria ser chamado de
imediato. Assim, numa noite de sábado para domingo, por volta de meia-noite,
sou acionado. Um preso condenado do Juiz da 1ª Vara, que trabalhava na casa
deste, provocara graves ferimentos numa prostituta, agredindo-a a garrafadas.
Compareci ao local do evento, já estando a agredida em hospital, e ratifiquei
a prisão do agressor, autuando-o na Delegacia. Após, mandei recolhê-lo à Cadeia
Pública. No dia seguinte, comunicaria a ocorrência ao Juiz de Direito.
Fui dormir por volta das 04h00. Acordei lá pelas 10h00. Higienizei-me e
tomei café, quando me dispus a comparecer à casa do Juiz, visto que o preso era
seu serviçal. Antes, porém, achei prudente, passar na Cadeia Pública para verificar
a situação do preso. Surpresa: o soldado da guarda informou que, por volta das
06h00, dr. GR comparecera à Cadeia Pública e determinara a soltura do autuado
e, na ocasião, dissera, em altos brados, que o capitão Klinger era um arbitrário e
acertaria as contas com ele.
Dirigindo o jeep da Delegacia, acompanhado do soldado Sebastião, fui à
residência do dr. GR. Apertei a campainha. Atende-me o serviçal, condenado, que
eu prendera em flagrante. Não tive dúvidas, puxei-o, algemei e joguei no veículo,
retornando-o de onde não devia ter saído: o xadrez da Cadeia Pública. Reforcei a
Guarda da Cadeia e recomendei:
– “Nem juiz nem ninguém pode libertar esse preso; só sai com minha ordem”.
Almocei, tranquilamente, com o Escrivão Almir e o Delegado de Ipatinga,
capitão Alcântara, que fora informado do incidente por oficiais de justiça.
Retornei à Delegacia, e surpreendi-me com o Fórum aberto e alguns oficiais
de justiça na portaria. Alguns soldados que, sabendo do incidente, estavam
presentes, informaram:
– “Os oficiais de justiça disseram que o dr. GR está furioso e vai resolver hoje
seu problema com o capitão”.
Estava bem armado – meu .38 emblema e o Worcester .22 na boca do sapato –
pois ia me deparar com um valentão. Avisei que ia ao Fórum conversar com o
Juiz e não queria ninguém me acompanhando. O fiel Escrivão Almir – 1,60m,
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desarmado, como era seu costume – pedia-me para não ir, falava sobre família etc.
O Alcântara acompanhou-me. Na portaria, adverti os três oficiais de justiça que
subiria ao gabinete do Juiz e não queria ninguém me acompanhando. Assustados,
eles obedeceram. Alcântara tentou entrar, mas o dissuadi. Subi a rampa e adentrei
a porta do Juiz, chutando-a, e pronto para atirar.
O Juiz estava assentado, e assustou-se. Desafiei-o a puxar sua arma, e lembreilhe que eu não era o capitão que ele esbofeteara em Mantena. Quando olho para
o lado, eis o Almir colado à minha pessoa, ouvindo, pasmo, o que eu dizia para o
“valentão”, e que este, certamente, nunca ouvira de ninguém.
O magistrado estava com um maço de cigarro sobre a mesa, e levou um
cigarro à boca, mas tremia e não conseguia acendê-lo. Almir acendeu para ele.
Tremendo, pediu-me desculpa, alegando que tinha um filho estudando e queria
vê-lo formado; não desejava confusão comigo. Teve de ouvir todas as verdades
que lhe assaquei. Depois que desabafei, deixei o Fórum acompanhado de Almir.
2ª feira, de manhã, bem cedo, chega um radiograma, convocando-me,
urgentíssimo, à presença do Secretário de Segurança. Incontinente, utilizando o
Toyota e o motorista da Usiminas, parti.
Por volta das 11h00, adentrei ao prédio da Secretaria de Segurança.
Cumprimentei o Assistente Militar, Maj Robson Zamprogno e Chefe de Gabinete,
Dr. Helvécio Arantes. Ambos me olharam desconfiados, não quiseram conversa;
disseram que o Dr. Joaquim me aguardava. Nenhum dos dois acompanhou-me,
como era costume.
Entrei no gabinete do Secretário, este levantou-se, cumprimentou-me, e foi
logo desabafando:
– Capitão, estou acordado desde madrugada. O Presidente do Tribunal de
Justiça acordou-me apavorado, dizendo que os dois juízes de Cel Fabriciano vieram
corridos para a capital, porque você quer matá-los. O Tribunal de Justiça reuniu-se
extraordinariamente; isto é gravíssimo.
Tentava explicar-me, mas não conseguia. O Secretário estava muito nervoso.
Apenas dizia que eu deveria ficar na capital, pois um Delegado e um Escrivão
seguiriam para Cel Fabriciano, e ele já se comunicara com o Cmt Geral que estava
apreensivo.
Encontrava-me só, sem uma voz ao meu lado, quando, repentinamente,
entra no gabinete o Dr. Luiz Soares da Rocha, e dirigiu-se ao Dr. Joaquim, mais
ou menos nestes termos:
– Secretário, essa história está mal contada. Conheço bem o capitão Klinger
que já trabalhou sob minhas ordens. É um oficial honesto e equilibrado em suas
ações. Não iria matar dois juízes de direito. Ao contrário, esse GR é um corrupto, e
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o Klinger foi para Cel Fabriciano para desmanchar a rede de corrupção em conluio
com a Delegacia.
A intervenção inopinada do Dr. Luiz trouxe-me um desafogo. Pedi, e pude
dar minha versão do que acontecera. Expliquei os detalhes da ação do Juiz na
Cadeia Pública e minha intenção de ter com ele uma conversa firme. O certo é que
o Secretário se acalmou, e o Dr. Luiz tornou-se dono da situação, esclarecendo que
o Delegado designado para apurar o conflito não era o ideal. Sugeriu o nome do
coronel Melquíades Líbano Horta, a quem cederia seu escrivão Roque Trindade
Barreto, o que foi aceito.
Seguindo a recomendação, permaneci em Belo Horizonte por quase dez dias;
nem mesmo fui a Governador Valadares. Minha esposa veio ao meu encontro na
casa de meus pais, trazendo as duas filhas.
Terminado o Inquérito, reuni-me na Secretaria de Segurança, então com a
participação do Dr. Luiz, Dr. Helvécio e Assistente Militar.
Conclusão: os principais advogados depuseram a meu favor, e apontaram
falcatruas do Juiz da 1ª Vara; Prefeito e cidadãos de bem posicionaram-se sobre
minha integridade; o Juiz da 2ª Vara esclareceu que se envolvera, vindo a BH, tão
somente em solidariedade ao companheiro; a conduta do Juiz da 1ª Vara, que
provocara a reação fora censurada pelo próprio Tribunal de Justiça, inclusive a
abertura do Fórum num domingo e invectivas contra o capitão delegado. Prevaleceu
as informações de minhas declarações e o testemunho do Escrivão Almir Batista.
Final: Dr. Luiz queria que eu reassumisse, de imediato, a Delegacia de
Fabriciano. Ponderei que, como o TJM não ia retirar o Juiz, acharia prudente
não retornar. Minha ponderação foi aceita. Retornei à cidade tão somente para
entregar a Delegacia ao meu substituto, conforme Rdg que enviei ao SSP, datado
de 13Nov:
“Comunico a V. Excia que vg em 11do corrente vg passei delegacia de Cel
Fabriciano ao Sr Ten Cel Eustáquio Murilo da Silva vg sem alteração pt Na mesma data
vg acompanhado Investigadores Luciano e Pedro Vieira vg segui região Mantena vg fim
esclarecer diversos homicídios vg conforme determinação dessa Secretaria pt sds”
Rebuscando as memórias do pretérito, entendo que devo assinalar que minha
saída da Delegacia de Cel Fabriciano gerou protestos de diversos segmentos da
comunidade. Um deles, de autoria do renomado jornalista J. Carlos, foi publicado
com destaque no jornal “O VALE DO AÇO”, 18/11/1967 (Anexo “A”, ao capítulo).
A vida prosseguiu. Os Investigadores acima nomeados trouxeram-me
a Portaria 320, de 10Nov67, do SSP, designando-me Delegado Especial em
diligência, nos municípios de Conselheiro Pena, Itabirinha de Mantena, Central
de Minas e Mantena, para investigação de homicídios misteriosos.
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Dias depois, recebi, em Mantena, ofício datado de 13Nov67, assinado pelo
Secretário de Segurança, dr. Joaquim Ferreira Gonçalves, no seguinte teor:
“Acusando o recebimento do radiograma datado de hoje, desejo agradecer os
relevantes serviços prestados à frente da Delegacia Especial de Polícia de Coronel
Fabriciano, onde, mais uma vez, teve oportunidade de demonstrar suas eficientes
qualidades de policial criterioso, eficiente e ponderado, com o fiel cumprimento das
árduas tarefas que lhe foram confiadas naquela região. Saudações cordiais...”
Acompanhado dos dois Investigadores, apresentei-me, conforme
recomendado, ao Supervisor de Capturas, Cel Pedro. Cumprimentou-me pelo
desempenho em Cel Fabriciano, e a postura diante do Juiz da 1ª Vara, ocasião em
que ressaltou que não se transige com valores éticos/morais.
Sobre os dois homicídios que me foram cometidos para apuração, esclareceu
que a solicitação partira de sua pessoa. Eram eventos, embora ocorridos em datas
e locais diferentes, no eixo Conselheiro Pena x Mantena, conexos, segundo os
primeiros indícios, colhidos pelo soldado Alemão.
Acrescido do Alemão, em uma semana estávamos com tudo apurado.
Dos cinco envolvidos, três presos preventivamente, e dois outros, com prisões
decretadas, mas foragidos. Antes de remeter o IP à justiça, levei-o ao Cel Pedro,
que me colocou uma nova situação.
A nova situação explicada pelo Cel Pedro: De há muito, Mantena transformara-se numa região sem lei. O Promotor de Justiça, o Prefeito e outras cidadãos
clamavam por um posicionamento do Estado, inclusive recorrendo a Delegacia
Supervisora de Capturas. Sede de Comarca, encontrava-se há tempos sem Juiz de
Direito. Instado pelo Secretário de Segurança Pública, o Tribunal de Justiça buscava
preenchê-la com um magistrado de coragem e peso moral. A escolha recaíra no
dr. Leonídio Mathias Doelher, que, tendo feito um excelente trabalho de limpeza do
crime em Almenara, seria promovido. Porém, um óbice: o Juiz só aceitaria a promoção se fosse lotado em Mantena um delegado da equipe de capturas.
Esclareceu o Cel Pedro que meu nome fora ventilado e aceito, pois o
magistrado já me conhecia de trabalhos policiais na região de Almenara.
Tentei desvencilhar-me, porquanto, frustrado com os episódios de João
Monlevade e Cel Fabriciano, pretendia ficar somente na área da Captura. No
entanto, mais uma vez o chamado do dever prevaleceu. Portaria 339/67, de
24Nov, nomeou-me para o cargo de Delegado Especial de Polícia de Mantena, e
jurisdição ampliada em toda a comarca: Central de Minas e Itabirinha.
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III – MANTENA – Ciclo de Polícia Integral
A) DELINEAMENTO DAS PRIMEIRAS AÇÕES
Ainda em Nov/ 67, cheguei em Mantena. Antes, porém, fui entender-me
com o Cmt do 6º, tenente-coronel Luiz Nunes Neto, solicitando seu apoio. Ele
ficara satisfeito com minha designação, pois o destacamento, com seu elevado
efetivo de 70 homens, vinha apresentando vários problemas: violência arbitrária,
embriaguez, indisciplina etc. De início, cedeu meu antigo sargento-ajudante da
S/1, José de Oliveira Campos, para o comando da tropa, e dois sargentos para o
setor de “Investigação” (Triagem): Rômulo da Aguilar Faria e Wlamir Pereira.
Adiantei-lhe que faria um programa de instrução para recuperar a disciplina, e só
em casos irrecuperáveis recolheria soldados à sede do batalhão.
Além do reforço do 6º, agregamos ao nosso setor de investigação quatro
experientes policiais cedidos pelo Delegado Supervisor de Capturas, Cel Pedro:
soldados Sebastião José do Santos (Feio), Arnaldo José Eliotério, Arcébio
Nepomuceno da Silva e Argentino Vitalino de Miranda.
Com efeito, a situação era preocupante. Não havia ação efetiva de polícia. A
população andava armada ostensivamente. Qualquer comemoração se fazia com
disparos de arma de fogo. A tropa desnorteada e de baixo moral.
Reuni-me com o Juiz de Direito recém-promovido, dr. Leonídio, e vi sua
disposição para consertar a balbúrdia. O Promotor de Justiça, dr. Carlos Alberto
da Cunha Melo, apaixonado pela cidade, depositou toda esperança em minha
atuação. Por derradeiro, o prefeito dr. José Monteiro da Gama Neto, médico de
renome e homem íntegro, e seu assessor político, o antigo e respeitado Deputado
Domingos Jório, afiançaram-me todo apoio. De resto, a sociedade, como um todo,
alimentava expectativas de ver a ordem pública imperar.
Há anos, em sucessivas jornadas, sempre alcançando os objetivos, achavame pronto e disposto. Na edificação da experiência bons mestres eu tivera:
Pedro Ferreira, Aderbal Correa, Antônio Norberto, Jacinto Amaral... Bebera
conhecimentos em muitas obras. Em particular, sobre a cidade ora sob minha
tutela policial, além do antigo livro Aspecto Policial de Mantena, lera um outro
de edição recente -POLÍCIA EDUCATIVA – do expert em polícia comunitária:
Cel José Geraldo Leite Barbosa. A obra constituía um autêntico vade-mécum da
“ciência/arte de fazer polícia”.
Minhas estratégias, colocadas em ação sem maiores delongas:
(1) Desarmar o município e frenar a utilização de arma de fogo. Instaurei
diversos processos contravencionais por porte e disparo de arma em via pública.
O trabalho era tanto, que o diligente e esforçado Escrivão Rafael Machado Jório
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necessitou de um escrevente. Foi designado o soldado Gentil Coelho, hábil
datilógrafo lotado no DPol. Por outro lado, os processos corriam rápidos na
Justiça; o sentimento de impunidade ia desaparecendo. Concomitantemente, fiz
ampla comunicação à população, expedindo portarias que eram expostas nos
serviços de alto-falantes. Seguia a orientação de Polícia Educativa do Cel Leite
Barbosa. Em face do volume de processos, as armas do interior eram remetidas
para a Delegacia competente em Belo Horizonte. Em pouco tempo, acabaram os
tiroteios e os crimes contra a vida praticamente feneceram.
(2) Dentro da mesma linha de ação, restabelecemos o controle cerrado do
comércio de armas, munições e explosivos, em consonância com as instruções da
Delegacia de Armas Munições e Explosivos/DVS. Interditamos todo comércio
irregular até que se recompusessem às normas legais.
(3) Atendendo aos anseios da família mantenense, colocamos fim ao
lenocínio que se expandira. Disciplinamos o funcionamento da Zona Boêmia,
que ficou circunscrita ao seu espaço periférico, e funcionando segundo horário
estipulado, sob controle.
(4) Proibição dos Jogos de Azar, com o consequente êxodo dos jogadores
profissionais e malandros que viviam dessa prática ilícita para regiões propícias
do Espírito Santo.
(5) Baixamos Portaria 04/68 restabelecendo o controle de livros e fichas de
hóspedes de hotéis e pensões. Estes, inexplicavelmente, funcionavam há anos sem
qualquer controle policial.
(6) Ainda no campo da polícia preventiva, expedimos Portarias Educativas,
alertando contraventores habituais, disciplinando os serviços de alto-falantes e
orientando a população em geral.
(7) À equipe de Investigação, dividida em duas, sob o as chefias dos sargentos
Wlamir e Rômulo, foram selecionados e distribuídos os inquéritos paralisados há
meses ou anos, para diligências esclarecedoras e que levassem à definição clara de
autoria.
Nesse particular do último ítem, voltamos nossa atenção para os inúmeros
crimes de homicídio, classificados como misteriosos, ocorridos em outras épocas,
bem como Mandados de Prisão descansando em gavetas há anos.
B) IMPACTO PSICOLÓGICO
Precisávamos, para um impacto psicológico, visando demonstrar que nossa
ação repressiva seria eficaz e efetiva. Um coordenador dos crimes de “pistolagem”
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era famoso – diversos homicídios lhe eram atribuídos: Antônio Firmino
Filho – vulgo Totonho Firmino. Estivera preso anos antes, mas logrando HC,
desaparecera com a chegada do novo Juiz de Direito. Em percuciente trabalho
investigativo, soubemos que estava em Vitória/ES. Conhecendo-o e munido de
mandado de prisão atualizado, fui a Vitória, pessoalmente, acompanhado de
Sebastião e Arnaldo.
Em Vitória, procurei o Chefe de Polícia – Cel Josias – dando-lhe ciência de
meu propósito. Convocou o Delegado de Homicídios, Dr. Walter, recomendandolhe me desse todo apoio. Pedi um Investigador hábil que nos acompanhasse em
Casas de Jogos e bordéis, locais de provável frequência do procurado.
Interessante! Sorte, ou outra coisa, sempre me acompanhou nessas
“caminhadas do bem”. Saíra com o Investigador capixaba, à tarde, e ele nos
levaria a um antro que funcionava durante o dia. Quando passávamos em frente
a Praça Oito, pedi ao motorista que reduzisse à marcha. Vi um homem de costas
que parecia Totonho; desci e aproximei-me cautelosamente, seguido por um
dos soldados. Era Totonho. Enlacei-o pelas costas, puxando um .38 carregado,
e dei-lhe voz de prisão. Arrancamo-lo imediatamente. Agradeci e despedi-me
do Chefe de Polícia e do Delegado que me apoiara. Embora pudesse ir direto
para Mantena, resolvi dormir na recém-inaugurada Colônia de Carapebus, que
estava vazia. Interroguei Totonho, que se achava pasmo e desnorteado. A pressão
noturna, sem dormir um só momento, revezando com os meus auxiliares, fê-lo
abrir-se em completa confissão: homicídios cometidos, locais de sepultamento
desconhecidos, nome dos pistoleiros e mandantes.
Chegando em Mantena, conduzindo o temido e famoso expert do crime, a
cidade regozijou-se.
C) REFORÇANDO O IMPACTO
Dois anos antes de minha chegada, ocorrera uma tentativa de homicídio
contra um famoso jogador de carteado. Este, diziam, escapara por sorte, mas
tivera que fugir, pois o autor seria um “perigoso soldado do destacamento”. Os
comentários propagavam que crime de “soldado pistoleiro” não era apurado.
Retirei os autos da gaveta.
A vítima, temerosa de morrer (recebera três disparos e, de fato, não morrera
por sorte), fora-se para a baixada fluminense, prestando antes um depoimento
em que dissera não ter reconhecido seu quase assassino, pois este se colocara
num local escuro. O suspeito, muito evidente (dissera que ia matar a vítima por
causa de uma dívida de jogo e fora visto no local), era um temido soldado do
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destacamento, daqueles radicados na região, pequeno proprietário e tido como
matador profissional. Depusera à época, mas invocara um álibi: no momento do
crime, tomava cerveja com dois conhecidos vereadores.
Como eu prometera que nada ficaria a descoberto, consegui trazer a vítima
do RJ, e ela relatou-me tudo. Deixei-a escondida em Governador Valadares, aos
cuidados da Delegacia de Captura. Estudei a personalidade dos dois vereadores
mentirosos, e, de inopino, arrebatei a ambos numa condução coercitiva. Enquanto
um deles, o que parecia mais firme ficava em conversa com o Escrivão Rafael,
interroguei o outro, que não resistiu muito. Abriu-me a verdade. Afirmou que era
amigo antigo do soldado Nogueira, e a vítima era um malandro que lhe estava
dano o “cano” numa dívida. Assim, a pedido do amigo, aceitara montar o “álibi”
para livrá-lo, além de repassar para outrem a arma do crime, a fim de evitar futuros
aborrecimentos com prova pericial (deu-me o destino da arma). Aberta a vereda,
deixei que o interrogado conversasse com o companheiro na sala do escrivão.
Em seguida, depoimento do outro vereador, que, quase chorando, se abriu,
desfazendo a versão mentirosa para encobrir o crime. Na sequência, localização
e apreensão do revólver do crime, declarações da vítima e interrogatório do sd
Nogueira que, tentando artimanhas preparadas por um advogado, não teve como
negar a tentativa de homicídio. Processado criminalmente, foi recolhido, por
conveniência da disciplina, à sede do 6º batalhão.
A sequência de ações, e atuação firme e competente do Ministério Público e
do Juiz de Direito, evidenciou, para a comunidade mantenense, que a impunidade
dava seus últimos suspiros.
D) RESULTADOS EM CASCATA
A prisão do Totonho Firmino, com plena abertura de suas declarações,
ensejou-me o desvendamento de cinco homicídios de anos pretéritos, que
pareciam encobertos pela névoa do tempo. Consegui um médico legista de Belo
Horizonte, e alguns cadáveres foram exumados, inclusive um que, no bairro Vila
Nova, fora enterrado dentro de uma casa.
À proporção em que as prisões preventivas eram decretadas, pistoleiros
iam sendo presos: Zé Pitanga, Levi Afonso, Firmo Moreira e outros. Numa das
diligências, Aristeu Moreira se opõe aos captores com tiros, e é morto. Procedido
Auto de Resistência e o respectivo inquérito policial, o Promotor de Justiça
reconhece o cumprimento do dever legal e requer arquivamento dos autos, no
que é atendido pelo Juiz de Direito.
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A vida é cheia de paradoxos. Em capítulo antecedente, narrei o caso dos
três soldados pistoleiros, presos do 6º batalhão, que, passando em frente à minha
residência, em Governador Valadares, fizeram ameaças veladas à minha família.
Foram identificados e transferidos, por conveniência da disciplina, para três
diferentes batalhões do Estado. Conversei com cada um deles, em separado, e
quanto ao mais perigoso e temido, JOÃO MEDEIROS, fui taxativo:
– Sei de crimes tenebrosos em Mantena, ocorrido há anos; não está em nosso
esquema apurá-los. Não pretendo ser Delegado de Mantena, e reze para que eu não
seja, porque você está envolvido até o pescoço nesses crimes. Se um dia o destino
me levar a Mantena, como Delegado, vou indiciá-lo, prendê-lo e tirá-lo da Polícia
Militar.
Dos homicídios coordenados por Totonho Firmino, em que a “grana”
andou alta, três deles foram executados por João Medeiros, então destacado em
Mantena. Consegui as preventivas e preparei o processo. Autorizado pelo Cmt do
6º batalhão, levei tudo diretamente ao Cmt Geral da PMMG.
O Sd João Medeiros, que estava destacado em Ituiutaba (era homem de
confiança do delegado especial Maj Jorge Marino), foi expulso no mesmo dia,
com lastro no artigo 34 do Regulamento Disciplinar do Exército-RDE. A captura,
comandada pelo sargento Wlamir, seguiu diretamente de Belo Horizonte, e o
surpreendeu, trazendo-o preso, algemado e em trajes civis, para Mantena.
Ao recebê-lo (não sei se fui irônico!), disse-lhe: – João, falei p’ra você rezar,
porque nunca pretendi ser delegado de Mantena, mas o destino para aqui me trouxe.
Sua reza não foi forte.
A Tessitura do Destino
Não demorou muito tempo, outro daqueles ameaçadores teve o mesmo
destino de Medeiros.
Num certo sábado, chega-me a notícia de que o temido e violento Delegado
de Polícia Municipal de Central de Minas – Veloso – fora abatido a tiros.
Incontinente, juntamente com o Escrivão Rafael e Investigadores, dirijo-me para
o local. Em lá chegando, a voz da cidade parecia indicar que o homicídio estava
esclarecido. Vejamos a história:
Telesco (nome fictício), antes um pequeno proprietário, digno e construtivo,
descera para um estado de completa depressão. Um ano atrás, sua companheira
fora seduzida pelo delegado Veloso. Ao reagir, foi preso e torturado pelo sedutor,
que esmagara seus testículos. Tornara-se a partir daí num ébrio contumaz. Nas
últimas semanas, exibira um revólver comprado em Governador Valadares,
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dizendo que ia matar o delegado Veloso. Seus amigos, embora duvidando de sua
capacidade para matar o desafeto, ficaram preocupados. Toda a cidade sabia do
propósito de Telesco. Veloso, ao que parece, não levou a sério a ameaça.
Num momento de descuido, não obstante armado com um .38, Veloso é
abatido a tiros de revólver. Ninguém vira o atirador ou atiradores. E Telesco, logo
após, desapareceu de sua propriedade.
Diante do conjunto de indícios, iniciei o inquérito e tomei depoimentos. O
Dr. Leonídio acolheu meu pedido de prisão preventiva, endossado pelo Promotor
de Justiça. Precisava encontrar Telesco. A autoria que lhe era atribuída não
encontrava eco em minha experiência policial. Mergulhado em dúvidas, descobri
seu esconderijo: Inhapim, na residência de um professor seu amigo. Para lá me
dirigi e, com habilidade e ajuda de amigos, entrevistei o professor. Este, amigo da
família de Telesco, conhecia-o desde criança, e sabia-o incapaz de um homicídio,
apesar das ofensas recebidas. Apresentou-me o revólver que o suposto assassino
comprara: nenhum sinal de disparo recente.
Conversei com Telesco. Disse-me que comprara a arma e a exibira, e esperava
ser morto por Veloso, pois se sentia incapaz de enfrentá-lo, mas queria morrer.
Desabafou: sua vida não tinha sentido depois da castração de que fora vítima e a
perda da companheira para o seu algoz.
Apresentava-me um novo e pungente quadro. Combinei com professor e seu
protegido. O esconderijo continuaria. Retornei e divulguei que, embora munido
de mandado de prisão, não consegui capturar o assassino. Enquanto a situação
apresentava-se resolvida para a comunidade, minha equipe trabalhou, até com
certa facilidade, pois Veloso adquirira muitos inimigos com sua truculência
e violência habituais. Alguns meses antes de sua morte, desentendera-se, por
questão de uso de pasto, com o fazendeiro “Z”, e o esbofeteara publicamente. “Z”,
humilhado, sumira da cidade. Alguns estranhos foram vistos em sua propriedade
dias antes da morte de Veloso.
O Investigador, diante de conjunto de indícios, é guiado pela intuição. Tive
a convicção de que “Z”, aproveitando-se da conversa fiada do alcóolatra Telesco,
poderia ter-se aproveitado da ocasião para vingar. Então, puxei o fio da meada
pelo contrário, e “sequestrei” o suposto mandante, levando-o para um esconderijo
da Delegacia Supervisora de Capturas. A surpresa e a incerteza são elementos
fundamentais para desarmar a resistência de assassinos encobertos. “Z” não deu
trabalho. Relatou-me tudo, surpreendendo-me com o nome dos dois pistoleiros
contratados: soldado Manuel Piúna (Manuel Lemos de Brito) e Isaías Lemos
de Brito, ambos irmãos daquele perigoso chefe da organização criminosa que
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a equipe de capturas desmontara, em Teófilo Otoni, 1966: Sigesfredo Lemos de
Brito.
Manuel Piúna que, durante muitos anos, fora destacado em Central e
proximidades, conhecera o mandante, e ofereceu-se, mediante polpuda quantia,
para planejar e executar sua vingança.
Com a confissão de “Z”, estruturei o inquérito e, levando-o, pessoalmente,
ao Dr. Leonídio e Dr. Carlos Alberto, relatei-lhes a situação. Cancelada a prisão
preventiva de Telesco, decretou-se a prisão do mandante e dos executores. Isaias
foi preso pela equipe do Sgt Wlamir, no Mato Grosso. Quanto ao Manuel Piúna,
levei o inquérito ao Cmt Geral, e ele, pistoleiro antigo, usando da farda, foi-me
entregue na mesma situação em que o fora seu colega João Medeiros.
E) CRISTALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTORIDADE
Mantena calma e pacificada. As ações preventivas eficientes e a repressão
eficaz criaram o clima da tranquilidade tão desejado pela comunidade.
Naquela época, a ordenação do trânsito local era função de Delegacia de
Polícia (anomalia corrigida pelo Código de Trânsito/1997), não obstante o traçado
das vias fossem de competência da Prefeitura.
O Prefeito José Monteiro da Gama solicitou-me que organizasse o trânsito
na cidade, e que daria todo apoio. Obtive o concurso do antigo Departamento
Estadual de Trânsito que me enviou dois Fiscais de Trânsito especialistas em
planejamento e sinalização. Estes vivenciaram os problemas locais, interagiram
intensamente com a comunidade e as autoridades, e, ao longo de duas semanas,
preparam um plano exequível, que satisfez a todos nós. Colocamo-lo em execução,
inclusive com uma selecionada equipe de soldados de trânsito. A comunidade
externou grande satisfação. Então, aconteceu o inusitado.
Num belo dia de sol, adentrou à cidade, oriundo de sua fazenda, no
Espírito Santo, o Chefe Político Toninho Teeiro, presidente do diretório local
do PSD – partido do Governo estadual e dominante no município. Abordado
por correligionários, parou seu veículo no meio da rua (centro da cidade),
atravancando o tráfego. Desceu e foi bater papo com seus amigos. O soldado de
trânsito, vendo a irregularidade, aproximou-se e pediu-lhe que estacionasse o Jeep
corretamente, desobstruindo a via. O infrator encarou o policial com desprezo,
não lhe respondeu e continuou o bate papo. O policial insistiu, alertando que a
infração era passível de multa e guincho da viatura. Essa advertência fora demais
para o chefete político de um partido dominante. O homem explodiu em cima do
soldado de trânsito, desafiando-o a tirar o carro do meio da rua, e demonstrando
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que ele faria o que bem entendesse. O circo se armara. O povo aguardava, e alguns
sorriam da desmoralização do policial que, estupefato, sofria uma humilhação
pública.
Encontrando-me na Delegacia, fui informado do que ocorria, e rumei para o
local. Trajava-me, mesmo numa cidade calorenta e poeirenta, como era costume
das autoridades naquela época: terno e gravata.
Deparei-me com o show, e os presentes, inclusive os áulicos do chefete,
que ficaram na expectativa, pois conheciam meu proceder. O soldado dera voz
de prisão ao valente e truculento político, que insistia em desafiar alguém a
conduzi-lo à Delegacia de Polícia. Ratifiquei a prisão, e convoquei, enérgica, mas
educadamente, T. T. a adentrar em minha viatura. Correligionários ofereceram-se
para levá-lo; secamente, recusei. Ele e o soldado foram em minha viatura. Minha
presença, com ação firme e rápida, inibira qualquer vontade de reação do infrator
e seus amigos.
Na repartição policial, presentes testemunhas arroladas, ordenei a autuação
em flagrante por Desobediência e Desacato. Inquiri, pessoalmente, a todos,
fazendo as perguntas e ditando-as calmamente ao Escrivão. Dois Advogados
assistiam ao Ato. A autuação varou a noite, quando mandei servir lanche, num
razoável intervalo. De madrugada do dia seguinte, a autuação terminou; entreguei
a Nota de Culpa e arbitrei a fiança requerida, recusando, no entanto, receber o
valor na Delegacia.
T. T., autuado, permaneceu na repartição policial por 18 horas mais ou
menos, seu carro foi guinchado, recebeu multas e taxas que foram pagas. Livrou-se
do recolhimento à prisão, porque requerera, via seus advogados, e pagara fiança.
Dias depois, pediu demissão do diretório e do partido, e mudou-se para VitóriaES. Segundo o povo, bastante envergonhado com o episódio de sua prisão.
Pelo que me foi relatado posteriormente, a cidade fervilhava em comentários
durante a autuação do chefe político: – Esse delegado é ousado... Deve cair... Não fica
nem mais um dia... Os correligionários, exigindo a saída do delegado, reuniramse com o Prefeito. Este, um homem honrado, convocou os dois advogados que
a tudo acompanharam, e pediu um relato. Ambos, também profissionais de alta
envergadura moral, foram unânimes: – Nosso Presidente de Diretório excedera-se.
O capitão delegado agira estritamente dentro da lei. Nenhum excesso nem desvio
nem abuso de poder...
Diante do quadro que lhe fora exposto, o Prefeito José Monteiro adotou uma
atitude, raríssima em políticos, digna de um Homem de Bem. Teria dito, segundo
alguns participantes da reunião relataram-me: – Não pedirei a saída do delegado;
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ele organizou o trânsito a meu pedido. É uma autoridade que age dentro da lei, e
trouxe tranquilidade à nossa cidade. Se algum membro do partido conseguir a saída
do delegado, renuncio ao meu mandato...
O episódio, de grande repercussão, reforçou o moral da Polícia de Mantena.
F) VALORIZAÇÃO DO POLICIAL
O Destacamento Policial de Mantena, pela grandeza de seu efetivo – 79
homens – era considerado, na terminologia da época, um Contingente Policial.
Quando assumi a Delegacia, Nov67, constatamos a total falta de entrosamento
e interação Polícia x Autoridades x Povo. O policial estava por demais isolado
do convívio social, ou, na verdade, marginalizado. Alguns policiais davam-se à
embriaguez e violência arbitrária e/ou eram habituais da Zona do Meretrício.
Comandava o grande efetivo um velho e desanimado Sargento. Em suma, a
sociedade local encarava a Polícia como um “mal necessário”; não a estimava;
ao contrário, tolerava-a, por receio de arbitrariedades e violências. Eis o retrato
sem retoques.
Apoiado pelo Cmt 6º batalhão, comecei a mexer na tropa. Como narrei no
início, troquei o comando. Trouxe um 1º sargento de escol – José de Oliveira
Campos – e mais dois outros sargentos da mesma estirpe. Fizemos uma reforma
no prédio conjunto. Atualizamos o fardamento. Estabeleçamos um plano
de instrução: preparo físico, moral e profissional. O ponto alto foi o ciclo de
conferências iniciado no primeiro
semestre68, com autoridade e
pessoas gradas, que contribuiu
para valorizar o soldado miliciano
e entrosá-lo socialmente. Exemplos
de conferências:
1) dr. Carlos Alberto da
Cunha Melo – Promotor de
Justiça – dissertou sobre Direitos e
Garantias Individuais;
2) dr. Leonídio Mathias
Doelher – Juiz de Direito – abordou
Relacionamento Polícia e Justiça;
3) Frei Henrique Maria
Coração de Jesus – Vigário da
Cap. Klinger, Delegado Especial – desenvolvendo
Matriz – A Família do Policial e seu
Inquérito Policial em zona rural (a pequena
Convívio
na Sociedade;
Olivetti sempre o acompanhava).

278

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
330
Book -AndarilhoKlinger.indb
278

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:37:26
10/05/22
15:44

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

4) Major Reformado Aristóteles Garcia do Carmo – Delegado de Polícia
local na década de 1940, que reformou na cidade, fixou residência e tornou-se
empresário – Abordagem ampla: A Polícia de Ontem e a de Hoje; Necessidade da
Polícia Acompanhar a Evolução Social;
5) dr. Agezandro da Costa Pereira – decano dos Advogados locais – tema:
Relações entre Advogado e Polícia – Direitos e Deveres;
6) dr. José Monteiro da Gama Neto – Médico e Prefeito – tema: Como pode
o policial concorrer para a tranquilidade e o progresso da comunidade;
7) dr. Domingos Jório Filho – Advogado e ex-Deputado Estadual – Ministrou
autêntica aula sobre “Excludentes de Criminalidade”;
8) dr. Geronídio Ignácio Pantaleão – Vereador Presidente da Câmara e
Advogado – Abordou aspectos do Direito Penal de interesse imediato do policial;
9) Pastor Eliezer – Igreja Batista – Procedimentos do Policial perante a sociedade.
O certo, e logo recebemos o feed back da comunidade, é que o Contingente
Policial teve uma metamorfose. Elevou-se perante a sociedade. O policial tornouse aceito e valorizado. Adotamos a prática de homenagear policiais destaques,
convidando a comunidade. Jovens compareciam ao quartel para disputas
desportivas locais, que incluíam a equipe da polícia, ou para participar de eventos
cívicos. Policiais passaram a ser convidados e a comparecer aos eventos sociais.
Guarda Mirim
Esse empreendimento concorreu para interação ótima
ima
Polícia x Comunidade.
A ideia nasceu com o objetivo de criar uma organização
anização
que acolhesse crianças das comunidades mais carentes, que,
ue, sem
estudar, viviam na ociosidade. Foram selecionadas 60 crianças
anças
entre 10 e 16 anos. Criou-se um grupo comunitário para gerir
recursos e administrar, tendo um sargento do Contingente
ente
como diretor-executivo. Organizadas as crianças aliavam
am
estudo e pequena prestação de serviços à comunidade.
e.
Selecionamos e treinamos as crianças nos meses de junho a
outubro. Com apoio do Promotor Público, Juiz de Direito,
m
Prefeito e comunidade, a Guarda Mirim foi inaugurada em
o
07Nov68, numa cerimônia pública. Tornou-se um cartão
de visita da comunidade.
Guarda Mirim de Mantena é premiado porr
por desempenho pelo Cap. Klingerr
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D Leonídio
Dr.
Mathias Doelher
M
pr
profere palestra
ppara o Contingente
P
Policial de
M
Mantena - 1968

Após a palestra, foi servido um lanche no quartel do Contingente.
Dr. Leonídio em bate-papo com o Cap. Klinger e graduados.
Dr. Geronídioo
Ignácio Pantaleão
– presidente
da Câmara
de Vereadores
de Mantena –
1968 – profere
palestra para
o Contingente
Policial.
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r,
Cap. Klinger,
Delegado Especial dee
Polícia de Mantena,,
participa de jantarr
do Lions Clube.

Após palestra,
lanche no quartel,
onde o Prefeito –
médico atuante
(proprietário
Casa de Saúde
de Mantena),
ao lado da Dra.
Ruth, médica e
sua esposa – troca
ideias com o autor
e graduados.

D
Deputado
Domingos
JJório, após palestra para
o Contingente Policial,
pparticipa de um lanche.
Ao lado do palestrante:
A
SSubten José de Oliveira
Campos, Cmt. do
Contingente. De
ffrente: Cap. Klinger
e Escrivão Rafael
Machado Jório
(aposentou como
Delegado de Carreira).
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Clube dos Jovens
Essa entidade, criada em 11Ago67, pouco antes de minha chegada em
Mantena, constituiu uma força de aglutinação sadia da juventude da cidade.
Lembro-me bem daqueles jovens que, num esforço incomum, estavam construindo
a sede social nas proximidades da Delegacia (praça Cabo Leôncio). Certo dia,
uma comitiva procurou-me na repartição policial. Out68! Aproximava-se a data
da inauguração, que se efetivou 28Nov68, e os jovens queriam fazer um baile, mas
estavam preocupados com os acontecimentos de anos antes, quando desordeiros
entravam a cavalo e acabavam com as festas. Tranquilizei-os; isto não mais
acontecerá, e faço questão de comparecer ao baile de inauguração, se convidado.
Com efeito, compareci no evento de inauguração (tenho uma foto ao lado
de pessoas gradas: Adrião Baia, Frei Henrique, Frei César, Prefeito José Monteiro
e sua esposa dra. Ruth Gama, dr. Omar Paixão...). O baile, animado pelo conjunto
“Cometa”, transcorreu sem problemas.
G) SÍNTESE MOVIMENTO CARTORIAL /1968
1) Inquéritos Policiais encaminhados à Justiça: 159.
A maioria referia-se a crimes antigos – homicídios consumados e tentativas,
e furtos ou roubos – com os devidos indiciamentos, apreensão, restituição de
produtos etc.
No ano de 68, para uma terra que fora o paraíso do crime, tivemos tão
somente dois homicídios dolosos na zona rural: uma deles a morte de um
pistoleiro que resistiu à captura; outro, um homicídio passional em Nova Belém,
com autor preso e pronunciado.
Dos homicídios dolosos, ocorridos nos anos pretéritos, foram 11 inquéritos.
Instaurados no ano, por infrações diversas, 122 inquéritos: 35 deles, iniciados
por flagrante.
2) Mandados de Prisão cumpridos: 57.
34 na comarca de Mantena;
9 em outras comarcas/MG;
14 em outros Estados.
A repressão ao porte de arma dera resultados claros e insofismáveis.
O Dever Policial vinha sendo cumprido à risca.
A comunidade mantenense orgulhava-se de seu Destacamento Policial.
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Manifestações de reconhecimento
1) Jun/968, Mantena respirava um clima de paz. Fui surpreendido pela
Câmara Municipal, presidida pelo ínclito Advogado Geronídio Ignácio Pantaleão,
que me outorgou, em sessão de 04Jun68, por unanimidade, o honroso título de
Cidadão Honorário. Avesso a homenagens, tentei ponderar, no entanto, dobreime ao reconhecimento que já fora comunicado ao Cmt Geral, Cel José Ortiga
(Anexo A, ao capítulo). Todavia, solicitei que a entrega do título se fizesse, após
minha exoneração do cargo, o que foi aceito. Recebi o diploma em 27Jul70,
ocasião em que fui alvo de diversas manifestações, das quais guardo com carinho
uma do Lions Club, com o qual mantivera estreito relacionamento em prol da
comunidade (Anexo B, ao capítulo).
2) Dez968 – Pede-me audiência uma Comissão de Normalistas que formavam
naquele ano. Achei que era pedido de segurança para o baile de formatura.
Surpreso, fui cientificado de que meu nome fora escolhido para Patrono das
Normalistas/1968. Fiquei embasbacado e sem palavras; jamais imaginara um
reconhecimento de tal magnitude partido da juventude de futuras professoras.
Justificaram a escolha pela mudança que se processara na cidade com as ações
que adotara; as jovens tiveram a devolução do espaço que lhes fora tomado por
contraventores, desordeiros e valentões. Reconhecido, agradecido e emocionado,
compareci ao evento de formatura e entreguei às jovens uma manifestação escrita
(Anexo C, ao capítulo).
H) 1969 – DESPEDIDA ANTECIPADA
A travessia humana, quando nos proporciona realização naquilo que
gostamos de fazer, e que desenvolvemos com Amor, é motivo de Felicidade.
No dealbar de 1969, sentia-me bem e feliz. Realizara, em Mantena, meu
sonho da Polícia Integral: solução dos problemas de segurança que afetavam a
comunidade e perfeita integração Polícia x Povo.
Minha intenção era trazer a família de GV para Mantena, e passar pelo
menos mais dois anos na cidade. Talvez, seguir o exemplo do major Aristóteles,
que, delegado especial por alguns anos, apaixonara-se pela cidade e nela se fixara
como empresário.
Nessas conjecturas mentais, chegam-me duas notícias.
A primeira referente àquela infeliz diligência de 1965, em Governador
Valadares – marginais espiantados e despejados na Rio Bahia, nas proximidades
de Manhuaçu, resultando na morte de três deles. Fora denunciado pelo Promotor
de Justiça como mandante, em decorrência de um inquérito faccioso, que se
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esmerara em elidir a figura do Delegado titular e seu Inspetor, para atribuir-me
a culpa, apesar das provas em contrário (quando se dera o fato, encontrava-se
em diligência em Mendes Pimentel, acompanhado de membros de minha equipe
de triagem).
Entendia, como também meus Advogados, que, no decurso da Instrução
Criminal, ficaria evidente a minha não participação, mas tal não ocorreu. A
Promotoria e a Justiça necessitavam de um “mandante” para a estúpida diligência,
e nome do tenente Klinger ajustara-se ao tal anseio. Dentro desse enfoque, um
oficial de justiça, meu amigo, que passava por Mantena, me informou que o
Promotor concluíra seu Libelo, arrolando-me como “dono” do evento e propondo
69 anos de prisão. E mais: o Juiz de Direito expressara-se para os circunstantes que,
tão logo retornasse das férias, emitiria a Pronúncia daquele “capitão assassino”.
Chegou-me, concomitantemente a essa desfavorável notícia, um radiograma
do Comando Geral convocando-me para o Curso de Formação de Oficiais-CAO,
em BH. Se não quisesse fazer o curso, estaria
sujeito aos prejuízos decorrentes, isto é, não
concorreria à promoção ao posto de “Major”.
Não era meu desejo, com a pretensão
de permanecer em Mantena, frequentar o
CAO/1969. Vislumbrava fazê-lo em 1971 ou
1972, quando, a meu ver, estivesse próximo
de concorrer para promoção a “Major”.
A situação tomava novos contornos.
Tudo indicava que, permanecendo em
Mantena, seria recolhido preso à sede do
6º até meados do ano. Seria uma situação
vexatória, não só individual, mas alcançaria
o conceito da corporação que se elevara na
admiração da comunidade. Então, tomei a
decisão de aceitar a convocação para o CAO
e requerer ao SSP minha exoneração do
cargo. Justifiquei de forma bem aceita para
a comunidade, incluindo o judiciário: meu
afastamento seria em razão da convocação
de um curso; não poderia recusar, pois
Dr. José Monteiro da Gama
teria prejuízo na carreira.
Neto, Prefeito de Mantena, é
Antes de sair, fui visitado por autoriapresentado para palestra ao
dades, estudantes e pessoas do povo. O Juiz
Contingente Policial – 1968.
Ao fundo, o Sgt. Rômulo Faria.
de Direito e o Promotor pleitearam que o
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substituto viesse da Delegacia Supervisora de Capturas/Cel Pedro. Este, acompanhado meu problema, indicou ao Secretário de Segurança um de seus oficiais:
capitão Jurandir Marino. Passei-lhe a Delegacia em meados de fevereiro/1969.
Jurandir, como era de se esperar, correspondeu às expectativas de Mantena.
Porém, não posso deixar de mencionar algo particular e próprio de jovens. As moças que me visitaram para despedida – clube dos jovens, normalistas etc. – fizeram
uma súplica: peça ao Cel Pedro para enviar um oficial solteiro. O capitão Jurandir
era solteiro. Casou-se com uma bela e brilhante jovem da sociedade mantenense.
ECO DO RESULTADOS
Nos anos finais da década de 1960, órgãos da imprensa da capital mineira
(Diário de Minas, O Sol, Rádio Itatiaia, Rádio Cultura) criaram o Troféu Kennedy,
para homenagear, com reconhecimento de mérito, policiais civis ou militares, que
se destacaram no cumprimento das missões no campo da Segurança Pública. O
saudoso jornalista Januário Carneiro, em editorial de um caderno especial do
Diário de Minas, Fev69, justificou a iniciativa. Destaque de alguns trechos:
“John Kennedy foi o relâmpago que iluminou o século. Ele representou para a
grande civilização que o criou e o destruiu, a imagem da esperança, da coragem, da
lealdade, do talento. Nós lhe tomamos emprestado o nome para batizar um símbolo:
criamos o Troféu Kennedy, com o qual, todos os anos, agraciamos as figuras mais
destacadas das polícias Civil e Militar. E todos os anos constituímos um amplo júri,
no qual têm um voto, secreto, todos os veículos de divulgação...”
Em Fev69, ao deixar a Delegacia de Mantena, vejo no suplemento especial
do Diário de Minas, o nome dos policiais eleitos para receber o troféu. Dentre
eles, a minha foto, com o indicativo de que, pelos resultados de meu trabalho
em Mantena, fora escolhido como o Delegado Especial de Polícia destaque em
1968. Embora o que fazíamos não visasse prêmios nem reconhecimento público,
sentimo-nos altamente gratificados (seria hipocrisia dizer o contrário!). Em data
do mesmo mês, em majestosa cerimônia, ao lado de outros destaques militares
e civis das diversas vertentes da atividade policial, recebi o primoroso Troféu
Kennedy, que, até hoje, exibo em meu lar.
Para fechar este capítulo, fomos ao Estado de Minas, de 18Jun70, que, em
quase uma página de seus cadernos, sintetizou a história de Mantena, num
quadro de inacreditáveis violências dos anos pretéritos enaltecendo sua evolução e
atuação do judiciário, destacando a saga do grande magistrado Leonídio Mathias
Doelher. Este, em entrevista, focalizou as ações de erradicação da violência rumo
a paz social, e ressaltou:
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“... Disse o Juiz que seu trabalho tem sido proveitoso porque é feito em equipe:
auxiliares no fórum e os três últimos delegados: capitão Klinger, Jurandir e o atual,
o tenente Getúlio Miranda. Ele disse que os dois capitães contribuíram para a
diminuição do índice criminal de sua comarca. As autoridades policiais levaram a
efeito um trabalho preventivo, evitando o porte de armas. Centenas de revólveres,
garruchas e espingardas foram apreendidas. Dezenas de criminosos foram capturados
pelos dois capitães (...) O juiz disse que em 1968 preparou 180 processos...”

Em Fev69, a imprensa da Capital (Rádios
Itatiaia e Cultura, Diário de Minas, O Sol...) elegeu os
melhores policiais do ano antecedente, premiando-os
com o tradicional Troféu Kennedy. Por meu desempenho
em Mantena, fui eleito “Melhor Delegado Especial de
Polícia/1968”, sendo agraciado em cerimônia ocorrida no
Centro de Exposição, em Mar69.
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ANEXO “A”
Anexo “A” ao capítulo VII, Primeira Parte, da obra “Um Andarilho da Polícia
– trecho da coluna do jornalista J. Carlos, publicada do jornal
“O VALE DO AÇO”, Coronel Fabriciano, 18/11/967.

“Transmito aos leitores, através desta coluna, o pensamento de um grupo
de homens responsáveis de Melo Viana, representantes de nosso distrito no
Legislativo Municipal, comerciantes e operários, todos chefes de família, no que
diz respeito ao episódio que culminou com o afastamento do Capitão Klinger
Sobreira de Almeida do cargo de Delegado Especial de Polícia de Cel. Fabriciano.
O distrito de Melo Viana não podia prescindir dos serviços do Capitão
Klinger. Ele compreendeu que precisávamos de um policiamento constante e
eficiente. Vinha cumprindo o seu dever de zelar pela ordem pública com real
agrado para quase todos. Quase todos porque em qualquer comunidade uma
atuação eficiente da polícia desagrada a alguns. Estes, sempre existiram e existirão,
para que a sua ação maléfica se manifeste quando menos se espera.
Não procuramos saber a verdadeira razão da transferência do Delegado. Por
mais clara que ela fosse não encontraria guarida em nossa mente. Dizemos isto
porque sabemos, não é de hoje, ser difícil a um homem de talento e de prestígio
no seu meio, competente, embora austero, às vezes, ocupar o cargo de Delegado
em Coronel Fabriciano. Um homem assim assusta os políticos e outros mandões
da cidade. Aconteceu com o Capitão Klinger foi a sua recusa em se mostrar forte
contra os fracos e ter-se mostrado firme e inflexível às solicitações e pedidos
dos fortes. Todos sabemos que a sua linha de ação era esta. Foi, muitas vezes,
duro, rígido e severo com quem merecia estes tratamentos. Ladrões, assassinos,
bagunceiros e arruaceiros de qualquer natureza ou classe. Isto só não acontecia se
não existissem tais elementos.
Pelo que se fala a causa do afastamento do Delegado teriam sido os excessos
cometidos pela sua polícia contra cidadãos pacatos. Sabe-se, entretanto, que isto
não corresponde à verdade. Se algum excesso houve foi praticado contra quem
andava merecendo. Comparadamente com as ocorrências que se verificaram
quando Delegado de Fabriciano o Cap. Coutinho, os excessos arrolados contra
os comandados do Cap. Klinger deixam simplesmente de existir, tais eram as
circunstâncias que levavam ao cometimento de ambos.
Ocorreu com o nosso ex-delegado o que ocorre comumente em todo o
Estado de Minas. Quem desempenha as suas funções com virtude, capacidade e

287

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
339
Book -AndarilhoKlinger.indb
287

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:37:28
10/05/22
15:44

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

boa conduta, torna-se insuportável e seu fim é ser substituído. O mérito pessoal
foi, hoje, substituído pelo apadrinhamento dos políticos (...)
Não tivemos nem oportunidade de agradecer o Cap. Klinger o que ele fez
por nós de Melo Viana. Fazemos votos para que o prezado amigo encontre um
lugar onde os seus trabalhos tenham o reconhecimento devido. Cremos ser tempo
perdido recorrer ao nosso Governador e ao seu indeciso Secretário da Segurança
Pública para que o ato de sua transferência fique sem efeito. Fazemos destas
considerações os nossos agradecimentos ao Cap. Klinger, a quem deliberamos
procurar, onde estiver, para abraçá-lo pela sua faculdade de poder flutuar sobre a
baixa política.’
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ANEXO “B”
Anexo “B” ao Capítulo VII, Primeira Parte, da obra “Um Andarilho da Polícia” –
comunicado da Câmara Municipal de Mantena, ao Cmt Geral PMMG

“Mantena, 5 de junho de 1968.
Ofício 119/68
– Fazendo comunicação
– Presidência da Câmara Municipal de Mantena (Mg) –
Senhor Comandante,
Com satisfação, cumpro o dever de, em nome da Edilidade Mantenense, fazer
ciência a V. Exa. que, em reunião extraordinária datada de 4/6/68, por resolução
regimental, conforme ficou constatado nas atas de trabalho, outorgou-se o título
de “CIDADÃO HONORÁRIO DE MANTENA”, ao ilustre e mui digno Capitão
KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA.
Nossa região sofria o peneiramento de aventureiros marginais, já afastados,
e, graças a brilhante atuação vigilante do despreendido Capitão, hoje, felizmente,
temos paz, tranquilidade e garantia, também, por parte da autoridade policial,
consequentemente, até mesmo, maiores entrelaçamentos das famílias.
Efetivamente, a Câmara Municipal de Mantena, como órgão colaborador
ativo para o progresso da comunidade, e, sentindo a atuação do já supracitado
capitão, não poderia passar por despercebida, posto ter reconhecido já, os
grandes trabalhos prestados à nossa região, especialmente, à Mantena, de forma
a lhe atribuir e garantir o título outorgado a este agente policial que, com zelo,
dedicação e probidade, cumpre, com presteza e imparcialidade os seus deveres.
Precisávamos reconhecê-lo, bem com sua atuação, e, só desta forma,
poderemos lhe demonstrar nossa gratidão.
Sem outro para o momento, apresento minha estima, certo do cumprimento
do meu dever.
Geronídio Ignácio Pantaleão – Presidente
Ao Exmo. Sr.
Cel José Ortiga
Comandante Geral da Polícia Militar
Belo Horizonte – Mg”
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ANEXO “C”
Anexo “C” ao Capítulo VII, Primeira Parte, da obra “Um Andarilho da Polícia”, ofício
do LIONS CLUBE DE MANTENA, datado de 27 de julho de 1970, congratulando-se
com o Capitão Klinger Sobreira de Almeida, por ocasião do recebimento do título de
CIDADÃO HONORÁRIO DE MANTENA.

“O Lions Clube de Mantena, orgulhoso de sua participação em meio à
comunidade mantenense, não poderia deixar de associar-se ao júbilo do povo
desta cidade, ao ver entregue a V. S. o título de Cidadão Honorário de Mantena.
Nesta mesma data, estamos enviando correspondência à Câmara Municipal
de Mantena, cumprimentando e parabenizando seu Presidente e demais edis, pela
brilhante iniciativa, que não poderia ser mais justa.
Desnecessário seria falar agora da eficiência do trabalho executado por V. S.
à frente da Delegacia de Polícia desta cidade, legando ao povo de nossa cidade, a
imagem viva do respeito ao próximo, do trabalho incessante, dos ideais de justiça
que sempre nortearam suas ações no campo policial.
E nosso júbilo se torna maior ainda, por lembrarmos que V. S. foi presença
constante em nossas Assembleias Festivas, durante as quais deixou sempre patente
os traços marcantes de sua personalidade homem íntegro e dedicado ao labor.
Receba, pois, em nome de todos os associados de nosso clube, os sinceros
votos de parabéns ao tornar-se agora, através do título recebido, um cidadão
mantenense.
Sendo só, para o momento, subscrevemo-nos,
CORDIALMENTE,
OSWALDO S. ROCHAEDILSON MELADO
Presidente Secretário
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ANEXO “D”
Anexo “D” ao Capítulo VII, Primeira Parte, da obra “Um Andarilho da Polícia”
– Mensagem do homenageado às Normalistas/Mantena – Dezembro/1968

“Sem dúvida alguma, a existência humana é fértil de surpresas: agradáveis
e desagradáveis; dentre elas, algumas há que assinalam, de forma indelével
e profunda, a trilha que percorremos. Via de regra, as de natureza negativa,
desprezamos, e delas apenas extraímos o essencial para forrarmos nosso espírito
da necessária fortaleza que com enfrentaremos os percalços do porvir. As outras,
não; fixam-se e cristalizam-se, de maneira marcante e perene, em nossos corações.
A honrosa escolha com que distinguistes a pessoa deste humilde
policial, honrou-me profundamente. Nomeando-me patrono de vossa turma,
proporcionastes-me uma das mais agradáveis surpresa de minha existência.
Passado o impacto da emoção, procurei refletir, numa verdadeira introspecção
de autocrítica, tentando achar a justificativa da escolha desvanecedora de meu
nome para essa culminância de vossos ideais de jovens, e que tanto me envaidece. E
refletindo, buscando e indagando ao recôndito do pensamento, julguei encontrar,
ou pelo menos tive essa ousada pretensão, o sentido de vossa homenagem.
Sim! A figura de um simples e modesto policial não estaria à altura de
tamanha nomeada. A simbologia de vosso gesto implica numa homenagem muito
mais ampla.
Buscastes, certamente, escolhendo-me, homenagear a uma Corporação
Policial.
Só assim posso entender a magnanimidade de vosso ato. Constitui ele,
indubitavelmente, o referendo da juventude mantenense a uma filosofia que hoje
norteia o trabalho da Polícia Militar de Minas Gerais em todos os seus escalões,
do comandante geral ao mais baixo grau da escala hierárquica. Filosofia esta tão
bem definida, de certa feita, em memorável palestra ao Destacamento Policial,
pelo MM. Juiz de Direito – Dr. Leonídio Mathias Doelher:
“... Nossa missão é servir; e servir bem. Se assim não o fizermos, estaremos
sendo demais à comunidade...”.
Poucas, mas substanciosas palavras, que, além de retratar, com fidelidade, a
personalidade de quem as proferiu – exemplo incomparável de autoridade digna,
correta e íntegra – também, por feliz coincidência, ajustam-se aos princípios que,
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hodiernamente, se busca imprimir como norma de atuação da secular milícia
de Tiradentes.
Avulta-se, imensuravelmente, o sentido de vossa homenagem pelo valor
intrínseco que ela representa.
A função policial, dentre todas as atividades humanas, talvez seja a mais
incompreendida. Sua atuação se faz, quase sempre, no cenário passional dos
entrechoques das paixões, ou no conflito das incompreensões do relacionamento
humano. Destina-se, num primeiro e indeclinável dever, prevenir o delito ou
reprimi-lo em suas inevitáveis eclosões. Nesse torvelinho, muitas vezes se torna
necessário agir com vigor e energia em defesa dos patrimônios morais e materiais
do agrupamento social, cuja segurança lhe é afeta. Em decorrência, sua missão, às
vezes, se projeta antipática aos olhos de alguns segmentos sociais, e alguns até a
veem tão somente pelo ângulo da prepotência ou do arbítrio.
À essa imagem distorcida – verdade se diga – muitos policiais, menos
esclarecidos ou embevecidos por visões ilusórias sobre a profissão, corroboraram
de forma a avivá-la ou consolidá-la no seio da comunidade.
Todavia, procura-se, hodiernamente, no seio da Corporação Policial,
corrigir distorções nos métodos de ação, como também na formação e instrução
de manutenção. A postura e o modus operandi de ação da polícia, sem descuido
do objetivo de proporcionar segurança e paz social, tornaram-se transparentes
e consentâneo aos parâmetros legais e aos princípios da dignidade humana. E o
Destacamento Policial de Mantena tem sido a evidência dessa nova orientação;
exemplo de polícia que previne com efetividade, educa e orienta; que reprime
com observância da dignidade do ser humano. A sociedade, reconhecendo as
mudanças, integrou-se a nós nesse alinhamento.
Vossa homenagem, minhas caras jovens, nos comove e nos exalta, porque
somos minúscula parcela dessa grandiosa Corporação Policial que labuta em
todos os quadrantes do Estado.
Vossa homenagem nos é muito significativa, pois parte de uma plêiade de
futuras educadoras que vivenciam a comunidade, e dela têm a visão realística e
sem preconceitos.
Que melhor prêmio poderíamos almejar!
O vosso incentivo nos leva à certeza de que estamos no caminho certo, a trilha
do dever. Desse patamar que nos enxergam, flui a obrigação de continuarmos
sempre rumo à perfeição e jamais decepcionar esta pujante comunidade.
Queridas jovens, a missão que vos espera é muito semelhante à nossa.
Transpusestes, hoje, os umbrais da Escola, e penetrais no limiar de uma profissão
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sacerdotal. De vosso engenho e arte, num trabalho precursor – modelando
caráteres, espargindo saber, plasmando consciências... – dependerá o futuro
desta região.
A missão da mestra é espinhosa, mas sublime. Educando a infância e
formando o adulto do porvir, ela exerce, diríamos nós, o primeiro trabalho de
“polícia preventiva”. Sois depositária da esperança de uma sociedade sadia.
Tenho certeza de que sabereis levar avante a missão que se lhes abre nos
horizontes, pois pertenceis a uma geração idealista.
Alerto-vos, porém, minhas jovens normalistas, que a travessia da vida,
ornada por sonhos, com suas planícies suaves e verdejantes, coloca em nossa
passagem sítios ásperos – desafios árduos, incompreensões, injustiças e toda sorte
de entraves. Impõe-se que estejais munidas de Amor, Sabedoria e Fortaleza, para
superar adversidades e obstáculos, e que vosso entusiasmo e fé jamais se abatam.
Tendes, sempre, em mente, ao semeardes vosso saber, ao retirardes das trevas
da ignorância os espíritos incultos, aquele momento de Rui Barbosa que, em
inesquecível oração, definiu a FELICIDADE que lhe inundava a alma: “A nossa
felicidade consiste no sentimento da felicidade alheia criada por um ato nosso. ”
Procurai, ao longo da travessia humana, trazer a alma inundada de felicidade.
Ide conduzindo com dignidade os instrumentos que agora portais:
Vosso diploma!
Vosso entusiasmo!
Vosso saber!
O mundo vos aguarda nas Asas da Esperança. ”
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CAPÍTULO 8

HORIZONTES CAMBIANTES
1969 a 1971

A) 1969 – Inquietações e oportunidades
O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais-CAO, concluído com aproveitamento, constituía requisito fundamental para o Capitão concorrer ao posto de
Major, ou seja, ensejava a ascensão ao oficialato superior.
Até 1967, esse curso intermediário, mas fundamental, possuía uma certeza
leveza. O oficial poderia fazê-lo sem prejuízo de suas atividades no quartel.
Todavia, por impulso do Cel Ellos Pires de Carvalho, que assumira, em 06Jun67, o
comando do Departamento de Instrução-DI, o curso tomou uma nova conotação:
duração de um ano letivo, dois expedientes de aulas de 2ª a 6ª feira, e rigor no
controle de aproveitamento escolar (pela primeira vez, ocorrera reprovação). Seu
Chefe da Divisão de Ensino – Maj. Welther Vieira de Almeida – adredemente
escolhido, fora o dínamo da remodelação pedagógica.
No dia 03 de março 1969, 2ª feira, às 07h00, encontrava-me formado, ao lado
de 29 companheiros, em frente às Companhias de Aluno do educandário, sob às
ordens do subcomandante – Maj. Jair Cançado Coutinho. Nossas aulas teriam
início às 07h45.
O curso, com um intervalo de férias escolares, na primeira quinzena de
julho, terminaria na 2ª quinzena de novembro.
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A primeira semana foi, predominantemente, de apresentação dos professores, e explicações sobre as disciplinas, métodos de avaliação. De memória, recordo-me dos seguintes professores e respectivas disciplinas (talvez, alguma omissão):
1) Direito Penal e Direito Processual Penal – Cel Paulo Moreira Alvim
Machado, antigo e competente mestre do Direito Criminal, que se transferira para
a reserva, quando Chefe do Estado-Maior. Além da competência na matéria, era
conhecido por seu rigor nas avaliações.
2) Direito Constitucional – Carlos Mário da Silva Veloso – Juiz Federal, catedrático desse ramo do jurídico na UFMG, e professor da Universidade Católica.
3) Direito Administrativo – Professor José Fernandes – mestre da UFMG,
e, anos depois, Desembargador e Presidente do Tribunal de Justiça.
4) Criminologia – Maj Jair Cançado Coutinho – bacharel em Direito da
UFMG. Formado: Ussarcarib School, na zona do Canal do Panamá; Ciência Policial na Gendarmerie Francesa; Criminologia na Universidade de Paris.
5) Administração e Planejamento Estratégico – Maj Olavo de Almeida –
bacharel em Direito UFMG, mestrado em Administração Fundação Getúlio Vargas e diversos cursos de pós-graduação e extensão.
6) Psicologia da Personalidade – Professor Pacheco, da UFMG.
7) Psicologia Social – Professor Lázaro, da UFMG.
8) Sociologia – Professor Maurício Lansky – da UFMG.
9) Ciência Política – Professor Lincoln Prattes – da UFMG.
10) História Militar – Maj Waldir Soares – bacharel em Direito UFMG e
diversos cursos de Polícia nos EEUU.
Como se tratava de uma turma de capitães experientes, na primeira semana,
não só queríamos conhecer os professores, estes também queriam nos conhecer.
Foi um período de interação.
Alguns mestres, inclusive os militares, haviam tomado conhecimento, pela
imprensa, de meu trabalho em Mantena, a antiga e sempre perigosa região do
contestado. Souberam do destaque dado à minha pessoa como o melhor Delegado Especial de Polícia/1968. Coube-me, mesmo não o querendo, assumir certo
protagonismo e dar explicações.
Houve uma situação interessante, que relembro. Na primeira aula de Direito
Constitucional, o professor Veloso, questionou quais oficiais possuíam curso
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superior (o CFO, à nossa época, correspondia, por lei, ao 2º grau). Dentre os 30
capitães, 26 o possuíam: a maior parte, bacharéis em Direito; no meio, engenheiro
arquiteto e licenciaturas plenas em matemática, história, letras...
Somente quatro, dentre os quais me incluía, não eram formados em curso
superior. Éramos oficiais do nordeste ou leste mineiro; servíamos em regiões
agrestes que não dispunham de escolas do 3º grau. Por exemplo, a Faculdade de
Direito de Governador Valadares estava sendo criada naquele ano de 1969. Não
havia, pois, para nós, nenhuma possibilidade, ao contrário, dos que serviam na
Capital, Sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro etc.
Diante do disparate – 26 a 4 – veio o que sempre acontece quando se juntam,
dentro de uma sala de aula, companheiros mais velhos e vividos: brincadeiras e
“gozações” – professor esses quatro são “tijolões”. Aí, tiveram de explicar ao professor
o que era “tijolão”: “oficiais dos tempos pretéritos, que foram promovidos por ato
de bravura ou algum feito altamente meritório”. Ao final, o professor entendeu a
“gozação”, e nós, os “tijolões”, entráramos no espírito da brincadeira.
Fora isto, o curso prosseguiu firme e com muita seriedade. Avaliações
rigorosas no primeiro trimestre, muitos alunos perderam média. Como meu forte
era leitura e desenvolvimento de conceitos, tal qual no tempo de CFO, fiquei entre
os primeiros, ao lado das sumidades: Dorgival, Zéder, Leonel... Porém, teve um
particular, além do meu grau máximo nas provas de Direito Penal e Processual,
do Cel Paulo Alvim, houve uma surpresa no Direito Constitucional.
O dr. Veloso aplicara uma prova com quatro problemas complicados, que
permitiam consulta ao texto constitucional. Antes de nos dar conhecimento dos
graus, disse que na UFMG e na Católica, nunca tivera o prazer de dar “10” a um
aluno. Que pela primeira vez, dera um “10”, pois o capitão-aluno resolvera os
problemas constitucionais; parecia inteligência de um magistrado. Todos ficaram
curiosos. Quem seria? Então, ele enuncia:– as soluções do capitão Klinger foram
magistrais, só me cabia dar-lhe grau máximo, o que fiz com muita satisfação.
Como no início do curso, encontrei-me entre os “tijolões”, expliquei-lhe
que, tendo exercido, quase ininterruptamente, a função de Delegado de Polícia,
interagindo em continuidade próxima e frequente com Juízes, Promotores
e Advogados, desenvolvera certa facilidade no exercício de temas jurídicos.
Ademais, o aprendizado de Direito no CFO – mestres do quilate de Jenner,
Carvalho Monteiro, Dias Caldeira... – dera-me uma boa base que se expandira
através da leitura de obras jurídicas e prática policial: flagrantes, inquéritos
complexos, solução de conflitos comunitários... Minha faculdade de Direito fora
a escola da vida.
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Viagem de Estudos/
CAO – 1969 –
Recepção na entrada
de Pelotas-RS

Alguns capitães em frente ao quartel do 4º Regimento de Polícia Montada/ BM.
Da direita p/esq: Cap Maruene e Cap Klinger.
p
q
g
Encostados no suporte
esquerdo,
Capp Freitas e Capp Dorgival

P
Passeio de barco
em Rio Grande.
D
De óculos
es
escuro, à direita,
o Cap Alaor Ribeiro,
se
seguido de Klinger
e Freitas.
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Dando sequência a esse acontecimento, o dr. Veloso, ao longo do ano,
aplicou mais três provas, todas com questões práticas e consulta livre ao texto
constitucional. Foram mais três “10”. No dia da formatura, início de dezembro, fui
por ele premiado com uma Coleção de Direito Constitucional do saudoso Pontes
de Miranda (7 volumes). E mais, uma recomendação: – capitão Klinger, você tem
de cursar Direito. Cumpri.
Passando por esses prazerosos episódios, assolava-me o problema mais
grave da turma: a qualquer hora poderia chegar uma ordem de prisão, expedida
pelo Juiz de Direito de Manhuaçu. Eu seria desligado do curso. Porém, o
primeiro semestre escoou sem novidades. Estando em férias, na 2ª quinzena de
julho, meu Advogado ligou-me: – o Juiz acolheu o libelo do Promotor de Justiça
– 69 anos de prisão por três homicídios e algumas lesões corporais – e enviará o
Mandado de Prisão para o 6º batalhão, onde você deverá permanecer em prisão,
aguardando o Júri.
Minha situação era crítica. Nessa época, tivera a graça de, através de
profundas lições e contatos esotéricos, alcançar um relativo desenvolvimento
espiritual. Então, coloquei-me, em consciência, acima do gravíssimo problema.
Sintonizei em Deus, o Pai de infinita bondade cuidaria do assunto. Seguiria o
curso da vida.
Comandava o 6º batalhão o tenente-coronel Fernando Mendes, que servia na
unidade desde capitão. Conhecia, e bem, o que ocorrera. Sabia que eu carregava,
por força de um inquérito direcionado, um peso que não me pertencia. Assim,
sem nada me comunicar, recebeu, Ago/69, os Mandados de Prisão. Cumpriu-os
em relação aos executores (o sargento e três soldados do trânsito), e informou ao
Juiz, devolvendo o Mandado, Set79, que o capitão Klinger servia no DI, para onde
deveria ser encaminhada a ordem.
Meu Advogado da Comarca de Manhuaçu consultou-me se eu consentiria
num recurso para separar meu Júri das praças. Não concordei. Com efeito, o
sargento e os três soldados, embora do setor de Trânsito, subordinados diretos
ao Delegado titular, um coronel, pertenciam, à época, ao Contingente sob meu
comando. Foram “jogados numa fria” pelo superior, conduzindo marginais
famintos, numa operação improvisada, sem nenhuma orientação. Não podiam
suportar sozinhos.
Adotaram, por orientação do Advogado nomeado para eles, o recurso da
negativa, que, de certa forma, me era prejudicial (se eles confessassem a verdade,
diriam que eram os mandantes: o coronel e seu inspetor); contudo, como a
absolvição me era uma possibilidade palpável, porquanto, no decurso da Instrução
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Criminal, eu provara que, no dia do evento, me encontrava em diligência fora
do município Governador Valadares, tentaria arrastar meus companheiros à
liberdade. Questão de consciência!
Enquanto a “Espada de Dâmocles” balançava sobre minha cabeça, continuei
o curso, obtendo bom rendimento em todas as matérias. O Mandado de Prisão,
em meados de outubro, chegou ao D.I. O Cel Ellos, seguindo orientação do
experiente Advogado Cel Paulo Alvim (um dos meus advogados no processo),
também o devolveu ao magistrado, com a justificativa de que o capitão-aluno
estava vinculado ao Comando-Geral para quem deveria ser enviada a ordem.
Dentre os muitos pontos altos no decurso do ano letivo, o encerramento
foi coroado com uma viagem de estudo aos Estados do Sul, por transporte
rodoviário. Começamos pelo Paraná, visitando o comando geral e as unidades de
Curitiba. Concluímos no Porto de Paranaguá, enfronhando-se com seu sistema
de Segurança.
Passando ligeiramente por Santa Catarina, seguimos para o Rio Grande do
Sul. Estivemos nas Unidades de Pelotas e Santa Maria. Nesta, fomos recebidos
no Grande Comando do Exército. Retornando a Porto Alegre, desenvolvemos
intenso programa nas principais Unidades da Brigada Militar, inclusive o
portentoso Regimento de Cavalaria. Após o final de semana, acompanhando
as operações, na 2ª feira, 1ºDez, recebeu-nos, formalmente, o Governador
Perachi Barcellos – coronel da reserva da Brigada Militar – que se achava
acompanhado de seus Secretários, alto comando da Brigada e do General
Campos do Aragão, comandante do III Exército (fotos e reportagem no Diário
de Notícias/RGS, 02/12/69).
As visitas de estudo permitiram-nos aquilatar o prestígio e o conceito
positivo da PMMG junto às suas coirmãs do sul do país.
Concluí o CAO com distinção. Fiquei em 2º ou 3º lugar de um curso de alto
nível, pesado e exigente, que nos proporcionara uma nova visão da instituição e
de suas responsabilidades sociais. Entregara meu problema a Deus, e recebera
a resposta.
De posse do diploma, apresentei-me à minha unidade, o 6º BPM, Dez69.
Fui preso, à disposição da Justiça de Manhuaçu. Em consequência, 40% de meu
salário suprimido. E Mais: salário diminuído, família aumentada; meu filho Alex
nascera em Governador Valadares, 03Mar69, data de início das aulas do CAO; só
fui conhecê-lo 5 dias depois.
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V
Visita
do CAO/69 aos
aaquartelamentos da BM e
E
EB em Sta. Maria.
E
Encontro com um
G
Grupo Folclórico

Fazenda da Brigada Militar, em
Santa Maria, onde foi oferecido um
Churrasco típico à delegação do CAO.
O Cap Klinger experimenta
um dos cavalos da Brigada Militar.

D
Dez/1969. Cap Klinger
recebe, em cerimônia no
COPM, o Diploma de
conclusão do curso.

Cap Klinger recebe o
prêmio de uma coleção de
Direito Constitucional/
autoria Pontes de Miranda.
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B) 1970/1971 – Provas e Recompensas
Meu regime de prisão ficara a critério do comandante da Unidade. Respondia
o expediente e dormia em minha residência.
A Faculdade de Direito de Vale do Rio Doce-FDVRD entrava no seu 2º ano
e anunciara o vestibular: oportunidade para cumprir a recomendação que recebera
do meu mestre em Direito Constitucional no CAO. Fiz minha inscrição na
última hora.
Além de Conhecimentos Gerais e Literatura, introduziram Sociologia. Nesta,
acabara de vir com um grande acervo do CAO, onde o professor de maior renome
em Minas – Maurício Lansky – nos ministrara um verdadeiro curso de Sociologia.
Aquelas duas situavam-se numa seara que eu trilhava sem dificuldades. Quase
fechei o resultado – minha média, salvo falha de memória, ficou por volta de 9.8 –
1º lugar do concorrido vestibular com pretendentes de Governador Valadares e de
toda região dos Vales Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Matriculei-me e iniciei
as aulas em março/70.
A Policia Militar, nos primórdios da década de 70, vinha atravessando
profunda modificação do campo legislativo. Não só as leis e regulamentos federais
que lhe aplicavam, mas, de igual forma, a legislação estadual que substituíra alguns
regulamentos do Exército que, até então, adotávamos. Dentre eles, o RDPM, que
substituíra o Regulamento Disciplinar do Exército-RDE, acarretava algumas
dificuldades em sua aplicação.
O tenente-coronel Fernando Mendes pediu-me para, durante o período de
prisão, ficar na função extraoficial de Assessor do Comandante para assuntos
relativos ao RDPM, como também a preparação de soluções de IPM, Atestados
de Origem e Sindicâncias Regulares.Aceitei prontamente. Trabalharia numa área
de minha predileção, o que me permitiria aprofundar no Direito Administrativo
da Polícia Militar.
Não tive folga no 1º semestre: preparei as diretrizes do comando, visando
a execução do RDPM, para o que tive de estudá-lo, minuciosamente, bem como
adentrar em obras de Direito Administrativo Disciplinar, porquanto, àquela época,
a corporação ainda capengava na aplicação de seu novo Código Disciplinar. No
tocante aos inquéritos e processos administrativos, tratava-se de temas, como
disse, de minha predileção. O comandante aprovava in totum as instruções e
soluções que eu lhe propunha. Enquanto aguardava o julgamento, enriquecia-me
no campo intelectual-profissional.
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B. 1 –PRIMEIRO JÚRI –
O julgamento aconteceu em 25Mai70. Esperava-o tranquilo, elevando
minha consciência acima da ameaça que representava. Tinha convicção de que,
na clareza dos depoimentos que apontavam minha completa isenção na tessitura
da diligência nefasta, seria absolvido.
Os policiais de trânsito, jogados na execução de uma insensatez do coronel
Delegado titular e seu Inspetor, estavam inquietos e apavorados. Tinham receio
de uma condenação. Tentei apaziguá-los, garantindo-lhes que não os deixaria
abandonados (dos responsáveis, que deviam estar no meu lugar, nenhum
telefonema, nenhuma palavra, nenhum apoio aos policiais que eles arrastaram
para uma operação absurda). Um dos soldados, AdAp, desertou antes do Júri, e
dele nunca mais tivemos notícia.
Amigos de diversas segmentos apoiaram-me. Meus advogados eram três:
(1) dr Joel Mansur, contratado na comarca de Manhuaçu; (2) Cel Paulo Moreira
Alvim Machado, da PMMG; (3) dr. Domingos Jório, ex-Deputado Estadual por
Mantena, que, voluntariamente e por reconhecimento ao meu trabalho em sua
região, perfilhara em minha defesa. Manifestações de autoridades inatacáveis,
que vivenciaram meu trabalho policial e conheciam minha postura de homem e
profissional, acostaram aos autos depoimentos relevantes: Prefeito de Itambacuri,
Matozinhos de Castro Pinto; Promotor de Justiça de Governador Valadares, dr.
Edgar Fontes de Rezende, encabeçando assinaturas de 14 expoentes da advocacia
local; dr. Leonídio Mathias Doelher, Juiz de Direito de Mantena; dr. Luiz Soares
da Rocha, Delegado Geral do Estado; Dom Hermínio Malzone Hugo, Bispo de
Governador Valadares; Promotor de Justiça de Mantena, dr. Carlos Alberto da
Cunha Melo. Diversos outros arrolados para depor na Instrução do Processo.
Nestas memórias, importante recapitular que o IPM presidido pelo coronel
At Fa, feito a “toque de caixa” direcionou-se para excluir a responsabilidade de seu
colega. Inquiriu, em Manhuaçu, os marginais que foram libertados em Realeza.
Alguns analfabetos, e a maioria semianalfabetos. Foram retirados do xadrez, à
noite, com a Cadeia e Delegacia em escuridão completa. Não conheciam quem
mandou espiantá-los nem quem os embarcou na carroceria do caminhão. Porém,
nos depoimentos induzidos, falavam de contatos com o tenente Klinger (delegado
do Setor de Furtos e Roubos) e o nome de elementos da triagem.
Mesmo induzidos, não citaram a presença do tenente. No entanto, a dedução
do Presidente do IPM caminhou, por ingenuidade ou má-fé, no sentido de que
o mandante da infeliz diligência fora o tenente Klinger. Por que ele não ouvira o
Carcereiro, que poderia esclarecer quem lhe dera a ordem para esvaziar o xadrez
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correcional? Por que não inquirira o Escrivão Chefe do Cartório, que fora avisado
pelo coronel Delegado para suspender a datilografia de um relatório, pois as
luzes seriam apagadas para uma operação? Baixo nível consciencial é um grave
problema do ser humano!
Esses pseudoacusadores – delinquentes oriundos do RJ – não foram
inquiridos na Instrução do Processo, pois se achavam em “local incerto e não
sabido”. O Promotor de Justiça, na ânsia de ter o responsável, aparentemente
oculto, guiou-se pelo IPM, carregando sua pretensão punitiva no tenente que
ignorava a diligência do delegado titular, porquanto se achava fora do município
na investigação de roubo de animais.
O certo é que fui pronunciado e preso. Iria a júri como o organizador da
malfadada operação. Aguentei, durante cinco anos, um processo em que eu fora
inserido “graciosamente”. Em nenhum momento, para me livrar, citei o nome
do delegado titular nem de seu Inspetor, inobstante jamais tenha recebido uma
mensagem, ou pelo menos uma palavra de alento. Não aceitei abandonar o
sargento e os três praças.
Tive amigos, e muitos, que me apoiaram, e entenderam a injustiça que me
assolava. De memória, vou citar alguns dos quais me lembro depois de 50 anos:
(1) O Cel Pedro Ferreira dos Santos – prestou depoimento, clamou... Foi até
o Tribunal de Justiça conversar com Desembargadores que conhecera, como Juiz,
nos tempos pretéritos.
(2) Tenente-Coronel Francisco Pereira Xavier – comandante do 11º
batalhão de Manhuaçu (ex-Delegado Especial de Polícia do município), que
manteve a Unidade mobilizada em prestação de serviço impecável, visando não
criar ambiente desfavorável ao julgamento. Tenho as suas correspondências,
atualizando-me, alertando-me e tranquilizando-me.
(3)Major Vivaldo Leite de Brito – subcomandante do 11º – e antigo
comandante da 4ª Cia/6º BPM, raiz do batalhão de Manhuaçu. Ao lado do
comandante, mobilizou imenso universo de amizades em meu favor.
(4) Capitão Antônio Fernando de Alcântara, colega de turma – quase um
irmão! – deslocou-se, semana antes do Júri, para contatos com entidades da qual
fazíamos parte.
(5) Capitão Jayro Gomes de Oliveira – oficial natural da região e extensa rede
familiar – com o qual tinha afinidade por postura de vida profissional, servindo
no 11º, complementou o esforço do comando em meu favor.

304

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
356
Book -AndarilhoKlinger.indb
304

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:37:33
10/05/22
15:45

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

(6) Tenente Ref. Paulo Carneiro Ferreira da Costa – Delegado Especial em
Bom Jesus do Galho – deslocara-se para Manhuaçú, sua terra natal, e onde sua
família gozava de grande conceito. Não poupou esforços.
(7) Paulo Cunha – Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB/
Governador Valadares. Em 1964, em face da posição de seu partido, revolucionários
valadarenses pressionaram para sua prisão. Como encarregado do Inquérito, não
vi nada que justificasse a prisão de um homem de bem. Apenas foi inquirido como
testemunha nas investigações sobre subversão, tendo sido tratado com respeito
e educação. Quase quarenta anos depois, estando ele falecido, soube que, sem
alarde ou dar-me ciência, esteve em Manhuaçu, dias antes do Júri, conversando
com todos os jurados evangélicos a meu respeito, quando deu o meu perfil de
homem e profissional reto.
22Mai – três dias antes do Júri – recebo uma carta manuscrita, em duas
folhas, do Cmt Francisco Xavier. Missiva tranquilizadora, dando notícia do
engajamento total do 11º em nossa absolvição. Eis apenas um parágrafo: “... Se
Deus quiser tudo sairá bem, e tenho certeza que Ele nos ajudará...”
25Mai69 – 13h00 – Manhuaçu – Salão do Júri lotado. Um acontecimento da
cidade. Trajando terno e gravata, cheguei escoltado pelo Cap José Alaim Lopes,
devidamente fardado. Os praças se apresentaram fardados.
Iniciado o julgamento, não houve testemunhas de acusação. A defesa
apresentou o depoente Walter Silva que expressou a verdade do que ocorrera
naquela noite de 4 de maio de 1965, ou seja, as ações do delegado titular e seu
inspetor para iniciar uma operação em plena escuridão. Esse depoimento,
insuspeito e irrefutável, não fizera parte do IPM nem da Instrução Criminal.
O Promotor de Justiça, certo da culpabilidade inquestionável dos praças,
centrou sua possante argumentação sobre o capitão Klinger. Este era o todo
poderoso da Delegacia de Governador Valadares – comandante de um Contingente
de 370 praças e Delegado de Furtos Roubos; prendia, correcionalmente, por
semanas, os marginais que aportavam vindo de outros centros; tratava-os
desumanamente (segundo os presos depuseram no IPM, uma sova diária);
espiantava-os de retorno às suas plagas periodicamente... Pintara Klinger com o
perfil de um monstro, de forma tão impressionante, que algumas estudantes que
a tudo assistiam e, entendendo que o Klinger era o capitão Alaim, que, fardado,
me escoltava, comentaram: “Que pena, um capitão bonito e simpático, mas um
verdadeiro monstro!”
Depois das “monstruosidades” que me foram atribuídas, os Advogados de
Defesa tentaram recolocar as coisas no lugar. O Promotor um gigante de oratória
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e sofismas, retornou violento na réplica. Meus Advogados cederam a tréplica a um
outro gigante – Cel. Paulo Alvim – que desmontou a fúria do Promotor.
Na madrugada do dia seguinte, o resultado aplaudido pelo auditório que
permanecera toda a noite assistindo os embates Acusação x Defesa.
Capitão Klinger: absolvido por 7 x 0. Os praças: absolvidos por 5 x 2.
O Promotor, que pedira pena máxima para os réus, não concordou. No
prazo legal, recorreu. O Processo subiu para o Tribunal de Justiça.
Tendo sido absolvido por unanimidade, fui colocado em liberdade, situação
em que aguardaria a solução do recurso. Os praças, com votos contrários,
permaneceram presos, com prejuízos pecuniários.
Na verdade, uma grande vitória da justiça!
B. 2 – SEGUNDO JÚRI –
O recurso teve uma velocidade impressionante. O TJ acolhera a Apelação
do Ministério Público em apenas três meses, enviando-nos a novo Júri. Decisão
judicial, cumpre-se. Eis que somos convocados a outra Sessão de Júri (não me
lembro o mês, parece-me que foi em Out/70).
Nesse interregno, minha situação na FDVRD tomara uma nova conotação.
Fora eleito representante do Corpo Discente na Congregação que mantinha
o educandário superior. Os estudantes entendiam que não tinham voz na
Congregação, composta de autoridades de peso e relevância. O Presidente era o
coronel Altino Machado de Oliveira e, dentre os membros, os mais respeitáveis
juízes de direito e promotores.
Minha ascensão, que tentei recusar, mas acabei por me alinhar aos colegas,
tinha sustentação no meu livre trânsito com essas autoridades. Com efeito, tão
logo assumi, fui bem aceito pelos representantes do Corpo Docente e fundação
mantenedora. Coloquei em pauta pleitos dos estudantes, debati e, em muitas
situações, obtive decisões favoráveis. Em decorrência, a posição de liderança foi
inevitável.
Quando os estudantes tomaram conhecimento de minha situação perante
a Justiça de Manhuaçu, e foram informados inclusive por professores sobre a
imputação descabida que me era atribuída, posicionaram-se, coletivamente, em
meu favor. Se não houvesse um controle, toda a faculdade teria se deslocado
para Manhuaçu, na data do novo Júri. Contudo, três ônibus foram alugados e
preenchidos predominantemente por jovens alunas de Direito.
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O Júri de outubro/70 foi um espetáculo inesquecível. Os universitários
(alunos e alunas) tomaram conta da cidade de Manhuaçu. O auditório não
comportou os presentes que, na impetuosidade estudantil, invadiram o recinto
do próprio Juiz de Direito (presidiu o 2º Júri o Juiz de Caratinga, o mesmo que
convivera com a equipe do Cel Pedro, no desvendamento do Império do Crime
naquela cidade, em 1966).
O 2º Júri teve aspecto totalmente diferente do de 25 de maio. O Promotor
de Justiça, em sua manifestação, ficou longe daquela eloquência de meses atrás.
O capitão, ainda pintado como mandante, não sofreu massacre verbal. A defesa,
pelos três Advogados, devidamente concatenados, deslizou suave sobre o tema;
não precisou de duros “tacapes” para rebater a acusação. O auditório, regurgitado
de estudantes, dominava o ambiente. Diversos Promotores assistiram ao evento,
inclusive o grande dr. Rômulo Pichara Silly, de Caratinga (anos depois, assassinado
covardemente por um delinquente).
Resultado, que provocou, em plena madrugada, um carnaval fora de época
nas ruas de Manhuaçu: capitão Klinger, o sargento Romeu e os dois praças
absolvidos por 7 x 0. Vencido o prazo recursal, a sentença absolvitória transitou em
julgado. Senti-me recompensado: livrara-me, e livrara meus antigos comandados.
B. 3 – ACONTECIMENTOS DE INTERESSE/1970 –
1) Comandante Interino – A partir de Jun70, o TC Fernando Mendes foi
convocado para o primeiro Curso Superior de Polícia, instituído pela PMMG, no
Departamento de Instrução. Esse, por força de lei, tornou-se requisito obrigatório
para o acesso ao posto de Coronel. Substituiu-o, no comando interino do 6º BPM
até Dez70, o Major PM Smith Alves Valentino.
Jair Alves Pinheiro, dos oficiais da sede, era o capitão mais antigo. Foi
designado para subcomandante. Logo abaixo em antiguidade, fui designado para
a outra função de Major – Fiscal Administrativo.
Não conhecia o Major Smith, mas logo fiquei conhecendo. Oficial humilde
e firme nas decisões. Líder autêntico. Arrastava pelo exemplo de conhecimento
profissional e probidade na administração da coisa pública. Foi-me, no decurso
de uma travessia atribulada, uma autêntica escola. Aprendi e apreendi muitos
segredos da profissão, mormente na área administrativa-financeira, na qual
penetrava como “chefe”, pela primeira vez, numa super-unidade, o 6º batalhão.
Foi fácil trabalhar com o Major Smith – ele, Jair e eu – atuávamos na mesma
frequência de ordem, disciplina e respeito ao bem público. Este não podia ter
nenhum desvio de seu emprego ético. Honestidade, como exemplo para a tropa,
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acima de tudo. O Maj Smith não admitia nada de graça no âmbito da unidade;
viatura do batalhão só para serviço; pagava sua refeição e o suco que tomava. Era
o contrário, do que víramos anos pretéritos. Sua presença no comando constituiu
uma Bandeira de Probidade.
2) Oficiais Problemáticos – O 6º BP, no seu período de restauração foi
suprido de excelentes oficiais (turmas de Aspirantes de 1962 a 1969). Contudo, no
meio dos bons, alguns altamente problemáticos. Destaques para dois deles:
(a) Tenente JGA, aspirante de 1969. Oficial extrovertido e inteligente, com
grande penetração social. Em 1970, foi designado para comandar o importante
Contingente de Teófilo Otoni. Em pouco tempo, estava bem participativo
socialmente. Todavia, quando lá estivemos, na Supervisão Eleitoral da equipe do
Cel Pedro, auscultamos alguns desvios: o oficial cometia deslizes no aspecto de
probidade. Alertamos o então subcomandante major Jair Pinheiro. Fez-se um
acompanhamento, via P/2, que detectou a profundidade do envolvimento do
jovem oficial no lodaçal da corrupção. Afastado para submissão a Conselho de
Justificação, não esperou. Parece-me que desertou (ou teria conseguido demissão
antes da iminente expulsão.
(b) CPA, aspirante da turma de 1967. Introspectivo e de pouca convivência
social, características que, segundo colegas de turma, trazia desde o curso de
oficial. Em 1970, foi designado para o comando do Contingente de Itabira, onde,
na convivência, com o experiente Delegado Especial de Polícia, Cel Eurico Mafra,
poderia evoluir na profissão. Porém, o jovem não deu certo. Seu proceder acarretava
uma série de problemas. Em setembro/70, o subcomandante designou-me para
apurar a conduta do oficial em sindicância sumária. Com efeito, concluímos que
ele não servia; foi recolhido à sede e transferido do 6º. Não mais tivemos notícias
dele na PMMG (dizem que falecera ainda jovem). Como algumas condutas
atípicas devem servir de subsídio na formação de futuros oficiais, entendi, por
bem, juntar cópia do relatório da apuração sumária, neste capítulo (Anexo “A”).
3) Delinquentes Ferozes –Estando livre, embora subjudice até outubro, o
Cel Pedro combinara com o Cmt Smith, minha utilização em algum trabalho
de captura, quando o assunto exigisse policial mais experiente, e ele estivesse
impossibilitado de atuar (o Cel Pedro, na condição de Supervisor de Capturas,
possuía algumas Portarias assinadas pelo SSP).
Certo dia, o coronel Pedro estava saindo para uma viagem a BH, e
chamou-me, urgente, à sua residência. Lá, um pequeno proprietário que lhe
expusera uma suspeita: dois indivíduos, desconhecidos, encontravam-se há uma
semana ocupando residência de propriedade vizinha; eram estranhos e sempre
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desconfiados, além de andarem armados; os proprietários estavam ausentes, mas
havia um empregado.
O Cel Pedro, em face da viagem impostergável, não poderia checar, e os dois
oficiais de sua equipe estavam em diligência fora do Estado. Pediu-me para fazer
uma averiguação com o cabo Eucarlindo e o soldado Madaleno. Caso desse algum
problema, e considerando minha situação subjudice, colocasse o Eucarlindo como
chefe da diligência. Prontifiquei-me a executar a diligência, e o tranquilizei.
Fui até minha residência e coloquei um traje civil bem característico de
matuto. Dirigindo o jipão 62, com os dois policiais e o informante bem escondido
atrás, dirigi-me ao local, alguns quilômetros depois da cidade de Alpercata. Ia bem
devagar por estrada de terra apenas carroçável. Quando estávamos perto da casa,
o informante sinalizou: aqueles dois no alpendre. Aproximamos vagarosamente
como quem deseja informação. Porém, eles desconfiaram e correram para dentro
da casa. Incontinenti, parei a viatura e ordenei: – para os fundos, Eucarlindo à
direita e Madaleno à esquerda, eu vou para dentro da casa... Mergulhei pelas portas
abertas, revólver engatilhado. Quando alcancei a porta dos fundos e saltei a escada,
já atirando, eles respondiam aos tiros de meus companheiros, que se protegiam.
Conseguimos atingi-los. Um soltava os miolos da cabeça, outro estrebuchava, não
conseguia responder às perguntas. Recolhemos as duas primeiras armas.
Ao examinar-lhes os pertences, no interior da residência, deparamo-nos
com mais duas armas, diversas identidades, reportagens de jornais cariocas e
acentuada quantia em dinheiro. Enquanto adotávamos providências, o segundo
morreu. Tínhamos, então, dois cadáveres. O esconderijo pertencia a um primo
que, dias depois, localizamos.
Levando os cadáveres para Governador Valadares, contamos como o apoio
do Delegado Especial (parece-me, salvo falha de memória: o Cel Aderbal),
que acolheu o Auto de Resistência lavrado pelo cabo Eucarlindo com todas as
formalidades, conforme necessário, pois eu não poderia aparecer.
Comunicamos com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. No
dia seguinte, recebemos quase dois metros de Telex. Os bandidos eram foragidos;
latrocidas audazes; e tinham no currículo o assassinato de um policial civil.
Problema resolvido, comunicamos, por telefone, com o Cel Pedro, em BH,
tranquilizando-o para que não retornasse de imediato.
A morte dos delinquentes despertou o interesse da pequena Alpercata.
Muito comentada. Todos diziam que a equipe do Cel Pedro fizera a diligência.
Embora eu tivesse passado por dentro da cidade bem disfarçado, um garoto de 12
anos mais ou menos, filho do prefeito, meu conhecido, estava espalhando que o
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“capitão Klinger estava dirigindo o veículo”. Tive de solicitar à irmã desse garoto,
pessoa de minha amizade, que lhe pedisse para cessar o “boato”, afirmando que
ele se enganara com a pessoa. O certo é que o “boateiro” foi advertido, e o assunto
encerrou-se com a satisfação da comunidade em ter se livrado daqueles perigosos
facínoras que se homiziaram tão perto.
Tempos depois, livre do incomodante processo de Manhuaçu, pude atender,
sem nenhuma restrição, os eventuais chamados do Cel Pedro.
4) Estudo Estratégico do 6º BP – A par da função de Fiscal Administrativo da
Unidade, desenvolvi outros encargos. Prestei ao Maj Smith, comandante interino,
a mesma assessoria que fizera ao titular sobre o novo Regulamento Disciplinar.
A pedido do comandante Mendes, que cursava o CSP, desenvolvi um estudo
estratégico sobre a imensa região coberta pelo 6º BP. Tratava-se de um esboço –
cerca de 40 páginas – que seria a base do trabalho de curso (uma dissertação para
aprovação). Esse estudo, não obstante trabalhoso, proporcionou-me uma visão
que ensejou sugestões, via comando, ao Estado-Maior/PMMG.
O 6º, não obstante o desmembramento de uma Companhia que, antes, fora o
embrião do 11º BP, sediado em Manhuaçu, continuava um batalhão gigante: 110
destacamentos (naquela época possuíam muitos distritos que se emanciparam
anos depois), comandados por sargentos ou cabos, e 4 contingentes, sob o
comando de oficiais. Abrangia de Mantena/Aimorés, todo eixo do aço até Barão
de Cocais; de Itabira a Salto da Divisa. A atual BR-116, que atravessava seus dois
maiores polos – Governador Valadares e Teófilo Otoni – era a única ligação
rodoviária Sul-Nordeste, pois a BR litorânea ainda estava em construção.
O controle de efetivo era bastante precário. A S/1 do batalhão registrava um
efetivo de 1932 homens, distribuídos por 7 Cias (uma CCS e seis de polícia). Esse
registro confirmava-se na G1/EMG. Contudo, a previsão de efetivo da unidade, à
luz da lei, era de 1.366 homens; portanto, 566 acima. A discrepância continuava. A
previsão de efetivo para os destacamentos/contingentes, segundo a G1: 4 oficiais,
48 sargentos, 290 cabos e 1.318 soldados – Total: 1660. Uma aberração: a previsão
de tropa destacada com 294 acima do total previsto em lei para o batalhão. E as
evidências persistiam: dos 1.932 existentes, apenas 1.083 destacados.
Resumindo: nossos estudos, exibindo as discrepâncias e preconizando
a criação urgente de um batalhão em Teófilo Otoni, foram encaminhados ao
TC Mendes, sugerindo-lhe apresentar o assunto à discussão, visando uma
reformulação em termos de Estado-Maior da PMMG. Ele acolheu as ideias, levouas à discussão do escalão superior, e, poucos anos depois, organizou-se rigoroso
controle de destacamentos, e criou-se uma seção de modernização administrativa.
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5) PM Preso x Redução Salarial – O comandante interino, Maj Smith,
era um administrador versátil, experiente e muito interessado nos problemas
que afetavam a tropa. Tivemos uma convivência, nos seus 7 meses de comando,
que evoluiu para uma sólida amizade. Mostrei a ele minha experiência, de
dezembro/69 a maio/70, com salários reduzidos em 40% por efeito de prisão
por Pronúncia, tendo uma família a sustentar. Conversamos sobre a situação do
batalhão com diversos praças presas em razão de atividade policial, tendo seus
parcos salários reduzidos. Concluímos que nosso Estatuto fora elaborado por
teóricos que desconheciam a atividade policial. Solicitou-me que preparasse um
estudo sobre o tema, que ele levaria a uma reunião de alto comando. Preparei um
estudo realístico, cuja cópia constitui Anexo “A” deste capítulo. Valeu? Sim. Anos
mais tarde houve uma reformulação profunda.
6) Eleições de 1970 – Em 15Nov, tivemos as eleições para Deputados Federal
e Estaduais, e Prefeitos (mandato tampão de 2 anos) nas cidades que não fossem de
interesse da Segurança Nacional (prefeitos nomeados). À época, numa sequência
histórica, oficiais superiores da PMMG eram designados como Delegados Especial
de Polícia numa macrorregião, como Supervisores da Ordem Pública no período
eleitoral; capitães e subalternos eram designados para municípios problemáticos
na zona dos supervisores. Em 1962, estive sob as ordens do Maj Norberto; em
1965, Maj Jorge Marino.
O Cel Pedro Ferreira dos Santos, designado pelo SSP, ficou responsável por
parte do nordeste mineiro, sediando sua supervisão em Teófilo Otoni. Juntamente
com mais oito oficiais, fomos convocados, e ficamos à sua disposição a partir
de 1ºNov. Pessoalmente, como seu adjunto, percorri diversos municípios da
jurisdição: Carlos Chagas, Nanuque, Águas Formosas, Malacacheta, Itambacuri,
Ataleia, Poté, Ladainha e outros. Diversos oficiais, designados Delegados Especiais,
foram distribuídos.
Tudo transcorrendo em calma – a presença do Cel Pedro constituía fator
psicológico de monta! – tivemos uma tragédia: o jovem capitão Edson Miranda
de Oliveira, do 6º BP, dirigindo a viatura que lhe fora concedida a serviço, para
assumir a Delegacia de Ataleia, capotou em um trecho da estrada de terra (havia
chovido), falecendo, de imediato, em consequência das lesões. A morte estúpida
de um companheiro afetou o moral de toda a tropa. Todavia, o senso do dever
superou o momento de instabilidade pela tragédia.
Eleições e apuração transcorreram em ambiente de tranquilidade. Com
os agradecimentos das autoridades eleitorais, retornamos, no final do mês, aos
nossos pagos.
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B.4 – MARCHA DE 1971–
1) Na Sequência da Normalidade – TC Fernando Mendes retorna do CSP, e
reassume o comando. Recebemos de retorno o comandante amigo, e despedíamonos daquele – Major Smith – que preenchera sua ausência com “engenho, arte e
amor”, e deixava à esteira o reconhecimento de toda a tropa.
Jair Pinheiro, capitão mais antigo (21Abr71, promovido a Major),
permaneceu no subcomando. Retornado de Delegacia um capitão mais antigo,
passei-lhe a Fiscalização Administrativa-S/4, e assumi a S/3, função de capitão.
Estava previsto que eu retornaria em plenitude à Delegacia Supervisora
de Capturas (este era meu desejo, alinhado ao Cel Pedro). Porém, estando o 6º
carente de oficiais, o TC Fernando Mendes pleiteou ao Cel Pedro a protelação
de meu retorno, comprometendo-se com aquele que considerávamos nosso
“Chefe Maior” minha cessão em situações eventuais, isto é, diligências de alta
complexidade, o que ocorreu, efetivamente, em três oportunidades, inclusive uma
delas fora do Estado (Goiás).
O TC Mendes foi transferido para o QOR em 09Set71, passando o comando
do batalhão ao Major Jair Alves Pinheiro. Em 1ºDez71, assumiu um novo
comandante, que fora exonerado do comando do 12º BP (Passos), em 18Nov71.
Acostumados aos comandos de oficiais competentes e sérios, este último nos
chegou acompanhado de alguns comentários desairosos no tocante à probidade.
Contudo, a nós, cabia acatar a sua autoridade dentro da linha do dever.
Sob o comando de Jair Pinheiro, lançamos o jornal mensal do 6º – O
POLICIAL – órgão com notícias da Unidade e lições práticas de polícia. Teve
grande penetração. Porém, o sucessor sepultou o empreendimento.
2) Acontecimento Lamentável –Na leitura da obra de Nelson Rodrigues,
encontramos, iterativamente, a concepção do “Canalha” – é o cretino por todos
os ângulos da personalidade, o pulha, o cafajeste. Caracteriza-se pela total falta de

Solenidade Cívica/1970,
quartel do 6º BPM –
Gov. Valadares
Destaque à esquerda:
Cmt TC Fernando Mendes
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Cerimônia 6º BPM/1971 –
Da esquerda p/direita:
Maj Ferreirinha,
TC Wanderlin Tiradentes,
Sebastião Mendes de Barros
(Pref. Gov. Valadares)
Cmt TC Fernando Mendes e
o Bispo.

escrúpulos. Ao longo da vida, encontrei, infelizmente, dois “Canalhas” em toda a
extensão do termo, como o saudoso escritor entendia. Um, na PMMG; outro, no
meio empresarial, quando Diretor de um Grupo Empresarial, na Bahia. Com o
da PMMG, convivi por algum tempo; quanto ao da Bahia, confrontando-o numa
reunião empresarial, ele mesmo se expurgou do meu convívio.
O da PMMG, que serviu por anos no 6º BPM, cujo nome por respeito aos
seus parentes, pessoas dignas, não declinarei (chamarei de CJ), foi célebre por
condutas inescrupulosas, mas estas devem ficar perdidas na poeira do tempo,
ele próprio se explicará em algum momento dessa trajetória cósmica da alma.
Todavia, teve um fato, em 19Nov71, que impõe relato.
Antes, porém, um esclarecimento sobre temas da década de 60. O 6º BP,
considerado nos primórdios da década como batalhão de pistoleiros, teve
excelentes e ativos comandantes que, em parceria com o Cel Pedro, expurgaramno desses “cancros morais’. Muitos praças foram excluídas ou expulsas à luz do
antigo RDE; outras, transferidas, por conveniência da disciplina, para a capital ou
regiões educativas. Contudo, alguns por uma leniência que não nos cabe analisar,
não reconverteram ao bem, e tiveram até proteção. O perigoso e audaz soldado
Antônio Augusto, com a sua capacidade de enganar, tornou-se protegido de altas
patentes, inclusive comprometeu-se num homicídio a mando de um famoso
Delegado de Polícia.
Esse Antônio Augusto, autêntico líder da “marginalidade”, conseguiu
reformar como cabo, e retornou ao Vale do Rio Doce para responder antigos
processos. Ele e mais quatro soldados processados por crimes graves compunham
o único xadrez da Unidade.
Foi o pivot dos acontecimentos de 19Nov71. Estes serão relatados no Anexo
“C”, que constitui um “relembramento”, escrito em um dos meus cadernos de
recordações, 15 anos depois dos fatos (Nov985).
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ANEXO “A”
Anexo “A” ao Capítulo VIII, obra ‘UM ANDARILHO DA POLÍCIA”,
Primeira Parte, referente ao ítem “2” – Oficiais Problemáticos – de B.3,
Acontecimentos de Interesse/1970.

“1º/10/70 – Sr. Sub. Cmt. – Em cumprimento ao despacho em documento
incluso, estive em Itabira, onde procedi a uma sindicância sumária em torno da
atuação do 1º Ten. CPA à frente daquele DPol, conforme relato abaixo.
O oficial, tão logo chegou a Itabira, assumindo o comando do DPol, foi
recebido de maneira efusiva pelo sr. Cel PM Eurico Mafra, Delegado Especial de
Polícia, que o tratou como a um filho.
A autoridade ficara satisfeita em ter um oficial no comando, e pretendia
transmitir-lhe um pouco de sua vasta experiência ao jovem que, pela primeira
vez, atuava diretamente no serviço policial. Contudo, o tenente CPA não quis
aproveitar-se dessa disposição do veterano oficial superior, e procurou imprimir
um ritmo próprio ao serviço policial, contrariando, assim, a orientação da
autoridade policial, com a qual ele deveria entrosar-se, mormente em se tratando
de um superior hierárquico acatado e respeitadíssimo na Corporação.
Sob a orientação impulsiva do tenente CPA, começaram a surgir casos de
arbitrariedade e espancamentos no destacamento, provocando, inclusive, a ida de
um Delegado da Corregedoria em Itabira.
De certa feita, o próprio Delegado chegou a surpreender o oficial dirigindo
o espancamento de um rapaz no interior do prédio da delegacia, sendo necessária
sua enérgica intervenção para cessar o ato arbitrário. Embora a vítima estivesse
sendo acusada de pequenos furtos, tratava-se de elemento conhecido, e seu
espancamento colocaria mal a polícia perante o povo itabirense, que, por natureza,
repudia qualquer tipo de violência, o que também não se coaduna com a atual
orientação da corporação.
Apreensivo com as atitudes impensadas do oficial, o coronel Mafra
procurava sempre adverti-lo e orientá-lo, explicando que não ficava bem ao oficial
comandante da tropa estimular a violência entre seus subordinados, pois criaria
uma situação insustentável. Porém, o tenente CPA, revelando imaturidade e gênio
irascível, repudiava os métodos ponderados de seu superior. Ao contrário, em
atitude ousada, tentava desconsiderar as ponderadas orientações, arguindo que
seus métodos violentos é que davam resultados práticos.
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Assim sendo, foi-se criando uma situação insustentável, porquanto o tenente
chegara, inclusive, a criar normas para o carcereiro, usurpando a competência do
Delegado de Polícia. Proibiu o funcionário de, na parte da manhã, entregar, como
era praxe, a relação dos presos correcionais à autoridade policial, só podendo
fazê-lo após ele – tenente CPA – avistar-se com o mesmo.
Com os civis, o comportamento do tenente era ríspido e incompreensível,
o que estabelecia à sua volta um clima de antipatia, com reflexos negativos
para o DPol.
Quando dos recentes acontecimentos políticos em Itabira, que redundaram
no suicídio do Prefeito, e estando ausente o Cel. Mafra, o tenente CPA mais uma
vez revelou falta de tarimba, além de grande imaturidade: destratou familiares do
suicida e um cônego residente há mais de 25 anos na cidade. Não teve o oficial
a necessária ponderação e equilíbrio emocional para agir em situações críticas.
Sua falta de educação e rudeza no trato com o público acarretaram inúmeras
reclamações ao Cel Mafra, quando de sua chegada à cidade.
Da morte do Prefeito até seu enterro, a situação ficou tumultuada,
principalmente quando da missa, que quase se transformou em comício de apoio
ao falecido. A autoridade policial, com apenas três soldados, teve de envidar
ingentes esforços para manter a ordem, porquanto o tenente CPA permanecera no
quartel com o reforço sem dar-lhe a conveniente cobertura. O Cel Mafra somente
foi avistar-se com o oficial no cemitério, para receber do inexperiente tenente, ao
invés de colaboração, censuras por estar permitindo que o povo desfilasse perante
o cadáver antes que o mesmo fosse baixado à sepultura.
Após o enterro, a autoridade policial seguiu para Belo Horizonte a chamado
do Secretário de Segurança Pública, quando então recebeu um telefonema
do tenente CPA que lhe informava de detivera dois indivíduos que tentavam
dinamitar residências de adversários do ex-prefeito. Diante da notícia alarmante,
o Cel Mafra autorizou que os dois detidos fossem recambiados para o DOPS
(DVS), porém o oficial deveria procurá-lo na capital para apresentá-los naquela
repartição. Todavia, o tenente não cumpriu a recomendação, indo diretamente
ao DOPS.
Retornando a Itabira, o coronel Mafra fez uma sindicância, concluindo que
o tenente fora precipitado, pois enviara ao DOPS dois funcionários da prefeitura
que falavam algumas bobagens num momento de bebedeira, isto num bar, às
02h00 da madrugada. O assunto não comportava o aparato armado pelo oficial,
como também o espancamento que os indiciados sofreram.
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Apesar de tudo isso, a autoridade não queria o afastamento do tenente CPA,
ao contrário, queria dar-lhe uma oportunidade, trazendo-o à realidade. Para tanto,
dirigiu-se ao Cel Drumond, pedindo-lhe para chamar o tenente a Belo Horizonte,
a fim de que o mesmo recebesse orientações da Diretoria de Operações, e sustasse
o recolhimento de um sargento e um cabo até que a situação em Itabira melhorasse.
Chegando em Itabira, deu ciência ao tenente CPA para sustar o recolhimento dos
dois até ser chamado a Belo Horizonte, como realmente o foi. Contudo, o tenente
se mostrou rebelde, dizendo que primeiro ia ao batalhão e conduziria o sargento
Osmar, um dos que seria recolhido. O sargento só não veio à sede porque houve
um acidente no caminho, e ele retornou. Com essa atitude do oficial, o Cel Mafra
chegou à conclusão que o melhor caminho seria pedir sua substituição à frente do
comando do DPol de Itabira, para evitar um mal maior.
O Cel Mafra, embora ressaltasse os aspectos positivos do oficial – que se
esmerou na disciplina e apresentação dos homens – traçou com exatidão o seu
perfil que confere exatamente com a sua conduta moral, já conhecida pelos que
com ele convivem. Em conversa com seu superior, o tenente CPA exteriorizou
profundos sentimentos de recalque e frustração na carreira que abraçou, revelando
que seu sonho era ser engenheiro, e que seu pai fora muito rigoroso e autoritário
na criação dos filhos. Além disso, revelando desequilíbrio psicológico, gostava
de contar suas façanhas em que sobressaia sua figura de homem valente, que não
carrega desaforos, principalmente de superiores.
Em suma, o comportamento do oficial tem sido bastante infantil, digno
de um ‘menino pirracento’ que gosta de impor seus pontos de vista, mesmo que
errado, não aceitando o diálogo nem a orientação dos mais experientes.
A meu ver, o oficial é completamente imaturo, e essa curta experiência de
comando, ressaltou que ele ainda não possui condições de ser lançado no serviço
policial, em posição de chefia. Talvez, no futuro, quando levar alguns ‘tropeços
pela vida’, reformule seu modo de agir e os errôneos conceitos da missão policial.
Mas, atualmente não, pois é recalcado, imaturo e sem equilíbrio emocional.
É o meu parecer, s. m. j.”
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ANEXO “B”
Anexo “B” ao Capítulo VIII, obra “Um Andarilho da Polícia”, Primeira Parte.
Complementa o nº 5 – PM Preso x Redução Salarial – letra B.3, do título “B” 1979/1971
– Provas e Recompensas.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Assunto: situação do elemento da Polícia Militar preso à disposição
da Justiça.
“I -CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
É fato batido e reprisado que a espinhosa missão policial se envolve de certas
peculiaridades que nenhuma outra apresenta.
Estribado em nossa experiência de alguns anos de labor, da convivência direta
com os misteres específicos da profissão, procuraremos, embora palidamente,
mostrar que a atividade policial difere de todas as outras, mesmo as que lhes são
semelhantes ou guardam uma certa correlação. O serviço militar em tempo de paz
ou a ministração da justiça não oferecem os perigos e peripécias da função policial.
A atuação policial se faz, via de regra, num cenário passional, ainda no
entrechoque das paixões. O Juiz e o Ministério Público, seus serventuários e
auxiliares, trabalham e atuam dentro de um contexto diferente e mais suave,
ou seja, no ambiente calmo dos gabinetes ou dos tribunais. Nas salas, estudam,
pesquisam e planejam. As decisões nascem de um refletir calmo e demorado.
O mesmo não ocorre com o policial, aquele que atua na solução de ocorrências
junto ao povo; o fato delituoso prestes a ocorrer, ou acontecido, não se coaduna
com a demora. O delito é impetuoso, surpreendente e imprevisto para a vítima,
emerge em qualquer tempo e lugar. A decisão policial, seja da autoridade ou do
simples agente, deve vir de pronto e sem delongas. O certo é que aconteceu o
ilícito, aflorou o fato delituoso, os prejudicados ou a comunidade não podem
esperar, as providências devem ser rápidas e objetivas.
Um simples e humílimo policial há de se defrontar, não raras vezes, no
exercício de suas funções rotineiras, com ocorrências complexas, que exigirão
dele alto tirocínio e senso de equilíbrio na solução de pronto.
A rotina policial proporciona a mais variada gama de situações críticas: ora a
prisão de um ébrio furioso, ora o desarme de insensato que ameaça a integridade
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física de outrem, ora a interferência para a elisão de um conflito de rua, ora a
condução coercitiva de um débil mental agressivo, ora o domínio de um facínora
perigoso, ora a repressão de transviados e irresponsáveis, ou a toxicômanos...
Em circunstâncias sempre melindrosas, agindo preventiva ou repressivamente, o
policial está sujeito a desacatos, resistências ou ataques à sua integridade física ou
à vida. Nenhuma classe, categoria ou profissão vive, na frequência e habitualidade,
sob a égide do perigo, como o policial.
Há profissões que, pela essência da função, podem representar perigo.
Porém, quando este é previsível, recorre-se à proteção policial. Exemplificando:
Oficial de Justiça, Fiscal de Rendas... Na verdade, o policial é o aríete, o baluarte
contra o perigo. A classe policial é a única que, em tempo de paz, tem o dever legal
de enfrentar o perigo, inclusive, se necessário, com o sacrifício da própria vida.
O atual Corregedor de Polícia, policial de muitas jornadas, num de seus talentosos pareceres, expressa-se: “...Exercitar a função policial sempre foi e continua sendo uma das mais difíceis atividades humanas (...) Exercer função policial
é tão difícil como carregar ‘ovo na colher’ e equilibrar-se para não deixá-lo cair...”.
Exemplo vulgar, mas que retrata fielmente em que consiste nossa profissão.
Para julgar a função policial, é necessário tê-la vivido em todas as suas
nuances. É muito fácil dizer que um policial se excedeu ao ferir ou matar um
facínora, ao prender um marginal, ao reprimir um conflito. Porém, a grande
diferença está entre observar e atuar; entre ser assistente e enfrentar o calor da
luta. Qual seria nosso comportamento ao ser desacatado ou atacado por um
desordeiro a quem fôramos desarmar? Teríamos o comportamento do covarde?
Traríamos o ônus do vexame e da vergonha para a Corporação? Enfim, qual seria
nossa atitude em situações críticas, como as que se apresentam, comumente, ao
policial da patrulha?
O incontestável, talvez não percebido pelos eruditos de gabinete, é que ao
policial quase sempre se deparam os dilemas: MATAR ou MORRER – AGIR ou
ACORVARDAR-SE. São situações que emergem no dia a dia do policial. A área
do 6º BP constitui exemplo patético de situações perigosas que se espalham por
todos os quadrantes dos Vales do Rio Doce, Mucuri, São Mateus e Jequitinhonha.
Todos os anos, inúmeros companheiros tombam no cumprimento do dever, e
outros são processados e presos por crimes em serviço, onde não havia alternativa
para escapar honrosamente e com vida. E os presos, às vezes, permanecem por
anos diante da inércia dos tribunais.
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II – O POLICIAL PERANTE A LEI PENAL (SUBSTANTIVA E ADJETIVA)
Se existe uma profissão tão perigosa, que se exerce em defesa da sociedade,
seria lícito e justo que a Lei Penal lhe fosse mais suave. Sê-lo-á a Lei Penal
Brasileira? NÃO! É a resposta cristalina. O tratamento legal em nada favorece ao
policial; ao contrário, em alguns casos, trata-o pior que ao delinquente comum.
Sem dúvida alguma, existem as excludentes de criminalidade, que amparam
não só ao policial, mas a qualquer cidadão que haja em conformidade com o
dispositivo legal.
Suponhamos, e isto é frequente no enfrentamento com marginais, que
o policial, ao cumprir um Mandado de Prisão, encontre resistência, e como
prescreve a lei, empregue os meios imprescindíveis, e mate o oponente. Lavrará
o Auto de Resistência e o encaminhará à autoridade policial. Esta, por sua vez,
instaurará o Inquérito Policial e, no seu relatório, concluirá que o policial agiu no
estrito cumprimento do dever legal e em Legítima Defesa, remetendo-o a Justiça.
Embora o Promotor de Justiça reconheça a excludente manifesta, não se absterá
de oferecer a Denúncia Crime, pois se trata de comportamento absurdo que guia a
maioria dos titulares da pretensão punitiva do Estado. Na Delegacia de Mantena,
em dois casos o Promotor de Justiça, em pareceres de uma clareza meridiana,
acolheu os Autos de Resistência e pediu o arquivamento dos Inquéritos, o que
foi aceito pelo magistrado. Entretanto, essa conduta, que deveria ser norma, é
exceção, e somente adotada por juristas de largueza intelectual.
Assim, de acordo com a normalidade vigente, mesmo havendo a excludente,
mas o Ministério Público denunciando, os Juízes, de um modo geral, aceitam-na,
e tornam o policial que, as vezes arriscando a vida, vencera a resistência, um réu
em processo-crime. Começa, então, a via crucis daquele que não foi omisso nem
covarde. Instrução criminal que o torna subjudice; não pode fazer cursos nem ser
promovido. Fecha-se a carreira.
Com a justiça morosa, o que não é segredo em Minas Gerais, o processo
haverá de se prolongar por anos, até que o Juiz, reconhecendo a excludente de
criminalidade bem manifestada, afirmada e comprovada, absolva sumariamente
o policial, que já sofreu graves prejuízos na carreira. Todavia, há juízes que, por
sentimento de rigorosidade para com a Polícia, ou por comodismo decisório, ou
quando a pseudovítima pertence a família poderosa, ou mesmo por influência
política, preferem remeter a questão para o Tribunal do Júri. Então, a pronúncia
com prisão. E por quanto tempo o policial permanecerá na injusta privação de
liberdade, com todos os prejuízos decorrentes?
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Dizíamos que, em muitos casos, a lei trata o policial pior do que a um
delinquente comum. É o caso da Lei 4898, de 19Dez65. Vejamos um trecho
do bem fundamentado comentário que dela faz o erudito e experiente policial
Corregedor de Polícia – Dr. Zaluar Campos Henrique (Revista Minas Policial nº
2, ano VII, p. 64):
“...Enquanto nossa lei penal adjetiva prodigaliza meios de defesa ao criminoso
mais abjeto e de alto periculosidade antissocial, inclusive lhe ensejando os
variegados incidentes processuais e a perpetuação dos feitos da fase instrutória,
com a consequente resultante das não pouco comuns extinções da punibilidade em
virtude de prescrições das respectivas ações penais, a Lei 4898, como que em rápidos
passos de mágica, permite que a uma autoridade pública seja lançada a pecha de
‘réu’, sem qualquer elemento prévio probante da configuração delituosa.
É preciso salientar que não se advoga tolerância em favor de qualquer
autoridade que tenha cometido ou venha a cometer abusos, mas, pelo contrário,
esposamos a ideia de que todo o excesso condenável deve ser reprimido.
Censuramos, todavia, o vexame de sujeitá-la a um processo sem indagar pelos
meios regulares se há existência de crime e de indícios de que ela é autora. É solução
que o nosso atual Código de Processo Penal repudia peremptoriamente, quando, de
maneira sábia, em seu art. 513 e seguintes, instituiu o processo e julgamento dos
crimes de responsabilidade dos funcionários públicos (...) De fato, é indefensável que
sobredita Lei 4898, em seus artigos 12 e 13, admita que o Ministério Público inicie
a ação penal contra a autoridade, independentemente de inquérito ou justificação,
e mesmo sem qualquer prova e, no prazo de quarenta e oito horas, denuncie o
RÉU DESDE QUE O FATO NARRADO PELO REPRESENTANTE CONSTITUA
ABUSO DE AUTORIDADE. Incrível que se confira a qualquer desclassificado social
o arbítrio, mediante simples alegação de um pretenso fato narrado configurativo de
delito funcional de processar uma autoridade...”
Justo e procedente o clamor da Autoridade Policial! Contudo, se ela, como
Autoridade Policial, sente insegurança diante uma lei iníqua e draconiana, então,
questiona-se: Como ficará o simples agente policial? O soldado, ou o investigador?
Com efeito, realidade irretorquível, nossa legislação não concede ao policial
nem o tratamento da equidade. A Polícia tem o dever de enfrentar o delinquente
em piores condições; nem mesmo uma situação de igualdade se lhe confere
perante a lei. No entanto, é o Estado que exige o cumprimento da lei, e para isto
dispõe de sua força pública, mas não oferece aos seus membros a mínima garantia
no âmbito dos exercícios funcionais. O caso de dizer: ser policial é uma aventura
arriscada!
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Infere-se, pois, que é muito fácil um policial ver-se processado no exercício
de seu múnus; qualquer marginal de pior espécie pode erigir-se em vítima, e
sua palavra será o suficiente para lançar o oponente – o guardião da sociedade
– na situação vexatória de réu. A posteriori, poderá provar o contrário; porém,
quem ressarcir-lhe-á o prejuízo moral? Quem fará com que nele volte a vibrar o
sentimento de servir à sociedade e à pátria com o sacrifício da própria vida?
De nenhum modo o policial se livra do processo, mesmo, como afirmamos,
esteja inocente ou enquadrado nas excludentes de criminalidade. À guisa de
formação de um juízo sobre o tema, vejamos como se expressou, em artigo, um
Promotor meu amigo:
“...É de clareza meridiana que o agente ficará sujeito a processo-crime, caso
encontre resistência e seja obrigado a usar violência. Exige-se, para a absolvição do
agente que o mesmo prove estar cumprindo um dever, e também, a sua legalidade...”
Esse Promotor fora Advogado contratado do 6º BP, por algum tempo.
Malgrado sua obtusidade intelectual, fora aprovado em concurso público, e suas
ideias aberrantes, por incrível que pareça, prosperavam em alguns segmentos
do judiciário.
Diante do quadro desfavorável, depreende-se que o policial que patrulha ruas
e logradouros públicos, em ambiência de contato com marginais e desordeiros,
estará sempre na iminência de ser processado, caso seja um cumpridor do dever
em defesa da sociedade.
III – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO 6º BP
Processado o homem, a par do natural prejuízo que a nova situação de réu
lhe acarretará, vêm os prejuízos materiais. A Unidade, pela ação dos diversos
comandantes que por aqui passaram, tem compreendido a situação e procurado
minorá-la.
O Centro Social da Unidade, através de Advogado contratado, dá assistência
no processo. Todavia, na prática essa assistência é quase sempre ineficaz, não por
incapacidade de nosso causídico, mas sim, porque é princípio cristalino, mormente
nas comarcas desta região, da necessidade de um Advogado local que, mesmo
não dispondo de elevado gabarito profissional, conhece as manhas e tretas da
comarca, e saberá conduzir o processo pelos melhores caminhos. Esse Advogado
tem honorários e custos adjacentes, mormente para satisfazer a excessiva ganância
dos serventuários da justiça, salvo raras exceções. São situações de fato, das quais
não há trilha de escape, quando se imerge nas garras da “justiça brasileira”.
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IV – O POLICIAL PRESO
Recapitulando: o policial, ao cometer um crime em serviço, e estando
simplesmente subjudice, sujeitar-se-á as seguintes restrições:
não poderá ser cogitado para promoção;
ser-lhe-ão vedados os cursos da Corporação;
retirará de seus vencimentos uma parcela para despesas com advogado local,
cartório e serventuários.
Entretanto, até aí a situação ainda é palatável, pois o policial continua com
os seus vencimentos intactos. Todavia, se por um azar ou circunstância qualquer,
acontecer a prisão – preventiva, ou por pronúncia, ou aguardando recurso... –
coitado do infeliz que teve a ousadia de cumprir com o dever!
Entendamos a situação por faixas.
a) O cabo ou soldado, quando presos, perderão as seguintes vantagens: 30%
de Tempo Integral e 20% de Função Militar, totalizando 50%.
b) O sargento e o subtenente perderão: 30% de Tempo Integral, 20% de
Função Militar e 10% de Abono de Fardamento, totalizando 60%.
O que nos interessa principalmente é a situação dos cabos e soldados, que, pela
natureza de suas atividades de patrulha, estão mais próximos de enfrentamentos
que podem redundar em processo-criminal e prisão.
Trágica e triste verdade! O policial preso sofre um decréscimo violento em
seus salários, afetando sobremaneira seu equilíbrio financeiro, mormente se se
tratar de um chefe de família responsável por pesados encargos. Paradoxalmente,
no momento em que mais precisa do amparo da Corporação (pela qual se
envolveu em processo e acha-se preso!), enfrenta a fúria de um Estatuto que lhe
veda todos os direitos, ignorando que, não fosse os imperativos da profissão, não
estaria criminoso.
Para o policial preso, acena-se o caos, o desequilíbrio familiar: tirar filhos
da escola; mendigar aos fornecedores civis para que sua família não passe por
privações. Decorrente de tudo isso, vem a desilusão, o desinteresse pela profissão;
o exemplo negativo para os colegas que, em possíveis situações adversas, preferirão
a omissão ou a covardia escondida.
Entendemos que um Estatuto Militar não pode generalizar. Urge fazer uma
distinção entre os crimes cometidos no decurso da vida particular, daqueles
que são inerentes à função policial. Por uma questão de coerência ao status
profissional, nosso Estatuto deve se adequar. Não é justo que o soldado que
adentra em processo-criminal em razão de sua atividade profissional tenha o
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mesmo tratamento daquele que comete delitos por razões particulares no âmbito
de sua vida privada.
À vista do exposto, seria conveniente sugerir ao Escalão Superior um
reestudo do artigo 55 do EPPM, de forma a que os vencimentos do homem –
que se constitui de soldo e vantagens constantes – sejam intocáveis, pois estão
incluídos no patrimônio familiar. Se alguma vantagem tenha de ser suprimida,
busquemo-las entre as ocasionais ou eventuais, como localidade especial,
representação, gabinete etc. Por outro lado, antes de se aplicar sanção pecuniária,
seria conveniente a constatação, via Sindicância Regular ou IPM, se o crime
cometido foi decorrente de ação policial legítima e impostergável.
Não pretendemos, e é de bom alvitre salientar, acobertar policiais atrabiliários,
corruptos e achacadores, isto é, os maus que enxovalham a instituição. Queremos,
isto sim, alertar para a situação desfavorável dos servidores que se tornam
‘criminosos’ em razão de ações policiais legítimas, e para o problema social com
a situação a que são lançados. Autêntico quadro de injustiça profissional e social!
Poderá, algum erudito de gabinete, argumentar que a atual situação deve
persistir, porquanto constitui um ‘freio contra ações violentas e arbitrárias’. Ora,
raciocinar assim é ignorar o óbvio, ausentar-se da realidade, crua e nua, da vida
policial. A Corporação, cônscia e madura, evita os excessos e desvios de sua
tropa, através de medidas mais salutares, ou seja, criteriosa seleção, formação
profissional irrepreensível, instrução ativa e periódica, eficiente, eficaz e efetiva.
Ademais, o regulamento disciplinar existe para educar e coibir desvios.
Cremos que o tema abordado, importante e fundamental para a saúde da
Corporação, deve ser levado ao conhecimento do Exmo. Sr. Cel Cmt. Geral que
é um chefe sábio e justo, e, certamente, reestudará o problema de forma a melhor
atender aos anseios dos servidores milicianos”.
Governador Valadares, 24 de setembro de 1970
(Klinger Sobreira de Almeida, Cap. PM)
Fiscal Administrativo
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ANEXO “C”
Anexo “C” ao Capítulo VIII, obra “UM ANDARILHO DA POLÍCIA”, Primeira Parte.
Complementa o ítem “2” – Acontecimento Lamentável – de B.4 – Marcha de 1971.
Texto elaborado pelo autor 15 anos depois do “Acontecimento”.

“RECORDANDO – Célebre caso Antônio Augusto – Data: 19Nov971 –
6ª feira – Dia da Bandeira. Tendo retornado de Teófilo Otoni, achava-me, na parte
da manhã, da sede da Delegacia Supervisora de Capturas, preparando, a pedido
do Cel Pedro, um relatório sobre recente atividade de deslindamento de roubo de
gado, da qual participara. Almocei, e fui para o batalhão, não tendo participado
da cerimônia de exaltação da Bandeira Nacional, ocorrida às 12h00.
Tão logo cheguei, o capitão CJ, que respondia pelo subcomando, procuroume. Estava nervoso e apreensivo. Estranhei, pois praticamente não conversávamos;
considerava-o um canalha indigno, com o qual só tratava assuntos de serviço (eu
respondia pela função de Fiscal Administrativo). Sua fala denotava ansiedade e
medo. Logo, disse-me o que desejava.
Durante a cerimônia da Bandeira Nacional, estando a tropa formada, os
quatro presos do xadrez, comandados por Antônio Augusto – todos embriagados,
vaiaram o comandante, chamando-o de Urutu, e toda a cerimônia. Ninguém
conseguira acalmá-los. Terminada a cerimônia avacalhada pelos ébrios, o Maj Jair
– oficial sério, brioso e, por alguns, temido – determinara a ele capitão CJ que
desenvolvesse, de imediato, uma sindicância para apurar como a bebida alcoólica
chegara no xadrez. Providências drásticas, exigia o comandante, seriam tomadas,
com urgência, ainda na 6ª feira.
Lembro-me como se fosse hoje: CJ tremia, e suplicava-me para que nada
fosse apurado, pois Antônio Augusto era perigosíssimo, e ele CJ tinha família com
crianças pequenas. Pedia-me, chorosamente, que eu, como único oficial que tinha
proximidade com o comandante Jair, solicitasse suspender a sindicância, e tão
somente transferisse Antônio Augusto e os outros presos para um batalhão vizinho,
ou para a Cadeia Pública. Era ridículo o espetáculo que CJ me proporcionava. Fui
com ele à presença do comandante Jair, mostrei-lhe CJ em frangalhos pelo medo.
Na ocasião, coloquei-me à disposição para uma imediata apuração. O comandante,
aliviado, aceitou, e repreendeu CJ, quando esse expressou-se vergonhosamente:
– o Klinger é da captura e temido por eles... Após minha decisão de assumir a
apuração, CJ parecia ter saído do inferno, estava em êxtase. Minha ação suprira
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sua covardia como subcomandante incompetente, porquanto vinha deixando a
disciplina do batalhão derrapar.
Na presença dos dois, fui claro: – São homens perigosos, conheço-os bem;
estão embriagados, possivelmente haverá alguma violência, pois terão de entregar
quem leva a bebida alcoólica ao xadrez... Vou tentar resolver tudo hoje ainda, ou
varo a madrugada de sábado...
A situação era a seguinte: O cabo Antônio Augusto, pistoleiro expurgado
do 6º, mas endeusado por ingênuas autoridades da Capital, tornara-se um líder
dos malfeitores. Retornando ao 6º, onde deveria ficar preso para responder
processos criminais na região, ocupava, há mais ou menos um mês, o único
xadrez da unidade (improvisado num corredor que dava acesso a repartições
administrativas e possuía janela para o pátio fronteiriço), juntamente com mais
três soldados envolvidos em crimes graves, um deles com suspeita de ‘pistolagem’.
Antônio Augusto tornara-se o líder do xadrez. Queria o quartel por
menagem, o que não lhe foi dado. De repente, seu comportamento ficou acintoso.
Tudo indicava que ele e os demais se embriagavam. O fraco subcomandante CJ
tinha receio de adotar providências rígidas. A maioria dos oficiais ou sargentos,
quando passavam pelo corredor do xadrez, eram ofendidos. Assim, passaram a
evitar certas repartições. A situação, diante da inércia do subcomandante e dos
oficiais de dia, explodiu no dia 19Nov: comandante e tropa vaiados; a Bandeira
Nacional insultada.
Reuni uma equipe comandada pelo sargento Wlamir (Mirim), meu antigo
auxiliar da Delegacia de Mantena, e requisitei alguns soldados da captura, inclusive
o escrivão. Mandei que trouxessem à minha presença, um a um, os soldados
presos. Antônio Augusto seria o último.
Primeiramente, trouxeram-me o temido SC, antigo e valoroso soldado que
me auxiliara, anos antes, na captura de ladrões de animais. Nos anos seguintes,
derrapara para o álcool e violência. Cumpria pena por homicídio, e estava prestes
a ser excluído. SC arrepiou para sair do xadrez; o sargento e seus auxiliares tiveram
de empregar violência para algemá-lo e retirá-lo. Na minha presença, valendome do antigo companheirismo da captura, capitulou e contou-me tudo sobre o
abastecimento de álcool no xadrez. Desmoralizado, retornei-o ao xadrez.
Em seguida, mandei buscar o Bispo e o Iraci. Ambos prestes a serem
excluídos. Iraci, que era preso de pátio, dias antes, pilhado por um tenente na zona
boêmia, recusara a prisão e desmoralizara o oficial. Bispo, de muitos homicídios,
matara, há meses, um colega com tiro no ouvido, à traição. Ambos, alertados
pelo que ocorrera com o respeitado SC, abriram-se completamente. Desnudaram
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o esquema logístico da bebida alcoólica. Concomitantemente, distribui oficiais
e sargentos para prender todos que tinham papel principal ou conivência com
o abastecimento de álcool: 3 sargentos, 4 cabos e 6 soldados – total de 13.
Aumentando meu número de auxiliares, começamos a inquiri-los, e a verdade
veio à luz.
Ao final da tarde, esclarecimento total. Faltava, entretanto, interrogar o
principal, o líder famoso: Antônio Augusto. Queria tirá-lo do xadrez, devidamente
algemado, como os outros, no momento em que toda a tropa estivesse formada
no pátio interno. Seria uma demonstração, conforme informei ao Major Jair, de
cunho psicológico. Seria o reerguimento da ordem e da disciplina profundamente
arranhada. A desmoralização de Antônio Augusto impunha-se.
Tropa formada, por volta das 18h00, tendo à frente os oficiais, mandei buscar
Antônio Augusto. O Sgt Wlamir retornou, dizendo-me:– Antônio está no fundo
do xadrez e declarou que só sai morto.
Antônio Augusto conhecia-me, e muito bem. Fora um dos melhores policiais
de minha equipe de captura em 63/64. Retirei-o da equipe, quando suspeitamos
de sua ação paralela: matava por dinheiro. Diante da situação, vi-me num desafio:
tudo ou nada; ou ele me acatava, ou eu cumpria o que ele publicamente pleiteava –
‘só saio morto’. Fui para a frente do xadrez. A equipe me assistia, alguns de longe;
outros, curiosos pelo desenlace.
Antônio Augusto – o líder, o idolatrado pelos caráteres frágeis, o temido
pelos covardes... – estava majestoso no fundo do xadrez, cuja porta mandara abrir.
Determinei a retirada dos outros três presos, algemados. O desafiador lançou,
novamente sua ousadia: – ‘daqui só saio morto’. A inquietação correu como um
rastilho de fogo pelo quartel. O sargento Wlamir estava próximo com as algemas
preparadas. Eu conhecia Antônio Augusto, mas ele também me conhecia; fora
meu companheiro de perigosas jornadas, e jamais presenciara um vacilo meu.
Ao contrário, ele vacilara, deixando-se atrair pela cobiça do dinheiro, do luxo, e
alugando seu revólver para matar inocentes.
Determinei, firme e seguro: – Companheiro, avance com os braços esticados
para receber a algema. Você é novo, pode recuperar-se. Tenho-lhe estima.
Enfrentamos muitos perigos juntos. Não gostaria de matá-lo, mas, se necessário,
matarei. Você sabe!
Ele olhava-me fixo. Dois homens da captura – Sebastião e Irazi – ladeavam
o Sgt Wlamir, que algemaria o preso. Esperei um pouco; desabotoei o coldre, e
empunhei meu .38 Emblema da República, bem conhecido do oponente. Dei-lhe
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o derradeiro alerta: – Vou contar 30 segundos para que você. Ao final, morrerá ou
será arrastado ferido.
Quando atingi a contagem de 8 segundos, Antônio Augusto se moveu, e
foi ao encontro do sargento, estendendo os braços. Ao iniciar a caminhada,
expressou-se: – Eu sei que o senhor seria capaz de matar-me, por isto me submeto
a esta humilhação! Eu o conheço bem, senhor capitão Klinger!
Algemado, cabisbaixo e derrotado, o cabo ref. Antônio Augusto – pistoleiro
famoso e imbatível – caminhou pelo corredor rumo à minha sala de interrogatório.
A tropa formada o viu. Assistiu ao esboroamento do ídolo de barro.
Prossegui a apuração até às 23h00. O Cmt Jair conseguiu, numa conversa
com o Delegado Especial, a transferência de Antônio Augusto para um xadrez
da Cadeia Pública. O enquadramento disciplinar dos treze envolvidos na rede
logística do álcool começou à noite, com aplicação imediata de prisão.
Nessa apuração veloz, conheci toda a extensão do caos disciplinar do 6º,
estando no exercício um subcomandante covarde. O cabo ref. Antônio Augusto,
embora preso, havia criado um poder paralelo no interior da unidade. Havia uma
vassalagem geral. Oficiais e sargentos não coniventes eram humilhados, de forma
ostensiva,quando de serviço e tinham de checar o xadrez ou passar em frente. O
capitão CJ, subcomandante, qual um coelho amedrontado, tomava conhecimento,
mas tinha receio de levar o problema ao comandante (também tinha medo do
Major Jair!). Poucos oficiais tiveram coragem de enfrentar o problema e, dentre
eles, cito o valoroso tenente Maurício Alves da Silva (hoje, na reserva, como
major). A maioria preferia evitar contatos e esconder as humilhações.
Ao deixar o quartel, tarde da noite, senti que o clima era outro. Oficiais e
sargentos retardatários, agradeciam-me. Fui para casa, dormir o sono dos justos.
Levantei-me cedo. A partir das oito horas, comecei a receber visita de alguns
oficiais, inclusive do capitão-médico Genserico. Surge-me algo que me estarreceu.
Eis o relato: durante a revista dos oficiais, o capitão subcomandante, o canalha
CJ, investira contra a minha pessoa. Dizia aos oficiais que eu empregara violência
contra indefesos soldados; que ia pedir providências ao comandante; que exigia do
capitão-médico o exame dos que estivessem lesionados; que a violência praticada
pelo capitão Klinger era inadmissível.
Increditável! Socorrera o ‘canalha’; aliviara seu medo; e ele me apunhalava
pelas costas. Liguei para a residência, disseram-me que tinha ido para o quartel.
Fui ao quartel, na firme intenção de fazer-lhe o que não fizera com Antônio
Augusto. À essa altura, o comandante Jair, que já estava sabendo da traição de CJ,
e me conhecia, também fora para o quartel.
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Encontrei CJ no gabinete. O tratamento que lhe dei torna-se difícil de
reproduzir – cachorro, vagabundo, pulha, traidor, mau caráter – e ofereci-lhe uma
arma, porque eu ia matá-lo, e não faria com um homem desarmado. CJ começou
a chorar e assentou-se a tremer na poltrona. Naquele instante, entra, de supetão, o
comandante Jair, que apelou para a nossa amizade. Na minha presença, desmontou
o crápula moralmente, inclusive citando vergonhosos procedimentos em relação
a família do mesmo. Porém, não adiantava, e todos sabiam no batalhão, tínhamos
uma figura repelente no subcomando da Unidade. Deixamo-lo perdido no
seu lodaçal.
Apesar do canalha subcomandante, a moral, a disciplina e a hierarquia
foram restabelecidos no 6º batalhão. Tive o apoio dos oficiais, sargentos e da
tropa. Porém, notei que arranjei inimigos, mormente entre aqueles que tinham
sido humilhados e tiveram suas máscaras arrancadas.
Tempos depois, fui submetido a uma Sindicância Regular. Tema: Violências
praticadas contra praças do batalhão em 19Nov. Denúncias anônimas haviam
sido encaminhadas ao Alto-Comando PMMG e 4ª RM/Juiz de Fora. A fonte fora
o canalha, sem dúvida alguma. Presidiu a Sindicância o saudoso TC José Marques
Santos Filho, que, no seu relatório, entendeu que o sindicado – capitão Klinger –
desenvolveu um trabalho que merecia elogios. Não fui punido nem elogiado.
Relatando estes fatos, não quero, como nunca quis, posar-me de herói. Porém,
tendo convivido com situações trevosas, tenho o direito e o dever de desenterrar
o passado. Quem sabe poderemos extrair lições para o futuro?!... O certo, e
indubitável, é que uma organização deve constituir-se em tecido sadio. Se militar,
jamais pode permitir que as bases de sua sustentação – hierarquia e disciplina –
sejam abaladas. Seus oficiais devem ser equilibrados, mas ousados para darem
respostas ousadas nos momentos de turbilhão, sob pena do soçobramento total. A
omissão pode levar o tecido organizacional a gangrenar-se. Então, tudo pior, pois
amputações teriam de ser feitas para preservar a instituição.
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CAPÍTULO 9

FECHANDO O CICLO
DA POLÍCIA INTEGRAL
– Delegacia de Polícia/Ipatinga –

A – Preliminares
Algumas considerações sobre assunto exposto em detalhes no meu livro
“Polícia de Segurança Pública – Construção no Período Republicano – 1890/1870”:
“Em 16 de dezembro de 1969, surgiu a estranha Lei 5.406, que dispunha
sobre a organização da Polícia Civil. Na verdade, essa Lei confundia Polícia
Civil com Secretaria de Segurança Pública. Esta vinha contida na organização
daquela. A estrutura básica da Polícia Civil era a própria estrutura da Secretaria.
Seu art. 4º contemplava a competência geral da SSP como competência exclusiva
de Polícia Civil. Certamente, o processo legislativo fora malconduzido. Por outro
lado, houvera um descuido da Assessoria Parlamentar e do Governador que a
sancionara.
Sem embargo do absurdo legal, inspirado pela por associações paulistas que
promoviam sucessivos encontros, alguns pregando a absorção da Força Pública
pela Polícia Civil, veio uma nova situação que repunha a verdade histórica. O
Decreto-Lei Federal 667, 02Jul69, alterado pelo Decreto-Lei 1.072, 30Dez69,
não só reorganizava as Polícias Militares, mas dava-lhes a exclusividade do

329

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
381
Book -AndarilhoKlinger.indb
329

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:37:35
10/05/22
15:45

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

policiamento ostensivo fardado. Essas normas bem consolidadas, em seus rumos,
pelo Regulamento das corporações militares estaduais-R200, aprovado pelo
Decreto-Federal 66.862, 08Jul70 – dispondo que o comandante da tropa policialmilitar era considerado ‘autoridade policial competente’ para planejar e executar
as atividades de competência da Polícia Militar. À organização policial civil
competia a Polícia Investigativa. ”
Extinguia-se, por via de consequência, em todos os Estados e no Distrito
Federal, as Guardas Civis e organizações semelhantes (Corpo de Fiscais de
Trânsito, Polícia Rodoviária Estadual...).
“No Estado de São Paulo, cuja Guarda Civil assumira proporções gigantescas,
a legislação estadual decorrente foi sábia: Força Pública (a organização não
trocara sua denominação) e Guarda Civil uniram-se, formando a Polícia Militar
do Estado. Em 1979, quando fiz o Curso Superior de Polícia na Academia de
Polícia do Barro Branco/SP, tive três tenentes-coronel oriundos da Guarda Civil,
dois comandantes de batalhões e o PM5. Visitei batalhões oriundos da Guarda
Civil, perfeitamente integrados.
Minas Gerais deixou a opção livre para os guardas-civis e fiscais de trânsito
que, segundo constatado, foram convencidos nas vantagens de permanecer na
Polícia Civil como Investigadores ou funções equivalentes. Resultado: a PMMG
ficou com os encargos do todo o patrulhamento da Capital, Juiz de Fora, Uberaba,
Uberlândia e Poços de Caldas, inclusive radiopatrulhamento e trânsito, mas não
lhe vieram recursos de nenhuma ordem. Dos traquejados patrulheiros, que
somavam mais de 2.000, devem ter optado pela PM, 0,3%. Dos recursos materiais
– dependências, viaturas, instrumentais, estrutura educacional/social etc – 0%.
O lógico, de todos os pontos de vista, seria a integração na PMMG. ”
Assim, num átimo, o antigo Sistema Policial que comportava duas
corporações em atuação, mas com unidade de comando, rompeu-se em 1970.
Em decorrência, os antigos regulamentos mineiros – 1918 (Regimento
de Cadeias) e 1927 (modus operandi policial) – que preconizavam condutas
de planejamento e execução policial, e instituíam o Delegado de Polícia (leigo,
especial ou bacharel de direito) como autoridade máxima por delegação do Chefe
de Polícia, quedaram-se, após anos de vigência. Os comandantes de tropa PM
(destacamento, pelotão, companhia...) tornavam-se autoridades competentes para
planejar e executar os serviços de patrulha e outros de policiamento ostensivo,
não mais dependiam da requisição ou autorização do Delegado de Polícia. Este,
no novo modelo imposto por legislação federal, tinha autoridade tão somente
quanto à ação dos membros da Polícia Civil, nas questões administrativas e na
seara da Polícia de Investigação.
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Para as duas corporações, salvo o momento inicial de absorção das
organizações extintas – Guarda Civil e Corpo de Fiscais de Trânsito – que
exigiu definição legal do processo de transição, não houve problemas graves
de operacionalização. Todavia, reconheça-se, agudizou a rivalidade em alguns
segmentos – Civil v. Militar – esmaecida com o tempo por ações ponderadas e
equilibradas de alguns Secretários de Segurança e comandos esclarecidos.
Resumindo: no começo da ruptura, um clima cinzento, mas tudo foi se
assentando.
(1) De um lado, a Polícia Civil, recebendo mais de dois mil policiais
traquejados e experientes, absorveu-os, especializou-os e aperfeiçoou-os na
sua excelente Academia de Polícia. A estranha Lei Estadual 5.406, Dez69,
que, praticamente, lhe subordinava a Secretaria de Segurança Pública, foi o
instrumental adequado para crescer e expandir-se. Criou, na década de 70,
diversas Delegacias Regionais naquelas áreas antes quase privativas dos oficias da
PMMG como Delegados Especiais com jurisdições estendidas. Mobiliou-as com
Detetives, Peritos, Escrivães de Carreira e Médicos Legistas.
(2) De outro, a Polícia Militar, que recebera todos encargos de Polícia de
Patrulha na Capital, mas não recebera recursos humanos nem material das
corporações extintas, penou para dar conta da missão em BH, onde instituiu dois
batalhões: Radiopatrulha e Trânsito, e subordinou todo o sistema à Diretoria de
Operações, com um Centro de Comunicações, substituindo o 2-5050 pelo 190.

B – Prelúdio de Designação
Fev72! O comandante recém empossado, parente do capitão CJ, estudava o
batalhão. Suas orientações vinham através do major Jair Pinheiro, bem entrosado
em nosso meio. Talvez por conversas ocultas de seu parente, olhava-me de viés,
seco e sem conversa. Acostumado às ondulações da vida, continuei na minha
marcha rumo ao dever: hierarquia e disciplina. Em meados do mês, chamou-me
ao seu gabinete. Ele assentado, eu em pé. Pedi-lhe permissão para assentar-me no
que consentiu.
Meio tenso, começou nosso diálogo, mais ou menos nestes termos:
– Estou conhecendo o batalhão e ajustando a casa. Devo movimentar alguns
oficiais. Atualmente, pretendo reinstalar a companhia de Teófilo Otoni, e devo
preencher Ipatinga, pois o capitão lá destacado foi convocado para o CAO. Você,
pelo que soube, tem bastante vivência e prática no nordeste mineiro. Penso no seu
nome para a reinstalação da Companhia de Teófilo Otoni. O que você acha?
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–Pois não, comandante. Trata-se de função operacional, num local de desafios,
o que é muito de meu gosto. Estou pronto. A movimentação é p’ra já? Tenho de ir a
Teófilo ajustar aluguel de uma casa e verificar escola para crianças.
– Gostei de sua disposição, Klinger. No entanto, tenho de submeter seu nome
e do capitão CJ, que pretendo enviar para o comando de Ipatinga, ao Diretor de
Operações, a quem compete aprovar. Farei, de imediato. Acredito na aprovação sem
maiores delongas, e dar-lhe-ei ciência.
Agradeci a confiança do comandante, e retirei-me. Fui conversar com o
Major Jair, que comentou:
– Ele quer dar um bom cargo ao sobrinho, e livrar-se de você na sede. Porém,
Ipatinga é área de interesse da Segurança Nacional. Na nomeação do Cmt do
Contingente/Delegado Especial de Polícia há interferência do comando da 4ª DE. É
certo que o nome de CJ não será aprovado. Talvez, designem um capitão da Capital.
De qualquer forma, indo para Teófilo Otoni, sei que você é a melhor opção para
consertar o caos que o tenente JGA deixou. Conte com meu total apoio.
Em casa, alertei a família da provável mudança para Teófilo Otoni. Fiquei no
aguardo. Dois dias depois, o Major Jair comunicou-me que o Cel Drumond, então
Diretor de Operações, determinara minha apresentação na capital.
Permaneci na capital mineira durante uma semana. Recebido na Diretoria
de Operações, tomei conhecimento que a indicação do conhecido capitão CJ para
Ipatinga fora recebida como uma “piada”.
Entrevistado pelo Diretor de Operações, deu-me conhecimento da situação
de Ipatinga e aprovação de meu nome para assumir a Delegacia Especial de
Polícia, cumulativamente com o comando do Contingente Policial.
Relatou-me que a cidade vinha, ultimamente, sendo palco de furtos
qualificados/roubos noturnos; que, há uns dois meses, os facínoras investiram
contra o Morro do Castelo, bairro considerado inexpugnável, porquanto
constituía local de residência das chefias da USIMINAS. Que, nessas investidas,
invadiram, na madrugada, a residência do Engenheiro Chefe – Álvaro Macedo
– chegando, em determinado momento, disparar um tiro sobre a cama do casal,
quase alcançando a cabeça de sua esposa. Reinava uma intranquilidade nunca
antes experimentada, pois o esquema de Segurança Pública da cidade, sempre
apoiado pela empresa com todos os meios necessários, era considerado modelar.
Exposta a situação, explicou que meu nome fora apontado, por unanimidade
do alto escalão, como a pessoa capaz de dar pronta resposta ao quadro da
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criminalidade exacerbada. Recomendou-me que, antes de retornar, deveria
conversar com o Gen Bragança ou Gen Fasseber, assessores da Presidência da
Usiminas, e entrevistar-me com o Cel Odelmo, Secretário de Segurança Pública.
De acordo com a orientação do Diretor de Operações, executei um roteiro
de visitas. Na sede da USIMINAS, encontrei-me com conhecidos de minha
época como Delegado de Cel. Fabriciano, inclusive Gil Guatimosim, que, como
Engenheiro Chefe, em 1967, proporcionara-me grande apoio com viatura e
motoristas. A alta-direção sabia da minha designação para a Delegacia, inclusive
o Assessor Gen Bragança. Todos manifestaram confiança em meu trabalho.
Na Secretaria de Segurança Pública, recebi a Portaria nº 40/GAM/72,
assinada pelo Secretário Odelmo Teixeira da Costa, designando-me Delegado
Especial de Polícia do município de Ipatinga. Fui recebido pelo Secretário, que
me ratificou seu apreço. Estive em outras repartições, quando conheci o dr.
Lindolfo Coimbra, novo Superintendente da Polícia Civil. Neste, notei um certo
retraimento à minha pessoa. Aproveitei para fazer contatos com o Chefe do
Estado-Maior da 4ª DE/EB.
Nesse interregno, na capital mineira, constatei que a PMMG, tendo recebido
os pesados encargos do patrulhamento, estava “meio perdida”. Não obstante o
esforço do Diretor de Operações, chefe dinâmico, os batalhões não davam a resposta
adequada. As reuniões na DOp eram feitas apenas com os P/3, e os comandantes
ausentes. Aqueles eram considerados os “donos da operação” das unidades.
Enquanto, a Polícia Civil regozijava-se com o grande efetivo de patrulheiros
experientes que lotavam as Delegacias como auxiliares de Detetive. No interior, a
mudança não impactara, pois tínhamos uma tradição de destacamentos que tudo
resolviam há quase duzentos anos (o Alferes Tiradentes, em 1780, comandara o
Destacamento de Sete Lagoas – Portal do Sertão).
Retornei para Governador Valadares. Apresentei-me ao comandante, e
despedi-me para assumir a Delegacia e o Contingente de Ipatinga. Inobstante
ausência de comentários sobre suas indicações frustradas, notei-lhe um certo
desapontamento.
Quanto ao subcomandante, havia entusiasmo por minha ida para Ipatinga.
Deu-me todo apoio, transferindo para a localidade alguns graduados que eu
propusera. Alertou-me sobre algo que eu não atinara. Ipatinga pertencia à Comarca
de Coronel Fabriciano, e os dois juízes de 1967 – GR e HV – lá permaneciam. Um
problema! Como eles me receberiam?
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C – Arrancada Inicial
Assumi a Delegacia no dia 02Mar72. Reuni-me com a tropa – 80 homens
distribuídos no cartório, investigação, guarda e patrulhamento – e dei minhas
diretrizes, que eram bem conhecidas por todos. Grande parte fora meus alunos
ou trabalhara sob meu comando.
Nessa reunião, enunciei nosso esforço tático principal voltado para a solução
do grave problema que assolava a comunidade nos últimos meses: a elevada
incidência de furtos e roubos noturnos. Mostrei-lhes que a responsabilidade era
de todos nós. Assim, ninguém deixaria de participar.
Minha chegada tivera ampla repercussão na imprensa: jornais Diário
da Manhã, Diário do Rio Doce (edição Vale do Aço) e Popular, e rádio FM de
Cel Fabriciano.
Encaminhei às autoridades e entidades representativas a comunicação
protocolar de minha assunção no cargo. Qual não foi minha surpresa! O Sgt
Belmont, escrivão da Delegacia, comunicou-me que os dois juízes da Comarca,
GR e HV, fariam, na manhã do dia seguinte, uma visita de cortesia para dar-me
às boas vindas. GR fora meu grande problema em 1967, quando Delegado de
Cel. Fabriciano.
Com efeito, no dia seguinte, recebi a visita dos dois magistrados. GR,
extrovertido como sempre, assegurou-me que ambos recebiam muito bem meu
retorno à Comarca; que, dentro da lei, teria o apoio do judiciário; que aquele
desentendimento funcional era coisa do passado. De minha parte, garanti que
estava em cumprimento de pesada missão numa região de interesse da Segurança
Nacional, e que trabalharia de comum acordo com a justiça, visando ao bem da
comunidade. Depois de descontraído bate papo, expondo minhas intenções para
o enfrentamento da elevada frequência de crimes contra o patrimônio, selamos
nossa integração com um “café mineiro”.
A comunidade, mormente a Usiminas, estava ansiosa por ação, pois o roubo
a residência do Engenheiro Chefe (e quase morte de sua esposa), meses antes,
trouxera reflexos psicológicos desfavoráveis ao quadro de obreiros.
Da conversa e troca de ideias com todos os integrantes do Contingente,
partimos para a ação. A Equipe de Triagem, setor de inteligência da Delegacia,
desenvolvera um excelente trabalho sobre a frequência temporal espacial dos
delitos que assolavam a cidade. Horário das ações delituosas, sempre noturna
pelo menos duas horas depois da troca de turnos; bairros preferidos: Castelo,
Cariru, Horto e outros de funcionários graduados; proximidades com os
pagamentos quinzenais...
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Logramos recursos suplementares da Usiminas, e combinamos o
envolvimento de todo o Contingente, com um revezamento, numa vigilância
móvel, oculta, e atuação nos locais mais prováveis. Enquanto isso, levantamento
de fichas de hóspedes em hotéis e pousadas, garimpagem intensa de informações
em bares, restaurantes, postos de combustível e rastreamento de receptadores.
Nossa tropa, internalizou o modus operandi, e tomou, como questão de
honra, oferecer a resposta que a comunidade desejava.
Em março, duas investidas, em que os facínoras agiram, mas nos deixaram
pistas. Em meados de abril, uma das patrulhas interceptou um veículo suspeito,
de madrugada, no bairro Cariru, com quatro ocupantes. O veículo tentou escapar,
mas foi bloqueado. Cheguei com meus auxiliares no momento da interceptação,
e coloquei em ação meu modelo. Condução dos ocupantes para local ignoto e
interrogatório veloz. Com menos de uma hora de inquirição, revelaram os locais
onde se hospedavam, e a existência de uma outra equipe que, de imediato, foi
presa. Parte dos facínoras, em número de sete, estava em duas pousadas, e outra,
num barracão alugado próximo ao Caladinho (Cel Fabriciano).
Tratava-se de uma quadrilha do Espírito Santo (Colatina e Vitória). Além dos
sete membros em meu poder, segundo resultado do interrogatório, mais 6 (seis)
descansavam na base, em Vitória. Como meus contatos eram amplos e profundos
no vizinho Estado (ES), fiz ligações a amigos da polícia, que se prontificaram
em colaborar. Enviei, pelo Rápido da Vitória Minas, dois de meus policiais para
as diligências.
Mandei que dois elementos de minha equipe escondessem os sete presos
próximos de Governador Valadares (num dos esconderijos da Delegacia de
Capturas). De manhã, encaminhei autos formalizados ao Juiz de Direito da 1ª Vara
de Cel Fabriciano. Antes do almoço, a prisões preventivas decretadas. Contudo,
ainda mantive sigilo, esperando os resultados do ES, que vieram no dia seguinte.
Em ação fulminante, a polícia capixaba prendera os demais integrantes.
Todos os facínoras presos, inclusive o que atirara na esposa do Engenheiro
Chefe, cuja arma foi apreendida para perícia. Alguns com mandado de prisão no
ES, pois eram delinquentes antigos.
O desmantelamento do bando capixaba, que, há meses, agia, impunemente,
na comunidade de Ipatinga, teve impacto altamente positivo, e elevou o moral de
nossa tropa.
A arrancada inicial, dinâmica, intensa e participativa, solucionara o problema
principal. Déramos a resposta que a comunidade esperava de sua Polícia.
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D – Organização Interna e Ajustes Operacionais
D.1 – CONSIDERAÇÕES
Década de 60 – convivência direta e intensa com grandes mestres – Maj
Aderbal, Maj Norberto, Cel Pedro, Dr. Luiz Soares, Cel Paulo Alvim, TC Santa
Cecília, TC Fernando Mendes, Maj Smith, Maj Jair Pinheiro... – e a incursão nas
grandes obras sobre Polícia: Polícia Judiciária, de Ivan Moraes de Andrade; Novo
Manual do Delegado de Polícia, Amintas Vidal Gomes; Investigação Policial,
Coriolano Nogueira Cobra; POLICIAMENTO, Antônio Norberto dos Santos;
Polícia Educativa, José Geraldo Leite Barbosa; Administracion de la POLICIA,
O. W. Wilson (versão espanhola de Carlos Fernandez Ortiz); POLÍCIA, Mito e
Realidade, Fernand Cathala (tradução dr. João Milanez da Cunha Lima) e outras
de grande utilidade.
Teoria e lições acompanharam-me por uma década. Vivenciei e pratiquei
em diferentes situações. Obtive vitórias e fui laureado, mas, em contrapartida,
frustrações e decepções; ganhos e perdas. Marchando, por alguns anos, pela estrada
da vida, quanta ilusão! No entanto, apreendi e internalizei conhecimentos. Senti
o acervo de experiência, e, assim, assumi o cargo de Delegado Especial de Polícia
de Ipatinga, pedindo a Deus que me iluminasse em Amor, Sabedoria e Fortaleza.
Solucionado o problema principal, a criminalidade, na sua generalidade,
estava sob controle. Meu grupo de auxiliares, fabuloso. Sgt Moisés Elias Pereira,
Grupo de Investigação; Sgt Rômulo de Aguilar Faria, administração e emprego
operacional do Contingente; Sgt Romeu, Setor de Trânsito; Sgt Belmont, Chefe do
Cartório; Sgt Geraldo, supridor de ausência em todas as funções. Ao lado desses
sargentos, inteligentes e denodados cabos e soldados, que homenageio nesta obra,
através de um símbolo, exemplo de integridade e amor ao dever: cabo ARLÊNIO.
Para esse PM não havia tempo ruim. Conhecia o marginal pelo “cheiro”. Sabia
desvendar o mistério do crime oculto, puxando o fio correto da meada.
Sem atuação direta no policiamento, porém, com efeitos diretos sobre
o conceito de Polícia, o Sgt Verçosa, Instrutor de Educação Física e Técnico de
Natação à disposição da USIPA (vertente esportiva da USIMINAS). No meio
do ano, trouxe da sede do 6º, o Sargento Músico Osvaldo Machado de Oliveira,
para chefiar a Guarda Mirim e estruturar uma Banda de Música com jovens.
Constituíram-se em elementos fundamentais na ação de Integração Comunitária.
Esta equipe conhecia meu sistema. Energia na repressão, mas sem violência
arbitrária, que assusta e coloca a população contra a Polícia. Utilização plena das
táticas de abordagem e técnicas de emprego dos meios. O policial – profissional
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adestrado – sempre a cavaleiro da situação. Para o adestramento de pessoal,
dispunha de um expert: o sargento Rômulo, antigo companheiro de jornadas
em Mantena.
Uma regra sagrada: a pessoa dominada, presa por qualquer infração, tinha
direito à proteção policial; nenhuma ofensa poderia ser perpetrada contra ela. O
policial que saiu da linha se deu mal.
As diligências para o desmantelamento do bando de marginais capixabas
mostraram-nos algumas vulnerabilidades nos controles úteis à polícia. A principal
delas: ausência de fichas de hóspedes e livros de registros dos hotéis e pousadas.
Os marginais estiveram hospedados em diferentes épocas, sem qualquer registro.
Em 20Jul72, emitimos a Portaria 01/72, estabelecendo rígido controle (Anexo “A”
ao capítulo).
D.2 – DOIS PONTOS DE APOIO INSTITUCIONAIS
– PREFEITURA E USIMINAS.
Exercia o cargo de Prefeito, naquele antigo mandato tampão de dois anos,
o político Darci de Souza Lima. Homem humilde, honesto e acessível. Tivemos
excelente relacionamento no último ano de seu mandato.
Através de convênios, a prefeitura cuidou da manutenção das duas viaturas
oficiais – uma RP veraneio e um Jeep Willys – e participou com uma quota mensal
de combustível. Alugou um prédio condizente para atender o pleito do populoso
bairro periférico do Bom Jardim, onde instalamos um Posto Policial, comandado
por um cabo. Este posto foi base de implantação de um patrulhamento intenso,
que restabeleceu o clima de tranquilidade, antes perturbado por desordeiros
habituais e eventuais marginais.
Da Usiminas, vinha o apoio tradicional. O Engenheiro Chefe Álvaro Macedo,
que já fora vítima da violência de marginais, conhecia bem o valor de uma
polícia de resultados. A Delegacia de Polícia funcionava num prédio precário,
sem manutenção rotineira, mas bem localizado: beira da rodovia estadual e
proximidade do centro da cidade. O Contingente Policial dispunha de grande
quartel, construído há anos pela Usiminas. Quando assumimos, encontramolo degradado por efeito do tempo. Todavia, nossa solicitação de reforma,
acompanhada por estudos e orçamentos, foi prontamente atendida.
Além do apoio em aquartelamento, tínhamos à disposição, 24 horas, dois
jeeps Bandeirante (Toyota) com motoristas. Eficiente e eficaz participação da
Empresa na segurança comunitária.
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D.3 – PRÉDIOS: AQUARTELAMENTO E DELEGACIA DE POLÍCIA
Como exposto no subitem anterior, o prédio do aquartelamento, propriedade
da USIMINAS, foi prontamente reformado pela empresa – sempre prestativa
e interessada em apoiar a Segurança Pública. Esse prédio, a partir de 1975,
com poucas remodelações, serviu de sede provisória do 14º batalhão por três
anos e meio. Quanto à Delegacia, o problema continuava: incompatível para o
funcionamento dos diversos setores (xadrezes improvisados, cartório sem área de
trânsito e arquivo, inexistência de espaço de recepção aos cidadãos e advogados).
Enfim, um caos em matéria de repartição pública.
Vi possibilidades, em face da costumeira boa vontade do Prefeito, de resolver
o problema. Enviei, datado de 22Abr72, um ofício ao Secretário Cel Odelmo, que
entreguei em mãos do Assistente Militar. Pequeno trecho: “Esta Delegacia de
Polícia funciona em um prédio velho e arcaico (...) o sr. Prefeito Municipal deixou
claro seu propósito de solucionar o problema, construindo, às expensas dos cofres da
municipalidade, um prédio confortável para sede da repartição policial, dependendo
de um convênio com o Estado (...) necessito, para orientar o Sr. Prefeito, de maiores
esclarecimentos, isto é, se o problema deve ser encaminhado pela Secretaria de
Segurança Pública ou pela Pasta da Viação e Obras Públicas...”.
Não obstante meus pedidos de urgência, tentando resolver um problema
de interesse da Segurança Pública, o ofício caminhou lento, repousando onde
não devia repousar: mesa do Superintendente da Polícia Civil, intitulado
Superintendente do Policiamento do Estado. Aliás, responsável por uma pesada
Delegacia de Polícia, o 6º BP, a Usiminas e a Prefeitura atendiam-me sempre com
rapidez e boa vontade, pois vivenciavam nossas ações para solução dos problemas
e interação comunitária (modelo avançado de Polícia). Porém, no tocante à cúpula
da Secretaria de Segurança, nenhum apoio.
No que é de interesse público, sempre fui insistente (chato e “cricri”).
Importunei o gabinete do Secretário. Este, com ofício datado de 22Set72,
respondeu, anexando um parecer de sua Consultoria Jurídica, que aprovava.
Segundo o parecer de meses, não havia possibilidade de convênio Estado x
Prefeitura. Esta, se quisesse, poderia, autorizada por Lei Municipal, doar um
Prédio ao Estado, para funcionamento da Delegacia de Polícia. Esse parecer foi
aprovado, por despacho manuscrito do SSP, em 19Set72.
A partir daí, começamos a entabular negociações para construção de um
prédio nas proximidades do quartel. Contudo, o Prefeito Darci estava em final de
mandato e já concluíra o orçamento/1973.
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Logo vieram as eleições, e o Prefeito eleito – Jamil Selim de Sales – velho
amigo da Polícia Militar – mostrou disposição de, durante seu mandato, construir
o prédio da Delegacia. Com efeito, a partir de 1973, colocou o tema em seu
calendário, definindo pelo terreno em frente ao quartel do Contingente. Não
houve problemas em relação à Câmara Municipal, e meus substitutos na Delegacia:
Cel. Humberto de Melo e Maj Jair Pinheiro – deram sequência, inclusive com
assessoramento técnico à construção do prédio.
Fui exonerado da Delegacia Especial, Jul73. Retornei a Ipatinga em 07Abr75,
para assumir o Comando do 14º BPM e estruturá-lo. Ao lado do aquartelamento,
tive o prazer de visitar um prédio decente, onde funcionava a Delegacia Regional
de Polícia de Ipatinga. Primeiro Delegado de Carreira, um policial íntegro e
competente: Benigno Augusto da Costa.
Lembro-me que, em Mai73, juntamente com o TC Xavier – comandante do
6º BPM – reunimo-nos com o Prefeito Jamil, tratando da construção do prédio
da Delegacia, que seria doado ao Estado, e lançamos a ideia da instalação de um
batalhão da Polícia Militar, com sede em Ipatinga. Essa reunião teve cobertura
da imprensa.

E – Convocação à Interação Comunitária
E.1 – CONVOCAÇÃO – MAIO72!
Estávamos bem situados na comunidade. Nossa tropa, bem distribuída –
boa aparência, eficiente e disciplinada – apresentando bons resultados.
Apesar da Usiminas encontrar-se em fase de expansão – inúmeras
empreiteiras com ‘peões’ de todo o Brasil e até do exterior – a criminalidade estava
sob absoluto controle.
Pessoalmente, encontrava-me bem entrosado com as forças comunitárias
(1) Como integrante da Loja Maçônica Mestres do Vale (Governador Valadares),
tive livre trânsito e aceitação no meio maçônico ipatinguense, que congregava
funcionários de destaque nas áreas industrial e do comércio; (2) os dois clubes de
serviço – Lions (ao qual me integrei como sócio em Out72) e Rotary – convidaramme para palestras e debates; (3) O Sindicato de Empregados da Usiminas/Usimec,
através de sua Diretoria, aproximou-se, inclusive abrindo canais para minhas
palestras educativas nas CIPAS...
Em 10Mai72, enviei, com entrega pessoal do Delegado de Polícia ou de seus
auxiliares diretos, uma exposição/convite de integração comunitária, a todas as
pessoas que tivessem alguma liderança comunitária: presidentes de clubes de
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serviço, entidade de classe, diretores de educandários, industriais, comerciantes,
políticos etc. Eis alguns tópicos da correspondência circular:
“... Ipatinga é um centro industrial de destaque nacional, apresentando-se como
autêntico foco de atração para onde convergem pessoas de todo o Brasil, em busca
de novas oportunidades ou na esperança de aqui encontrar campo de trabalho. Não
obstante as potencialidades da região, seu mercado de trabalho não tem capacidade
de absorver toda mão de obra que aparece em avalanche. Enquanto uma parte dos
que se frustram, retorna às suas origens, outra permanece, engrossando a falange de
desempregados, com toda uma variada gama de consequências sociais. Agravando
tudo isto, no meio de operários honestos, também surgem, e em grande número, os
marginais de toda a espécie (ladrões, estelionatários, assaltantes, vadios...) a procura
de campo fértil para suas atividades delituosas.
Os problemas decorrentes são vários:
– alta incidência de crimes contra o patrimônio;
– vadiagem, conflitos e vias de fato, algumas com lesões até graves;
– menores abandonados que ingressam na delinquência;
– tráfico de entorpecentes com suas variantes nocivas;
– iterativa perturbação do sossego público...
É imperioso, pois, que haja uma efetiva participação comunitária na busca
de solução dos problemas que afetam a cidade. A polícia não tem condições,
com suas limitações de recursos humanos e materiais, de tudo resolver. Contudo,
se a comunidade se sentir responsável e unir-se à polícia, em esforço conjunto,
poderemos alcançar resultados compensadores e eficazes. Então, o corolário natural:
tranquilidade para o trabalho, repouso e lazer de nossa gente.
Pretendemos promover, através de uma integração POVO X POLÍCIA,
orientação de cunho público-educativo, através de
– alertas de prevenção contra a ação dos larápios, junto aos aglomerados
operários, sindicatos, clubes de serviço e associações de classe, o que seria uma
maneira de conscientizar vítimas potenciais e diminuir a eficiência dos ‘amigos do
alheio’;
– campanhas educativas de trânsito para ciclistas (maior número de vítimas!),
motoristas e pedestres poderiam resultar em redução do alto índice de acidentes com
vítimas, sempre presente a condicionante imprudência;
– conjugação de esforços para construção de um estabelecimento de custódia
para menores delinquentes (furtam à vontade e não podem ficar recolhidos sob
custódia, por falta de estabelecimento adequado);
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– sistema de defesa civil para situações de calamidade pública (grandes
enchentes, incêndios, explosões etc.).
Enfim, há potenciais perigos que devem ser prevenidos, e fatos delituosos que
eclodem iterativamente, como desafios que exigem a participação da comunidade
ao lado da instituição que existe para proteger: a POLÍCIA.
Temos de sair da posição cômoda de apenas ver, observar e criticar... Os órgãos
de Segurança Pública querem buscar a eficiência, eficácia e efetividade, mas, para
tanto, precisam da participação dos principais interessados: a COMUNIDADE.
A finalidade desta exposição realística é estabelecer o contato preliminar para
o diálogo Polícia x Comunidade. Pretendemos, através da entidade liderada por V.
S., colher críticas e sugestões em prol da coletividade...”
E.2 – RESSONÂNCIA DA CONVOCAÇÃO
A Interação Comunidade x Polícia tomava corpo. Recebemos dezenas de
respostas positivas, todas arquivadas na Delegacia. Nenhuma voz discordante;
ao contrário, satisfação por participar e interagir. Vejamos trechos de algumas
manifestações:
(1) Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipatinga, Cel
Fabriciano e Belo Oriente – Antônio de S. Leal – “...agradece por seu presidente
a circular enviada por V. Excia., pedindo nossa participação na ordem e no bem
estar de nosso povo (...) Quanto as exposições feitas por V. Excia são dignas de
todos órgãos representantes do povo desta cidade (...) Quando vi V. Excia com um
sistema de policiar todo especial, eu disse em uma assembleia que o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais ficava, por meio de seu presidente e mais 4.100 sócios, e mais
28.000 dependentes, dando integral apoio à Ordem e Segurança de nossa cidade...”
(2) Cia Vale do Rio Doce/EFVM – Agente local – Ayres Ramos, resposta
em duas laudas datilografadas, apresentou substanciosas sugestões e colocou-se
pronto à colaboração: “...queremos parabenizá-lo por tão simpática iniciativa, o que
traduz, sem sofismas elogiosos, sua grandiosidade como valor humano, inteligência
e esforço capaz de atitudes como esta, no afã de aproveitamento de todas as forças
necessárias à dispersão do crime, ato delituoso ou tragédia capaz de impedir a
ordem e a tranquilidade (...) aguardamos seu chamado a qualquer momento para
podermos ser úteis...”
(3) Grupo Escolar Maria Rodrigues Barnabé – bairro Iguaçu – Diretora Inar
Dias de Souza Ribeiro – “... Na qualidade de Diretora deste Estabelecimento e em
união com todos os funcionários do mesmo, queremos parabenizá-lo pela brilhante
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campanha POVO X POLÍCIA, e comunicar a V. S. que estamos solidários a esta
nobre Campanha (...) queria apresentar uma sugestão: Um Guarda que possa
manter a ordem nos estabelecimento de ensino onde funcionam os Cursos Supletivos
e MOBRAL, no horário das 19 às 22 horas, é neste horário que sempre somos
perturbados por pessoas inescrupulosas, que roubam a paz e tranquilidade dos
que aqui vêm depois de um dia de luta, receberem através de nossas professoras os
primeiros ensinamentos...” O MOBRAL fora um grande momento da alfabetização
de adultos. O apelo teve pronta resposta. A presença policial garantiu a
tranquilidade de alunos e professores. Quando deixamos a Delegacia, em 1973,
recebemos uma manifestação de carinho.
(4) Grupo Escolar “Presidente Arthur da Costa e Silva”, bairro Boa Esperança
– resposta em duas laudas datilografadas da Diretora Cleuza Dornelas da Rocha
Oliveira -“...nos mostra claramente todos os problemas de ordem social, moral e
material que nos cercam, só tenho a concordar com o abnegado Capitão da Polícia
Militar de Ipatinga e parabenizá-lo pela ampla visão de não tentar solucioná-los a
sós com o seu policiamento, uma vez que as limitações materiais, a falta de meios
adequados e as grandes dificuldades existentes não possibilitam o extermínio da
série de fatores (...) Como educadora e responsável por um estabelecimento de ensino
que acolhe 600 alunos aproximadamente, reconheço o afã daqueles que procuram
despertar e conscientizar o cidadão sobre o verdadeiro sentido da educação e da
elevação moral...”
(5) Câmara Municipal de Ipatinga -ofício de lauda e meia, datilografado,
assinado por seu presidente – Vereador Humberto Amaral – “... Neste curto
espaço de tempo que V. S. se colocou à frente dos difíceis e numerosos problemas
de nossa Comunidade (...) já sua ação atuante se fez sentir nos diversos setores
de interesse público. Assim, o povo de Ipatinga, através de seus representantes,
aprendeu a admirá-lo por sua energia aliada à notória polidez, que torna sua figura
verdadeiramente simpática ao público (...) Louvamos o seu programa de ação e os
esforços conjugados no sentido de integrar POVO x POLÍCIA, visando erradicar o
mal, combater os vícios, a vadiagem que na maioria das vezes gera a delinquência
(...) Compreendemos o alto valor dessas campanhas educativas de caráter preventivo
(...) Por isso também esta Casa, angustiada pelos inúmero acidentes fatais (...) Não
nos escapa a necessidade de construirmos uma cidade mais humana (...) saiba V. S.
que terá sempre o nosso incondicional apoio...”
No torvelinho das manifestações, a Prefeitura Municipal de Ipatinga, por seu
Prefeito Darcy de Souza Lima, empenhou-se na solução do problema do menor
“jogado na rua” por desestrutura familiar. A Fundação do Bem-Estar Social partiu
para providências concretas, construindo na localidade de Forquilha uma escola-
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internato modelar, sem qualquer conotação de “prisão”, contando com o apoio do
Juizado de Menores. Ressalte-se nesse empreendimento o papel do Diretor Geral
da Fundação – capitão Raymundo Nonato Vieira – antigo Delegado Especial do
Município, que possuía grande sensibilidade para os problemas sociais, mormente
os relativos ao menor (vide Anexo “B”, relativo ao menor delinquente).
Trocando ideias com o dinâmico Prefeito, este manifestou interesse
na criação de uma Banda de Música em complementação à Guarda Mirim.
Desenvolvemos um estudo a respeito – modelo, orçamento etc. – enviando-lhe
em 16Mai72. O Projeto avançou rápido. Em Ago72, o Sargento Músico Osvaldo
Machado de Oliveira, cedido pelo 6º, assumira a Chefia da Guarda Mirim, e,
concomitantemente, a função de estruturar a Banda de Música que ficaria sob a
tutela da Corporação Musical Santa Cecília, entidade sem fins lucrativos (utilidade
publica, Lei Municipal/1966), vinculada ao Lions Clube de Ipatinga. Um convênio
foi assinado entre o Prefeito e a entidade. Em poucos meses, a Banda de Música
da juventude exibia nos bairros de Ipatinga, sob as vistas do Maestro-Regente –
Sgt Osvaldo.
A imprensa da região acompanhou, pari passu, o desenvolvimento do
processo de Interação Povo x Polícia para solução dos problemas comunitários
no campo da Segurança Pública. O prestigioso Diário do Rio Doce – edição
Ipatinga – Cel. Fabriciano – 1ºJul72, em ampla reportagem comenta o apoio dos
sindicatos, clubes de serviço, classe política e segmentos empresariais. Trechos
da reportagem:
“... O Rotary Clube manifestou sua maior preocupação no trânsito de Ipatinga
e para tal convidou o Cap. Klinger a fazer uma palestra a respeito do assunto. No
final, ficou aquele clube de serviço incumbido de coordenar a criação de um órgão
para uma campanha permanente de educação sobre o trânsito e convocação de
autoridades para debates em mesa redonda...”
“... A Fundação Lucas Machado e a Maçonaria manifestaram a sua preocupação
com relação a mendicância e delinquência juvenil, e apresentaram projeto de
solução para o cruciante problema que começa a afligir a cidade. A Fundação se
dispõe a construir o Mundo Infantil para abrigar as crianças abandonadas, bem
como transformar o GAME em instituição de recuperação do menor delinquente...”
“... Por outro lado, os estabelecimentos escolares estão mandando os seus
alunos fazerem pesquisas sobre vários assuntos que eles acham necessários para que
medidas sejam tomadas, principalmente em torno do trânsito...”
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“... Falando à reportagem o Cap. Klinger manifestou-se satisfeito com os
pronunciamentos recebidos até agora, mas espera que os mesmos venham a se
engrossar ainda mais com novas opiniões...”

F – A Polícia no Contexto da Integração
F.1 – POLÍCIA EM ELEVAÇÃO
A comunidade, por suas forças vivas, nos ouvira; atendera a convocação.
Havia, pois, uma nova configuração que condicionava o emprego da força
policial. Quais as prioridades da comunidade? Nós, polícia, não iríamos impô-las.
Tínhamos de conversar, dialogar, debater... O planejamento deveria ser a resultante
de um consenso com os segmentos comunitários. E foi!
A demanda era intensa: escolas, sindicatos, clubes de serviço, indústrias,
empresas... Alinhei ao meu lado os sargentos Rômulo, Romeu e Moisés, com os
quais revezei nas palestras e atendimento de orientações. O povo conhecia os
problemas e davam excelentes sugestões. Via de regra, o que nunca acontecera:
passei a ser convidado, com frequência, para palestras nas CIPAS das USIMINAs e
outras empresas. O planejamento policial participativo tornara-se uma realidade.
A comunidade reconheceu, de moto próprio, a situação do policial com
baixo salário, numa região de elevado poder aquisitivo. Por iniciativa popular
e acolhimento de seus acionistas, a empresa de transportes Sayonara (urbano e
intermunicípios Ipatinga, Fabriciano e Timóteo), tornou gratuito o transporte de
policiais-militares fardados e concedeu passe permanente aos policiais do serviço
de investigação. A USIMINAS passou a fornecer café, almoço e janta para os
policiais solteiros, alojados no quartel do Contingente, segundo um planejamento
administrativo conjunto.
De um lado, o policial se desdobrava em prol do bem-estar coletivo, de outro,
a coletividade reconhecia o papel benfeitor que este desempenhava.
No campo da gratificação pessoal, recebi, 15Out72, meu Certificado de
afiliação à Associação Internacional de LIONS CLUBES, como sócio do Lions
Clube de Ipatinga. Estive na “balança” dos dois clubes – Lions e Rotary – ambos
plenos de amigos e colaboradores na solução dos magnos problemas da segurança
pública. A opção não foi fácil. Pesou a questão da estruturação da Banda de
Música Mirim, que me aproximara do Presidente do Lions – o saudoso cidadão
inesquecível: Raimundo Anício Alves.
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F.2 – COMITIVA MAÇÔNICA
Considero Governador Valadares meu “berço policial”, mas não só: minha
Escola de Polícia, do inicial ao nível superior. Lá cheguei no primeiro semestre
1962, levado pelo saudoso comandante Norberto. Integrei-me, de imediato,
na vastidão dos vales cobertos pelo 6º B.I – Rio Doce, São Mateus, Mucuri,
Jequitinhonha... – e, em pouco tempo, fui requisitado para ocupar Delegacias
de Polícia problemáticas, concomitantemente com trabalhos espinhosos na
Delegacia Supervisora de Capturas do lendário Cel Pedro.
Em Governador Valadares, casei-me com uma filha de lá – 23Out63 – e
naquela cidade nasceram meus três filhos. Nas minhas andanças policiais, jamais
arredara minha residência da cidade. Nela, fui Delegado Auxiliar e formei uma
rede de grandes amigos. Assumindo a Delegacia de Ipatinga, e com filhos em
idade escolar, pela primeira vez transferi residência para o local de trabalho.
Porém, continuei na minha Loja Maçônica Mestres do Vale e cursando direito na
Faculdade do Vale do Rio Doce, além de cultivar as sólidas amizades.
Na data de meu aniversário – 06/10/72 (32 anos) – tive a honra da visita de
uma comitiva de maçons de minha Loja-Mãe (Mestres do Vale), acompanhado
de esposas – quase quarenta pessoas. Acompanhado de minha esposa Zaíra e do
Venerável da Loja Maçônica União de Ipatinga – Engenheiro João Jackson do
Amaral – e inúmeros maçons, recebemos os visitantes.
A visita foi acompanhada pela imprensa local, e o Diário do Rio Doce deu uma
cobertura na edição de 08/10, na prestigiosa coluna do saudoso jornalista Miguel
R. Faria. Trechos: “... A recepção em Ipatinga teve como chefe principal o Venerável
da Loja União, Sr. João Jackson do Amaral, auxiliado pelos seus irmãos de loja
Capitão Klinger Sobreira de Almeida e Raymundo Nonato Vieira, além de outros./
Uma Comissão de funcionários do serviço de Relações Pública da USIMINAS, tendo
à frente o Sr. Celso de Souza Lima conduziu as visitas às instalações da siderurgia,
durante duas horas, mostrando todos seus principais setores, desde a chegada do
minério no ‘car jumper’ até a laminação./ Finda a visita, foi servido um almoço
no agradabilíssimo clube Caça e Pesca, em terrenos da Usiminas, oferecido pela
Loja União de Ipatinga (...) Findo o almoço, discursaram os maçons Jairo Guedes
Viana, Sebastião Vieira Rocha (da Loja Mestres do Vale), Délio Pires da Luz (da
Loja Estrela da Galileia) e Klinger Sobreira de Almeida, que aniversariava e foi
homenageado durante o almoço (...) No regresso a Governador Valadares, a
caravana visitou as obras da Fundação Lucas Machado, da Prefeitura de Ipatinga,
entidade presidida pelo Capitão Raymundo Nonato Vieira (...) A fundação realiza
um trabalho gigantesco no setor assistencial à criança pobre...”
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G – Problema Resistente
O Trânsito urbano, numa cidade de intenso movimento de carros e ciclistas,
cortada por uma rodovia federal, constituía o “Calcanhar de Aquiles”. Educando
os motoristas, tínhamos de educar os ciclistas que eram as grandes vítimas e
lotavam os hospitais até nos corredores, sem contar o número de mortos (Anexo
“C “, um dos artigos educativos).
Além das palestras iterativas e artigos educativos em jornais, emiti uma
Portaria disciplinadora a pedido da Prefeitura, empresas e entidades. Esse
documento, amplamente difundido pela imprensa, evidenciava para o ciclista
seus deveres no trânsito, em prol de sua própria vida e integridade física. Em
19Mar72, o Diário do Rio Doce já antecipava o alerta: DELEGADO BAIXARÁ
PORTARIA DISCIPLINANDO OS CICLISTAS:
“O Capitão Klinger Sobreira de Almeida, Delegado Especial de Polícia, vai
baixar instruções a todos os seus subordinados no sentido de que apreendam
todas as bicicletas que estiverem trafegando irregularmente, sem observância das
exigências do Código Nacional de Trânsito (...) A principal exigência que os ciclistas
não cumprem é a colocação de farolete de sinalização em seu veículo, para que
um outro maior possa identificá-lo. Segundo Klinger, isso tem causado constantes
acidentes em Ipatinga e, no final, a culpa é sempre do ciclista, que, além de trafegar
no meio da pista, não fornece nenhuma condição de visão aos demais ocupantes da
via (...) antes, porém, de tudo isso ser colocado em pratica, o Delegado vai dar aviso
e prazo para que todos regularizem os seus veículos. ”

H – Judiciário da Comarca
Relembrando letra “C”: Arrancada Inicial: “Encaminhei às autoridades e
entidades representativas a comunicação protocolar de minha assunção no cargo.
Qual não foi minha surpresa! O Sgt Belmont,escrivão da Delegacia, comunicoume que os dois juízes da Comarca, GR e HV, fariam, na manhã do dia seguinte,
uma visita de cortesia para dar-me às boas vindas. GR fora meu grande problema
em 1967, quando Delegado de Cel. Fabriciano.”
Meses após minha assunção em Ipatinga, fui convocado à sede da Comarca
pelo Corregedor do Tribunal de Justiça – o respeitado (e temido pelos desonestos!)
Desembargador Hélio Costa.
Sem saber do que se tratava, atendi, como de meu dever, prontamente. A
autoridade afastara o Juiz da 1ª Vara – GR – e desenvolvia uma apuração sobre
denúncias de improbidade. Queria o meu depoimento sobre os fatos de 1967, com
as imputações de irregularidades que eu fizera em relação ao Juiz sindicado.
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Lembrei-lhe, respeitosamente, o tempo decorrido (5 anos); que minhas
declarações constavam da Sindicância instaurada à época, e que fora remetida
ao Tribunal de Justiça. Esclareceu-me ele, então, de algo que eu não sabia: a
Sindicância, que me inocentava das acusações de GR, e o colocavam mal, sumira.
Restou-me contar os fatos de meu atrito com o Juiz, e eximir-me de acrescentar
o passado, além de deixar claro que não tinha conhecimento dos problemas que
originaram a apuração atual.
Ao final, GR foi afastado e, posteriormente, aposentado compulsoriamente (AI5).
Tempos depois, foi promovido de Abre Campo para Cel. Fabriciano, o Dr.
Joaquim G. Lima Filho, que tomou posse em abril de 1973. Magistrado de passado
ilibado, dinâmico e culto, imprimiu, ao lado do Dr. Hermon de Vasconcelos
Barros, um ritmo de elevada qualidade. Visitei-o, dando-lhe as boas vindas, e
mantivemos um relacionamento funcional altamente produtivo.
Coube ao Dr. Hermon o peso do processo eleitoral em 1972.

I – Processo Eleitoral/1972
Em 15Nov, os brasileiros seriam chamados às urnas para eleger Prefeitos e
Vereadores de suas respectivas cidades. Terminava o chamado mandato “tampão”
de dois anos. ARENA e MDB na disputa. A partir de outubro, 2º semestre, o
ambiente começou a esquentar entre partidos e dentro deles. No mês de novembro,
aproximando-se o dia da eleição, emiti a Portaria 03, enunciando as regras para
manutenção da ordem pública durante o período (Anexo “E ” a este capítulo).
O Juiz Eleitoral estava preocupado com o clima de Ipatinga. Os acontecimentos
das comarcas vizinhas, inclusive a ocorrência de conflitos com homicídios,
propagavam em exemplos negativos para os cidadãos incautos, incitados por
candidatos irresponsáveis. A Polícia começou a ser objeto de invectivas.
Reuni-me com o Juiz Eleitoral, em meados de outubro, e dele recebi todo
apoio para controlar a situação no município de minha responsabilidade. O Dr.
HV conhecia-me bem. Mostrei-lhe a minuta de uma carta de alerta aos candidatos.
Ele achou a ideia excelente, pois inibiria os mais audazes e insensatos.
Assim, além de entrevistas e alertas (antecipando-me a uma Portaria
Pública), enderecei, em 31 de outubro, uma correspondência-circular a cada
candidato, elencando as proibições do Tribunal Superior Eleitoral e convocandoos a se unirem para tornar sadio o processo eleitoral. Essa correspondência foi
bem aceita pelos candidatos, e inibiu condutas perigosas que grassavam. Os
insensatos notaram que o peso da Lei atuaria via Delegado Especial com apoio do
Juiz Eleitoral (Texto integral no Anexo“D”).
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1972. Comandante
do 6º BPM –
TC Francisco
Pereira Xavier – é
recebido na sede do
Contingente Policial
com a continência
regulamentar.
O Cap Klinger
acompanha-o na
revista à tropa.

Com a presença do
Prefeito de Ipatinga
– Darci de Souza
Lima – e do Secretário
de Administração
do município, o
TC Xavier examina
as melhorias
implementadas no
aquartelamento.

O Cap Klinger, assistido
pelo público e crianças, e
na presença do Cmt Xavier e do
Prefeito, discorre sobre a ampla
reforma do aquartelamento.
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J – Expansão Incrementada
Tenenge, Montreal, Christien Nielsen... E dezenas de empreiteiras se
instalavam em Ipatinga e arredores. A USIMINAS deslanchara sua expansão.
Avolumava-se a população operária. A maioria era conduzida em caminhões. No
percurso, trazendo costumes de outras plagas, dirigiam gracejos às senhoras e
senhoritas com as quais cruzavam, nos trajetos.
Os fatos me foram trazidos pela comunidade. Não tive dúvidas. Convoquei
todos os Gerentes de Empreiteiras, e os adverti sobre os procedimentos de
respeito em relação ao público, mormente o feminino. Pediram-me que fosse aos
grandes alojamentos de operários, para mostrar os costumes locais e ações que
seriam tomadas em caso de desrespeito. Convoquei os sargentos Rômulo, Moisés
e Romeu. Fizemos um planejamento de comparecimento à morada dos “peões”, e
estabeleci o roteiro de nossa “fala comum”, com o sentido bem educativo, porém,
deixando claro que, na desobediência, a repressão seria rígida. Foi uma jornada
cansativa, que valeu o esforço.
Desdobramo-nos, mas alcançamos pelo menos 80% do universo pretendido.
Evidentemente, apesar da política educativa, estávamos lidando com “peões
de trecho”, homens com hábitos cristalizados, difíceis de serem revertidos. A
repressão teve de ser dura. Muitas vezes, a Polícia fazia descer um caminhão
inteiro, e conduzia-os a pé até a Delegacia. Com o tempo, e isto foi notado pela
comunidade, que os próprios operários faziam descer do caminhão aquele que
dirigisse gracejos aos transeuntes.
As prisões correcionais ocorriam às dezenas, inclusive por distúrbios na Zona
Boêmia. Também Cel Fabriciano sofria, e o Delegado de Carreira Jorge Ribeiro
de Carvalho pedia-me socorro. Mas, na base do discurso chamativo e repressão
firme (a denominada e usual Prisão Correcional de uma ou duas noites), sem
arbitrariedades, logramos colocar a situação sob controle. Vez ou outra, tínhamos
de autuar algum mais audacioso em flagrante, quando me aconteceu a primeira
tentativa direta de suborno.
J.1 – 30OUT72
Meu relatório, encaminhado ao Juiz de Direito (na transcrição, apenas as
iniciais dos infratores): “Em data de ontem, estava sendo autuado em flagrante
por crime de resistência, o indivíduo C. P. S., funcionário da TENENGE, firma de
engenharia estabelecida nesta cidade./ Por volta da 09:00 horas, da mesma data,
quando em andamento os atos processuais, fui abordado, em meu gabinete, por
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outro funcionário da TENENGE, D. M., que pediu para não processar seu colega,
oferecendo-me a quantia de R$ 100,00 (cem cruzeiros) para atendê-lo. / Como a ação
de D. M. constitui crime de corrução ativa, previsto na legislação penal substantiva,
efetuei sua prisão em flagrante, bem como a apreensão da cédula de cem cruzeiros
(R$ 100,00) série A00121 e 096942, que o mesmo me ofereceu, arrolando como
testemunhas Gumercindo José Leite e José Luiz dos Santos. / Considerando que
o crime foi cometido contra a autoridade-signatária, no exercício de sua função
legal, determinei, em seguida, a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, com as
formalidades de praxe, como me faculta a legislação penal adjetiva. /Preenchidas as
formalidades legais, seja o presente Auto de Prisão em Flagrante remetido à Justiça
pública da Comarca...”
O Promotor de Justiça ofereceu denúncia, aceita pelo Juiz de Direito, em 26
de abril de 1973. O infrator conseguiu, antes da denúncia, livrar-se por fiança.
Foi defendido por sua empresa, pois era um Supervisor eficiente. Em sua defesa,
quando autuado, alegou que era trabalhador de obras por diversas cidades do
Brasil; que agira conforme o costume: dar uma gratificação ao Delegado de Polícia;
entendeu que a autoridade receberia o agrado, e não processaria seu subordinado.
Poderia ter recusado, passando uma descompostura no Supervisor da
TENENGE. Contudo, eu sabia desse costume nos canteiros de obra pelo Brasil:
comprar a Polícia. Cabia-me, pois, tomar uma medida dura de repressão, mas
legal, para difundir pela Imprensa e nos canteiros de obras da Usiminas. Houve
uma grande repercussão. A repressão legal teve efeito educativo. E a tônica
consistia nos avisos repassados: Polícia de Ipatinga não se vende.
J.2 – VIRADA DE 1972 PARA 1973
O programa de expansão da USIMINAS agilizou. De repente, novas
empreiteiras, nova onda de trabalhadores vindos de diversas partes do país (mais
de 6.000 trabalhadores chegantes). Uma situação que parecia controlada deu
sinais de derrapagem. Detectamos, nas levas de operários, agitadores disfarçados,
que semeavam a insatisfação com medidas administrativas da Usiminas e das
contratadas para as obras de expansão. Relembravam os acontecimentos de 1963.
Nesse torvelinho, ações empresariais eram adotadas sem uma prévia consulta
aos órgãos de segurança pública, provocando terreno fértil para os incitadores
profissionais. Em 04/Abr/73, uma granada de guerra foi encontrada em área
interna crítica da empresa.
Como comandante da segurança pública, adotei todas as medidas preventivas
cabíveis no sentido de abortar a caminhada pretendida pelos agitadores.
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Com a situação evoluindo para a normalidade – 11Abr73 – encaminhei
circunstanciado Relatório Sigiloso às seguintes autoridades: Secretário Segurança
Pública, Chefe do Estado-Maior/PMMG, Diretor Geral do DOPS e Cmt. do 6º BP.
Alguns trechos abaixo transcritos refletem os principais aspectos do problema:
“... Em consequência da fase de plena expansão da USIMINAS, firmas
empreiteira de renome nacional e internacional têm chegado a esta região.
Estas, dada a escassez de mão de obra especializada (imprescindíveis ao
empreendimento), ficham operários em todos os recantos do país. A partir
de janeiro/73, intensificando a chegada de trabalhadores do Rio e São Paulo,
propalaram-se boatos referentes a uma possibilidade de perturbação da ordem
pública, como quebradeira de alojamentos coletivos, desordens nas zonas boêmias
Ipatinga/Cel Fabriciano etc.
Na 2ª quinzena do mês de março p. passado, recrudesceram os boatos, desta
feita em forma de ameaça contra o patrimônio da USIMINAS, em decorrência
da insatisfação coletiva pela abertura de nova Portaria de acesso. Explica-se:
os operários residentes em repúblicas e pensões do centro de Ipatinga, bairros
Ipanema, Iguaçu, Bom Jardim e Vila Celeste, penetravam e saiam da Usina
pela Portaria nº 2, frente para a rodovia. Todavia, em face do aspecto segurança
(travessia de passagem de nível) e obstrução pela parada de vagões de carga
da CVRD, chegando mesmo a tumulto coletivo nos horários de entrada/saída,
construiu-se nova Portaria no bairro Cariru, para onde se deslocou o grosso
do operariado, que, assim sendo, se viu obrigado a dar uma volta de vários
quilômetros, a pé ou de bicicleta. A Portaria antiga ficou franqueada tão somente
para os funcionários da USIMINAS, empreiteiras CONVAÇO, EBEC e SOTEF.
Criou-se, pois, no entender dos “peões”, um protecionismo.
A situação descrita, que surpreendeu a Delegacia de Polícia, fez eclodir boatos
alarmantes, principalmente no seio do operariado da TENENGE. Destruiriam
a Portaria dos privilégios, no dia 31Mar, nos horários de maior movimento
coletivo: 16h00 ou 22h00. Além das medidas de cautela – reforço do Contingente
Policial com uma Companhia de Controle de Distúrbios/6º BP – reunimo-nos
com Diretores e Chefias de Segurança da empresa, visando elidir motivações
exploradas por agitadores. Culminaram nossas reuniões com o Engenheiro-Chefe
Álvaro Macedo. Definiu-se a construção, em regime de urgência, de uma passarela
de acesso à Portaria 02, e a disponibilização de caminhões no centro de Ipatinga e
bairros fronteiriços, para evitar o penoso deslocamento a pé ou de bicicleta. Tudo
isso bem comunicado aos operários, através de faixas nas Portarias, avisos nos
alojamentos e imprensa.
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Nesse interregno, conseguimos filtrar, no meio do operariado, motivos de
insatisfação que estavam sendo explorados pelos agitadores:
1) A criação da ‘CARTA DE LIBERAÇÃO’, por acordo USIMINAS e
Empreiteiras, visando controlar transferências de trabalhadores especializados,
mas que se estendera a toda massa operária.
2) Má qualidade da alimentação dos operários, porquanto a alavancagem
do programa de expansão, dando prioridade ao técnico, descuidara da logística.
3) Insatisfação de algumas Empreiteiras sobre o problema custo da
transferência de mão de obra especializada (altos salários e obrigatoriedade dos
30% de transferência), ocorrendo sonegação em prejuízo do trabalhador.
4) As dispensas e/ou contratações desordenadas do mão de obra especializada
(fundamentos em FGTS e INPS), deixando um universo de trabalhadores ociosos,
sem trabalho e sem remuneração.
Conseguindo abortar o possível e anunciada agitação de 31Mar, reunimonos com o Engenheiro-Chefe, Diretores, Empreiteiras e Área de Segurança/
USIMINAS, em 02 do corrente, apontando os pontos de fricção Operariado
x Empresas. Medidas foram adotadas para eliminação desses pontos,
desenvolvendo-se eficiente e eficaz ação de comunicação interna. Retiramos
a âncora dos agitadores. A granada encontrada próximo ao CARDAME nº 02
da USIMINAS, em 04 do corrente, concluímos tratar-se de descarte para evitar
prisão. Contudo, se houvesse a explosão, os danos poderiam alcançar a vida ou
integridade física de operários, o que constituiria um efeito psicológico muito
adverso para a fase de ufanismo provocada pela expansão da Siderúrgica.
Felizmente, a coesão das empresas com os órgãos de segurança pública retomou
o clima de desenvolvimento em paz e tranquilidade. Os agitadores ideológicos
perderam o campo de atuação. ”

K – Muito Ajuda Quem Não Atrapalha
Na obra deste autor – “Polícia de Segurança Pública – Construção no
Período Republicano 1890/1970” – evidenciamos que, feita a opção política, pelos
governos da Primeira República, de transformar a Força Pública em configuração
de “exército estadual”, a Polícia Civil organizou-se, gradualmente, à sombra
daquela, alcançando plenitude nas décadas de 50/60.
Organizada, segmentos de preponderância em seu contexto, partiram para a
autossuficiência na função policial, articulando-se politicamente, para suplantar
a bicentenária Polícia Militar. O auge dessa caminhada veio com a estranha e
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acintosa Lei Estadual 5.406, 16Dez69, que invertia a hierarquia da Secretaria de
Segurança Pública: esta colocava-se, estruturalmente, abaixo da Polícia Civil, que
“abocanhava” sua competência. A leniência legislativa, submetida aos lobbies, e a
miopia do executivo, ensejara o absurdo, inspirado na Associação de Delegados
de Carreira de São Paulo.
Diante do absurdo legal, emergiu uma nova situação com o Decreto-Lei
Federal 1072, 30Dez69, que, alterando o anterior DL 667/69, repunha a verdade
histórica, preconizando a exclusividade do Policiamento Ostensivo (Polícias
de Patrulha e Guarda) para a Polícias Militares. Na sequência, o regulamento
normativo, o R200, aprovado pelo Decreto-Federal 66.862, 08Jul70, dispunha
que o comandante da tropa policial-militar era considerado “autoridade policial
competente” para planejar e executar as atividades de sua competência. À
organização policial civil competia a Polícia Investigativa.
Assim, em face da legislação federal supracitada, que resultara na extinção
da Guarda Civil e Corpo de Fiscais de Trânsito (aproveitados quase integralmente
na Polícia Civil), o cargo de Delegado de Polícia, antes com ascendência funcional
sobre o Destacamento PM, perdera parcela ponderável de poder.
A decisão de minha ida para Ipatinga, assumindo o comando do
Contingente/6ºBP e a Delegacia Especial de Polícia, veio do Escalão Superior.
Dentro do contexto da época – USIMINAS, empresa na mira do Comando
Militar do EB, em Minas Gerais – a transação, considerando o interesse nacional
do Governo Militar, ocorreu entre Escalão Superior PMMG e Comando ID/4ª
DE. A Secretaria de Segurança Pública tivera tão somente o papel de referendar
minha designação como Delegado Especial de Polícia, via Portaria assinada pelo
Cel RR EB Odelmo Teixeira da Costa.
Minha presença em Belo Horizonte, em Fev72, dias antes de assumir o cargo,
apresentando-me às autoridades competentes, deu-me uma visão da situação: a
Polícia Civil, reforçada pelos efetivos das extintas corporações e admissão de novos
Delegados bacharéis em direito, vinha criando inúmeras Delegacias Regionais
no interior do Estado, ocupando as comarcas tradicionalmente reservadas aos
Delegados Especiais. A política da Secretaria de Segurança Pública focava na
extinção destes, sem nenhum respeito à tradição e aos serviços prestados. Ipatinga,
por sua importância no cenário econômico-industrial, era uma das metas; porém,
a conjuntura da época exigira um Militar.
Nessa ambiência, o Assistente Militar – Maj José Hirton de Melo –
acompanhou-me em visita de apresentação aos principais próceres, alguns
meus velhos conhecidos, que me cumprimentaram pelo retorno às funções de

353

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
405
Book -AndarilhoKlinger.indb
353

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:38:11
10/05/22
15:45

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

Delegado de Polícia. O Secretário Cel Odelmo recebeu-me com cortesia, mas
friamente; nenhuma instrução nem orientação. O Superintendente da Polícia
Civil – Delegado Lindolfo Coimbra – que parecia o Secretário de fato – foi claro:
Ipatinga era da órbita militar federal; não tivera influência na minha designação.
Retruquei, dizendo-lhe, em breves palavras, que esperava contar com seu apoio,
e despedi-me.
Em quase dois anos, nenhum apoio. Todo quadro da Delegacia era composto
de sargentos, cabos e soldados do Contingente: Escrivães, Investigadores
e Guardas... No início, solicitei sobre a possibilidade da vinda daqueles 2
Investigadores que estiveram comigo em Mantena, para auxiliar nas complexas
investigações, sem ônus para a Secretaria. Resposta negativa; estavam empenhados
em outras diligências.
Embora a região fosse objeto de visitas constantes de Ministros, Secretários
e outras altas autoridades – USIMINAS despertava, por sua pujança o interesse
nacional – o Secretário de Segurança e seu staff ignoraram-na. Contudo, quiseram
atrapalhar-me com interferências autoritárias.
Datado de 04Mai72, recebi do “Superintendente de Policiamento do
Estado” – dr. Lindolpho Coimbra de Souza -ofício 574, cujo assunto: “informa, e
recomenda” – Snr. Delegado Especial de Polícia –
“Tendo o sr. LUZMAR VALENTIM DE GOUVEIA, Chefe da Seção de Polícia
Técnica da Divisão Regional de Polícia em GOVERNADOR VALADARES, dirigido
um ofício à Superintendência de Técnica Policial, e no qual registro – que dia 2704-72, na altura do quilômetro 29 da BR-381, no trecho que liga Gov. Valadares
a Ipatinga, ocorrera uma colisão entre quatro veículos motorizados, causando
dano material de grande monta, e que, quando ali chegaram os Peritos referidos,
a perícia já havia sido procedida por peritos leigos e não oficiais – perderam tempo
e causaram ônus ao Estado, e que, poderiam ter sido úteis se não houvessem sido
esquecidos, apesar de serem elementos especializados e que são ali mantidos para
fins da espécie./ Isto posto, recomendo-vos que digneis convocá-los tantas quantas
forem as vezes necessárias, e jamais preteri-los...”
Estranhei a correspondência, porquanto não tinha conhecimento oficial
dessa Seção de Polícia Técnica em Gov. Valadares, e Ipatinga não era subordinada
à Delegacia Regional de Polícia Civil com sede naquela cidade.
Em 10Mai, acusei recebimento do ofício e respondi: “Sr. Superintendente (...)
Efetivamente, em 27-04-72, no local mencionado, houve o acidente narrado./A Polícia
Técnica de Governador Valadares, se lá compareceu, foi por livre iniciativa, sem
qualquer requisição da autoridade policial signatária que – é necessário fique claro
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– não admite iniciativas de escalões subordinados em sua área de responsabilidade./
Os peritos utilizados por esta Delegacia, funcionários da USIMINAS, embora não
oficiais, não podem ser considerados leigos (...) Eis a qualificação técnica dos dois
peritos empenhados: (a) Geraldo Amaury Rodrigues – Cursos no Instituto Nacional
de Criminologia e Academia Nacional de Polícia (Brasília); (b) Laine Costa – Perito
do DETRAN/MG durante 13 anos; Curso no Ponto IV – Levantamento de Local
de Acidentes; Cursos no Instituto Nacional de Criminologia e Academia Nacional
de Polícia./ Não somente perícias locais de acidentes, mas também no que concerne
a perícias mais complexas, temos recorrido aos laboratórios da USIMINAS, onde
há presteza e eficiência. Assim sendo, não há como proceder de outra forma, a
menos que tivéssemos à nossa disposição, em Ipatinga, um bem montado Gabinete
de Polícia Técnica (...) Isto posto, espero que V. S., autoridade lúcida e experiente,
há de convir que nossa linha de conduta é a melhor, pois visamos, unicamente, o
bem comum, e para isto empregando esforços ingentes, pois não recebemos os meios
necessários, e os que aqui existem são produto da abnegação e senso do dever dos
que me antecederam. /Finalmente, solicito a V. S. seja o Sr. Chefe da Seção de
Polícia Técnica de Governador Valadares advertido de que, quando necessitar
de seu concurso o requisitarei, pois não admito e nem tolerarei forma contrária
de sua atuação neste município, pelo menos enquanto aqui estiver, pois ao longo
de minha carreira nunca transigi com princípios da hierarquia e disciplina, e
não o farei agora...”
Minha resposta não deve ter agradado. A Polícia Técnica de Gov. Valadares
absteve-se de qualquer comparecimento em minha área, salvo quando requisitada.
Preferencialmente, continuei usando os peritos da USIMINAS.
Em 18/09/72, recebo radiograma do Cel. Odelmo:“Recomendo-vos informar
esta Secretaria razão essa Delegacia não solicita serviço pericial órgão oficial Polícia
Técnica existente em Gov. Valadares”.
Em ofício datado de 20/09/72, respondi ao Secretário de Segurança,
esclarecendo, inicialmente, que o assunto já fora tratado com o Superintendente
da Polícia Civil. Alguns trechos de meu longo ofício:
“Após os esclarecimentos que prestei ao digno superintendente, achei que
o problema estava superado, tanto que esteve em visita amistosa ao signatário o
funcionário Chefe do Setor de Polícia Técnica de Gov. Valadares, quando ficou
claro que o convocaria ou aos seus peritos, sempre que possível, visto que aquela
repartição não tinha condições de atender com presteza a toda região, conforme ele
mesmo reconheceu. E dentro desse entendimento se tem procedido, tanto que, no
dia 16 do corrente, interrompemos o tráfego por mais de quatro horas, no bairro
Cariru, prejudicando o fluxo de veículos que demandavam das obras de expansão
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da USIMINAS, à espera da Polícia Técnica de Gov. Valadares, que, finalmente,
não veio, obrigando-nos a recorrer aos peritos locais./Quando o problema veio à
baila anteriormente, estive nessa Capital e expliquei, pessoalmente, ao Sr. Assistente
Militar de V. Exa todas as suas nuances, como agora tentarei resumir: ‘A vida
de Ipatinga gira em torno da USIMINAS, que é uma siderúrgica de interesse da
Segurança Nacional. Sua produção é contínua; atividades 24 horas por dia.
Atualmente, sua movimentação tornou-se mais intensa, em decorrência da execução
do plano de expansão. Assim, ocorrendo um acidente na área da USIMINAS ou
das empreiteiras, o local deve ser desimpedido com a maior brevidade possível;
qualquer demora implicará em prejuízos para o Estado e a Nação. Por conseguinte,
não há condições de uma Polícia Técnica de diminuto efetivo e distante atender aos
inúmeros eventos diários que surgem na área interna e imediata da Usina. Em razão
dessas circunstâncias peculiares ao setor de segurança pública da região, a empresa
mantém, há mais de dez anos, funcionários com cursos especializados e laboratórios
que atendem aos interesses dessa Secretaria de Segurança e, em última análise, da
própria Nação e do Estado. /Assim exposto, tem-se agido com o bom senso, visando
não criar dificuldades para a USIMINAS e, consequentemente, para essa Secretaria.
Outrossim, é conveniente ressaltar que a empresa fornece todo o apoio logístico às
nossas atividades: veículos, motoristas, manutenção, aquartelamento, prédio da
Delegacia de Polícia, móveis etc. Resultante desse entrosamento, o serviço policial se
desenvolve em ritmo de integral prestação de segurança, digno da proficiente gestão
de V. Excia. à frente da Segurança Pública do Estado. /Meu único escopo, pois, é não
trazer problemas a V. Excia, razão pela qual não compreendo a insistência com que
o setor de Polícia Técnica de Gov. Valadares vem denunciando esta Delegacia, como
também não entendo como tais denúncias infundadas são bem aceitas por alguns
órgãos dessa Secretaria. Data vênia, continuo a afirmar que a Polícia Técnica de
Gov. Valadares não tem condições de atender esta região, a menos que para aqui se
transfira. Outra solução, se V. Excia me permite, seria a instalação de um setor de
Polícia Técnica em Ipatinga ou Cel. Fabriciano. Entretanto, ressalve-se que o atual
status não é oneroso nem prejudicial à Secretaria de Segurança Pública, ao contrário,
atende aos interesses do Estado e não acarreta transtornos de nenhuma ordem...”
Além da resposta, solicitei ao Major Assistente Militar que marcasse uma
audiência com o Cel Odelmo. Marcada a audiência, fui recebido por ele com
as presenças do dr. Lindolpho e o Assistente. Expliquei-lhe detalhadamente a
situação de Ipatinga. Notei que o Secretário nem seu Superintendente tinham
ideia da magnitude da região industrial do Vale do Aço. Convidei-os, em nome
da direção da USIMINAS, para uma visita, no que se dispuseram a uma resposta
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breve. Se responderam e visitaram, foi depois de minha saída da Delegacia em
1973. Todavia, não mais me amolaram com a questão da Polícia Técnica.
Maio/72 foi um mês de chateação. Não bastassem as supra relatadas.
A PMMG, em 1969, criara o chamado Quadro de Delegados Especiais de
Polícia. Só podiam ser indicados à SSP, oficiais – ativa, reserva ou reformados
– que pertencessem ao aludido Quadro. A intenção foi boa. O oficial deveria
requerer, e uma comissão do Estado-Maior verificaria suas aptidões intelectuais,
morais e profissionais (alguns oficiais, no exercício do cargo, não se comportaram
dignamente). Se aprovado, ficaria disponível para futuras indicações. Minha
última Delegacia Especial fora Mantena, da qual pedi exoneração em Fev/69.
Designaram-me para Ipatinga, para cumprir missão, em Fev72. Não pedi.
Não pertencia ao Quadro de Delegados Especiais. Em fins de maio, recebo um
ofício da Chefia do EM, alertando-me que eu não pertencia ao Quadro; deveria
requerer admissão sob pena da PMMG solicitar minha exoneração ao Secretário
de Segurança com indicação de outro oficial para o meu lugar.
Respondi de pronto, esclarecendo que “requerer” significava pleitear, solicitar,
pedir, e que eu fora designado para “cumprir missão”. Portanto, encontrava-me
no cumprimento da missão, e nada ia requerer, pois meu cargo de Delegado era
demissível, por ser de confiança. Até hoje, aguardo a resposta da Chefia do EM.
Mesmo com as perturbações, continuei firme nos meus objetivos.

L – Fatos Relevantes 1972/1973
L.1 – JORNAL O CARAPUÇA
Dois jornalistas de renome duvidoso fundaram, em 1972, um jornal semanal/
quinzenal, com sede em Timóteo (Acesita), que alcançou ampla circulação na
região do Vale do Aço. A especialização do órgão era a exploração de “escândalos”
ou “fumaça de pseudoescândalos”, soltando notícias que punham em dúvida a
idoneidade de pessoas de bem. Dentro dessa linha, resolveram atacar, em todas as
edições, o Delegado de Cel. Fabriciano – dr. Jorge Ribeiro de Carvalho – pessoa
que tinha seu estilo pessoal de trabalho, e com o qual mantínhamos um bom
convívio no campo funcional (sua delegacia muito carente recebia meu apoio, no
tocante à prevenção da criminalidade).
No fundo, os “escândalos” ou “fumaça deles” (frequência a motel, jogo em
Fabriciano e Timóteo, procedimento inadequado de políticos...) tinham, como
pano de fundo, criar ambiência propícia à prática de extorsão (chantagem). A
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sociedade do Vale do Aço começou a ficar preocupada com a linha de “imprensa
marrom” desenvolvida pelo Jornal O Carapuça.
Tendo, como Delegado Especial de Polícia, alcançado um nível de respeito
moral em toda a comunidade do Vale do Aço, embora não tivesse ocorrido
nenhuma representação concreta contra os jornalistas, resolvi convidá-los
para uma conversa na Delegacia de Ipatinga. Nessa conversa, alertei-os para o
problema que estava surgindo, como também os intimei a cessar a campanha
de desmoralização do Delegado de Cel Fabriciano. Deixei claro que apoiaria
qualquer medida legal que fosse adotada pelo Dr Jorge. Ademais, estávamos em
período pré-eleitoral, e as denúncias, não comprovadas, vinham preocupando a
Justiça Eleitoral.
Os jornalistas aliviaram um pouco, mormente no tocante aos problemas
eleitorais e a campanha contra o Delegado de Cel Fabriciano. Porém, passada a
eleição de 15Nov, deram-me um bom motivo para agir. Tentaram extorquir o
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Usiminas, com sede em Ipatinga.
Desejavam certa quantia em dinheiro para não publicar “sujeiras” do Presidente e
diretores da entidade sindical. Informado pelas vítimas potenciais, preparamos a
armadilha para os “gatunos”. Entregariam a quantia pedida, em local próximo ao
sindicato. Fotografamos a cédulas. No dia e hora, apareceram os dois meliantes
e receberam o produto da extorsão, quando, então, foram surpreendidos pelos
meus policiais, que os prenderam em flagrante delito e apreenderam o produto
da extorsão.
Lavrei a Prisão em Flagrante, classificando os delitos na Lei de Segurança
Nacional, e expedi um Mandado de Busca e Apreensão na sede do jornal em
Timóteo. Ao examinar o material, muitas matérias preparadas para futuras
extorsões, inclusive contra Prefeitos e Vereadores eleitos. No que dizia respeito a
Ipatinga, um texto de calúnias me alcançava: relatava que o Delegado Especial de
Ipatinga recebera dinheiro do Prefeito eleito, Jamil Selim, para garantir-lhe apoio
e proteção.
Procedida as medidas legais, encontrei-me com o Juiz da 1ª Vara, dr. Hermon,
mostrando-lhe minha linha de atuação repressiva, com base na Lei de Segurança
Nacional, no que ele aprovou. Um Advogado meu amigo e altamente competente
– Dr. Emílio Gallo – entrou com ações para anular o flagrante, rechaçadas pelo
judiciário. O Juiz da 1ª Vara julgou-se incompetente, e encaminhou os autos
para o Tribunal de Justiça. De minha parte, entendi-me com o Dr. David Hazan,
Diretor do DOPS, e mandei os dois facínoras para Belo Horizonte.

358

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
410
Book -AndarilhoKlinger.indb
358

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:38:12
10/05/22
15:45

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

Fechado O Carapuça e presos os facínoras disfarçados em jornalistas, toda a
sociedade e autoridades do Vale do Aço aplaudiram a ação da polícia ipatinguense.
Esses jornalistas conseguiram um HC no Tribunal de Justiça, após presos por quase
50 dias. O Dr. David, ao receber o Alvará de Soltura, encaminhou o cumprimento
à Delegacia de Ipatinga, pois o processo descera para o Juiz da 1ª Vara.
Recebendo os dois meliantes, cumpri o Alvará, mas antes os adverti de que
se dariam muito mal caso retornassem ao crime, porquanto se encontravam sub
judice. Pediram-me os arquivos que apreendi, e obtiveram resposta negativa, pois
a vida do jornal estava junta ao processo. Soltos permaneceram quietos, porém,
meses depois, um deles, no volante de um veículo, colidiu com uma carreta:
morreram os dois.
L.2 – ESTRANHA FIGURA
Ipatinga, na fase de expansão da Usiminas, recebeu pessoas de todos os
quadrantes do país. FP veio do ES e logo se arvorou em líder de trabalhadores.
Virou prócer político, candidatando-se a Vereador. Casou na cidade, com todas
as formalidades, constituindo família. Na ânsia, de subir os degraus sociais,
entendeu de tornar bem azedas suas críticas, que não tinham fronteiras. Nisso,
adquiriu incentivadores, entre aqueles que querem assistir a “coisa pegar fogo”.
A Polícia também não escapou. Convidei-o para uma conversa; ele foi esquivo.
Quem era FP? Mandei um policial ao ES, na região de sua origem – cidade de
“pomeranos”. Sua vida pregressa foi reveladora: desvirginara uma menor anos
atrás, e fora obrigado a casar-se com todas as formalidades legais. Homem casado,
abandonou a esposa com um filho, e começara vida nova em Ipatinga, onde se
apresentou como solteiro.
Fizemos o seu desmonte moral. Preso em flagrante por “bigamia”,
apresentamos-lhe, na hora da autuação, a esposa do primeiro casamento, que fora
“desvirginada” e abandonada. O aventureiro FP encontrou o lugar que merecia.
L.3 – CALÚNIA RECHAÇADA
A profissão policial para quem deseja seguir o caminho da retidão, não é
fácil. No meio social, a maioria compreende o papel da Polícia. Acolhe, incentiva e
prestigia o corpo policial. No entanto, existem aqueles que são contrariados, pois
convivem nas trilhas marginais à lei. Estes preferem o policial corrupto, o que se
vende aos seus interesses escusos.
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Minha carreira policial pautou-se pela probidade. Nessa ótica, jamais faltoume coragem nas situações críticas em favor da sociedade.
Dentre as dezenas de inquéritos instaurados para apuração de infrações
penais, Argentino Moreira da Silva figurou como indiciado, em um deles, por
ter, em 14Out72, atentado contra a vida de um oponente com arma de fogo.
No decurso da investigação, o infrator tentou escamotear a arma do crime. Em
21Nov72, com as investigações em curso, expedi Mandado de Busca e Apreensão,
para execução pelo Sgt Moisés Elias, com o fito de apreender o instrumento do
delito. Com efeito, abordado em sua residência, Argentino portava uma arma de
fogo, supostamente empregada no crime. Não possuindo registro nem porte, foi
autuado em flagrante com lastro no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais.
Deixando de arbitrar fiança, em face das circunstâncias, ficando ao alvedrio da
autoridade judiciária, a quem encaminhamos os autos, a arma apreendida e o
contraventor.
Em 23Nov72, aparece na primeira página do Diário da Manhã, um A
PEDIDO (matéria paga), bem chamativo, no canto esquerdo da 1ª página, em que
o indivíduo Adair, filho do contraventor e criminoso, defende o genitor e ataca a
pessoa do Capitão Delegado Especial, taxando de arbitrária e ilegal a diligência
que resultou na prisão.
Na mesma data, considerando-me ofendido no exercício da função pública,
enderecei Representação ao Promotor de Justiça da Comarca, via Advogado
constituído – Dr. Osvaldo Soares (Anexo “F” a este capítulo). O Diário da Manhã,
24/11/72, em manchete de 1º página: KLINGER PROCESSA FILHO DE GENTIL.
Além dos comentários esclarecedores, a última página publica na íntegra minha
Representação ao Ministério Público.
L.4 – INQUÉRITO SURGE DAS NUVENS
Quem tem coragem de tentar destruir um status quo de corrupção, num
país que, secularmente, acolhe essa cultura, corre o risco inverso: ser destruído.
Vejam, nos últimos anos, o que ocorreu com o íntegro Ministro do STF – Joaquim
Barbosa – e, mais recentemente, o corajoso e probo Juiz Sérgio Moro.
Como narrei em capítulo anterior, fui para Monlevade acabar com o Jogo
do Bicho e, em pleno combate, que julguei exitoso, fui defenestrado. Chamado
para coibir a corrupção em Cel Fabriciano (que envolvia um Juiz, Delegado e
Promotor), quase fui “crucificado” em preito ao mal que combatia.
Em 1969, soube por linhas travessas, que um novo Promotor de Justiça da
Comarca de Cel. Fabriciano, pedira o arquivamento de um Inquérito Policial
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em que o Capitão Klinger era indiciado como mandante de homicídio. Nunca
soubera desse inquérito, desconhecia a vítima ou vítimas, e nem prestara qualquer
declaração a respeito.
Despacho de arquivamento de Inquérito não faz “coisa julgada”. Esse
mesmo inquérito foi, misteriosamente, desengavetado em 1973 e encaminhado
ao Promotor de Justiça – dr. José Geraldo Barbosa de Figueiredo – que, em
enérgico e definitivo despacho, requereu seu arquivamento. Alguém, incógnito,
mas poderoso no reino da corrupção, estava frustrado com o êxito do modelo
de Polícia que eu implantava, e queria minha destruição (vide Anexo “G” a este
capítulo).

L.5 – Problemas Disciplinares Graves
O Contingente Policial de Ipatinga constituía uma tropa de elevado
grau de disciplina. Raramente, ocorria deslizes leves ou médios. Outrossim,
pelo menos duas vezes ao mês, eu dialogava com a tropa, juntamente com os
sargentos. Analisávamos ocorrências mais complexas e, no diálogo, buscávamos
os caminhos da perfeição. No período de Mar72 a Jul73 – serviços intensos e
solução de problemas críticos no âmbito da criminalidade, tivemos apenas dois
casos disciplinares graves, para os quais adotamos, à guisa de exemplo, medidas
enérgicas.
1º Caso – Minhas diretrizes eram severas. Detido ou preso o indivíduo,
ele passava à proteção do Estado. O agente policial, representante do Estado,
devia prestar essa proteção. Não se admitiam arbitrariedades, espancamentos,
castigos etc...
Por volta das 21h00, dos primeiros dias de Jun72, na minha ronda diária,
adentro ao prédio da Delegacia, e surpreendo dois soldados espancando um
indivíduo semi-ébrio. Ao me verem, cessaram a arbitrariedade e tentaram
justificar: – “prendemos fazendo bagunça na zona boêmia, e ele nos desacatou”. O
preso tinha lesões no rosto, em razão das porradas que levara. Chamei o Sargento
da ronda motorizada, e mandei que levasse o preso a corpo de delito. Prendi os
dois soldados em flagrante, convoquei o Escrivão e mandei autuá-los. Chamei
o cabo de plantão, inquirindo-o por que permitira a conduta inconveniente;
gaguejou, mas não soube explicar. No dia seguinte, encaminhei, devidamente
escoltados, à sede do 6º BPM, o cabo e os dois soldados.
Dois dias depois, a tropa assustada com o acontecido, foi reunida. Mostreilhes a falha intolerável e as consequências. Não tive mais problemas dessa ordem.
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2º Caso – Lembro-me que isto aconteceu no período eleitoral. À noite,
a chegar à Delegacia de Polícia, o cabo de plantão apontou-me o soldado Ziu,
dizendo que não o liberara para o serviço de patrulhamento, porque se achava
embriagado. Chamei o soldado, que estava com a voz um pouco trôpega, ao meu
gabinete para uma conversa. Acendi a luz e recomendei que ele se assentasse.
Recusou, dizendo que queria permanecer em pé, quando notei que estava armado
com um pequeno revólver.32, entre o cinto e a barriga.
Recomendei-lhe entregasse a arma, pois estava detido. Então, pelo efeito
da embriaguez, ele ficou bravo. Negou-se a entregá-la e arrotou que ninguém
a tomaria.
Avaliei a situação: eu e o soldado. Este bêbado, em pé à minha frente, e em
total estado de irreflexão. De minha parte, estava assentado, e minha arma dentro
de uma pequena bolsa. Tentei conduzir o problema pela conversa, porquanto não
poderia deixá-lo armado. Mostrei-lhe a besteira que fazia; se entregasse a arma,
ela seria devolvida quando estivesse bom. Porém, a cada momento Ziu mostravase mais agressivo. Teria que dominá-lo chamando a atenção do plantão. Como?!
Também poderia ser morto na ação; ele coçava o revólver com a mão direita.
Foi neste instante que vi surgir silenciosamente, à porta de meu gabinete,
meu colega de turma – Cap Raymundo Nonato Vieira – antigo Delegado de
Ipatinga e, à época, Diretor da Fundação do Bem-Estar Social. Era um oficial ágil
– acostumado às duras refregas da Delegacia de Capturas – lutador de box nos
tempos de cadete. Percebeu a situação e, num só golpe, desarmou e imobilizou o
ébrio rebelado.
Tudo serenado, Ziu começou a chorar. Recolhido ao xadrez e, no dia seguinte,
encaminhado à sede por conveniência da disciplina.

M – Promoção a Major
Abril73 – Fui promovido a major por merecimento. O comando do
Contingente era privativo de capitão, que, tradicionalmente, acumulava a função
de Delegado Especial de Polícia. Estando no cumprimento de “Missão”, desde
Mar72, fiquei aguardando definição do Escalão Superior. Quem viria substituirme na Delegacia e no Contingente? Onde eu seria classificado?
Meu desejo era retornar para Governador Valadares; continuar minha
carreira no 6º BPM, minha grande Escola de Polícia. O Cmt tenente-coronel
Xavier havia feito sondagens, e eu aceitara.
O jornal O Popular, semanário do Vale do Aço, dá uma manchete de 1ª
página, na edição de 28Abr; “KLINGER PODE FICAR EM IPATINGA, seguida
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de reportagem que, nos trechos principais, ressalto: “Com a presença de várias
autoridades ipatinguenses e valadarenses, o Delegado Especial de Polícia de Ipatinga,
Klinger Sobreira de Almeida (foto), foi agraciado com um almoço no Clube Caça e
Pesca, no último domingo. Homenagem foi pelo motivo de sua promoção de Capitão
a Major (...) Durante o almoço, que tinha maioria de maçons de Governador
Valadares, estava presente o tenente-coronel Francisco Pereira Xavier, comandante
do 6º Batalhão (...) O Presidente do Rotary Clube de Ipatinga, Sr. Pedro Linhares,
estava presente ao almoço e fez importante discurso, oportunidade em que pediu em
nome do Rotary e dos demais clubes de serviço, a permanência do Major Klinger,
como Delegado de Polícia de Ipatinga ...”
O TC Xavier, usando da palavra, esclareceu que, não obstante tivesse
convidado Klinger para o 6º BI, não se oporia à sua permanência como Delegado,
caso fosse opção da Secretaria de Segurança e comando da PMMG.
Agradeci a homenagem, enfatizando aos amigos presentes, minha profunda
afeição a Ipatinga, e a satisfação pelo resultado dos trabalhos desenvolvidos em
parceria com a comunidade – Segurança Pública em nível elevado. Porém, no
tocante a permanência, deixaria ao alvedrio das autoridades competentes.
Com efeito, em Jul973, fui exonerado do cargo de Delegado Especial de
Polícia, e substituído pelo Cel Ref. Humberto de Melo. Para minha surpresa,
não fui classificado no 6º Batalhão/Governador Valadares, e sim, na Capital – na
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais (nova denominação do antigo
Departamento de Instrução).
Passei o comando do Contingente ao 1º Sgt Rômulo, e segui para o novo
destino. Como diziam os velhos milicianos destacados, transferi-me, de “mala e
cuia” para BH. Nova moradia e escolas para os filhos. Transferência da Faculdade
de Direito, no final do 4º ano, e licença do cargo de Venerável da Loja Maçônica
Mestres do Vale.
Encerrava, assim, o Ciclo de Polícia Integral, iniciado em 1962.
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Dentro de uma prática que se tornara costumeira, pequenos
estudantes visitam o quartel do Contingente Policial/Ipatinga.

Em Ipatinga/1972, minha família morava no bairro Cariru.
Local tranquilo que permitia às crianças ficarem à vontade.
Meus filhos – Alex (3), Simone (6) e Suzana (7) – desfrutavam desse clima.
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ANEXO “A”
Anexo “A” ao Capítulo IX, obra “UM ANDARILHO DA POLÍCIA”, Primeira Parte,
complementa o ítem “Organização Interna e Ajustes Operacionais” – Portaria regulando
registro de hóspedes.

“SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS
DELEGACIA ESPECIAL DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE IPATINGA
PORTARIA Nº 001/72
O Cap PM KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA, Delegado Especial de
Polícia do município de Ipatinga, no uso de suas atribuições, e
Considerando a legislação vigente referente ao funcionamento de Hotéis,
Pensões, casas de cômodos e estabelecimentos semelhantes;
Considerando a necessidade premente de dinamizar a fiscalização policial,
em decorrência do grande número de forasteiros que chegam diariamente a esta
cidade;
Considerando que a falta de controle dos forasteiros tem propiciado
graves embaraços ao serviço policial, e, alguns casos, permitido livre trânsito de
marginais e procurados;
RESOLVE estabelecer as normas que se seguem para fiel cumprimento por
parte dos Hotéis, Pensões, Hospedarias, Casas de Cômodos e Estabelecimentos
semelhantes:
I – Os estabelecimentos mencionados deverão apresentar ao CARTÓRIO
DA DELEGACIA DE POLÍCIA, até o dia 5 do mês subsequente, o livro de registro
de hóspedes (modelo policial) para visto da autoridade policial.
O livro de que trata este ítem será aberto e rubricado pela autoridade policial,
destinando-se ao registro de todos os hóspedes maiores de 18 anos, sem exceção.
II – Todo hóspede que der entrada pela primeira vez no estabelecimento,
preencherá a “ficha de entrada” (modelo anexo), por ocasião de sua chegada ao
estabelecimento.
Se o hóspede for analfabeto, ou tiver dificuldade em escrever (doença ou
idade avançada), a ficha deve ser anotada por outra pessoa.
Depois de transcritos seus dizeres no livro, as fichas – sempre escritas à tinta –
serão encaminhadas ao Cartório da Delegacia de Polícia, onde ficarão arquivadas.
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Todos os hóspedes maiores de 18 anos, sem exceção, são obrigados ao
preenchimento da ficha de que trata este ítem, sob pena de ser-lhes recusada a
hospedagem, e o fato comunicado à Autoridade Policial.
As fichas devem ser encaminhadas à Delegacia de Polícia no prazo de
24h00(vinte e quatro horas), ou seja, até às 17h00 do dia subsequente.
III – O hóspede que não portar Carteira de Identidade só poderá ser aceito
no estabelecimento, quando abonado por duas pessoas idôneas, comunicando-se
o fato à autoridade policial.
IV – Os livros e as fichas poderão ser verificados, a qualquer dia e hora, pela
autoridade policial ou agente por esta autorizado, no próprio estabelecimento.
V– O não cumprimento das presentes exigências sujeitará o infrator às
medidas legais, inclusive a interdição do estabelecimento, por cassação de alvará
de funcionamento.
VI – Fica concedido o prazo de trinta (30) dias, a partir da publicação e
conhecimento desta para o enquadramento de todos estabelecimentos do ramo
que funcionam neste município.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
IPATINGA, 20 de JULHO de 1972” (assina do Delegado Especial de Policia)
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ANEXO “B”
Anexo “B” ao Capítulo IX, obra ‘UM ANDARILHO DA POLÍCIA’ Primeira Parte,
refere-se ao ítem E.2 – artigo difundido na imprensa em novembro/72.

“O MENOR DELINQUENTE –
A delinquência juvenil, como qualquer fato social, deve ser combatida de
acordo com um planejamento global (interdisciplinar), tendo-se, por escopo
imediato, a aplicação da terapêutica adequada, e mediato, medidas profiláticas
que atinjam suas raízes, consoante os conceitos da moderna criminologia.
O fenômeno delinquência mirim, historicamente considerado, eclodiu,
de maneira a preocupar, com o advento da revolução industrial, que impôs à
humanidade uma nova concepção de vida.
O status tecnológico na moderna sociedade de consumo, com as suas
violentas mutações sociais, se, de um lado, acarretou elevado padrão de vida
e considerável conforto à maioria das classes, de outra parte, fez emergir uma
variada gama de complexos problemas sociais e toda uma carga de consequências
negativas.
Em verdade, a maioria dos fenômenos sociais sempre existiu, mas de forma
tão suave e insignificante que jamais causou preocupação.
Assiste-se, hodiernamente, a diluição da família, a subversão dos valores
tradicionais de comportamento, o postergamento dos princípios espirituais, e, à
esteira de tudo isto, medra a miséria moral e material com os seus indesejáveis
acompanhantes: prostituição, alcoolismo, toxicomania, mendicância, vadiagem,
jogo, fome, infância abandonada etc.
No bojo desses cancros sociais, encontramos as raízes mais salientes da
delinquência juvenil que assola as maiores urbes, compromete e enxovalha as
nossas comunidades.
E diante do grave problema, muito pouco tem reagido as nossas comunidades,
salvo esforços isolados de algumas autoridades ou entidades. Prefere o cidadão
enclausurar-se no conforto que lhe proporciona a era tecnológica, ignorando as
misérias que vicejam e clamam ao seu redor. Se é perturbado, mais cômodo jogar
o problema para a alçada policial ou bradar contra o juizado de menores. Enfim,
é mais tranquilo descarregar a consciência, catalogar os cancros sociais como
‘casos de polícia’ ou clamar contra a pseudoinércia dessa ou daquela autoridade, a
assumir uma parcela de responsabilidade dentro da comunidade.
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Mister se faz que haja uma plena conscientização das forças vivas da sociedade,
dirigida ao afã de equacionar os seus aspectos sociais negativos, mormente no que
concerne ao deprimente quadro do menor delinquente, forja da criminalidade do
porvir. Simplesmente lançar o menor num reformatório ou alojá-lo numa prisão,
não soluciona o problema, ao contrário, agrava-o.
O delinquente mirim é um menor excepcional, e como tal deve ser tratado,
a fim de torná-lo um cidadão útil a si e à comunidade. O esforço desta, via
clubes de serviço, entidades de classe, autoridades, comércio e indústria, deveria
voltar-se, inicialmente, no sentido de erigir uma ESCOLA MODELO, em ampla
área, onde o jovem delinquente pudesse ser recolhido, visando aplicar-se-lhe
um moderno tratamento criminológico, considerando os fatores endógenos e
exógenos que o conduziram à delinquência. Proporcionar-lhe uma terapêutica
norteada num trinômio médico-psicológico-social, concomitantemente a uma
formação ministrada por educadores especializados, que o orientará ao saber e
uma profissão sadia.
As forças vivas da comunidade, apoiadas pelo poder público, devem ser
congregadas em prol de medidas objetivas, destituídas de egoísmos pessoais
ou corporativos, e tolas vaidades. De nada valem os estardalhaços em torno de
campanhas inócuas como agasalhos, alimentos e outros similares. Mata-se a fome
ou o frio do momento com paliativos, projeta-se nas manchetes jornalísticas, mas
persiste, perene e intocável, a face hedionda da miséria humana.
Felizmente, na região já se vê algo de concreto e positivo em prol do menor
abandonado. Em Governador Valadares, o culto e dinâmico Dr. Hércules Moreira
Barbosa, Juiz da Vara de Menores, desenvolve intenso trabalho para dotar a
comunidade de um estabelecimento de regeneração do delinquente mirim,
além de outras medidas positivas de disciplinação, controle, assistência moral
e material ao menor abandonado. Em Ipatinga, o esforço idealístico do Cap
Raymundo Nonato Vieira, Diretor da Fundação do Bem Estar Social, fez erguer
uma Escola-Modelo (Mundo Infantil) com um Centro Educacional destinado ao
menor delinquente. Todavia, não se tem notícia do apoio comunitário às referidas
autoridades, o que é lamentável.
Aqui fica registrado o brado de alerta: É UM DEVER DA COMUNIDADE
PARTICIPAR NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO MENOR DELINQUENTE.
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ANEXO “C”
Anexo “C” ao Capítulo IX, obra ‘UM ANDARILHO DA POLÍCIA’, Primeira Parte,um
dos artigos difundidos na imprensa do Vale do Aço, em 1972/73, de autoria do
Cap Klinger, Delegado Especial de Polícia de Ipatinga, no contexto da campanha de
redução de acidentes com ciclistas. Complementa item “G” – Problema Resistente

“E AGORA JOSÉ?
A noite se desfaz, medrosamente, aos primeiros impactos da aurora que
surge. Manhã de maio... Frio intenso.
Ônibus e caminhões, repletos de operários, rumam em direção aos canteiros
de obras. As vias públicas estão enxameadas de ciclistas afoitos no mesmo
rumo. É o Brasil que trabalha... É cada um dando o seu quinhão à batalha do
desenvolvimento.
José, como outros milhares de trabalhadores, prepara-se para o labor
cotidiano. Arruma-se... A marmita, cuidadosamente preparada pela dedicada
esposa, é presa à garupa da bicicleta. Tudo pronto!
Antes de partir, José lança um olhar, terno e esperançoso, aos seis filhinhos
que, amontoados num só quarto, dormem tranquilamente. Em seguida, volvendo
o olhar à esposa, num gesto de despedida silenciosa, adentra à via com sua máquina
de transporte. À distância, ainda contempla sua tosca residência, semiencoberta
pela névoa, e a esposa abanando as mãos em despedida.
Pedalando continuamente, mistura-se à massa anônima. José pensa e sonha...
Sonha com o futuro da pátria... Sonha com o futuro dos filhos... Projeta trabalhar
bastante para que todos estudem e se tornem pessoas do bem. Nessa volúpia de
felicidade, destina a cada um dos filhos um lugar de destaque no Brasil do porvir.
Não os queria marginalizados. Acalentava, no coração, um ideal de grandeza para
a prole. Por isso suava do limiar ao pôr do dia. Sua recompensa viria!...
Os sonhos de José eram muitos. E quem sabe, naquela massa de trabalhadores
anônimos (heróis da pátria!), outros tantos sonhos idênticos, outros tantos ideais
de grandeza?!
Absorto em sonhos, prosseguia José, pedalando freneticamente seu
ciclo. Mas, de repente, um cruzamento, um estrondo, um caminhão freando
desesperadamente, uma bicicleta amassada. Um corpo, inanimado, jaz no piso da
via. Oh! Que desgraça!
A multidão aflui, pisoteando filetes vermelhos de sangue, contrastando com
o negro asfalto. Sirene policial ao longe! No asfalto, mais uma vítima fatal da guerra
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do trânsito. A Perícia Técnica examina e dá seu veredicto frio: IMPRUDÊNCIA
MÚTUA. O caminhão desenvolvia excesso de velocidade. O CICLISTA
TRAFEGAVA EM CONTRAMÃO, LONGE DA GUIA DA CALÇADA.
O motorista do caminhão, por sua imprudência, prestará contas à Justiça
Criminal. Será julgado por homicídio culposo. Se condenado, pena levíssima. O
ciclista, no entanto, pagou muito caro: perdeu a vida. Repetiu-se, o que é iterativo,
o conflito de imprudências; a máquina despersonalizando o homem; a máquina
devorando vidas humanas; o sangue jorrando no asfalto.
Ao final, o que restou?
- Uma viúva e seis órfãos. Seis filhinhos diante de um futuro incerto. Sonhos
desfeitos, fome a rondar, um novo problema social. José, no descuido de seus
belos sonhos, tornou-se uma vítima a mais do holocausto da insensatez: o trânsito
brasileiro. Engrossou a estatística macabra.
E AGORA JOSÉ?
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ANEXO “D”
Anexo “D” ao Capítulo IX, obra “UM ANDARILHO DA POLÍCIA”, Primeira Parte;
carta-pessoal, firmada pelo Capitão Klinger Sobreira de Almeida, Delegado Especial de
Polícia, endereçada a todos os candidatos a cargos eletivos no município de Ipatinga,
em 31Out72.

“Sr. Candidato – Aproximando-se o pleito eleitoral de 15 de novembro
vindouro, quando o cidadão brasileiro comparecerá às urnas para o exercício de
suas liberdades democráticas, embora sabendo que é de vosso pleno conhecimento
as normas baixadas pela Resolução nº 9219 de 16/06/1972, do Tribunal Superior
Eleitoral, e previstas no Código Eleitoral, referentes à propaganda:
I – A propaganda, qualquer que seja a sua forma, só poderá ser feita em
língua nacional e não deverá empregar MEIOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS
A CRIAR ARTIFICIALMENTE, NA OPINIÃO PÚBLICA, ESTADOS MENTAIS,
EMOCIONAIS OU PASSIONAIS;
II – Não será tolerada a propaganda:
a) de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política
e social ou de preconceitos de raça ou de classe;
b) que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou
delas contra as classes e instituições civis;
c) de incitamento de atentado contra a pessoas ou bens;
d) de instigação à desobediência coletiva, ao cumprimento das leis de ordem
pública;
e) que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro,
dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
f) que perturbe o sossego público, com algazarras ou abuso de instrumentos
sonoros ou sinais acústicos;
g) que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha as posturas
municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
h) que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas bem como órgãos ou
entidades que exerçam a autoridade pública...
Cabe-me, como responsável pela segurança pública neste município, o
dever de relembrá-las, não num sentido de advertência, mas, sim, de diálogo,
porquanto o nosso desiderato é comum: O BEM ESTAR DA COMUNIDADE. A
Polícia não tem partido ou preferência. Seu partido é a Lei. Seu objetivo é a paz e
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a tranquilidade social. Sua isenção é a garantia do cidadão – Candidato ou Eleitor.
Portanto, o cidadão sensato, responsável e equilibrado emocionalmente, jamais
procurará envolvê-la, demagogicamente, visando angariar simpatia popular.
Tal método de propaganda e exploração de sentimento popular representa um
retrocesso aos tempos do ‘coronelismo político’ e subversão, que a ordem vigente
repudia, como também não se coaduna com o atual estágio de desenvolvimento
da nação.
Tenho a convicção firme de que estais imbuído da vontade de servir à
comunidade; que sabereis usar a vossa parcela de liderança comunitária para o
aprimoramento das liberdades políticas; que não usareis as armas da propaganda
para retaliações pessoais ou inoculação de ódio contra as instituições; que
compreendeis bem o significado de Ipatinga, sua pujança econômica e cultural,
sua projeção nacional; que entendeis, perfeitamente, o alcance dos exemplos
negativos de alguns municípios, onde a pugna eleitoral, ao invés de constituir-se
numa festa democrática, vem deixando rastros de sangue, órfãos e viúvas, devido
à insensateze irresponsabilidade de líderes políticos; que sois daqueles que não
confundem LIBERDADE com IRRESPONSABILIDADE.
Convicto de tudo isto, é que vos dirijo a palavra, conclamando-vos a colaborar
com a autoridade policial, para que o clima de ordem e respeito continue a imperar
em nosso município. O cidadão de Ipatinga tem o dever de, no exercício de suas
liberdades políticas, fazer irradiar uma lição de civismo a todos os quadrantes da
terra de Tiradentes.
Colaborai, pois, com a paz social, evitando semear o ódio, respeitando
os adversários, pregando a união e desarmando os espíritos. Assim agindo,
estareis fazendo de vossa tribuna um areópago de civismo e concorrendo para
o aperfeiçoamento de nossas liberdades democráticas. É o papel do verdadeiro
líder comunitário. CORDIAIS SAUDAÇÕES” – (assinou o Delegado Especial de
Polícia)
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ANEXO “E”
Anexo “E” ao Capítulo IX, obra “UM ANDARILHO DA POLÍCIA”,
Primeira Parte. Complementa item relativo processo eleitoral 1972.

“SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA ESPECIAL DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE IPATINGA
PORTARIA Nº 03/72
O CAP PM KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA, Delegado Especial de
Polícia do município de Ipatinga, no uso de suas atribuições e
Considerando as determinações legais referentes ao período eleitoral;
Considerando as determinações constantes da Resolução nº 2.611 do Exmo.
Sr. Secretário de Segurança Pública, publicada no ‘Minas Gerais’ de 29-9-72;
Considerando que é dever desta autoridade apoiar e colaborar com o MM.
Juiz Eleitoral para o cumprimento das normas legais que dizem respeito à paz
social, segurança e garantia de os cidadãos;
RESOLVE alertar aos cidadãos do município para as seguintes proibições
legais:
I –O porte ilegal de arma (arma de fogo ou arma branca) constitui contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, sujeitando-se o infrator à pena de prisão simples de 15 dias a seis (6) meses.
Assim sendo, determino aos agentes desta delegacia que efetuem a prisão
em flagrante de todo elemento que for encontrado portando arma de fogo, faca,
punhal etc...
II – A partir das 08:00 horas do dia 13 até às 18:00 horas do dia 16 do
corrente, é expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas, ou mesmo a sua
distribuição gratuita.
A desobediência contitui crime previsto no art. 330 do Código Penal, estando
o infrator sujeito á pena de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses de detenção.
III – A queima de fogos de artifício somente poderá ser feita com licença
prévia da autoridade policial, que marcará local ermo, afastado da zona urbana e
de residências.
IV – O uso de buzina de veículo automotor, a pretexto de propaganda,
constitui infração prevista no art. 181, inciso XXV, do Código Nacional de
Trânsito, além de constituir Contravenção Penal prevista no inciso III do art. 42
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da L C P, sujeitando-se o infrator à pena de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses de
prisão simples.
OBSERVAÇÃO: A buzina é um sinal de alarme. Seu uso indevido, de modo
estridente, a pretexto de propaganda ou outro fim, revela falta de educação e
perturba o sossego alheio.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Ipatinga, 07 de novembro de 1.972” (assina o Delegado Especial de Polícia)
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ANEXO “F”
Anexo “F” ao Capítulo IX, obra “UM ANDARILHO DA POLÍCIA”,
Primeira Parte. Complementa subitem L.3, “Calúnia Rechaçada”.

“Exmo. Sr. Dr. Promotor de Justiça da Comarca de Cel. Fabriciano:
CAP. KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, Delegado
Especial de Polícia do município de Ipatinga, na forma da lei, vem representar
contra ADAIR MOREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, com
comércio à Av. 28 de Abril, nesta Comarca, para que lhe seja promovida a
competente ação penal por crime de calúnia, pelos motivos que se seguem.
I – que o Diário da Manhã, de hoje, edição nº 785, publica em sua primeira
página, em forma de matéria paga, notícias caluniosas ao representante, a pedido
do representado Adair Moreira da Silva;
II – que, consoante a referida notícia, o representado imputa ao representante
a prática de arbitrariedades, quando no exercício de sua função pública, a seguir
relacionadas:
a) – que tendo Argentino Moreira da Silva, vulgo Gentil, pai do representado,
tentado contra a vida de Onofre Rodrigues da Rocha, no dia 14 de outubro
último e não tendo apresentado a arma do crime à autoridade policial,
esta, usando do que lhe faculta a legislação vigente (art. 240, § 1º, alínea
‘d’, combinado com art. 241, do Código Penal), por despacho exarado
nos autos do inquérito já remetido à Justiça, determinou a expedição de
mandado de busca e apreensão na residência do delinquente – sendo
o mandado cumprido pelo 3º Sgt Moisés Elias Pereira, obedecidas as
formalidades da lei;
b) – que, em 21 do corrente, Argentino Moreira da Silva foi autuado em
flagrante delito por porte ilegal de arma e, incontinente, encaminhado
ao MM. Juiz de Direito da Comarca, para as providências legais. Nesta
ocasião, pelo ofício nº 558/72, o representante ponderou razões de ordem
pública para não conceder fiança ao contraventor, deixando a medida ao
esclarecido critério da autoridade judiciária;
c) – que, quando da prisão do contraventor, por razões expostas no ofício
559/72, de 21-11-72, o representante recolheu a Carteira de Comissário
de Menores, encaminhando-a ao MM. Juiz de Direito desta Comarca;
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III – que, embora o signatário tenha agido estritamente nos limites legais, o
representado, Adair M. da Silva, filho do delinquente Argentino Moreira da Silva,
foi à imprensa para caluniá-lo, imputando-lhe falsamente fato definido como
crime, numa grave ofensa ao cargo que exerce nesta Comarca, ou seja, Delegado
de Polícia do município de Ipatinga, como responsável pela segurança pública;
IV – que a calúnia foi dirigida contra funcionário público no exercício de
suas funções.
Isto posto, requer o representante a V. Excia., tendo em vista o disposto no
art. 145 do Código Penal, parágrafo único, seja promovida a competente ação
penal contra Adair Moreira da Silva, para os fins de ser condenado nas penas dos
artigos 138, 141, II, do Código Penal.
P. deferimento.
Cel. Fabriciano, 23 de novembro de 1972 (assina p. p. o Advogado Osvaldo S.)
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ANEXO “G”
Anexo “G” ao Capítulo IX, obra ‘UM ANDARILHO DA POLÍCIA”,
Primeira Parte. Esclarece tema do subitem L.4, “Inquérito Surge das Nuvens”.

“M. M. Julgador – O ilustrado representante do Ministério Público em
exercício nesta Comarca, ao tempo em que era titular do seu cargo de Promotor
de Justiça, após examinar detidamente estes autos de inquérito e proferir a sua
manifestação de estilo, assim se expressou a fls. 47, em 2 de outubro de 1969:
‘... requeiro o arquivamento destes autos, à falta de base para a denúncia...’
Depois de um longo e tenebroso inverno vêm estes autos novamente com
vista ao Ministério Público, agora, por nós, representado nesta Comarca de
Coronel Fabriciano.
Lemos com a costumeira atenção todas as peças do inquérito e não
vislumbramos de forma alguma, qualquer apoio legal para o oferecimento de
denúncia.
O senhor delegado, o capitão Klinger Sobreira de Almeida, que, nem adargumentandum, poderia ser considerado ‘comandante de um esquadrão da
morte’, é antes, um brilhante oficial da Polícia Militar, um verdadeiro guardião
da lei. Seria mesmo ideal, porque sumamente desejável que todos os delegados
de polícia do Estado, possuíssem as excelentes qualidades morais, intelectuais e
funcionais do Capitão Klinger Sobreira de Almeida.
A vítima hipotética nestes autos de inquérito, paralelamente tão interessada
quanto a Justiça Pública na apuração dos fatos que lamentavelmente ensejaram
a instauração de presente inquérito, nada forneceu que pudesse, ainda em tese,
inculpar os ‘indiciados’.
Por princípio, convicção e norma, sistematicamente somos contra o
arquivamento de inquéritos policiais; no caso em tela, no entretanto, outra medida
não podemos adotar.
Denunciar a esmo, sujeitando a processo crime sem nenhum fomento legal,
a um bravo Delegado de Polícia nas circunstâncias do presente inquérito, seria
Desrepresentar e Negar a própria JUSTIÇA.
É nosso parecer.
Cel. Fabriciano, em 14 de Abril de 1973.
José Geraldo Barbosa de Figueiredo – Promotor de Justiça”
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S EGU N DA PA RT E

NOVAS FRONTEIRAS,
NOVOS HORIZONTES
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ANTES DE JULGARES
A MINHA VIDA
OU MEU CARÁTER
Mário Quintana
“Calça os meus sapatos e percorre o caminho
que eu percorri, vive as ‘minhas tristezas’
as ‘minhas dúvidas’, as ‘minhas alegrias’
Percorre os anos que eu percorri,
tropeça onde eu tropecei e levanta-te
assim como eu fiz!
Cada um tem a sua própria história!
E então,
só aí poderás ‘julgar-me’.”
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CAPÍTULO 10

CHEGANDO AO DEPARTAMENTO
DE INSTRUÇÃO-D.I.

SEÇÃO I
RELEMBRANDO...
Há anos, desenvolvi uma série de breves reflexões sobre as verdades humanas
e as falácias. Foram mais de cem crônicas. Adentrando neste capítulo de minhas
memórias, relembro de uma delas: GRANDES FEITOS→ Grandes Homens.
Reproduzo-a para embasar comentários.
“Há grandes homens que fazem com que todos se sintam
pequenos. Mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz com
que todos se sintam grandes.”
G. K. Chesterton – Poeta/Filósofo/Escritor – Inglês
“Entende-se por Grandes Feitos o ‘fazer acontecer’ no seio das comunidades ou
instituições (micro ou macro), que resulte na elevação e realização do ser humano,
através da edificação da justiça social, alívio ao sofrimento, respeito à sua dignidade...
Quem ‘faz acontecer’ são os Grandes Homens.
7,6 bilhões de individualidades! Imensidão numérica. Não há duas iguais.
Cada Alma, na sua marcha cósmica, dispõe de um perfil singular: matriz sem
filial. Todos compondo a humanidade que ascendeu, de forma fabulosa, em
Nível de Conhecimento (ordem intelectual), mas claudica em Nível Consciencial
(ordem moral).
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Pela ótica da teoria do QI (Quociente de Inteligência) e QE (Quociente
Emocional), abordada nesta série: tema XL, há um ascenso em descompasso. Na
maioria das vezes, o indivíduo, atrelado aos valores do Ter, sobe vertiginosamente
em QI, mas permanece lento, ou mesmo estagnado, em QE.
Homens de alto QI e baixo QE são encontrados em todos os segmentos de
atividades, desde as mais simples às mais complexas. Provocam danos, pois guiamse pelo egoísmo, ambição desmedida por bens materiais, honrarias, poder etc. Não
hesitam em mentir, subjugar, destruir, corromper, roubar, matar...
Se a esfera de influência dos altos QI/baixos QE é diminuta, os estragos são
menores. Porém, se alcançam elevadas posições, os danos extrapolam. Tivemos
exemplos marcantes na política mundial: Hitler, Stalin, Pol Pot e seus sequazes do
Khmer Vermelho... No âmbito brasileiro – seara político/empresarial – eles atuaram.
Vide onda de corrupção que quase destruiu a Petrobrás, degradou empresas públicas,
áreas de infra-estrutura etc. Estes são os Pequenos Homens, grandes em bens e poder,
mas de estatura moral rastejante.
Na lição dos mestres maiores, quando os vetores QI e QE ascendem sem
maiores descompassos, o Ser Humano caminha em interação com a lei regente do
universo: o AMOR. Dependendo da intensidade interativa, alcança o patamar da
Sabedoria. Das tribos às nações, encontram-se sábios. Estes construíram instituições;
mantiveram-nas. Desestruturaram regimes escravocratas. Quebraram paradigmas
obsoletos. Mobiliaram atividades humanas diversas: educação, ciência, política,
artes, economia... Os nomes estão insculpidos no Panteão da História: Péricles,
Sócrates, Moisés, Buda, Jesus Cristo, Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Pasteur,
Churchil, Franklin Roosevelt... No Brasil, tivemo-los: Zumbi, Tiradentes, Frei
Caneca, José Bonifácio, Barão de Mauá, Duque de Caxias, Gen Osório, Castro Alves,
Rui Barbosa, Carlos Gomes, Oswaldo Cruz, Guimarães Rosa, Juscelino Kubitschek...
Por que nossas comunidades ou instituições – por menores que sejam – existem
e cumprem seu papel social? Porque tiveram, ao longo da história, homens que as
preservaram e as desenvolveram via Grandes Feitos. É nosso dever, geração herdeira
dos legados, reverenciar a memória desses Grandes Homens. ”
Ao longo da travessia humana, tendo o privilégio da leitura, que internalizei
com as orientações de meus pais, e capacidade de observação atenta do meio, dos
acontecimentos e circunstâncias ao meu redor, fui formando o juízo crítico da
vida, convivendo nesse turbilhão de pessoas diferentes em graus de conhecimento,
inteligência e nível consciencial.
Coisas corriqueiras chamavam-me a atenção. Alguns chefes ou comandantes
assumiam com projetos ousados de evolução; outros, não. Estes nada traziam em
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termos de empreendimento, desenvolvimento ou linha de ação. No entanto, uma
coisa era certa: mudavam o posicionamento de mesa do gabinete, quando não
determinavam que a colocassem em plano mais elevado. Essa movimentação de
mesa era a grande mensagem de comando. Esses eram os de nível baixo em dois
diferentes aspectos: Inteligência e Consciencial.
Outra ação de poder, para ter algo de concreto em seus currículos, era a
troca de denominação de órgãos e instituições. Por exemplo: D.I., denominação
firme e original, que simboliza uma região, vai ser trocado para EsFAO, depois
APM e, por algum tempo, Instituto Estadual de Segurança Pública-IESP.
Dentro desse raciocínio, na década de 1930, pós revolução de 32, estando as
Forças Públicas sob controle absoluto da União (Exército), algumas sumidades
resolveram denominá-las, numa cópia malfeita do modelo Americano, de Polícia
Militar. Minas ainda resistiu até 1948 com a denominação de Força Policial; São
Paulo, até 1970, como Força Pública, e o Rio Grande do Sul, ainda Brigada Militar.
A Força Pública Mineira, embora instituição bissecular, bem enraizada
em tradições e cultura, composta de homens de diferente natureza, teve chefes
fabulosos, mas, também, agasalhou, em seu seio, algumas mediocridades.
Procurei, ao longo da carreira, seguir na linha dos “grandes chefes”; apreendi
e internalizei posturas. Reverenciei e, ainda, reverencio seus grandes feitos que
contribuíram para a construção da Força Pública Mineira.
Quanto aos medíocres, permitiram-me vislumbrar os desvios morais, medirlhes as consequências nefastas. Constituíram lições do que deveria ser evitado.

SEÇÃO II
QUAL FUNÇÃO?
Início Ago73! Cumprido o período de trânsito (pela primeira vez desde
1961!), apresentei-me ao Departamento de Instrução. Não sabia por qual razão,
embora desejoso de retornar a Governador Valadares e continuar no 6º BPM, fora
classificado no D.I. Porém, soldado cumpre ordens: já transferira minha família e
matriculara meus filhos em escola da capital.
Comandava o educandário o TC Marcos Boffa; Chefe da Divisão de Ensino,
Maj Walter de Almeida; Subcomandante o Maj Joaquim Augusto de Oliveira Jr,
meu colega de turma/1961, que fora promovido em Out72; e Chefe da Divisão
Administrativa (função de major), um capitão da turma de 1960.
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Primeiramente, dirigi-me ao Maj Joaquim – pessoa muito conceituada
e discreta, conterrâneo (natural de Jequitaí) e amigo pessoal do Cmt Geral –
Cel Vicente Gomes da Mota. Numa conversa informal, pois éramos amigos,
manifestei-lhe minha estranheza ao ser classificado no D.I., quando, entendia eu,
meu destino natural seria o 6º Batalhão.
Meu colega de turma, no seu patamar de discrição, não se abriu. Disse-me
apenas que o comandante me classificaria como Chefe da Divisão Administrativa
por algum tempo; que eu aguardasse até dezembro, mas deveria consertar o setor
administrativo que estava comprometendo a organização. Confiei no amigo, e fui
ao Cmt Boffa.
O TC Marcos Boffa era tido como um intelectual de proa da PMMG, um
poliglota. Além de graduado em Direito/UFMG, cursara diversas escolas nos
EEUU: Academia de Polícia de New York; Escola de Polícia Militar Exército
Americano-Fort Gordon... Cortês e educadíssimo, recebeu-me muito bem.
Quando lhe declarei minha surpresa na classificação, ele fora sincero. Apenas
conhecia-me de nome e conceito: alguns favoráveis e outros desfavoráveis. Fora
surpreendido, também, com minha classificação no D.I.
Perguntou-me se eu tinha prática administrativa, porquanto iria assumir a
Divisão Administrativa. Respondi-lhe que não via segredo na função, pois fora
S/4 do 6º BPM e, ademais, o subcomandante adiantara-me que havia problemas,
e eu gostava de desafios para colocar as coisas no rumo certo.
Meu antecessor na função era aquele mesmo aluno que, em 1958,
comandando uma patrulha noturna, não soubera se orientar com a bússola,
levando-nos a repetir o exercício até de madrugada, obrigando-me a assumir o
comando da orientação, inobstante aluno subordinado. O homem fora um cadete
incompetente e, como oficial, parecia do mesmo naipe. Estranhei encontrá-lo
no D.I.!
A Divisão Administrativa, salvo a Seção de Controle, que tinha à frente um
oficial sério e competente: Cap Nilo, as demais seções tiveram de sofrer profundas
intervenções, inclusive com dispensa de oficial. A Seção de Meios Auxiliares
de Ensino-SMAE falhava completamente no apoio ao ensino, sendo objeto de
reclamações constantes e acerbas da Divisão de Ensino e do corpo discente.
Aprovisionadoria e Almoxarifado, um caos. Este era chefiado por um 1º tenente
tido, à época, como o mais incompetente e irresponsável da corporação, mas que
só servia, por proteção de parentes, nos locais onde pleiteava.
Com dois meses, consegui colocar tudo em ordem. Por pressão minha e do
subcomandante, diversos oficiais da área administrativa, incompatíveis com o
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figurino de uma escola modelo, foram transferidos. O TC Boffa, homem muito
bondoso, hesitava em decisões duras, porém levou os fatos que apontávamos ao
Cmt Geral e conseguiu uma certa limpeza no quadro de oficiais.
No tocante ao corpo discente, que estava fora da área de jurisdição do
subcomandante, homem rígido em disciplina, senti que havia um relaxamento
generalizado. O Chefe da Divisão de Ensino, pessoa íntegra e educada, era um
pouco “apaisanado”; entendia que o ensino policial deveria estar apartado do
rigor militar. Sua concepção refletia no corpo de alunos.

SEÇÃO III
REORDENAÇÃO ESTRUTURAL
Em meados Dez73, ocorreram mudanças estruturais no Departamento
de Instrução. Antes, eu ficara sabendo, via Maj Joaquim, que o Cmt Geral
estabeleceria diretrizes no sentido situar a Chefia da Divisão de Ensino abaixo
do Subcomando, restabelecendo a hierarquia. Caber-me-ia, nessa reordenação, a
Chefia da Divisão de Ensino.
Com efeito, dias depois o Cmt Boffa, retornando de uma reunião com o Cmt
Geral e o Estado-Maior, deu-nos notícia das modificações, inclusive a transferência
do Maj Walter de Almeida, e minha designação para Chefe da Divisão de Ensino.
Logo após, tive uma audiência com o Cel Vicente Gomes da Mota. Então,
ficou claro o motivo de minha saída da Delegacia de Ipatinga e classificação no
D.I. Desejava ele uma completa remodelação do estilo pedagógico da escola:
(1) manter o ensino militar como subsidiário do policial, concorrendo para a
formação disciplinar, moral e física dos futuros líderes; (2) tornar o ensino policial
prático, de forma a atender plenamente as táticas e técnicas da polícia de patrulha;
(3) enfatizar o respeito à dignidade do ser humano no exercício firme da atividade
policial, como eu fizera em Mantena e Ipatinga; (4) extinguir a errônea concepção
de “apaisanar” o homem para torná-lo policial. Em linhas gerais, foram as
orientações. Na ocasião, disse-lhe que precisávamos de fazer trocas no quadro de
oficiais da escola, no que ele apoiou, orientando, a posteriori, o TC Boffa.
Na Chefia da Divisão de Ensino, plenamente apoiado pelo Subcomandante,
partimos para a ação. Levamos ao Cmt Boffa uma listagem dos oficiais que
permaneceriam e os que sairiam. Ele acatou prontamente, e levou a proposta
ao Cmt Geral. Colocamos na Seção Técnica de Ensino e nas quatro Diretorias
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– Policial, Militar, Fundamental e Educação Física e Desportos – capitães com
vivência na vida policial e elevação intelectual, afinados com a nova orientação.
O Diretor de Ensino Fundamental – salvo engano de memória, o capitão
Mafra – estruturou, em tempo recorde, um Curso de Formação de Instrutores,
duração de 30 dias, entre janeiro/fevereiro-1974, que funcionou com pleno êxito.
Concomitantemente, todos nós, concentramo-nos no aperfeiçoamento do Plano
de Ensino/74, contemplando, também, os Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais
e Superior de Polícia.
1974! Ensino remodelado. Os alunos do CFO receberam aulas de oficiais
preparados em Polícia de Patrulha, e fizeram estágios assistidos nas Unidades
Operacionais. O TC Boffa nos apoiou plenamente.
A experiência de 1974, numa autocrítica em todas suas nuances, ensejounos planejar o 1975 com o foco bem ajustado. Assim o fizemos. Porém, iniciado
o ano, fatos novos, na transição de Governo – Rondon Pacheco para Aureliano
Chaves – implicaram em esperadas mudanças na Segurança Pública e na PMMG,
que ocorreriam a partir de 15Mar75.
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CAPÍTULO 11

A SAGA DO 14º BATALHÃO

SEÇÃO I
PROLEGÔMENOS
1973, por ocasião da visita do Cmt do 6º BPM a Ipatinga – TC Xavier –
reunimo-nos com o grande amigo da Polícia Militar – o Prefeito Jamil Selim de
Sales – e abordamos situações da Segurança Pública, em que o apoio da Prefeitura
seria fundamental. (1) Mudança do prédio da Delegacia de Polícia; sugestão:
construção de um novo prédio, e doação ao Estado. (2) Sediar um Batalhão da
Polícia Militar na cidade, aliviando o 6º; construção da sede via convênio com a
Prefeitura. Nossas ideias foram bem acolhidas pelo Prefeito.
Logo após, promovido a Major, fui transferido para BH. Meus sucessores na
Delegacia, mormente o Major Jair Pinheiro, quando Delegado Especial de Polícia,
deram sequência no tocante à construção do prédio da Delegacia, em frente
ao Contingente Policial, dando toda assistência e orientação técnica durante a
edificação. O prédio ficou pronto (uma modelar sede), e inaugurado em Jul75.
Comandante do 14º, estive presente.
O TC Xavier, nos ajustes operacionais do Cel Mota, foi exonerado do
comando do 6º BPM e designado para o comando do 4º BPM/Uberaba. Consta
que não ficou satisfeito, porém, como bom soldado, entendeu a missão. Mais ou
menos um ano de comando, revolucionou a operacionalidade da Unidade. Foi o
que colhemos, à época, de oficiais que lá estiveram, e de cadetes que estagiaram
sob a supervisão do grande líder.

387

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
439
Book -AndarilhoKlinger.indb
387

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:38:15
10/05/22
15:45

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

Mesmo distante, o TC Xavier não se desligou de seus contatos, visando
sempre a implantação de um batalhão, o que, certamente, poderia implicar no seu
retorno ao Vale do Rio Doce.
A PMMG, através de estudos de Estado-Maior, definira pela criação da
Unidade, como imperativo estratégico. A 4ª Divisão de Exército estava acorde,
e a IGPM, em breve tempo, se pronunciou favoravelmente. Tudo ajustado, o
Governador Rondon Pacheco assinou, em 28Nov74, o Decreto 16.758 – nascia o
14º Batalhão, sediado em Ipatinga. Porém, havia um problema: como implementálo e construir sua sede? O Estado não dispunha de recursos.
O TC Francisco Pereira Xavier, pioneiro da ideia de criação da Unidade,
desde quando comandante do 6º, e com livre trânsito político na região e na
Usiminas, foi exonerado do comando do 4º BPM, e designado para a espinhosa
e difícil missão. Em novembro, já se encontrava no Vale do Aço, prosseguindo
entendimentos com a Prefeitura. Escolheu o terreno onde seria construída a
sede na Vila Celeste, e deu os primeiros passos para a elaboração e aprovação
do convênio Prefeitura-Estado. Apoiado pela Usiminas, realizou adaptações no
quartel do Contingente para o funcionamento provisório da Unidade até que a
sede na Vila Celeste fosse construída pela Prefeitura.
Nas asas de seu espírito empreendedor, movimentou-se. Conseguiu, antes
mesmo de instalado o batalhão, a classificação de Aspirantes da turma que formaria
em Dez74, alguns oficiais e sargentos para assessorá-lo. Levou ao Escalão Superior
o Plano de Estruturação do Batalhão: Sede em Ipatinga com os municípios que
deveriam ser absorvidos. A Unidade – um Cmt e estado-maior – constituir-se-ia
de um Pelotão de Comando e Serviços e cinco Companhias de Polícia para desdobramento em pelotões.
Programação de instalação do 14º BPM, sob o comando efetivo do TC Xavier:
1ºMar75. Além do convite oficial, recebi, em BH, num encontro, um chamamento
especial. Ele relembrou meu trabalho no Contingente e na Delegacia, e participação efetiva nos contatos políticos, empresariais e militares visando a criação do
batalhão. Nesse contexto, entendia que minha presença era obrigatória na solenidade de instalação oficial da Unidade. Senti-me honrado, e prometi comparecer.
1ºMar75! O pátio do Contingente Policial de Ipatinga e seus arredores
coalhado de pessoas da comunidade. Autoridades e empresários do Vale do Aço
presentes para a instalação do 14º BPM. Bonita cerimônia, abrilhantada por uma
tropa perfeita nos seus movimentos, incrementada pelo porte garboso e marcial
do TC Xavier.
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Finda a cerimônia, conhecendo os espinhosos problemas que meu amigo
Xavier enfrentaria, parabenizei-o e desejei-lhe boa sorte.
Referindo-se ao evento, relembra O VALE EM REVISTA, na sua edição
de Out977, o fecho da mensagem de Xavier, inspirado em Michel Quoist: “...
Obrigado. /É preciso saber dizer, muito obrigado. Nossos dias são ricos dos presentes
que o Senhor nos oferece... / Tudo é dom de Deus... /Obrigado por estares aqui,
Senhor, /Obrigado por que me escutas, me levas a sério. /Recebes em tuas mãos o
feixe de meus dons para oferecê-los ao Pai. /Muito obrigado, pela presença de tanta
gente amiga nesta cerimônia de instalação do mais novo Batalhão da Polícia Militar
de Minas”.
Comentava o articulista: “Nascia, assim, a Unidade criança, que numa
mensagem de agradecimento já dava mostra de participação comunitária...”
Na certeza de que o TC Xavier ergueria uma Unidade modelar, retornei para
Belo Horizonte.
Primeira quinzena de março, reabri todos os cursos do D.I. 1975 seria um
ano de apogeu do educandário. Sentia-me feliz em responder ao desafio.
No dia 12Mar, o Cmt Geral convidado – Cel. Carlos Augusto da Costa – que
assumiria no dia 16, convocou-me ao gabinete em que despachava, no quartel do
Comando do Corpo de Bombeiros.
Recebido amavelmente pelo futuro Comandante Geral, tivemos uma
conversa que retratei, por memória, em meu livro Pelas Trilhas da Liderança (p.
230). Abaixo, transcrevo-a em parte:
“ – Klinger, como vão os alunos? Está satisfeito por ter saído da operação
para o ensino? ” Respondi positivamente, afiançando-lhe que a vivência prática
estava me permitindo, com a ajuda da equipe que montáramos, dar uma guinada
no velho ensino desfocado da realidade policial. Qual não foi minha surpresa
quando, de chofre, o Cmt. Geral me colocou a questão:“ Klinger, sei que você está
satisfeito e nós estamos satisfeitos com o seu trabalho, mas temos uma missão
prioritária para você. Há um compromisso moral, meu e do Cel EB Vinícius –
Secretário de Segurança – para retornar o TC Xavier ao comando do 6º BPM.
E só existem duas pessoas – pela vivência, relações e conceito no Vale do Aço –
capazes de montar o 14º BPM na atual conjuntura de precariedade financeira
do Estado: o Xavier ou você. Então, nesta emergência e lamentando perder o
seu concurso na escola, faço-lhe o convite e espero que você o aceite”. Mais ou
menos foi essa a cena.
Major, ainda sem interstício, saí do gabinete do futuro Comandante-Geral,
como o Comandante do mais novo batalhão da Polícia Militar. Minha família,
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quando soube, adorou o retorno a Ipatinga. Então, entendi o sorriso irônico
do Xavier, quando, em 1ºMar, desejei-lhe “boa sorte”. Ele sabia! Instalava uma
Unidade que, em breve, me seria entregue. As dificuldades e espinhos para
estruturação seriam minhas.
09Abr75! O TC Xavier, no pátio do quartel do antigo Contingente Policial,
transmitiu-me o comando do 14º BPM. Autoridades e comunidade com
participação integral. O comandante substituído, em breve, mas substanciosa
mensagem de despedida, alinhavou seus sentimentos de retorno à terra querida e
atuação ativa na implantação da Unidade, concluindo:
“... Major Klinger! É embargado pela emoção ao mesmo tempo com prazer
que lhe passo o comando do 14º Batalhão, pois sei que a justiça, o trabalho e a
disciplina não esmorecerão em vossas mãos. / Fiz das Unidades da Polícia como
que filhas minhas e, neste momento, o sentimento de pai me chama até uma delas:
o 6º Batalhão. Deixamos aqui uma estrada começada a talhar, mas antes de tudo
SOU UM PAI... SOU UM SOLDADO. /Para aqueles que com seu sacrifício nos
ajudaram a instalar esta Unidade, tenho ainda algumas palavras: ‘Sejam como a
árvore, que está plantada junto às correntes das águas, que a seu tempo dá fruto e
cujas folhas não murcham e todas as coisas que faz têm bom êxito’. A eles o meu
MUITO OBRIGADO. ”

SEÇÃO II
ESCALADA OPERACIONAL
Nada me era estranho. Conhecia a comunidade e a região. Convivi e
comandei a tropa que se constituíra no miolo do batalhão. Eles conheciam-me
sobejamente. Poucos, mas excelentes oficiais: tenentes Paulo Roberto da Silva,
Expedito Antônio de Almeida, Edgar Eleutério Cardoso, Geraldo Teixeira,
João Vieira de Andrade, Alcino Lagares Côrtes Costa... Outros oficiais, dentro
das prioridades do Comandante Geral, foram sendo transferidos para a novel
Unidade.
O Boletim Interno de 11/04/75 transcreveu minha mensagem de assunção
de comando. Enfatizei a importância da área de responsabilidade da Unidade e o
nosso dever de proporcionar segurança. Relembrei aos companheiros o lema do
saudoso Cel Vicente Torres – Honestidade, Trabalho e Disciplina – sinalizando-o
como nosso fanal; lastro de nossa filosofia no exercício da missão: Servir, e servir
bem, aos cidadãos que nos confiaram sua segurança... “Se não servimos bem,
estaremos falhando em nosso papel social...” E uma mensagem particular aos
comandantes dos destacamentos que, doravante, incorporávamos à Unidade:
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“... Sua responsabilidade é maior dentre todos.
Você é o nosso representante direto perante a comunidade; cabe-lhe a missão
mais espinhosa, porém, mais nobre.
Você é o chefe e o líder.
Compete-lhe conduzir a equipe ao cumprimento da missão.
Você é o timoneiro, e não pode falhar. Procure manter o melhor entrosamento
possível com as autoridades locais.
Equilíbrio e bom senso são fatores preponderantes em sua ação de comando.
Atue em estreita colaboração e sinergia com a autoridade policial local, pois os
nossos objetivos são comuns...”
Num primeiro embalo, visitamos os 46 destacamentos (oriundos dos 3º,
6º, 9º e 11º batalhões). Dialogamos com a tropa e as comunidades. Sentimos os
problemas e a desorientação de alguns comandantes de destacamento. Deixamos
diretrizes claras, enfatizando o modelo de Polícia de Integração Comunitária que
almejávamos.
A visita aos destacamentos, concluída em meados de abril, mostrou-nos que
a maioria dos destacamentos não possuía uma diretiva clara para o cumprimento
da missão. Os comandantes de destacamentos guiavam-se, quando dispunham,
de antigos documentos ou manuais, alguns já obsoletos. Partimos, então, para a
elaboração de uma criteriosa e cuidadosa diretriz que abordasse a organização
da fração, seu papel na comunidade, modelos particulares, simples e concisos de
estudo de situação, delineamento dos objetivos e alternativas de planos de ação
para alcançá-los, relacionamento com autoridades, integração/interação com as
comunidades etc.
Em Jun75, resultado do trabalho da equipe pioneira, tínhamos prontos
para emissão e difusão as DIRETRIZES PARA AÇÃO DOS COMANDANTES
DE DESTACAMENTO. Estas foram levadas pessoalmente – por oficiais ou
sargentos – e entregues com exposição e detalhamento de todos seus pontos, e
esclarecimentos de aspectos que pudessem ser entendidos como controversos.
Logramos uma coesão de todas as frações, que passaram a atuar em consonância
ao modelo de Polícia de Interação Comunitária que prevalecia na sede.
Enquanto o 14º BPM, estabelecendo seus conceitos, desenvolvia operações
coesas, a nova Lei de Organização Básica/PMMG – nº 96.624, 18Jul75 – extinguia
o órgão de cúpula, Diretoria de Operações, e criava três grandes comandos
intermediários: CPC-Comando de Policiamento da Capital, CPI-Comando de
Policiamento do Interior, e CCB-Comando de Corpo de Bombeiros.
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O CPI emitiu o Plano de Articulação que criava um novo Conceito de
Operação para o interior mineiro. Depois de 200 anos, os destacamentos
enquadravam-se em diferente modelo: não mais se subordinavam diretamente
ao comando da unidade operacional, e sim, aos pelotões dos setores, e estes às
companhias de subáreas.
Assim, em face da concepção inovadora (e até tardia!), os batalhões
interioranos desdobravam-se em subáreas de companhias, incluindo a da sede,
e estas em setores de pelotão, que reuniam os municípios integrantes com seus
destacamentos. O 14º BPM teria sua 1ª Companhia sediada em Ipatinga, e mais
três companhias com suas subáreas – Timóteo, João Monlevade e Itabira – e estas
dividiam-se em setores.
O Comando de Policiamento do Interior-CPI teve a felicidade de
contar, como primeiro comandante, um oficial superior inteligente e aberto à
comunicação e ao diálogo – Cel Edson Olímpio. Assim, instalou-se desobstruído
canal de entendimento.
O Plano de Articulação era claro e objetivo nas suas previsões de
desdobramento, porém, alguns comandantes, vinculados à tradição, opunham-se
à rapidez na sua implementação. Das reuniões e trocas de ideias com o Cel Edson
Olímpio, ele solicitou-nos que déssemos a partida na execução.
28/05/75, já havíamos ativado a 3ª Cia/João Monlevade, comandada pelo 1º
Ten Alcino Lagares Côrtes Costa. A 07/01/76, o 1º Pelotão/sede, 2º Ten Ademir
Dias;16/11/76, 2º Pelotão/São Domingos do Prata, Aspirante José Francisco
Tudéia; e 3º Pelotão/Barão de Cocais, 2º Ten Juberto Lopes Ferreira.
26/01/76, ativamos a 2ª Cia/Itabira, sob o comando do 1° Ten Gilberto de
Souza Cavalcante, juntamente com o 1º Pelotão, na sede, 2º Ten Luiz Machado
Damas, e 3º Pelotão/Guanhães, Aspirante Dilamar Geraldo Moreira Pinto.
12/09/76, o 1º Ten Carlos Seabra ativou a 4ª Cia/Timóteo, com os pelotões
sede e Cel. Fabriciano: tenentes Pedro de Alcântara Marinho, Jorge Batista de
Araújo Filho e José de Freitas Carvalho, além da instalação do pelotão no Parque
Florestal do Rio Doce, substituindo o defasado destacamento.
Na sede do batalhão, inúmeras melhorias operacionais. 1976, sob o comando
do 1º Ten Paulo Roberto da Silva, implantou-se o radiopatrulhamento e criou-se o
Pelotão de Trânsito, sob o comando do Aspirante José Augusto de Souza.
Além de dar a partida no Plano de Articulação/PMMG, a equipe do
14º supriu o CPI em doutrina para a ação. Com lastro na experiência de um
documento pioneiro – Diretrizes Para Ação dos Destacamentos – e a execução
exitosa da articulação das companhias e pelotões, elaborou-se um documento em
três volumes: DIRETRIZES PARA AÇÃO DA COMPANHIAS OPERACIONAIS,
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difundido em 05/08/76. Enviado aos órgãos do Comando-Geral, Estado-Maior
e CPI, o documento pioneiro recebeu amplos elogios. Contudo, não paramos. A
pedido do CPI, preparamos um Projeto denominado DIPOI-Diretrizes Para o
Policiamento do Interior, que lhe proporcionou, segundo seu feedback, elementos
preciosos para dinamizar as demais Unidades.
Nessa escalada operacional, os resultados vieram. As comunidades
pronunciavam-se sobre a nova concepção de Policiamento Interativo. Sentiam
que a criminalidade fora controlada.
Reunindo-me, iterativamente, com minha turma, aventamos avaliar os
resultados através de normas objetivas. Daí surgiu outro documento pioneiro:
Normas Provisórias Para Avaliação das Companhias Operacionais, cerca de
60 páginas.
Nos estudos que o precederam, com várias simulações baseadas em
estatísticas reais, adotamos variáveis em cinco campos das atividades de diferentes
pesos: Pessoal – 25; Informação e Contra Informação – 20; Operação e Instrução
– 45; Logística – 10. Na análise das variáveis e computação de pontos, alcançaria o
Ótimo, a subunidade que obtivesse de 91 a 100 pontos; Muito Bom, 81 a 90; Bom,
61 a 80; 41 a 60, Regular. Abaixo, Insuficiente. Mês a mês as Cias seriam avaliadas.
Emitimos as Normas de Avaliação em 14/10/77. Fizemos experiências em
novembro/dezembro, promovendo ajustes, e começamos a avaliação a partir de
Mar78. Até julho nenhuma das 4 Cias ficou abaixo de 70 (Bom). Duas delas, a
3ª/Monlevade, e a 1ª/Ipatinga, superaram 80 pontos, alcançando a faixa Muito
Bom. Nas variáveis ligadas à operação, uma Verdade evidenciou-se: os pelotões
que mais reprimiam as Contravenções (Porte de Arma, Vadiagem, Vias de Fato
etc.), reduziam drasticamente os Homicídios, Tentativas de Homicídio, Lesões
Corporais, Rixas etc. Normalmente, alcançavam pontos totais no campo da
operação/instrução.
Essas Normas foram difundidas aos batalhões que as solicitaram.
Hoje, reportando-me àqueles antigos tempos de implantação operacional do
14º BPM, podemos dizer, em alto e bom tom, que alcançáramos o topo.
Minha equipe, pequena, mas de alta qualidade, sobressaia-se em todos os
aspectos. Construía-se um Modelo Avançado de Polícia.
A partir de Dez75 (concluído o CAO), o Cap Jayro Gomes de Oliveira
veio reforçar nossa equipe. Exerceu o Subcomando e, por diversos períodos,
cumulativamente, a função de Fiscal Administrativo, além de responder pelo
comando em minhas ausências eventuais. Promovido, por merecimento, a major,
21Abr78, foi um gigante na edificação do 14º BPM.

393

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
445
Book -AndarilhoKlinger.indb
393

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:38:16
10/05/22
15:45

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

SEÇÃO III
VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
“Há uma profissão, no contexto social, cujo papel consiste, primordialmente,
em defender a sociedade, ou qualquer de seus membros, diante de ameaças e perigos.
É a missão da Polícia (sem adjetivos) e dos Bombeiros (...) O policial autêntico –
formado, preparado e qualificado – sabe que sua profissão é um sacerdócio. Para
proteger, cede, se necessário, sua vida em holocausto. Jamais pode fugir ao perigo.
Se o delinquente ronda, enfrenta-o. Se alguém é atacado, defende-o. Nos desastres
e sinistros, sua presença intimorata visa ao salvamento (...) Ser Polícia impõe
renúncia – pessoal, familiar, social... Exige coragem incomum. Implica em
desapego total, inclusive da própria vida em prol de outrem. ” (Trecho da crônica
“SER POLÍCIA → Desapego Total”, do autor destas Memórias)
Eis acima, sintética e objetivamente, o meu entendimento do que é Ser
Polícia. Por isso, a partir do momento em que passei a liderar companheiros
rumo aos objetivos impostos pela missão, procurei despertar em cada um deles a
essência da profissão que abraçaram.
Cada um deveria conscientizar-se do valor do treinamento – intenso, eficiente,
eficaz e efetivo – que o colocasse em condições de enfrentar, exitosamente, todas
as situações e circunstâncias que, cotidianamente, emergem no teatro de atuação
policial: enfrentar um perigoso facínora, socorrer pessoas agredidas, salvar vidas
em perigo etc. O treinamento não poderia ser encarado como mero preencher
de tempo, mas, sim, internalizado como valor de desenvolvimento pessoal e
profissional para preservação da vida e dos direitos humanos.
Mostrei-lhes que o policial deveria se constituir em exemplo de conduta
social, enfatizando a incompatibilidade do exercício profissional subjacente
a comportamentos anômalos: prática de violência, embriaguez, corrupção,
infringência de posturas municipais, violação de normas ético-morais...
Se, de um lado, oferecia à comunidade uma Polícia de primeira linha, minhas
ações de interação comunitária, tinham, de outro, por escopo a conscientização
do povo para o importante papel da instituição que o protegia, e a necessidade de
compreendê-la e valorizá-la. A Integração Povo-Polícia, que implementara quando
Delegado de Polícia em Mantena e Ipatinga, com resultados compensadores, teria
seu ápice, no comando do 14º BPM, em um universo mais amplo: 48 municípios.
Iniciada a Escalada Operacional do batalhão instalado em 1975, cuidamos
de desdobrá-lo em companhias e pelotões. Nas visitas iniciais, os contatos com
as comunidades. Intensificação da instrução – visando tornar cada policial um
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expert na sua profissão. Levamos o policial de todos os recantos até a comunidade,
e esta ao policial. Estabelecemos a interação. Juízes de Direito, Promotores de
Justiça, Delegados de Polícia, Prefeitos, Vereadores e pessoas gradas proferindo
palestras nos quartéis.
Em diversos municípios, buscamos equacionar o problema de aquartelamento. À tropa foi proporcionado locais compatíveis, e alojamentos para
solteiros. Sedes de companhia, pelotões ou destacamentos em condições de receber os cidadãos com dignidade. Em Ipatinga, fizemos diversos comodatos com a
Usiminas para residência de oficiais e praças casados. Além de doação de terreno
à Fundação Tiradentes para construção da Vila Militar.
Fomos rígidos, mas pedagógicos, na aplicação do Regulamento Disciplinar.
A punição, quando imprescindível, fazia-se com uma finalidade educativa;
no entanto, inflexíveis quando detectávamos casos de corrupção. Estes, para
praças, implicavam em exclusão disciplinar direta ou via Conselho de Disciplina.
Infelizmente, tivemos dois casos de oficiais: ambos indiciados em IPM; um deles,
condenado e demitido da PMMG. Em relação aos Aspirantes, duas submissões
a Conselho de Disciplina com proposta de exclusão disciplinar. Um deles, o
Comandante-Geral acolheu a proposta, excluindo-o por incompatibilidade com a
profissão; outro, teve a exclusão com efeito suspensivo de um ano, e recuperou-se.
Como política de comando, ressaltávamos, perante a tropa e a comunidade,
aqueles que seguiam o caminho do dever. Os elogios e notas meritórias –
publicação em Boletim Interno – colocavam em patamar de elevação aqueles que
conduziam ocorrências de relevância no campo da segurança das comunidades.
O tenente Edgar Eleutério Cardoso, que chegara como Aspirante no processo
de implantação da Unidade, ainda no comando do Cel Xavier, estruturara a P/2
e um setor de Relações Públicas, logrando penetração muita positiva e ampla
nos meios de comunicação social da região (imprensa escrita e falada). Chegou
a possuir colunas de segurança pública em alguns jornais (abundantes no Vale
do Aço). No contexto dessa interação, destacava, com frequência, os feitos de
nossos policiais.
A partir de 1976, encerrava o ano emitindo Elogio Individual aos praças
que estivessem classificados, à luz do Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar-RDPM, nos comportamentos EXCEPCIONAL e ÓTIMO, distribuindo
significativos brindes individuais. No primeiro ano, foram arrolados 40 soldados,
31 cabos e 14 subtenentes/sargentos no Excepcional, e 17 soldados, 3 cabos
e 2 sargentos no Ótimo. Ao conceder o elogio, publiquei mensagem alusiva ao
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evento, ressaltando o que é Ser Policial (Boletim Especial nº 10, 19Dez76). Eis
alguns trechos:
“... Nosso Regulamento Disciplinar é um verdadeiro Código de Ética da
Profissão. O cidadão comum, quando selecionado e burilado, tem ingresso na
Corporação. É classificado no BOM COMPORTAMENTO. Se passa a ter, de forma
iterativa, conduta ética negativa, desce, sucessivamente, ao INSUFICIENTE e MAU
COMPORTAMENTO, até ser expurgado através de Exclusão Disciplinar. Contudo,
se inversamente, apesar de pequenos percalços naturais da conduta humana,
segue a trilha do dever, continuará no BOM COMPORTAMENTO. Entretanto, se
durante cinco anos ostentar uma conduta retilínea, será classificado do ÓTIMO
COMPORTAMENTO. E, nessa ascensão, poderá alcançar o ápice em nove anos,
ou seja, o EXCEPCIONAL COMPORTAMENTO (...) estamos no ocaso de 1976.
Finda mais uma etapa de árdua e espinhosa jornada (...). Este comando se sente
jubiloso e gratificado, por ter em sua tropa homens que enobrecem a Corporação,
que colocaram o dever como fanal. É com justo orgulho, pois, que manda destacar
e colocar em relevo todos os PMs que atingiram os comportamentos superiores,
determinando que se lhes consigne um caloroso elogio individual, com transcrição
nos assentamentos (...) Aos demais componentes do 14º, concitamos para que sigam a
mesma trilha. Sabemos que diversos se acham no Bom Comportamento e caminham
para atingir o Ótimo. A eles, nossa palavra de incentivo (...) uma minoria vem
caindo pelos degraus da desonra, atingindo Insuficiente ou Mau Comportamento,
alguns na iminência de Exclusão Disciplinar. A esses, nossa mensagem de esperança
para que saiam da lama onde se enchafurdam e retornem a trilha do dever (...)
Queremos, daqui a um ano, voltar a reunir para homenagear os que alcançaram
comportamentos modelares. Queremos vê-los em dobro; queremos distribuir o
dobro de brindes...”
Em 1977 – Boletim Especial 12Dez – os praças, em cerimônia pública,
foram homenageados e receberam brindes por ascensão e/ou permanência nos
comportamentos pilares: Excepcional e Ótimo.
As estatísticas disciplinares – recompensas e punições – as manifestações de
comunidades e os resultados de desempenho consoante às Normas de Avaliação
Operacional, evidenciavam que o 14º BPM, chegando aos seus três anos de vida,
alcançara um invejável patamar de prestação de serviços à comunidade. A cada
conversa pessoal com integrantes da tropa, sentíamos a internalização da “missão
de servir, e servir bem”.
Dentro desse espírito de servir e valorizar os merecedores, comemorando
o 3º aniversário de instalação/1ºMar78, instituímos o Troféu de Eficiência
Operacional Cap Pedro. De um lado, homenageávamos um Policial Símbolo – o
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Cel Pedro Ferreira dos Santos – que se tornara uma lenda do Vale do Rio Doce, e,
de outro, proporcionávamos aos destaques da Operação Policial – os autênticos
policiais – uma honraria que os associava ao “maior dos policiais”.
Em 1ºMar, com a presença do Cel Pedro Ferreira dos Santos, em majestosa
cerimônia, agraciamos os oficiais das duas Companhias que, vinham superando
o Conceito Muito Bom na Avaliação de Desempenho: 1ª Cia/Ipatinga e 3ª Cia/
João Monlevade – 1º Ten Raul Cardoso de Araújo, 1º Ten. Alcino Lagares Côrtes
Costa, 2º Ten Paulo Roberto da Silva, 2º Ten Milton Lares, 2º Ten Edgar Eleutério
Cardoso, 2º Ten João Bento Alves, 2º Ten Ademir Dias e 2º Ten Vidomar Fontoura
Balbino.
Como se tornara praxe, as solenidades do 14º BPM, qualquer que fosse o
evento comemorativo, integrava-se à comunidade, com grande participação
da imprensa.
O Cel Pedro era uma personalidade muito conhecida e louvada em todos os
quadrantes. A repercussão da instituição do Troféu de Eficiência Operacional Cap
Pedro foi imensa.
Finalizando esta Seção, enfatizo uma de nossas preocupações: a recuperação
daqueles que se desviavam do parâmetro do “fazer polícia” com profissionalismo.
Aqueles que seguiam rumos não condizentes recebiam punições que, ao serem
aplicadas, primavam-se por um cunho pedagógico; buscávamos a recuperação
dos que seguiam o rumo da embriaguez, violência arbitrária, calote no comércio,
atos de desobediência etc... O comandante e seus oficiais tinham por costume
conversar, ouvir e tentar o despertar interior dos faltosos.
Lembro-me, dentre muitos casos, do cabo ST, casado com dois filhos;
estava no mau comportamento e advertido de exclusão disciplinar. Era um PM
assíduo ao serviço, eficiente e disciplinado, todavia, tinha o costume do emprego
da violência, pelo que era sempre punido disciplinarmente. Chamei-o ao meu
gabinete, e conversamos por mais de uma hora. Contou-me sua história de
família, e ouviu-me. Ao despedir-se, prometeu-me modificar sua conduta violenta
e recuperar o comportamento, isto em 1977.
Em 1985, encontrava-me no comando do D.I. (APM), quando fui abordado
por um aluno do Curso de Formação de Sargentos. Perguntou se eu me lembrava
dele. Fiquei em dúvida e ele puxou minha memória: – Sou o cabo ST que, no
seu gabinete, em Ipatinga, prometeu não mais empregar violência em serviço
e recuperar o comportamento. Voltei para o BOM e espero chegar ao ÓTIMO
como Sargento. Recordei-me do caso! E o abracei emocionado!
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Excetuando corruptos e ladrões – com estes, fossem oficiais ou praças,
jogávamos todo o peso da lei para expurgá-los da Corporação – sempre
acreditamos na recuperação do homem. Tal como aconteceu com ST, a paciência
e a compreensão, dentro de uma metodologia pedagógica, levaram-nos a obter
muitos resultados positivos – profissionais aparentemente perdidos que se
tornaram exemplares.
O custo da formação de um soldado, a partir do processo de recrutamento e
seleção, é elevado. Depois, o período de formação. Na época, seis meses em tempo
integral: salário de 2ª classe, alojamento, alimentação... Instrutores e monitores
selecionados. Ora, depois de tudo isso, lançado o homem para suprir as demandas
de operação, entendíamos que não podíamos adotar uma política de simplesmente
punir... punir... punir pelas faltas cometidas, e, sem outra contrapartida, excluir
disciplinarmente, inclusive afetando a estrutura familiar.

SEÇÃO IV
APOIO INTEGRAL DE EMPRESÁRIOS E MUNICÍPIOS
O que se tem visto, no Brasil, ao longo de décadas, são empreendimentos
desenvolvimentistas em que tudo é lembrado, menos segurança. Prontas as obras,
os problemas de toda ordem, no campo da segurança pública, aparecem: trânsito,
criminalidade etc. Então, os paliativos, e/ou o desespero da comunidade.
Na área do 14º, acontecia diferente. Eis algumas ações de apoio que indicam
uma transformação e novas concepções:
1) Em Ipatinga: Usiminas e Prefeitura sempre atuaram no sentido de prover
as necessidades de segurança antes que estas se tornassem problemas.
a) O quartel do Contingente foi devidamente adaptado para o aquartelamento
provisório. Três pavilhões na estrada velha de Bom Jardim cedidos em comodato,
além de residências para oficiais e praças que chegavam.
b) 1975: Exuberante empreendimento imobiliário – bairro Cidade Nobre –
emergiu na cidade, impulsionado por P. Linhares Imóveis (Pedro Linhares Gomes)
e Imobiliária Santanense (Jair Gonçalves). Valendo-me da amizade com esses dois
empreendedores, conseguimos a doação de um terreno de 720 m2, registrado em
cartório para a Fundação Tiradentes da Polícia Militar, destinado à construção da
casa do comando. Com efeito, uma moderna e funcional residência foi construída
e inaugurada na gestão do meu sucessor, e o Estado livrou-se do aluguel.
c) O saudoso empresário Pedro Linhares Gomes – homem de espírito
público e companheiro de atividades maçônicas, foi meu parceiro junto a Aços
Especiais Itabira-Acesita, para gestões visando a doação de um terreno no bairro
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Veneza/Ipatinga (de frente à futura sede do batalhão). Logramos êxito. 50.000m2
doados à Fundação Tiradentes/PMMG para construção da Vila Militar, que foi
inaugurada em meu comando.
d) 03/06/76: A Usiminas doou ao 14º BPM duas viaturas de patrulhamento
– TP 199 e TP 200.
2) Em Itabira, herdamos uma situação crítica: o destacamento funcionava
no prédio da velha e precária Cadeia Pública. Não havia condições de recepção
ao público nem instalação de uma Companhia de Polícia. A criminalidade
elevada precisava ser controlada. Desenvolvemos uma série de contatos pessoais,
resultando:
a) Doação de terreno/1976, pela Cia. Vale do Rio Doce, para construção da
sede da 2ª Cia.
b) 1976: a Prefeitura Municipal doou 12.000m2, alugou residências, e
entregou à 2ª Cia, um automóvel Volkswagen para as atividades de patrulhamento
da cidade.
c) 1977: a Prefeitura assinou convênio com a Polícia Militar, tendo como
interveniente a Fundação Tiradentes, liberando recursos na ordem de hum
milhão e duzentos mil cruzeiros para a construção da sede da 2ª Cia.
Enfim, Itabira entendeu a necessidade de Segurança Pública, e o 14º BPM
deu-lhe a resposta. Controlou-se a criminalidade. O policial tornou-se um
homem respeitado na comunidade.
3) 20/06/77 – O percuciente trabalho de interação comunitária do Cmt da
3ª Cia – 1º Ten Alcino Lagares – coroou-se de êxito. A Prefeitura de João Monlevade
assinou convênio com Polícia Militar, cedendo prédio e móveis para o funcionamento da subunidade. Concomitantemente, doou duas viaturas (TP 194 e TP
196) para as atividades de patrulhamento.
4) Timóteo – outra cidade, apesar de sediar uma portentosa empresa, em
situação crítica, objeto de nossas ações de interação, modificou suas políticas em
relação à Segurança Pública:
a) 09/02/76: Prefeitura assinou convênio com a Polícia Militar, cedendo
prédio e móveis para funcionamento da 4ª Cia, além de doar a viatura TP 198
para patrulhamento da cidade.
b) A Aços Especiais Itabira-Acesita passou, em 28/07/77, a escritura de um
terreno de 4.000m2 à Polícia Militar para construção do aquartelamento da 4ª Cia.
c) 1º/02/78: a Prefeitura iniciou a construção do aquartelamento da 4ª Cia.
5) O Clube Rádio Cidadão de Minas Gerais/ Região Ipatinga doou ao 14º BPM
um portentoso Rádio Emissor/Receptor de grande utilidade para nossas ações.
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SECÃO V
A FORMAÇÃO DE SOLDADOS
Instalado em 1ºMar75, não foi fácil o recrutamento de soldados. Aqueles
jovens que tinham melhores condições, buscavam os concursos das grandes
empresas e empreiteiras da região. O salário do soldado não era atrativo.
Nosso setor de Relações Públicas, apoiado pela Imprensa, passou, com
eficiência e eficácia, a vender a imagem do Policial. Outrossim, com o apoio da
Usiminas, oferecíamos aos futuros alunos da Escola de Recrutas alojamento e
alimentação gratuita, além do fardamento de instrução.
Apesar dos óbices, conseguimos instalar uma Escola de Recrutas em Ago/75.
53 jovens aprovados, após rigorosos exames médicos e provas de aptidão física e
intelectual; pesquisa de antecedentes sociais e psicotécnico. Iniciaram as aulas em
setembro/75. Seis meses em regime integral de aulas teóricas e exercícios práticos.
Alguns desistiram e outros reprovados. Chegamos ao final com 27 aprovados,
em condições de promoção a Soldado de 1ª Classe. Chefe de Curso: 2º Ten Edgar
Eleutério Cardoso.
Estabelecêramos que, salvo situações adversas insuperáveis, nossas
formaturas seriam em praça pública com a participação do povo. Assim, dávamos
ênfase de que aqueles soldados eram figuras da comunidade.
1ª turma – 11/03/76, 27 formandos – Paraninfo: Cel Carlos Augusto da
Costa, Cmt Geral – Patrono: Selim José de Sales, genitor do Prefeito Jamil Selim
de Sales. A formatura teve um brilho impecável. Aplausos do povo. No Boletim
Especial 01 transmiti uma mensagem de Fortaleza e Esperança para os formandos,
mostrando-lhes a responsabilidade social que assumiam.
2ª turma – 17/06/76, 25 formandos – Chefe de Curso: Asp Vidomar Fontoura
Balbino – Paraninfo Cel Walter Rachid Bittar, Chefe do Estado Maior – Patrono:
Dr. Márcio de Barros Quintão, cidadão empresário de grande projeção social por
sua participação ativa na comunidade. Em Boletim Especial 03/76, reportamonos ao evento, que continuou prestigiado pela comunidade.
3ª turma – 07/09/76, 18 formandos – Chefe de Curso: Asp Adonai Albaluz
Tótaro – Paraninfo Cel Pedro Ferreira dos Santos – Patrono Celso de Souza
Lima, Chefe do Setor de Relações Públicas da Usiminas, cidadão de participação
comunitária e amigo apoiador incondicional do 14º BPM. Boletim Especial 05/76.
4ª turma – 06/11/76, 40 formandos – Chefe de Curso: Asp José Augusto de
Souza – Paraninfo: Cel Edson Olímpio, Comandante do Policiamento do InteriorCPI – Patrono: Engenheiro José Calazans Pena, cidadão de grande prestígio
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na Usiminas e na comunidade. Maçom atuante nos problemas sociais. Boletim
Especial 09/76.
5ª turma – 31/03/77, 18 formandos – Chefe de Curso: 2º Ten Edgar Eleutério
Cardoso – Paraninfo: Dr. Jair da Costa Abelha, médico que, sem ônus, sempre nos
ajudou em apoio à tropa – Patrono: Dr. Antônio Martins da Silva, dentista que,
também sem ônus, nos apoiou na implantação do batalhão. Boletim Especial 01/77.
Essa turma teve uma característica especial. Tínhamos um sério problema
no tocante ao Pelotão da 4ª Cia, destacado no Parque Florestal do Rio Doce.
Todos que para lá eram destacados vinham de cidades. Nos primeiros meses,
achavam divertido o patrulhamento nas florestas, rios e lagoas. Porém, com o
tempo, homens da cidade, sentiam-se entendiados, e começavam a dar problemas
disciplinares; alguns desertaram. Estudei o assunto com o Estado-Maior/PMMG.
Chegamos à conclusão que o recrutamento e a escola dos futuros “Soldados” do
Parque Florestal teriam peculiaridades. Recrutaríamos jovens criados nas matas
ou periferias; seríamos tolerantes no tocante à intelectualidade; os psicólogos
criariam um teste psicotécnico específico; a escola de formação teria um currículo
adaptado ao patrulhamento florestal e sua missão específica.
Recrutado e montado o Pelotão de formação de soldados para o Parque
Florestal, tivemos diversos inadaptados no decurso da escola, mas formamos
18 bons soldados. Acabaram os nossos problemas. O policiamento do Parque
Florestal alcançou elevada eficiência e eficácia. Nossos soldados gostavam da vida
rural e das florestas; sabiam evitar os crimes contra a natureza. Acertamos a meta
em “cheio”!
6ª turma – 25/08/77, 26 formandos – Chefe de Curso: Asp Valdelino Leite
da Cunha – Paraninfo: Dr. José Edélcio Drumond Alves, advogado, jornalista e
professor de grande prestígio no Vale do Aço. Ele e seus familiares, profundamente
ligados à Polícia Militar. Apoiou a implantação do 14º BPM desde os primeiros e
embrionários passos – Patrono: Dr. Murilo Ribeiro Junqueira, Delegado Regional
de Polícia/Ipatinga. Ligado à nossa tropa que exercia funções na Delegacia de
Polícia. Sua postura era exemplar. Boletim Especial 03/77.
7ª Turma – 07/01/78, 27 formandos – Chefe de Curso: 2º Ten Valdelino Leite
da Cunha – Paraninfo: Cel Marcos Boffa, Diretor de Pessoal/PMMG. Patrono: o
Prefeito de Guanhães. Boletim Especial 01/78.
Essa turma teve uma situação especial. O Curso de Formação foi realizado na
sede do Pelotão – a cidade de GUANHÃES, onde também se realizou a formatura,
em praça pública.
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Guanhães, cidade que criara uma fama injusta. Quando cheguei ao 6º
batalhão, em 1962, diziam os velhos praças que se tratava de cidade que mais
matava soldados; para formar uma Companhia só faltava matar um Corneteiro.
Nenhum batalhão queria Guanhães como destacamento; viera do 3º para o 6º
com a fama ruim. E assim, passou para o 14º.
Como conhecia a história e as estórias, sabia também que a comunidade
de Guanhães fora vítima de muita violência policial em tempos pretéritos. De
um modo geral, considerada indesejável, os batalhões, inclusive o 6º, para lá
destacavam os piores soldados. Então, o fluxo e refluxo de violência.
Decidimos como minha equipe: vamos acabar com essa “história”. Passamos
a visitar, iterativamente, a cidade de Guanhães. Lá instalamos um Pelotão com
apoio da comunidade que, pelo Prefeito, Vereadores e líderes, conversavam com
o comandante, oficiais e sargentos do 14º BPM. Fiz muitas palestras na cidade.
Numa delas, presente a nata comunitária, com a qual já estava acostumado, falei
em “tom de brincadeira”:
– Como nesta cidade de vocês matam muitos soldados, ninguém que tem amor
à vida quer vir para cá. Então, tomei a decisão de recrutar candidatos à praça aqui
e nas redondezas. Formar a Escola de Recrutas aqui, com os jovens daqui. Se vocês
continuarem matando, estarão matando os filhos de vocês...
Foi uma gargalhada geral. Perguntaram-me se era sério. Respondi
afirmativamente. Alguns diziam que iam mandar o filho candidatar, queriam
vê-lo soldado. Prometeram apoiar a Escola de Recruta. Entusiasmaram-se com
a ideia.
Incentivado pelo Diretor de Pessoal – Cel Boffaa –
estruturei a Escola de Recrutas de Guanhães, a primeira,
ra,
em Minas Gerais, fora da sede de um batalhão. A
comunidade foi uma parceira fabulosa. Formamos
os
excelentes soldados. Todos destacados em Guanhães
es
ou cidades da região: Virginópolis, Senhora do Porto,
o,
Dom Joaquim, Sardoá, Coluna etc.
Acabou-se a fama de Guanhães. E o Paraninfo,,
orador brilhante, exaltou-a durante a cerimôniaa
pública. Boletim Especial 01/78. Sob nossaa
orientação, o prefeito Antônio Carlos Morais de
Miranda, mandou preparar um lindo e original
convite, e patrocinou o coquetel de congraçamento
na sede do Guanhães clube.
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O evento foi altamente prestigiado, além do Prefeito de Guanhães, outros
da região. Registraram-se presenças: Vereador Guido Carvalho, presidente da
Câmara, e diversos edis; dr. Fausto Pinho Tavares, Juiz de Direito; dr. Ciro Freire
Dayrell, Promotor de Justiça; dr. Lino Pereira da Silva, Delegado Regional de
Polícia, e o dr. Walter Luiz de Melo, Delegado de Polícia da Comarca; Engenheiro
Laerte Tavares, Diretor DER, e inúmeras outras autoridades e pessoas de destaque
social.
8ª turma – 15/04/78, 17 formandos – Chefe de Curso: Asp Carlos Alberto da
Silva... Boletim Especial 03/78.
Em suma, podemos afirmar que a “Formação de Soldados” constituiu fator
preponderante de interação comunitária. Todos os cursos foram incrementados
com palestras ou conversas com líderes ou pessoas gradas da comunidade. As
formaturas solenes com participação do povo.

SEÇÃO VI
RELACIONAMENTO COM A POLÍCIA JUDICIÁRIA
A Delegacia Regional de Polícia de Ipatinga foi criada em 05/09/75. Contudo,
quando assumi o comando do 14º, 09Abr, encontrei um Delegado de Carreira,
que substituíra, meses antes, o último Delegado Especial – Major Jair Pinheiro.
Tratava-se do Dr. Benigno Augusto da Costa – profissional competente e probo,
possibilitou um entrosamento perfeito. Tinha ele dificuldades de quadro. O 14º
BPM dava-lhe todo apoio em recursos humanos.
Uma prestigiosa revista da década de 1970 – Notícias e Polícia – no seu
primeiro número/1976, traz ampla reportagem intitulada POLÍCIA MILITAR
E POLÍCIA CIVIL UNIDOS CONTRA O CRIME, ilustrada por uma série de
fotografias, que dá uma visão da coesão 14º BPM – Delegacia de Polícia. Alguns
trechos da reportagem:
“... Dr. Benigno que entrosou perfeitamente com o Major Klinger, pois são
realmente amigos e se entendem muito bem, juntaram-se para cumprir uma missão
(...) O mais importante no funcionamento do Policiamento da cidade é a união que
existe entre os Policiais Civis e Militares, com um só objetivo: a Lei./Na Delegacia
de Polícia de Ipatinga só existe um Detetive funcionando, seu nome é Willian Alves
Cota, e o mais interessante é que Willian conseguiu entrosar perfeitamente com os
outros policiais, que são militares, designados pelo Comandante do Batalhão para
auxiliar o Dr. Benigno (...) A Delegacia de Polícia está classificada desta forma (...)
Chefe do Setor de Investigações: Sargento Rômulo e Sargento Moisés. A Triagem
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funciona com os militares: Cabo Arlênio e Soldados: José Teotônio, Adilson,
Amadeu, Antônio G. Silva, Tardiê, Waldeci, Onofre, João B. Barbosa, Rosalvo,
Rivaldo, Cleber e João Fantoni. Escrivão: Sgt Antônio Lúcio (...) Auxiliar direto:
Subtenente Tarcísio Rodrigues (...) O trânsito é dirigido pelo sargento Romeu dos
Santos e cabo Anacleto...”
Jul75: Presença do Secretário de Segurança Pública – Cel EB Vinícius Alves
Cunha – o Prefeito Jamil entregou, oficialmente, o prédio construído e doado ao
Estado para funcionamento da Delegacia de Polícia. No ato, senti-me feliz, pois
via o resultado daquela conversa que tivéramos em 1973, eu e o TC Xavier, com
o Prefeito Jamil.
O entrosamento reinante em Ipatinga foi levado como modelo pelos
oficiais que, a partir de 1975, instalaram as Companhias e Pelotões, segundo o
Plano de Articulação.
Benigno permaneceu em Ipatinga até meados de 1976. No entanto, problemas
de ordem pessoal levaram-no a pedir transferência para Belo Horizonte. A cidade
perdia um profissional fabuloso, e o batalhão, em particular, um amigo.
Substituiu-o o experiente Delegado de Carreira PZ. Descendente de italianos, era uma pessoa comunicativa e expansiva. Continuamos o entrosamento
das polícias. Aconteceu, todavia, que ele trouxera de Belo Horizonte, uma equipe
de detetives experientes, mas mal-acostumados, que não se enfronharam no sistema local.
Um mês de funcionamento e rumores de exigência de propinas nas casas
da zona boêmia, além de ensaios de jogatina. A segurança da Usiminas e o nosso
pessoal de triagem acusavam o problema que estava emergindo. Convidei PZ
para uma conversa, e coloquei as “cartas na mesa”. Cientifiquei-o da conduta
de sua equipe/BH, que vinha causando repulsa na cidade, visto que o “sistema
policial” se orientava, tradicionalmente, pela probidade. Mostrei-lhe que Ipatinga
era uma zona industrial de interesse da segurança nacional, e estava sob o olhar
permanente do Exército.
Disse-me ele surpreendido (fingi que acreditei!), e que iria eliminar o
problema, pois não queria conviver com informações de P/2, em documentos
sem assinatura. Diante de seu sarcasmo (ou grosseria!), expliquei-lhe que eu
não usava expediente de P/2 e, caso o problema persistisse, faria comunicação,
via ofício assinado, ao Secretário de Segurança Pública, Comandante-Geral
e Superintendente da Polícia Civil. E dar-lhe-ia ciência. Pareceu-me que ele
entendera. Continuamos entrosados nos temas policiais.
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Após nossa conversa, a coisa arrefeceu, mas, logo em seguida, avançou
em intensidade. Juntei provas inabaláveis. Preparei um ofício de três páginas,
acompanhado dos elementos probantes. Mandei entregar, via um oficial do
batalhão, às autoridades que eu mencionara ao Dr. PZ. Na manhã seguinte,
convidei-o a comparecer ao quartel para um assunto urgente. Veio. Então, li o
texto. Assustou-se, e pediu-me que não enviasse. Respondi que era impossível,
pois, no dia anterior, fora via portador especial; que àquela altura já devia ter sido
lido pelas autoridades. Saiu de minha sala cabisbaixo.
O Cel EB Vinícius Alves era um Secretário de Segurança totalmente diferente
do anterior (homem frágil e maleável). Assumira de direito e de fato a Secretaria
de Segurança no Governo Aureliano Chaves. Escolheu o Comandante-Geral
e o Chefe da Polícia Civil. Montou um órgão de topo – Coordenação Geral de
Segurança – COSEG, ele presidente e com a seguinte composição: Cmt Geral,
Chefe do Estado-Maior, Superintendente Polícia Civil e Adjunto. Conhecia o
14º BPM e o trabalho desenvolvido em Ipatinga, quando aqui viera inaugurar o
prédio da Delegacia.
No mesmo dia da conversa com PZ, o telefonista avisou-me que o Secretário
de Segurança me aguardava no telefone. Achei que era trote, porém o telefonista
me disse que o chamado fora do Ajudante de Ordens. Atendi. Com efeito, era o
Cel Vinícius, que, naquele momento, presidia uma reunião da COSEG. Disse-me
que PZ estava sendo exonerado e se eu tinha algum nome a indicar. Respondi-lhe
negativamente, mas que nossa expectativa é que fosse designada uma autoridade
honesta e focada no interesse público. Então, fiquei sabendo que o nome cogitado
era do Dr. Murilo Ribeiro Junqueira, delegado que eu conhecia de nome por sua
fama de competência e probidade.
Ipatinga ganhara a “sorte grande”. O novo Delegado Regional era um homem
de caráter excepcional. Convivemos por mais de dois anos, construindo, além do
perfeito entrosamento funcional, uma sólida amizade que se estendeu às famílias.
A Delegacia Regional estruturou, com o apoio do 14º BPM, uma equipe
dinâmica e de honestidade a toda prova. Os policiais civis, todos bem selecionados,
trabalhavam em sinergia com os militares. Os dois delegados da comarca: Dr.
Transval Bonfim (trânsito) e Dr. Gentil Coelho (meu antigo soldado escrivão
em Mantena) alinhavam-se nos mesmos princípios. PZ fora tão somente um
momento infeliz.
Na época, aquela separação de 1970 – Delegado de Polícia apenas no campo
da Polícia Judiciária, e Polícia Militar no Patrulhamento, com competência de
planejamento – vinha acarretando rivalidades entre os Comandantes PM das
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frações e os Delegados de Polícia de Carreira que se instalavam no interior. Não
obstante o esforço de harmonização do Secretário de Segurança, os problemas
emergiam com frequência. Todavia, a área do 14º constituía exceção. Falta de
problemas? Não!
Apesar de nossa orientação visando coesão, alguns problemas nos chegaram.
Então, o Comandante do batalhão e o Delegado Regional seguiam juntos para o
epicentro da suposta crise. Fizemos diversas viagens para solução de problemas:
Barão de Cocais, Nova Era, Itabira, João Monlevade, Guanhães, São Domingos do
Prata... Todos os “arranhões” eram superados, e as polícias entendiam a orientação
para desenvolver atividades em harmonia, e jamais desandar para a “corrupção”.
Exemplificando dois casos:
(1) Itabira, afastamos o tenente e o delegado. A rivalidade tinha sua raiz na
divisão do dinheiro arrecadado de atividades ilícitas. Quanto ao tenente, instaurei
um IPM; e, no tocante ao Delegado da Comarca, o Dr. Murilo instaurou uma
Sindicância e fez sua apresentação à Corregedoria de Polícia.
(2) João Monlevade, o delegado – pessoa íntegra e dinâmica – estava em crise
de “ciúmes”. Quando instalada a Companhia, em substituição ao destacamento,
ele perdera a ascendência sobre o sargento comandante. O tenente implantou
na cidade o modelo de polícia comunitária, crescendo perante a comunidade.
Assim, em questão de prestígio, o delegado sentiu no tenente um concorrente. Foi
uma situação difícil, mas os dois – delegado e tenente – pessoas compreensíveis e
evoluídas, acabaram se entendendo. Dois meses depois, por ação do Dr. Murilo,
o delegado foi promovido para um cargo de relevo na capital. O jovem delegado
que o substituiu, teve perfeito entrosamento.
Em 1977 ou 1978, o Secretário de Segurança promoveu uma reunião
conjunta de Delegados Regionais e Comandantes de Batalhão. Nessa reunião,
presentes os membros da COSEG e o CPI. Uma das discussões do interessante e
útil Encontro de Chefias centrou-se na questão das rivalidades exacerbadas com
denúncias que as partes traziam até o Escalão Superior da Segurança Pública.
O Comandante-Geral e o Superintendente da Polícia Civil mostraram que isso
era altamente desgastante para as duas Corporações. Estas ficavam mal perante a
opinião pública.
No decurso das discussões, o Cel Vinícius tomou a palavra, citando como
exemplo positivo as áreas conjuntas do 14º BPM e Delegacia Regional de Ipatinga.
Delas, não chegava nenhuma denúncia nem problemas de rivalidade. Solicitou
que o Major Klinger ou o Dr. Murilo explicassem o porquê. Este, muito discreto,
pediu que eu falasse em nome dos dois. Assim, esclareci que tivemos alguns
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problemas de rivalidade, porém, quando detectávamos algum sinal, dirigíamonos ao local, levantávamos a situação real, e colocávamos os litigantes face a face.
Ao final, resolvíamos a questão e restabelecíamos a harmonia entre as Polícias.
Fomos aplaudidos pelos companheiros, e nossa conduta tornou-se paradigma
para o sistema.

SEÇÃO VII
FATOS E ACONTECIMENTOS
1) 28/04/75 – Véspera do aniversário de Ipatinga. Governador Aureliano
Chaves chegava à cidade para visita à Usiminas, ao 14º BPM e participação no
natalício da comunidade. Recebemo-lo com todas as honras no improvisado
aquartelamento.
Visita sem muita formalidade, em que o Governador teve oportunidade de
verificar in loco nossas acomodações que, embora precárias, mostravam limpeza
e organização. Na sala de reuniões, presentes o Cmt Geral, Prefeito e diversas
autoridades, fiz uma exposição sobre o batalhão, perspectivas e dificuldades. Dei
ênfase à situação de fixação da tropa, em face dos baixos salários e problemas de
moradia, mormente para os casados. Com a construção da sede do batalhão, que
seria empreendida pela prefeitura, parte dos problemas, principalmente no que se
referia aos solteiros, estavam amenizados. E os casados?! Então, levantei a questão
de construção de uma Vila Militar com verba estadual, e, no tocante ao terreno, eu
resolveria. De chofre, o Governador, sabedor do meu efetivo na sede, perguntoume o percentual de casados. Também de chofre, respondi: 43.7%. Satisfeito, o
Governador prometeu apoiar-me na construção da Vila Militar.
Teve, assim, um dia de glória, o recém-instalado batalhão.
2) Estava esquentando a cadeira de comando, quando me ligou, na 2ª
quinzena de Mai/75, o Superintendente da Polícia Civil, meu amigo Dr. Thacyr
Omar Menezes Sia. Dizia precisar de meu apoio para desvendar um homicídio
misterioso em Teófilo Otoni: assassinato do Advogado Umberto Couy, ocorrido
em 28Out74. Segundo ele, transferira a presidência das investigações ao Delegado Regional de Pedra Azul – bacharel Ildeu Alves da Silva – que se achava
em dificuldades para elucidá-lo, pois havia “forças ocultas” em Teófilo Otoni.
Disse-me que o seu Delegado-Assistente – Dr. Manoel Pedro Dias – caso eu
concordasse, procurar-me-ia na sede do 14º BPM. Com a aprovação do Cmt
Geral, acedi à solicitação.
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Em 28Mai, deixávamos nossa equipe em Teófilo Otoni – subinspetor Paulo
Jorge, detetives Marcílio Alves da Silva e Ary Brizolla Chedid, cabo Teodoro
Dionísio de Carvalho e soldado Sebastião José dos Santos – traçando-lhe
incumbências de investigação. Em Pedra Azul, recebemos do delegado Ildeu
o volumoso Inquérito Policial (mais de cem páginas). Sintetizando: graças ao
trabalho da equipe, levantamos o “fio da meada”. Novamente, a presença de
“Alfredão”, apesar de condenado a mais de cem anos. Na primeira quinzena
de junho, devolvemos o Inquérito ao delegado de Pedra Azul, orientando-o
que mantivesse nossa equipe, que deixamos à sua disposição. Entregamos
circunstanciado relatório ao Dr. Thacyr, que o aprovou, agradecendo-nos.
3) 25/08/75 – Dia do Soldado – O público convidado aglomerava-se no
pátio e redondezas. Tropa formada. As Lojas Maçônicas “União de Ipatinga”
e “Obreiros de Ipatinga”, com todos obreiros, saíram de sua sede, no centro
da cidade, e desfilaram rumo ao batalhão. Os Veneráveis Eng. João Jackson
e Dr. Márcio Quintão, conduzindo as Bandeiras do Brasil e Minas Gerais,
desfraldadas, marchavam à frente. Em emocionante cerimônia com o Hino
Nacional entregaram os pavilhões aos Porta-Bandeira: Asp Edgar Eleutério
Cardoso e Asp Jorge Batista de Araújo Filho. Discursos cívicos, elevando o
simbolismo das bandeiras, na entrega e na recepção (Boletim Especial 02).
No decurso da cerimônia, homenageamos os primeiros companheiros
transferidos para a reserva: Sd João Batista de Avelar, cabo Valdevino Pereira
Goulart, Sd Baulírio Januário, cabo Antônio Saldanha Sobrinho. Com destaque
especial, transferiu-se para a reserva o 2º Sgt Jerônimo Bermond de Alcântara,
companheiro que, por mais de dez anos, desempenhara as funções de Chefe do
Cartório da Delegacia de Ipatinga. Trabalhara com diversos Delegados Especial
de Polícia: Cap Jacinto, Cap Xavier, Cap Alcântara, Cap Nonato, Cap Jurandir,
Cap Klinger, Cel Humberto, Major Jair Pinheiro... Esse abnegado companheiro
era a Alma da Delegacia.
4) Semana da Pátria – 07/09/75 – O 14º BPM, em conjunto com a Prefeitura,
organizou o desfile de consagração. Uma Companhia de Fuzileiros, a Guarda
Mirim e a Banda Santa Cecília, sob o comando do 1º Sgt Mús Osvaldo Machado
de Oliveira, escolas estaduais e municipais, coordenadas por oficiais e sargentos
da unidade. O Cmt Klinger e o Prefeito Jamil passaram em revista os contingentes
e se postaram no palanque para as continências durante o desfile. A presença ativa
da Unidade repetiu-se em 1976 e 1977 (neste último ano, com o novo Prefeito:
João Lamego Neto).
5) 03 a 10 de outubro/75 – Pela primeira vez, o batalhão comemorava a
Semana da Polícia Militar. Essas comemorações foram repetidas em 1976/1977,
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no mesmo período, sempre publicamente. Nessas ocasiões, os milicianos
transferidos para a reserva foram homenageados: Subtenente Antônio Pereira e
Cabo Antônio Anastácio da Silva (1975); Cabos Luiz Bento da Silva e Antônio
Paulino Mol (1976).
6) 11/11/75 – O 14º BPM foi inspecionado pelo Inspetor Geral das Polícias
Militares – General de Brigada Hélio João Gomes Filho. A autoridade verificou in
loco todo funcionamento na sede, inclusive visitando a Delegacia de Polícia, onde
nossos milicianos colaboravam com o Delegado de Carreira Dr. Benigno (equipes de Investigação, Cartório e Guarda). Programamos visita à Usiminas, e jantar com a presença das autoridades municipais. O Inspetor ficou impressionado
com a pujança do batalhão para enfrentar as dificuldades e o grau de entrosamento comunitário.
7) Dia da Bandeira – 19Nov75 – Cerimônia Cívica às 12h00. Normalmente,
o cidadão comum ignora a data. Assim, divulgamos na sede e nas Companhias e
Pelotões descentralizados a grandeza do evento cívico. Nessa primeira cerimônia,
com a presença maciça, principalmente de estudantes, incineramos, de acordo
com a ritualística, 52 bandeiras usadas e já sem condições de hasteamento.
21 municípios da circunscrição enviaram bandeiras. 31 vieram das escolas e
entidades de Ipatinga. Foi uma novidade aplaudida pela comunidade. Reprisamos
a cerimônia em 1976/1977.
8) CEFAS – Centro Feminino de Ação Social – Entidade criada por esposas
de policiais-militares da sede, coordenação de minha esposa Zaíra Assis de
Almeida, pessoa entusiasmada e participativa da vida social do batalhão. Em
22/12/75, o CEFAS organizou o primeiro congraçamento da família policialmilitar. Ampla distribuição de prêmios aos filhos e esposas dos milicianos. Esses
congraçamentos de Natal foram reprisados com o mesmo brilho em 19/12/76 e
12/12/77. Em 16/05/76, com o apoio do setor de Relações Públicas da OPM, o
CEFAS organizou a Primeira Páscoa dos Militares.
9) Entrelaçamento de Classes Sociais – Em 10/09/76, o batalhão recebeu
em sua sede provisória, com um sofisticado coquetel e música, os representantes
de diversos segmentos, para homenagem à Imprensa do Vale do Aço. Evento de
grande repercussão.
10) Dia de Tiradentes – 21/04/77: O Lions Clube Pioneiro, numa cerimônia
cívica, e presença comunitária, doou ao 14º BPM o Quadro de Pintura a Óleo
do Alferes Tiradentes, de autoria do Psicólogo e Artista JOÃO NERY. Fizemos
uma recepção solene, oportunidade em que mostramos a imagem ideal do Alferes
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Joaquim José da Silva Xavier, fardado como miliciano do Regimento Regular de
Cavalaria de Minas.
11) O 14º BPM assessorou a Celulose Nipobrasileira-CENIBRA nos aspectos
de segurança, e formou seus primeiros vigilantes, num curso de três meses, em
tempo integral. A primeira turma: 30/07/76.
12) Visita Presidente Ernesto Geisel à CENIBRA – 1977 – Ao 14º BPM foi
atribuída toda responsabilidade de segurança. Um tenente-coronel EB, da 4ª DE,
participou conosco da elaboração do Plano de Segurança, a partir do aeroporto de
Ipatinga. Geisel pernoitou na Casa de Hóspede da empresa, na zona rural de Belo
Oriente. Juntamente com o oficial superior do EB, permanecemos toda a noite,
acordados e firmes, no local. Por volta de meia-noite, o Presidente Geisel saiu de
sua suíte e veio apreciar a floresta iluminada por uma Lua esplendorosa.
13) Em visita organizada e planejada pelo 14º BPM, sobre a qual estenderemos
comentários ao final deste capítulo, o General de Divisão Antônio Bandeira – Cmt
da 4ª Divisão do Exército – inspecionou a Unidade em 27/06/77. Pernoitou em
Ipatinga, visitando, no dia seguinte, a Usiminas. À noite, o batalhão ofereceu-lhe
um jantar no Grande Hotel, presente o Prefeito, Presidente da Câmara e Chefia
superior da Usiminas.
14) A construção da Vila Militar foi resultante de dois fatores: (1) Visita
do Governador Aureliano Chaves à sede provisória do Batalhão, em 28/04/75.
Tomou conhecimento da problemática moradia, e as dificuldades que os
milicianos casados, recém transferidos, tinham para trazer família. Alguns meses
depois, liberou verba à Fundação Tiradentes/PMMG, para construção das casas.
(2) Doação do terreno, via Acesita, pela interferência benfazeja de Pedro Linhares
Gomes.
Concluída a construção das casas, era nossa intenção levantar as necessidades,
e estabelecer o regime de comodato. Assim, aqueles ocupantes que fossem, no
futuro, transferidos, ou passassem para a reserva, entregariam as moradias para os
novos integrantes com problemas. Porém, o coronel NB, Presidente da Fundação
Tiradentes, contrariando nossa proposta, resolveu vender as casas, para reforçar
o “fundo financeiro” da entidade. Diante disso, tive um arranhão com o “Cmt
Geral”; neguei-me a fazer uma cerimônia de inauguração, inclusive sujeitandome a ser destituído do comando.
As casas foram vendidas e ocupadas sem nenhum ato de inauguração. Hoje
– faz mais de 40 anos – parece-me que a Vilar Militar inexiste. A história deu-me razão.
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15) Dentre os diversos Seminários e Simpósios
que frequentei, na época de Comando, destaco um
Curso de um mês, realizado no Rio de Janeiro, sob
patrocínio do I Exército. Curso de Segurança Física
de Estabelecimentos, modelo Americano. Foram 40
alunos Oficiais: 10 EB, 20 de diversas Polícias Militares, e 10 da PMMG. Dentre este, fui indicado, permanecendo um mês no RJ, hospedado em um Batalhão
da PM/Niterói, comandado por um antigo aluno do
CSP/MG. Foi um Curso muito apertado em estudos
e trabalhos práticos. Sem nenhuma pretensão, surpreendeu-me o 1º lugar Geral, enunciado no dia do
Encerramento. Nessa ocasião, além do Certificado
de Conclusão (Diploma), recebi o distintivo de peito, que passei a usar na farda, e a Medalha de Caxias,
entregue pelo General Cmt do I Exército.

Guardo esta foto pelo
valor afetivo. Com 45 anos
num escaninho, está bem
carcomida pelo tempo, mas
Caxias aparece impoluto
numa imagem valorosa.

SEÇÃO VIII
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BATALHÃO
Primeiro Passo – Ação do TC Francisco Pereira Xavier – Dez1974 –
Convênio Prefeitura Municipal e Comando Geral da PM para cessão de terreno
e construção da sede do 14º BPM. Assinaram o convênio o então Cmt Geral,
Cel Vicente Gomes da Mota, e o Prefeito de Ipatinga, Jamil Selim de Sales. O
Major Pinheiro, Delegado Especial de Polícia e Cmt do Contingente, foi um dos
Procuradores, e assinou como testemunha.
O Convênio que marcava um momento importante foi homologado pela
Câmara Municipal, em 07/02/75, sendo seu presidente o Vereador João Pereira
da Silva.
O terreno onde seria construída a sede do 14º situava-se numa elevação na
Vila Celeste.
Segundo Passo – A Prefeitura desenvolveu, a partir de Mar75, o processo
licitatório. Em Jul75, a empresa vencedora – CONSTRUTEC – deu início à
preparação do terreno e às fundações. Ergueu-se o perfil de estrutura dos
primeiros prédios.
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Estando a obra adiantada, um Engenheiro-Civil de minha Loja Maçônica
alertou-me, no primeiro semestre de 1976: – Cuidado, major Klinger! A obra não
está bem estruturada nas fundações. A empresa desviou-se.
Fui ao local com dois engenheiros amigos e um mestre de obras: falhas da
fundação. Chamamos o engenheiro da obra, e ele “engasgou”. Imediatamente,
comuniquei ao Jamil e ao Cmt Geral, e pedi a suspensão da obra.
Uma auditoria foi executada, via empresa especializada, e a obra suspensa.
Deixei todas as providências para a Prefeitura, que denunciou o contrato e efetuou
os demais procedimentos em relação à empresa.
Terceiro Passo – A obra permaneceu parada. Em face dos problemas
surgidos, o legislativo exigiu um novo convênio. Preparado pela Prefeitura, foi
assinado pelo Prefeito Jamil e Cmt Geral Cel Carlos Augusto da Costa.
No segundo semestre 1976, o Convênio ficou aguardando homologação
da Câmara. Porém, alguns vereadores de oposição ao Prefeito, que haviam
homologado o Primeiro Convênio, estavam levantando suspeitas e protelando
a homologação (o período eleitoral estava bravo!). Meu entrosamento políticocomunitário entrou a ação. Consegui convencer os recalcitrantes, e tudo preparado
para a aprovação numa sessão de final de Set/76. A Prefeitura aguardava a
homologação, pois, sem ela, não poderia abrir nova licitação para continuidade
das obras.
UMA QUASE BARREIRA
Estávamos na véspera da reunião da Câmara, e algo inusitado acontece.
À noite, em minha residência no bairro do Horto, jantava com a família e meu
hóspede Cap Jurandir Marino (substituto na Delegacia de Mantena, e antecessor
na Delegacia de Ipatinga). De repente, um Carro Patrulha estaciona em frente, e
um sargento esbaforido deu-me a seguinte notícia:
– Sr. comandante, aquele Aspirante meio doido, de oficial de dia – José Augusto
– encheu o micro-ônibus de soldados, foi para a zona boêmia, fechou tudo e está
descendo a borduna, até um vereador levou uma borrachada.
Incontinente, deixei o jantar pelo meio, chamei o Jurandir, e entramos em
meu velho fusca rumo à zona boêmia. Lá chegando, encontrei o eufórico Aspirante
José Augusto com os soldados que o acompanhavam. Prendi todos eles e fui
recolhendo dentro do micro-ônibus, ao mesmo tempo em que mandava reabrir
os bares e casas. Mulheres e homens, escondidos em quartos e cozinhas, saíram
espantados. Restabelecida a ordem, fui para o batalhão, e convoquei dois tenentes
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para as apurações sobre as violências. Passei uma descompostura no Aspirante e
na tropa, que permaneceram presos por toda a noite. No Boletim Interno do dia
seguinte o Aspirante foi punido com prisão.
Um dos vereadores que levara a cassetetada era da oposição; o outro da
situação. Como ficaria a homologação do convênio para reinício das obras do
14º BPM? E a repercussão do fato?
O setor de informação, inclusive da Delegacia de Polícia, deu-me o retorno.
Os frequentadores elogiavam a ação pronta do Cmt Klinger, que prendera publicamente o oficial e seus seguidores. E, na Câmara de Vereadores, no decurso da
sessão, os dois edis fizeram discursos narrando o problema e colocando “no alto” a
ação ostensiva do comandante do batalhão. Segundo os relatos, alguns vereadores
comentavam: – esse major é um comandante de verdade.
Resultado: o convênio para reinício das obras foi aprovado por unanimidade.
OUTRA BARREIRA
Homologado o convênio, insisti com o amigo Prefeito Jamil para abrir
o processo licitatório. No entanto, alegou impedimento na legislação eleitoral
(estávamos em pleno processo), além dos gastos com a inauguração do prédio
da Prefeitura. Garantiu-me que o próximo Prefeito – candidato Pedro Linhares
Gomes –nosso amigo da ARENA, certamente, seria eleito, e daria continuidade
acelerada às obras, promovendo a licitação tão logo assumisse.
Em princípio, acreditávamos que o MDB, partido de oposição ao
Governo e crítico da Revolução/1964, não teria chances de vitória para
sucessão do imbatível líder Jamil. Acontece, no entanto, que o candidato do
MDB – JOÃO LAMEGO NETO – foi crescendo, visivelmente, ultrapassando o
candidato da situação nas previsões eleitorais. E o preocupante: discurso gravado,
na Vila Celeste, Lamego, apontando o esqueleto da futura sede do batalhão,
exclamava empolgado: – lá não haverá batalhão para prender trabalhadores;
construirei, no local, um hospital...
O discurso preocupara. Os companheiros – oficiais e praças – inquiriamme. Tudo estava a indicar que Lamego ganharia. Como ficaria o Batalhão?!
Acalmei-os. Disse-lhes que tudo tinha sua hora; uma coisa era discurso eleitoreiro,
outra, ações de administração.
Com efeito, João Lamego Neto ganhou as eleições e assumiu a Prefeitura.
Cumprimentei-o, garanti segurança em sua posse, e estive presente. Não toquei
no assunto de reinício das obras. Esperei oportunidade.

413

Livro_Um
Andarilho
da Policia_Ok.indd 413
465
02 Capitulo
11-AndarilhoPolicia.indd

14:38:18
Pre 4_Carlaile Correção 17-05-2217/05/2022
17/05/22
10:35

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

Ao montar sua Secretaria, Lamego orientou-se com um correligionário
Prefeito de Contagem – Newton Cardoso – e este indicou-lhe o Secretário de
Planejamento: Delegado de Polícia Weber Americano, que tomou posse e
tinha grande influência. Passei a conhecê-lo por apresentação do Dr. Murilo e
delegados meus amigos. Com o mesmo toquei no assunto “obras do batalhão”, e
tive seu apoio.
Estando aguardando oportunidade, fui estreitando os laços com Lamego.
Nesse interregno, visita do Presidente Ernesto Geisel à CENIBRA; seu pouso, no
Aeroporto de Ipatinga. Planejamento: Estado-Maior da 4ª DE com o comando
do 14º BPM. Reunimo-nos. Na hora em que estabelecíamos as autoridades que
cumprimentariam o Presidente no desembarque, um impasse: O Cerimonial do
Governo recomendara excluir o Prefeito de Ipatinga/MDB da fila de cumprimentos
ao Presidente da República; substituí-lo pelo Prefeito de Mesquita/ARENA,
município em que se situava o campo de pouso.
Não concordei. Ponderei: O Aeroporto era considerado da Usiminas. Estava
situado na ponta de Mesquita. Desde a inauguração da Usiminas, nos primórdios
da década de 60, o Prefeito de Ipatinga – sede da empresa – era a autoridade que
recepcionava juntamente com o Engenheiro-Chefe. Concordar com o cerimonial
seria algo desagradável, e não pegaria bem para a comunidade ipatinguense.
Minha posição foi levada ao Comando da 4ª DE, e considerada (meu prestígio
com o EB vinha desde 1964, quando presidi os inquéritos da revolução na região
de Gov. Valadares...). As tratativas com o Cerimonial de Brasília foram a meu
favor. Prevaleceria a presença do Prefeito João Lamego para os cumprimentos ao
Presidente.
Lamego ficara sabendo do veto à sua pessoa, e do meu papel para revertêlo. Isto abriu uma “larga avenida” de entendimentos entre nós. Então, vi a
oportunidade para tratar do assunto: construção da sede do 14º. Aliás, tornamonos grandes amigos. Ele me revelou que o discurso sobre ‘hospital” no lugar o
batalhão fora para satisfazer alguns radicais.
Apesar da boa disposição do Prefeito Lamego, o tempo corria, e nada da
licitação para o reinício das obras. Eis que, na primeira semana de junho, recebo
um radiograma sobre a visita do Comandante da 4ª DE – General de Divisão
ANTÔNIO BANDEIRA – à Usiminas. Como Cmt do Batalhão, fui recomendado
adotar junto com a empresa as medidas de segurança.
O Gen Bandeira – comandante das operações do Araguaia e ex-Diretor Geral
da Polícia Federal – era um chefe militar respeitado e temido; amigo pessoal do
Pres. Geisel. Vi, na visita, a oportunidade de abordar as obras do batalhão, e pedir
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seu apoio para pressionar o Prefeito a reiniciá-las. Porém, dias depois, o General
desmarcou a visita. Não me conformei com a oportunidade perdida.
Sem conhecimento do Comando Geral, pedi uma audiência ao Cmt da 4ª DE.
Esta foi concedida. Introduzido pelo seu Chefe de EM, com o qual trabalhara no
planejamento e segurança do Presidente da República, foi recebido amavelmente.
Expus meu problema com a construção da sede do batalhão. Perguntou-me em
que poderia apoiar-me. Fui bem objetivo, mais ou menos nestes termos:
– Que o senhor programe uma visita ao 14º BPM e às obras da sede; que
o radiograma me posicione como o organizador do programa, inclusive visita à
Usiminas; esse posicionamento de recepcioná-lo fortalecerá minha posição perante
a Prefeitura, pois, caso V. Excia concorde, pela primeira vez uma alta autoridade
visitará Ipatinga sem que a Usiminas esteja à frente da condução do programa.
Minha atitude fora ousada; poderia ter levado um “contravapor”, mas o
General retrucou: – “Major, gostei da sua franqueza. Quando você pediu audiência,
quebrando a cadeia de comando, ouvi muitos elogios a seu respeito aqui na Divisão.
Queria conhecê-lo”. Em seguida, recomendou que estabelecessem a melhor data
para a visita, cujo programa deveria ser coordenado pelo comandante do 14º
BPM, incluindo visita à Prefeitura e à Usiminas.
Em 27/06/77, recebemos a visita do Gen Bandeira. Junto com a Usiminas
e a Prefeitura, organizamos todo o programa, local de hospedagem, jantar com
convidados etc... A visita trouxe-me um up grade como comandante de batalhão
prestigiado pelo Exército.
O General permaneceu dois dias em Ipatinga. No dia da chegada, visitou a
sede provisória. Após, acompanhado do Prefeito e seu secretariado, dirigimo-nos
às obras paralisadas desde 76. Ao final da visita, questionamentos e respostas, o
General Bandeira foi bem objetivo:
– Sr. Lamego, o Major Klinger não pode continuar na improvisação. O 14º
é fundamental para a segurança da região. Desejo saber quando serão as obras
reiniciadas e concluídas para entrega ao Major Klinger. Gostaria de estar presente
na inauguração.
O Prefeito Lamego, prontamente, retrucou: – Já estamos providenciando o
processo licitatório. Está na prioridade de meu governo. Contamos com a presença
de V. Excia. na inauguração desta sede. O secretário Weber Americano, que de
tudo participara, foi nosso aliado decisivo.
Barreira vencida!
Quarto Passo – Agosto/1977 – Construtora EMBRAMAR, vencedora da
concorrência, reinicia as obras da futura sede. Acompanhamo-la, eu e minha
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turma, como se fora a construção de nosso lar. Cada estrutura erguida, tinha, para
nós, um efeito de alegria e esperança. Tivemos o cuidado de pedir assessoria de
engenheiros amigos no acompanhamento da obra. Nenhuma surpresa indesejável.
Março/1978 – As obras bem adiantadas, todos pavilhões visualizados.
O Engenheiro-Chefe das obras, numa conversa informativa, alertou-me: –
Comandante, em breve estaremos com a obra concluída. Preocupamo-nos o acesso
neste alto de morro em tempo de chuva. Não vai ser fácil. A rampa de acesso precisa
ser pavimentada com urgência. Problema que urgia solução, e não estava nas
preocupações nem previsão da Prefeitura.
Quinto Passo – Fui a Itabira, sede da Residência do DER, e coloquei meu
problema para o Engenheiro-Chefe. Combinou comigo uma visita ao local, o que
foi feito. Disse-me que era possível ao DER providenciar o capeamento asfáltico
até o pátio da sede, porém, isto teria de ser solicitado ao Diretor Geral do DER,
mas havia um impedimento: a base do capeamento era mais custosa do que o
capeamento, e a melhor base seria Escória do alto-forno da Usiminas. Pelos seus
cálculos, haveria necessidade de 300 a 400 caminhões carregados de Escória.
Acompanhado do Chefe da Residência, fui ao Diretor Geral. Este se
prontificou a determinar o capeamento, desde que a Usiminas cedesse a Escória.
Solicitou a oficialização do pedido pelo Cmt Geral. De seu gabinete, fui ao Cmt
Geral, que ficou satisfeito com as medidas tomadas. Saí com o ofício.
O Engenheiro-Chefe da Usiminas, à época, era meu amigo e companheiro
de jornadas de Assistência Social – João Geraldo Pessoa Evangelista – e não
opôs restrições em atender com a Escória necessária. Disse-me que eu poderia
providenciar os caminhões para transporte. Mostrei-lhe que eu não tinha
condições de contratar caminhões; precisava da Escória colocada no local pela
Usiminas; seria a colaboração integral da empresa na construção da sede.
O certo foi que, em 23Jun78, data da inauguração, a rampa asfaltada, estava
concluída. O pátio interno, devidamente capeado, foi entregue em 15/07/78.
Sexto Passo – Pouco antes da inauguração – 23Jun78 – a sede foi amplamente mobiliada. Tivéramos o cuidado de fazer previsão orçamentária no ano
de 1977.
CONCLUSÃO
Fora uma escalada penosa, obstáculos de toda ordem; muita luta, mas
conseguíramos. O Batalhão tinha sua sede, e, dentre os edifícios, em local
estratégico, edificáramos um aquartelamento de Bombeiros, cujo destacamento
se instalou logo que terminou a inauguração. Área construída: 3.960m2.
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SEÇÃO IX
A INAUGURAÇÃO DA SEDE*
A inauguração de sede do 14º BPM/23Jun78 – presidida pelo Governador
Aureliano Chaves – não se constituíra em evento comum. Agitou e movimentou o Vale do Aço. Prefeitos, políticos, autoridades e imprensa compareceram em
massa. Porém, o mais importante, estudantes e o povo ocuparam todos os espaços.
Prevista para às 10h00, atrasou quase duas horas, em face do retardo do voo
do Governador, que trazia o Cmt Geral, Secretários e outras altas patentes.
Convidado, o General Bandeira, então no Comando do Planalto, não pôde
comparecer. Enviou radiograma cumprimentando-me e ao Prefeito Lamego, que
a ele fez referências em seu discurso. Realmente, a visita daquele saudoso militar
do EB fora providencial para o prosseguimento das obras.
O Governador chegou por volta das 11h30; recebido no aeroporto pelo Cmt
14º BPM, Prefeito João Lamego e ex-Prefeito Jamil. Escoltado pelos motociclistas
do Batalhão, adentrou à sede por volta das 12h00. Não obstante o Sol abrasador,
povo e estudantes permaneceram firmes, esperando-o. Chegando à sede foi saudado efusivamente.
Como comandante, não me constrangeu o atraso do Governador, porque estabelecêramos uma logística impecável para as
crianças e o povo. Barracas com distribuição gratuita de água e refrigerantes; e, numa
previsão de 5.000 pessoas, estávamos com as
churrasqueiras preparadas para servir (doação de cinco bois).
Companhia de Honra do 14º, comandada pelo Cap Alcino Lagares, prestou ao
Governador as continências de estilo.
A cerimônia teve início com o
hasteamento das bandeiras sob os acordes
do Hino Nacional: Bandeira do Brasil,
Governador Aureliano; Bandeira de Minas,
Prefeito Lamego; Bandeira do município,
Cmt Geral. Em seguida, o Bispo D. Lelis Lara

*A data prevista seria 24/06/78.
Adiantou-se p/23, face
compromissos Governador.
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procedeu a bênção das instalações. Precedeu-a de uma breve, mas significativa
mensagem, que destacamos um trecho:
“...Hoje, o mundo inteiro está preocupado com a pessoa humana, e quando
comemoramos o trigésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, eu creio que essa nossa
comunidade de Minas Gerais está marcando de uma maneira excelente o transcurso
do trigésimo aniversário desse documento importantíssimo que é a CARTA DOS
DIREITOS UNIVERSAIS DO HOMEM. /Não seria necessário, aqui, passar
os artigos desse documento importante, comparando com os artigos de nossa
Constituição Federal, mas eu queria dizer ao Sr. Governador e sua comitiva e ao
Sr. Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui no 14º BPM de
Ipatinga, se realiza um trabalho muito sério nesse sentido: o respeito à pessoa do
próximo. O trabalho que este comandante Major Klinger vem realizando, no Vale
do Aço, o coloca com destaque nesta grande missão que assiste a cada um de nós que
estamos com trabalho na comunidade, porque tornou-se ele, realmente, o expoente
desse trabalho, pela sua preocupação pela pessoa humana, um aprimoramento
incansável dos soldados e oficiais que compõem o 14º Batalhão da Polícia Militar...”
Descerrada a placa de inauguração, o Prefeito João Lamego Neto, agradecendo
a presença do Governador, proferiu eloquente discurso (Anexo “A” ao capítulo
II) com a síntese histórica da Força Pública Mineira e seu papel construtivo no
Vale do Aço. Fez a entrega simbólica das Chaves do Batalhão ao Cmt Geral Cel
Carlos Augusto da Costa, que discursou, enfatizando a solidariedade comunitária,
independente de política partidária, e cujo resultado fora uma grandiosa obra.
Em seu pronunciamento (Anexo “B”), o Governador Aureliano Chaves
destacou o fato de dois prefeitos de origens políticas diferentes (Arena e MDB)
participarem solidariamente na edificação da obra.
Na sequência, o Lions Clube “Armando Fajardo” – presidido pelo Cap
José Eustáquio Natal – entregou ao comandante do batalhão, através de uma
Comissão, o Estandarte com o emblema do “Guardião do Vale do Aço”. Com
vibrante pronunciamento do “Leão” Jesus Nascimento Silva, o símbolo, repassado
ao Porta Estandarte – Subtenente Tarcísio Rodrigues – foi incorporado à tropa.
Finda a solenidade do pátio, a tropa desfilou em Continência ao Governador
do Estado. Teve início o churrasco para o povo, que já estava impaciente. O
Governador, emocionado, assistia a um evento inusitado.
O Governador Aureliano Chaves, acompanhado do Cmt 14º e autoridades,
visitou todas as dependências do batalhão, admirando a exuberância do anfiteatro,
onde fotografou-se ao lado de diversos milicianos. No Gabinete do Comando,
participou de dois eventos: (1) doação pela maçonaria de um quadro a óleo de
Duque de Caxias; (2) colocação na galeria específica do retrato do 1º Comandante
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– TC Francisco Pereira Xavier. Sobre esse ato, trecho da Ordem do Dia do Cmt
Klinger, lida na ocasião:
“…O Batalhão precisava homenagear alguém. Necessitava nomear o seu
pioneiro, o seu incentivador, o seu primeiro comandante. Melhor momento não
poderíamos ter para inaugurar a galeria dos ex-comandantes com o retrato do
Sr. Cel PM QOR Francisco Pereira Xavier. /Temos, a partir de hoje, no painel de
nossas glórias, a figura austera do chefe lídimo que, por seis lustros, dedicou-se
inteiramente à causa pública. A sua ação, desde os tempos do 11º BPM, demarcou,
na Corporação, uma nova filosofia de comando, revigorando o lema do saudoso Cel
Vicente Torres: HONESTIDADE, TRABALHO e DISCIPLINA, fanal de todos os
milicianos. /A homenagem não é tão somente do 14º BPM, é da comunidade que
aprendeu a admirá-lo desde aqueles dias tumultuados que antecederam a revolução
de março de 1964. Para nós, o Sr. Cel Xavier é o eterno tenente; por justiça e por
direito foi o nosso primeiro comandante, incorporou-se às páginas de nossa história.”
Antes de retornar ao embarque no aeroporto, o Governador provou da
“comida do povo”: o churrasco popular. Presenciou pessoas humildes e crianças
levando para o lar varetas com carnes fumegantes. Sentiu a alegria reinante. Sentiu
o cheiro do povo.
A majestosa (não há outro adjetivo!) festa de inauguração da sede do 14º,
comparecimento maciço do povo, só foi possível graças ao elevado grau de
entrosamento do comandante, oficiais e praças com a comunidade; criáramos,
através de um policiamento profissionalizado e humano, um liame de amizades.
Além dos Prefeitos da região, Juízes de Direito, Promotores, Delegados de
Polícia, diretores da Usiminas e inúmeras autoridades, estiveram presentes o Dep.
Federal Paulino Cícero, Dep. Geraldo Quintão, Dep. Estadual Emílio Gallo e
outros membros de relevância do corpo político.

SEÇÃO X
A DESPEDIDA
REAÇÕES E EMOÇÕES
Minha missão era edificar o 14º BPM. Não apenas do ponto de vista material.
Teria de liderar homens para construir um modelo de polícia que apagasse os
infelizes acontecimentos de Out/63. Esse trabalho o TC Xavier dera início como
Delegado Especial de Polícia – sucedido por outros companheiros: capitães
Alcântara, Nonato, Jurandir...– e, de minha parte, a sequência, implantando
o modelo de Polícia Educativa (Cel José Geraldo Leite Barbosa), que trouxera
de Mantena.
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A missão fora cumprida. Aquartelamento de Ipatinga inaugurado.
Aquartelamentos de companhias em Timóteo e Itabira em fase construtiva.
Unidade aparelhada em viaturas e valorosos recursos humanos.
O 14º BPM, portas abertas ao povo, era considerado o batalhão da comunidade.
Como militar andarilho do dever, entendia que era momento de responder a
novos desafios. Cientifiquei o Cel Carlos Augusto de minha disposição. O momento
aconselhava a substituição de comando. O Cmt Geral, surpreso, ponderou que a
comunidade reagiria. Meu poder de persuasão prevaleceu, e ele ofereceu-me um
cargo de tenente-coronel na Capital: a PM3 – Seção de Planejamento, Instrução e
Operações. Argumentou-me que a Seção esfacelara, assim como o policiamento
da RMBH. Aceitei.
A notícia de minha exoneração, em fins de Jul78, desencadeou uma reação em
cadeia: protestos, visitas ao batalhão e à minha residência. Ninguém compreendia
minha saída após anos de sacrifício para estruturar um batalhão modelar.
Tive de explicar, exaustivamente, meu interesse em alargar a carreira;
adquirir experiência de Estado-Maior; fazer o Curso Superior de Polícia ...
Desenvolvemos um trabalho de elevação do nome de meu substituto: TC
Wantuir de Almeida Praxedes, evidenciando suas qualidades de cidadão e soldado.
A passagem de comando foi marcada para 05Ago78/Sábado – às 10h00.
A partir das 08h00, tropa formada, recepção à Bandeira Nacional. O pátio da
Unidade totalmente tomado por convidados e familiares de militares.
Antes da cerimônia de transmissão de comando surgiram muitas surpresas.
26Jul78, na sede da Unidade uma homenagem surpresa. Eis como a
descreveu o Relações Públicas – tenente Edgar Eleutério Cardoso – em trechos de
sua crônica publicada em jornais da região.
“... Sob a coordenação dos Sargentos Otávio e Jésus Cássio, em data de 26 de
julho, o Major Klinger Sobreira de Almeida, Cmt. do 14º Batalhão, foi o homenageado.
O mais interessante da homenagem foi o sigilo em que a programação foi organizada.
Na manhã de 26, para espanto de muitos, começaram a chegar pessoas representantes
de todos os segmentos de atividades, pessoas do mais grado conceito do Cmt Klinger.
E assim, nesse ambiente de surpresa, transcorreu o planejado./ Os sargentos Otávio
e Jésus cumprimentaram os presentes, dizendo:
– ‘Adeus, uma palavra fatal, mas que encerra promessas, esperanças e fé,
para abrandar o desespero. ’
–‘Partir é morrer um pouco; é morrer para quem se ama; é deixar um
pouco de si mesmo a todo momento em todas as partes. ’
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Participando ativamente das solenidades, Chauquet Tufic e companheiro Ruy
Carvalho apresentaram um número musical: CARINHOSO.
O cabo Odilon Félix, de sua autoria, declamou a poesia ‘A Despedida’. Também
os cabos da Unidade prestaram as suas homenagens ao Cmt Klinger através de uma
crônica elaborada pelo cabo Aluecir Rezende.
E como não poderia deixar de ser, as esposas de oficiais e praças que congregam
o Centro Feminino de Ação Social-CEFAS/14º BPM deixaram marcado o carinho
para com o comando através das senhoras Neuza (capitão Natal), Vilma (subtenente
Tarcísio) e Maria (sargento Osvaldo), entregando-lhe uma lembrança, bem como a
sua esposa Zaíra, que no correr desses 3 anos foi a Presidente da Entidade.
O ponto alto da festa foi a homenagem dos Sargentos. Para prestá-la foram
escolhidos o 1º Sgt Wlamir Pereira e o Cel. Pedro Ferreira dos Santos, amigos do Cmt
Klinger desde os primeiros anos da carreira miliciana. / Ao fazer entrega do brinde
que os Sargentos ofereciam ao homenageado, o Cel Pedro ressaltou o significado
daquele momento, enaltecendo o trabalho desenvolvido pelo Major Klinger...”
“...Dizendo já estar com o coração baqueado, o Cmt Klinger agradeceu a
carinhosa homenagem (...) destacando de maneira especial a presença daquele que
foi o seu mais lídimo Chefe, aquele que foi o seu maior mestre, Cel. Pedro...”
Em nova solenidade de despedida, 29Jul, o Subtenente Tarcísio Rodrigues
expressou-se em nome da 1ª Cia (pronunciamento integral em Anexo “F”).
Diário da Manhã-05/08/78 – Martha Azevedo – a magistral colunista social,
amiga incondicional do 14º BPM, desabafou: “UM CONVITE DESAGRADÁVEL
– Recebemos convite para uma solenidade que acontecerá na manhã de hoje, que
realmente ‘não está com nada’. E pela primeira vez podemos dizer isso, com muita
convicção. / O convite é para as despedidas do Major Klinger Sobreira de Almeida
– Comandante do 14º Batalhão da PM e também transmissão de cargo para o novo
comandante, Ten. Cel. Wantuir de Almeida Praxedes (...) No início a gente disse que
o convite não está com nada. E é isso mesmo, pois afinal de contas estamos perdendo
uma criatura como o Major Klinger. E, além dele, o Tenente Paulo e o Relações
Públicas Eleutério. E falar aqui o que representam estas criaturas para nós e para a
região, é ficar chovendo no molhado...”
Os tenentes Paulo Roberto e Edgar Eleutério, muito queridos na região,
tinham sido transferidos para o Estado-Maior. Comporiam minha equipe da
PM3. Ambos, como tenente-coronel, retornaram anos depois, comandando o
14º BPM.
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As homenagens prosseguiam. Diário da Manhã, coluna VID’ARTE, Nena de
Castro: SIGNIFICATIVA HOMENAGEM – No início da semana, reuniram-se os
integrantes da Guarda Mirim, sob o comando do Sargento Osvaldo Machado, para
prestarem homenagem ao Major Klinger. Presentes o Prefeito João Lamego Neto,
a Sra Maria do Rosário Machado, esta colunista, o soldado Waldercy Pereira, o
violinista Paulo Umbelino, o repórter fotográfico Vicente (...) O Sgt. Osvaldo proferiu
rápida palestra sobre as qualidades do Major Klinger e todo apoio que sempre
dispensou à Guarda Mirim. Além de número de violão, um grupo de guardinhas
que pertencem à Banda, cantou um lindo número de música folclórica, e uma
lembrança foi oferecida ao ex-comandante do Guardião do Vale do Aço, que ficou
deveras comovido, principalmente quando o guardinha Sérgio dos Santos Lopes
leu uma redação que escreveu a respeito de sua pessoa. O prefeito João Lamego,
discursando, falou aos guardinhas sobre Davi e o gigante Golias...”
Todos os jornais do Vale do Aço reportaram-se a homenagem de despedida,
no gabinete do Prefeito Lamego, na tarde de 04Ago, quando recebi das mãos
da primeira dama Terezinha Araújo Lamego, uma significativa placa de prata.
Palavras do Prefeito:
“Um cidadão da mais alta estirpe, um chefe de família exemplar, um comandante
tão respeitado quanto querido, um amigo de todas as horas, participante de todas
as ações em favor da comunidade, um defensor da ordem, da lei e da sociedade,
vai deixar-nos./Não poderia a cidade, não poderia o seu povo assistir em silêncio a
partida deste homem e sua excelentíssima família. Aqui, chegou para servir, e serviu;
veio para cumprir o dever e o cumpriu. Refiro-me ao Major Klinger que, convidado
para um alto posto junto ao Governo, se despede de nós. Sabemos que com a sua
inteligência vai brilhar lá tanto quanto brilhou aqui. Mas, sem fantasia de termos
enriquecidos de retórica, posso afirmar que Ipatinga ficou mais pobre com a sua
partida. Mais pobre ainda porque leva consigo uma preciosidade, a sua esposa Zaíra
e os seus filhos./ Nós o vimos chegar e acompanhamos sua obra. Somos testemunhas
de que executou uma das mais difíceis tarefas, qual seja, a de manter a ordem sem
ferir a dignidade humana; manter a ordem sem desrespeitar os direitos humanos.
Disciplinador emérito, deixa os seus comandados pesarosos por vê-lo partir. / Senhor
Major Klinger, esta reunião não há de ser a reunião do adeus, pois desejamos vê-lo
sempre presente nesta Ipatinga que é sua. O povo o estima e o respeita. A terra onde
o Senhor morou tantos anos, temos certeza, dela jamais se esquecerá. Há de retornar
sempre, porque a amizade e a estima que todos lhe dedicamos é uma força poderosa
que irá atraí-lo sempre, e a fazê-lo retornar muitas vezes para saciar a saudade que
o acompanhará, saudade da terra à qual tanto bem o senhor fez, onde é respeitado e
estimado, onde viu seus filhos cresceram. O homem faz parte da terra, e a terra faz
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parte do homem. /Desde agora estamos sentindo que o Senhor está ficando conosco,
porque o Senhor e sua esposa Dona Zaíra estão levando nossa saudade. ”
Tribuna Social – Coluna de J. Salomão – ACONTECENDO – Major Klinger
Sobreira de Almeida e o Tenente-Coronel Praxedes. O primeiro deixa o comando
do 14º e o segundo assume... “Mesmo depois de ouvirmos e ler muitas citações ao
Major Klinger, nós também vamos fazê-lo. O Major Klinger foi o HOMEM que,
ao despedir-se como Comandante do 14º, conseguiu arrancar lágrimas de vários
Soldados. Perguntei a um deles que estava ao meu lado, na hora do coquetel qual
o motivo de suas lágrimas, e Ele simplesmente respondeu – ‘O Major Klinger
está indo embora’. /Não vou me alongar. Quero apenas deixar registrado aqui o
pensamento de todos os Ipatinguenses. A saída deste HOMEM humilde e de caráter
firme mexeu com os corações...”

423

nA- kooB

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
475
Book -AndarilhoKlinger.indb
423

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:38:19
10/05/22
15:45

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

A coluna de Gersinho Estevão, Tribuna do Vale/12Ago – REFLEXÕES –
colocando-me no rol dos grandes homens que passaram por Ipatinga, intitula-se
“Klinger passou mas ficou”. Trecho: “... No último dia cinco de agosto, como se os
agostos já fossem fatídicos em nossa história, aconteceu a despedida de um emérito
benfeitor ipatinguense (...) Ao Major Klinger, soldado intrépido, íntegro, exemplo de
Chefe e de subalterno, sisudo como um bom militar e cidadão simples, cortês, humilde
e bom. É tão bom militar como bom civil. Viril na defesa da sociedade e amável no
trato com essa mesma sociedade. Punindo o crime e respeitando o criminoso como
ser humano, vítima que é de uma sociedade desajustada./ Quem ouviu e viu a sua
longa oração de despedida e de transmissão de cargo, pôde constatar que do exórdio
à peroração houve a marca da humildade, da capacidade, de que se revestiu o seu
laudatório, cuja conclusão foi eivada de tanta emoção que, aquela voz forte, firme
e serena que lhe é peculiar, viu-se embargada quase totalmente./ Homem de fé, não
deixou sem menção de agradecimento ao Deus Supremo, Criador e sustentador do
grande universo (...) Despediu-se o soldado Klinger, o homem Klinger, o chefe e o
subalterno, o pai e o marido exemplar, o solidário com a verdade, o intransigente
com a mentira; ficaram, porém, estes exemplos da sua personalidade marcada pelo
respeito, ficaram e ficarão indeléveis na memória dos ipatinguenses. / Eis porque digo:
Klinger passou mas ficou. Ficou na saudade e no coração do povo reconhecido
de Ipatinga...”
Diversos cronistas fizeram alusões que emocionaram o soldado que se
despedia. Dentre as diversas crônicas, simbolizando o sentimento de amizade da
imprensa, destaquei, no seu inteiro teor, o texto do jornalista João Senna dos Reis,
publicado na 1ª página do jornal Diário da Manhã – 06AgoDomingo – com o título
KLINGER PASSOU POR AQUI, juntando-o como Anexo “D”, deste capítulo.
A CERIMÔNIA DE TRANSMISSÃO DE COMANDO
05Ago78 – 10h00 – Pátio do 14º BPM – Tropa formada prestou as continências
de estilo à chegada do Cmt Geral – Cel Carlos Augusto da Costa, que foi recebido
pelos comandantes substituído e substituto. Em seguida, cumprimentado pelas
autoridades.
Pátio completamente lotado, estudantes e pessoas do povo. Presenças
notadas: os Prefeitos João Lamego Neto (Ipatinga), Mariano Pires Pontes (Cel
Fabriciano) e Geraldo Ribeiro (Timóteo); deputados Carlos Alberto Cotta, Rufino
da Silva Neto, Emílio Gallo; Presidentes das Câmaras de Vereadores: Epaminondas
Mendes de Brito (Ipatinga), José da Mata Sanches (Cel Fabriciano) e Altair
Lorenzato (Timóteo); representantes de Prefeitos de diversas cidades e vereadores
do Vale do Aço; presidentes de entidades e clubes de serviço; João Geraldo Pessoa
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Evangelista, Engenheiro Chefe da Usiminas e diretores de empresas da região,
autoridades da magistratura etc.
O Mestre de Cerimônia convidou o Presidente da Solenidade – Cel Carlos
Augusto – e os comandantes substituído e substituto para se posicionarem.
Posicionado, entreguei o comando ao meu substituto. Fizemos os anúncios
regulamentares, e o novo comandante passou a tropa em revista, acompanhado
do ex-comandante.
Convocado ao meu discurso de despedida, tracei a saga vivida – a história
gloriosa do batalhão! – e encerrei com uma oração. Foi um discurso longo – 14
páginas, mais ou menos 40 minutos. Alguns jornais fizeram referências a trechos,
outros transcreveram na íntegra (Anexo “C” ao capítulo).
O TC Praxedes, numa mensagem breve, expõe suas metas de comando.
Quando esperávamos os movimentos de encerramento, uma surpresa. O
Advogado Márcio de Barros Quintão, Chefe do Cartório de Registro e Venerável
da Loja Maçônica União de Ipatinga, foi convidado para uso da palavra. Em nome
de entidades e clubes de serviço, fez a leitura de uma ESCRITURA PÚBLICA
DE DOAÇÃO. Um veículo Opala 0 Km, doado ao Major Klinger Sobreira de
Almeida. Após a leitura, diversas autoridades foram convocadas a testemunhar na
Escritura, inclusive o Comandante-Geral.
O Dr. Márcio Quintão complementou com um adendo (de memória):
–“O Major Klinger foi Delegado Especial em Cel. Fabriciano, Ipatinga e outros
municípios. Fomos seu colega de Faculdade de Direito. Sabemos que ele nunca
aceitou presentes no exercício dos cargos. Mas a comunidade reconhecendo sua
probidade no exercício das funções públicas, sua dedicação ao bem-estar do povo,
sua participação comunitária, resolveu presenteá-lo para que ele possa substituir seu
“velho fusquinha”. Aqui está a chave, e o carro logo ali próximo à descida do morro.
Se ele não quiser aceitar o presente da comunidade, é só empurrá-lo pela ribanceira.”
As palavras de Márcio foram aplaudidas, cabendo-me uma explicação nesta
obra de 43 anos depois.
Realmente, por princípio, exercendo cargos nos batalhões ou como Delegado
de Polícia, nunca aceitei presentes. Até que me conhecessem, devolvi muitos litros
de whisky ou vinho. Jamais usei viaturas oficiais para problemas particulares. Minha
família jamais entrou em um veículo oficial. Embora, à época, os comandantes
dispusessem de um Opala para transporte, só o usava para atividades oficiais.
Minha esposa e filhos andavam de ônibus ou no “velho fusquinha”. Essa minha
conduta sempre foi observada pelas pessoas da comunidade. Nunca achei que isso
fosse algo virtuoso, era apenas um dever.
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Assim, recebi, e agradeci, na emoção, o presente da comunidade. Parece-me que fui o único comandante agraciado por uma comunidade com presente de
tal envergadura. Usei esse Opala por nove
anos.
Aceita a chave, a escritura e os documentos do Opala, fomos para o local do
coquetel, em que meu colega Praxedes e
esposa recebiam os parabéns. Neste momento, minha esposa Zaíra transmitiu à
esposa do novo comandante a presidência
do CEFAS.
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SEÇÃO XI
RECONHECIMENTO INTERNO
A) OFICIAL PIONEIRO
O embrião do 14º BPM foi o Contingente Policial/6ºBPM que, tão logo
serenara os ânimos dos tumultos de Out/63, substituíra a antiga tropa, quase toda
oriunda de Belo Horizonte, inclusive um Pelotão de Cavalaria.
Criada a Unidade, 28Nov74, instalada 1ºMar75, comandava o Contingente
Policial, o 2º Tenente PAULO ROBERTO DA SILVA, do 6º BPM. Foi ele que adotou
as primeiras medidas de recepção ao Primeiro Comandante – TC Francisco
Pereira Xavier – e dos oficiais que foram chegando para a instalação, inclusive os
Aspirantes formados em Dez74. Foi ele que assessorou o TC Xavier nas primeiras
ações Logísticas e às concernentes aos Recursos Humanos.
O 2º Ten Paulo Roberto da Silva, por imperativo da história, foi classificado
como o primeiro oficial no novel batalhão: 14º/Ipatinga.
No 2º semestre/77, enviando considerações ao Cmt Geral sobre a
suplementação do Quadro de Acesso para promoção ao posto de 1º Tenente,
expressei-me, por escrito, sobre o oficial em apreço (trechos de ofício):
“Trata-se de oficial da turma de 1971, que serve nesta Unidade desde a época
da pré-instalação. Foi um verdadeiro baluarte no sentido de conseguir o apoio
comunitário em favor da implantação do 14º BPM.
Assim que o Batalhão começou o seu processo de implantação, convocamolo para o Cmdo da 1ª Cia, encarregada do policiamento da cidade de Ipatinga.
O oficial, que apanhara uma subunidade de elementos revoltados e em plena
deterioração, logrou, em poucos meses, em decorrência de uma vigorosa liderança,
elevar o conceito da PM nesta importante região.
Cumprida a missão, lutávamos, em fins de 1975, com a procura de um elemento
capaz e inteligente, para montar a P/3, que se achava estacionária, diante do insucesso
dos oficiais que passaram pela função. Convocamos o jovem oficial, entregando-lhe
a espinhosa missão, difícil até mesmo para Capitão com CAO (...) demonstrou a
exuberância de sua capacidade profissional e inteligência invulgar. Montou uma 3ª
Seção que tem sido consultada e servido de modelo para outras unidades.
Como P/3, em 1976, coordenou a elaboração das Diretrizes Para Ação das
Cias Operacionais, Plano de Policiamento Ostensivo da Unidade, Calendário de
Atividades, NNGGAA Operacionais (...) É oficial que alia inteligência teórica com
a prática, planeja e executa, o que é muito raro hoje em dia (...) Por ocasião da
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visita do Presidente Geisel à Usiminas, elaborou o Plano de Segurança e comandou
a execução, causando admiração e elogios até mesmo dos oficiais do Exército...”
B) VOLUNTÁRIO PRECIOSO
Na minha breve temporada na Academia de Polícia Militar – Set73 a
Mar75 – inicialmente, busquei alinhavar a Divisão Administrativa, plena de
desarranjos funcionais. Do setor, salvava o capitão Chefe do Controle Financeiro
– Nilo Rodrigues de Magalhães. Competência e probidade na administração dos
recursos financeiros, e perfeito controle dos recebimentos, empenhos e contas a
pagar. Auxiliou-me no ajuste dos demais setores.
Quando fui designado para o comando do 14º BPM, convidei para
Subcomandante o Capitão Jayro Gomes de Oliveira. Esse grande amigo aceitou,
porém, não podia vir de imediato porque estava cursando o CAO, cujo término
previsto para Dez75. A novel Unidade não dispunha de capitães. Então, sem
muita esperança, consultei ao capitão Nilo se aceitava transferir-se para Ipatinga,
com a função de major (acumularia as funções de Fiscal Administrativo com a de
Subcomandante até a chegada do Jayro, em dezembro). Ele pediu-me um prazo
de 24h00. No dia seguinte, respondeu positivamente, desde que conseguisse casa
para a família.
Assim, tão logo assumi o comando, o capitão Nilo juntou-se à minha equipe.
Oficial experiente que conhecia meu estilo, foi-me, em 1975/76, um formidável
suporte na estruturação administrativa e operacional do batalhão. Firme e
enérgico, mas equilibrado – um elemento importantíssimo da fase mais cruciante.
Ao escrever um pouco da história da saga do 14º BPM, não se pode olvidar
o nome deste valoroso oficial – Nilo Rodrigues de Magalhães, hoje Major
Reformado, residente em Belo Horizonte.
C) OFICIAIS OBREIROS
No Boletim Especial 05, de 05 de agosto 78, dentre os diversos atos
assinalados, fiz questão de escrever um Elogio Individual para cada oficial que se
constituiu em “obreiro” na implantação do 14º BPM.
1) Major Jayro Gomes de Oliveira – “Concluído o CAO, assumiu o Subcomando
Dez/75. Inúmeras vezes respondeu pelo Comando e acumulou as funções de Fiscal
Administrativo. Se fôssemos dimensionar a participação de cada um na obra comum
que se chama 14º BPM, deveríamos, por um imperativo de elementar justiça,
reservar a esse oficial o quinhão maior. /Afirmo que foi uma felicidade para este
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Cmt, para esta OPM e para o Vale do Aço, aquele dia de 1975, em que, convidando
o meu particular amigo, então Cap Jayro, à participação na árdua jornada que
encetávamos, este, mesmo sabendo dos sacrifícios que teria de impor à família,
aceitou o chamamento do dever. /Trata-se de um oficial, e nem precisaria enunciar
aqui, que sintetiza em sua pessoa as virtudes mais sagradas para um militar: caráter
impoluto, amor ao dever, dedicação e lealdade. Junte-se a tudo isto, uma inteligência
privilegiada, e teremos o cidadão da comunidade ipatinguense, o homem que tem
dado uma parcela de seu escasso tempo aos problemas comunitários, ora como
rotariano, ora como presidente da Loja Maçônica ‘Obreiros de Ipatinga’ ora como
presidente do Conselho Municipal de Esportes, ora quando convocado para solução
de quaisquer problemas sociais./Ao deixar o comando do 14º BPM, cumpro o
indeclinável dever de destacá-lo, de ressaltá-lo, de mostrá-lo como exemplo àqueles
que se iniciam no oficialato...”
2) Capitão José Eustáquio Natal – “Dez/76, integrou-se à nossa equipe, como
Fiscal Administrativo, tendo, por diversas vezes, respondido pelo Subcomando./
Oficial de inteligência fulgurante, sobejamente reconhecida na Corporação e no
meio civil, o Cap Natal ajustou-se com facilidade e perfeição à sistemática da OPM,
entregando-se integralmente à causa do ‘Guardião do Vale do Aço’. Quantas e
quantas vezes, tivemos, quando esteve com a saúde abalada, de ordenar-lhe que
cumprisse a prescrição médica de repouso, porquanto o oficial é daqueles que colocam
o valor do cumprimento do dever acima de tudo, acima mesmo do conforto pessoal e
do bem estar físico./ Contudo, a par de sua inteligência, dedicação e lealdade, vê-se
avultar no Cap Natal a figura humana – o homem que distribui simpatia e bondade
– e que, por isto mesmo, amenizou os abrolhos de nossa jornada comum, tornou-se
admirado pelos irmãos de farda, foi destacado pela comunidade ipatinguense que o
buscou para um Clube de Serviço e lhe entregou a presidência...”
3) Capitão Alcino Lagares Côrtes Costa – “Foi o meu primeiro SubCmt e
Fiscal Administrativo. Foi o homem que instalou e implantou a 3ª Cia/João
Monlevade, primeira subunidade destacada. Erigiu uma obra para ninguém por
defeito. Sua subunidade, ao longo desses anos, avaliada mensalmente, nos aspectos
de performance administrativa e operacional, manteve uma regularidade positiva,
sem nenhuma reprimenda. / O Cap Lagares é um exemplo vivo para a sua tropa:
inteligência, competência profissional, dedicação e lealdade ímpares. Aliado a tantos
atributos positivos, existe o exemplar chefe de família e o cidadão digno. Em suma,
trata-se de um oficial que enobrece e honra o corpo de oficiais. ”
4) Capitão Carlos Seabra – “Quando precisei de homem cujo compromisso
fosse apenas com o trabalho, para fazer da zona rural seu quartel, mas que também
tivesse a honestidade como padrão intocável de conduta, busquei o Cap Seabra e
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lhe dei a missão de estruturar e colocar em funcionamento o Comando Regional de
Policiamento Florestal. / Resultado: O homem colocou o seu culote, bota e chapéu
aba-larga, e foi defender a natureza. Sua conduta moral rígida fez crescer o conceito
do policiamento florestal. Nada mais necessito dizer...”
5) 1º Tenente Raul Cardoso de Araújo – “P/3 nos primeiros meses de 1978.
Quando Cmt da 1ª Cia, levou-a à liderança de desempenho no ano de 1977, o
que lhe valeu o troféu de Eficiência Operacional ‘Cap Pedro’. Desempenho sério,
equilibrado e dedicado...”
6) 1º Tenente Edwardo Gomes de Souza – “Criou-se a imagem de que o 14º
BPM tem expediente de manhã, à tarde e à noite; que aqui não se admite falha.
Em razão disso talvez, os oficiais que desconhecem a nossa realidade temem a
transferência para esta Unidade. Com o Ten Edwardo ocorreu o contrário, pediu
para vir, e veio. Certamente, foi classificado como ‘maluco’ por alguns de seus pares.
Contudo, em aqui chegando, ajustou-se com uma peça na engrenagem; viu que era
o lugar que lhe cabia, pois a OPM cultua o dever, e o tenente Edwardo é um cultor
do dever...”
7) 2º Tenente Milton Lares – “Disciplina, lealdade e senso do dever, aliados
a uma conduta exemplar de cidadão, são os apanágios desse oficial. Quando ele
se encontra de CPU – Coordenador de Policiamento da Unidade, acostumei-me a
dizer a mim mesmo: hoje estou tranquilo...”
8) 2º Tenente João Bento Alves – “Depois de muitas substituições, encontramos
o homem certo para a nossa Aprovisionadoria. Apurado senso de organização e
honestidade no trato com a coisa pública são os seus segredos. Mas o tenente Bento,
com a sua personalidade tranquila e serena, não fica nisso: é destaque operacional
e, como chefe do Curso de Formação de Soldados, um líder autêntico: disciplinador
e competente...”
9) 2º Tenente Carlos Roberto de Paula – “Está ao nosso lado, desde que
assumimos o comando. Foi aprovisionador, tesoureiro e Chefe da Seção de Controle
(...) Sempre nos deu tranquilidade: honestidade irrepreensível no trato com a coisa
pública (...) No corrente ano, quando as dificuldades avultaram na nova sistemática
de execução orçamentária, convocamo-lo para a chefia da Seção de Controle, e
o resultado não se fez por esperar: a Unidade readquiriu uma boa performance
no campo da administração econômico-financeira./ O Ten Carlos, com o seu jeito
extrovertido e a simpatia que irradia, criou um sadio ambiente de camaradagem no
seio dos oficiais...”
10) 2º Tenente Pedro de Alcântara Marinho – “Saio recompensado deste
comando, quando vejo esse jovem oficial revelando todo seu potencial à frente do
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comando da 4ª Cia/Timóteo. É líder sério, consciente e responsável. Sabe olhar para
dentro de si e aperfeiçoar-se. É cidadão exemplar na comunidade. Um oficial digno
do 14º BPM: inteligente, dedicado e leal. Sua trajetória na Corporação, não tenho
dúvidas, será brilhante...”
11) 2º Tenente Rui Barbosa Ribeiro – “Há homens que tropeçam e ficam para
sempre a rastejar na poeira. Outros, não. O tropeço é um acidente da vida que o
retempera para as vitórias. / O Ten Rui é o exemplo da segunda estirpe. Rapaz novo
que, por inexperiência, não foi feliz numa função administrativa. Mas, lançado
num comando operacional, demonstrou toda a exuberância de sua potencialidade,
oferecendo aos chefes e companheiros uma exemplar lição à frente do 2º Pelotão/3ª
Cia e 1º Pelotão/2ª Cia...”
12) 2º Tenente Edgar Eleutério Cardoso – “Se um dia formos escrever
a história do ‘Guardião do Vale do Aço’, a esse jovem oficial serão reservadas as
páginas mais belas. / O Ten Eleutério para aqui veio em janeiro de 1975, Aspirante
ainda, como precursor da instalação do 14º BPM. Empolgou-se com a missão, e a ela
dedicou-se de corpo e alma, jogando a seu favor todo o potencial de uma inteligência
invulgar e raramente igualada. / Foi tudo: iniciou a montagem da Seção de Controle,
reorganizou a Secretaria-Ajudância, montou a P/2 e o Setor de Relações Públicas.
Foi instrutor e chefe de diversos cursos. / Em todas as tarefas e encargos deixou
a sua marca inconfundível de elevada competência profissional. / Em verdade,
esse oficial é um somatório de virtudes: lealdade, honestidade, dedicação, amor ao
dever, disciplina, energia dosada com educação. / Seu nome não ficou circunscrito
à caserna. Todo o Vale do Aço admira-o e respeita, porquanto sua penetração social
foi plena e total...”
13) 2º Tenente José Vitoriano da Cunha Filho – “Coisa difícil é encontrar um
bom Secretário. Encontrei-o na pessoa desse jovem oficial, que, embora inexperiente,
supre-a pela dedicação, vontade de acertar, amor ao dever, disciplina e lealdade.
Uma certeza ele sempre nos dá: a cada dia está criando algo para aperfeiçoar a
execução dos encargos que lhe são afetos...”
14) 2º Tenente Edson Justiniano Pimenta – “É o homem que chegou, viu e
venceu. Recebeu, tão logo apresentou-se à OPM, a espinhosa missão de reerguer
moralmente o policiamento do Parque Florestal do Rio Doce. Apesar dos abrolhos e
escolhos, soube transpô-los, e hoje o Parque Florestal, na fração ali destacada, é um
dos orgulhos do comando. Devemos isso à dedicação, perseverança e amor ao dever
do Ten Pimenta...”
15) Aspirante Zenaldo Alves de Oliveira – “Em regra, não costumo elogiar
a um Aspirante em período de estágio. /Contudo, diz o ditado popular que toda
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regra tem exceção, e o Zenaldo constitui exceção. /Com pouco mais de um mês,
demonstrou que, pela sua inteligência privilegiada, dedicação ímpar, elevada cultura
profissional, capacidade de liderança e amor ao dever, não deveria ficar limitado ao
mero estágio. Jogamo-lo em funções de encargos mais importantes: adjunto da P/3
e Chefe do Curso de Formação de Cabos-CFC. Os resultados que estão aí a aflorar
nos deixam recompensados...”
D) OS ARTÍFICES DA VITÓRIA
“O Guardião do Vale do Aço não foi um batalhão comum. Nasceu e cresceu
na adversidade. Somente o ingente esforço comum, somado a um acendrado amor
ao dever de seus componentes, ensejou que a obra aflorasse de forma pujante,
portentosa nos aspectos material e imaterial. Hoje, o 14º BPM é uma verdadeira
mística.
Nessa caminhada para consolidar o Batalhão, o comando foi até mesmo rude,
exigiu o empenho total de cada um. Não transigiu com os desonestos, com os que
trabalharam mal ou com os que feriram as regras éticas contidas no nosso Código
Disciplinar.
Muitos foram punidos; muitos desceram na classificação de comportamento.
Mas grande parte se manteve numa linha retilínea do cumprimento do dever.
É com satisfação e júbilo, pois, que determino que se consigne um Caloroso
Elogio Individual, com transcrição integral nos Assentamentos, a todos os
Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados de 1ª Classe, que, de 09 de abril de 1975 a
05 de agosto de 1978, não sofreram punição disciplinar com publicação.
A esses Soldados do Dever, digo-lhes que assenta bem a máxima do General
Osório: É FÁCIL COMANDAR HOMENS LIVRES: BASTA MOSTRAR-LHES O
CAMINHO DO DEVER”
Foi-me fácil – gratificante e nutriente – comandá-los, caros companheiros
de jornada.
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21Abr75 – Desfile
Desfi da Loja Maçônica Obreiros de Ipatinga,
liderada pelo Venerável Márcio Quintão, conduz as Bandeiras do Brasil e Minas, que serão
doadas ao 14º. Ao lado, o Maçom José Francisco – sargento da reserva/PMMG – faz o
pronunciamento cívico, na sede provisória do Batalhão.

Primeiro desfile da tropa do
14º BPM/1975 pelas ruas do
centro de Ipatinga

28/04/75 – Visita do Gov.
Aureliano Chaves à sede
provisória do 14º BPM.
Ladeado pelo Prefeito
Jamil, assiste à exposição
do Maj Klinger – Cmt da
Unidade.
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Empresário Pedro Linhares Gomes
mostra local do terreno
da futura Vila Militar.
Presentes Cel Carlos Augusto,
Maj Klinger e Cap Nilo

Delegado dr. Benigno Augusto
da Costa é recebido pelo
Cmt Klinger no
aquartelamento provisório.

Visita, Jul75,
do Secretário da Segurança
– Cel EB Vinícius Alves Cunha.
Conversa com o
Delegado Benigno,
ao lado o Maj Klinger.
De frente, o Dr. Emílio Gallo.

Dois grupos escolares
homenageiam o
14º BPM no Dia do
Soldado 25Ago75
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Solenidade na abertura da Semana da
PMMG – 03/10/76 –
À esquerda, de bigode, o Delegado de
Polícia de Ipatinga, Dr. Gentil Coelho,
que foi soldado em Mantena, 67/68,
à época em que o Cap Klinger era o
Delegado Especial de Polícia.

Na sede do batalhão,
comemoramos o
Dia da Telefonista/1977.
Brinde à telefonista destaque.
No fundo, o Cap. Natal, P/4.

11/08/77 – Biblioteca 14º
BPM. Comemorando
o Dia do Advogado.
Placa entregue ao
Presidente da Subseção OAB
– dr. José Roque Pires.
Ao lado, dr. José Edélcio
– Advogado voluntário
da Unidade.

No aquartelamento
provisório, o Del. Regional
– Dr. Murilo R. Junqueira –
ao lado do Maj Klinger,
entrega brindes aos
membros da Investigação
que se destacaram.
Da esq p/dir: Cb Arlênio,
Sd Adilson, Sd. Fantoni
e Sgt Moisés.
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27/06/77 – Cmt Klinger recepciona
o Gen Bandeira, Cmt da 4ª DE,
que visita o aquartelamento
provisório do 14ºBPM

Cmt 4ª DE, Gen Bandeira,
dirige-se para a Sala de
Reunião, acompanhado do
Maj Klinger. 27/06/77

Gen Bandeira visita as obras
paralisadas do 14º BPM.
Conversa com o Secretário de
Planejamento de Ipatinga –
Delegado Weber Americano.
Acompanha-o o Prefeito Lamego,
Delegado Murilo Ribeiro,
o Cap Natal...

Jantar com o
Gen Bandeira, Prefeito
e pessoas gradas de Ipatinga.
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Seminário de Delegados de
Polícia, promovido em 1977,
pelo Delegado Regional
de Ipatinga.
As reuniões se desenvolveram
na Biblioteca do 14º (sede
provisória), que deu todo
apoio ao evento.

Jantar por ocasião do Seminário
dos Delegados, oferecido pela
Prefeitura Municipal.
Esq p/dir:
Maj Fernando
Torres, Consultor Jurídico
da Prefeitura;
Maj Klinger; Prefeito Lamego;
Dr. Murilo, Delegado Regional.

1977 – Evento promocional
da Guarda Mirim.
Maj Klinger faz aposição de
insígnias a guardinha promovido.
Ao lado, o Prefeito Lamego.
No fundo, o Sgt Oswaldo,
chefe da Guarda.

Pref. Lamego e Maj Klinger
se dirigem à concentração
da tropa e das escolas que
desfilarão em 07Set77.
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Natal/1977, promovido pelo
CEFAS/14º BPM. Assentados
da esquerda p/direita:
Zaíra Assis de Almeida,
esposa do Cmt e Presidente da
entidade de apoio social;
D. Lelis Lara, Bispo Auxiliar;
Dr. Murilo Ribeiro, Delegado
Regional de Polícia.

30/12/77 – Alunos CFO,
da Polícia Militar de
Rondônia, visitam 14º BPM.
São recepcionados pelo
Maj Klinger, Pref. Lamego
e Pres. Câmara
Luiz Carlos Bromoschenkel

O 14º BPM recebe o
visitante – cantor
Chauquet e seu conjunto –
que sempre abrilhantou
nossos eventos sociais.

Doca Pires – Pref. de
Cel. Fabriciano – Maj Klinger
e Pref. Lamego aguardam no
Aeródromo da Usiminas, 02/12/77,
a chegada do Gov. Aureliano
Chaves, para visita às cidades
do Vale do Aço. Na ocasião, ao
recepcioná-lo, ele indagou sobre
as obras do Batalhão. Sorridente,
Lamego lhe deu notícia do avanço
com a Construtora Embramar.
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O Gen Bandeira visitara as
obras paralisadas, em 27/06/77.
Demonstrou ao Prefeito Lamego
interesse em vê-las continuadas.
Em Ago77, comuniquei à mais
alta autoridade militar do
Estado, que as obras tinham
sido reiniciadas. Nesta sequência
de fotos, constatamos o estágio
Nov77. Acompanha o Cmt.
Klinger, o Maj Fernando Torres –
Consultor Jurídico da Prefeitura.
Esse companheiro da PMMG,
ao lado do Delegado Weber
Americano, foi um prestimoso
apoio na conclusão das obras.

Marcada para 10h00 de 23Jun78, a inauguração da sede do 14º BPM só teve início
por volta das 12h00. Os estudantes aguardaram firmes, sustentados pelo
dispositivo logístico de água e alimento, estruturado pela Unidade.
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A Miss Brasil – Suzana Araújo dos
Santos – chega, altaneira, para a
solenidade de 23Jun78. Suzana
foi Miss Ipatinga, e sagrou-se Miss
Minas Gerais. O Cmt do 14º e oficiais
participavam obrigatoriamente de
todos os eventos da cidade.
Fui membro do Júri que a elegeu em
Ipatinga rumo à jornada de beleza.

Aspecto parcial do aglomerado
popular na inauguração da
sede do 14º BPM, que não se
esvaziou, apesar do atraso de
duas horas do Governador
Aureliano (problema de voo!).

Acompanhado do Cmt
Geral, Cel Carlos Augusto, e
Maj Klinger, o Governador
é recepcionado por
entusiasmadas crianças
ipatinguenses.

Cap Alcino Lagares
– Cmt da Guarda de Honra –
acompanha o Gov. Aureliano
em revista da tropa.
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O Bispo Auxiliar D. Lelis Lara,
em primeiro e sublime
ato da cerimônia, abençoa as
instalações do 14º BPM.

Hasteamento das Bandeiras
sob os acordes do Hino Nacional.
Bandeira do Brasil:
Gov. Aureliano Chaves; de Minas
Gerais: Prefeito João Lamego Neto,
de Ipatinga: Cel Carlos Augusto
da Costa, Cmt Geral PMMG.

Governador Aureliano Chaves,
após os pronunciamentos do
Prefeito e do Cmt. Geral,
dá início ao seu discurso, como
presidente da solenidade de inauguração
da sede do Batalhão, o que é seguido pelo
descerramento da placa.

O Subtenente Tarcísio Rodrigues – militar
modelo de postura, caráter e competência
profissional (comportamento Excepcional)
– é o Porta Estandarte do 14º BPM.
Recebeu o Estandarte do “Guardião do Vale
do Aço” das mãos dos membros do Lions Clube
Armando Fajardo/Ipatinga.
Antes de incorporar-se à Guarda da Bandeira,
apresenta-se ao Gov. Aureliano Chaves,
pedindo permissão para o Ato.
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O Gabinete do Comando é
apresentado ao Governador
Aureliano pelo Cmt do 14º BPM.
Acompanha-o o Cel Carlos
Augusto e o Chefe da Casa
Militar – Cel Welther.

Duque de Caxias – pintura da
artista CININHA, de Ipatinga –
que figurará ao lado do quadro do
Alferes Tiradentes – foi
apresentado ao Governador pelo
Cmt Klinger. Em destaque, o Maçom
José Francisco – sargento da reserva
da PMMG, e cidadão destaque no
Vale do Aço.

Entendemos que uma singela
homenagem ao Coronel Francisco
Pereira Xavier seria inaugurar a galeria
de ex-comandantes do 14º BPM com o
seu retrato, na data da solenidade da
sede própria – 23/06/78.
Sua esposa – D. Lana – acompanhada
por ele, descerra a placa.

O Governador
Aureliano Chaves
extasia-se ante a beleza do
anfiteatro do 14º BPM.
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24Jun78/Sáb – O Setor de
Relações Públicas promoveu
uma exibição da Orquestra
Sinfônica/ PMMG. Maj Klinger
e Ten Eleutério recepcionam os
convidados.

05Ago78.
Passagem de comando do 14º
BPM. Maj Klinger,
o substituído;
TC Wantuir de Almeida
Praxedes, o substituto;
Cel Carlos Augusto da Costa,
que presidirá a cerimônia.

O Cmt – TC Wantuir
– após assunção do
comando, passa em
revista a tropa, ao
lado do Maj Klinger

O comandante substituto,
TC Wantuir, abate a espada em
continência ao Cmt Geral
– Cel Carlos Augusto.
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M Klinger, comandante
Maj
ssubstituído, profere seu discurso
d
de despedida, constante do
A
Anexo “C” deste capítulo.

Engenheiro-Chefe da Usiminas
– João Geraldo Pessoa Evangelista –
apõe assinatura na Escritura Pública
em que a comunidade doa um Opala
Zero KM ao Maj Klinger.

O Pres. Lions Clube Pioneiro,
Raimundo A. Alves – cidadão
símbolo de Ipatinga – assina a
Escritura de Doação.

O 14º BPM caracterizava-se pela
participação nos eventos da região.
De 14 a 16/ Jul78, apoiou a realização
Cultural-Musical Festival de Inverno,
de repercussão nacional.
O Cmt Klinger foi o Patrono,
homenageado c/ significativo Troféu.
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ANEXO “A”
Discurso proferido pelo Prefeito de Ipatinga, 23Jun78,
ao entregar a sede do 14º BPM, em solenidade presidida pelo Gov. Aureliano Chaves.
Publicado nos órgãos de imprensa, foi transcrito no BI da Unidade/26Jun78.

“O povo de Ipatinga, ao entregar à brava Polícia Militar de Minas Gerais, o
Quartel que acolherá o seu Décimo Quarto Batalhão, quer, por meu intermédio,
reiterar sua fé e confiança na Corporação, parte integrante das nossas Forças
Armadas, como contingente de apoio.
A história de Minas se confunde com a história destas aguerridas tropas. Elas
se formaram nos primeiros anos da Capitania, a fim de garantir a segurança dos
cidadãos, e o trânsito das riquezas rumo ao litoral. Como acontece hoje, naquele
tempo, mais ainda, o Soldado da tropa paga das Minas Gerais era o amigo e o
conselheiro, o médico eventual, o apaziguador nos dissídios humanos, o abridor
de caminhos. E, quando se fez necessário, transformou-se no conspirador pela
liberdade, no mártir da Pátria, conforme ocorreu com Tiradentes.
Senhores, são muitas as circunstâncias que se reuniram para fazer de Joaquim
José da Silva Xavier, o Patrono da Polícia Militar de Minas. Em primeiro lugar, a
sua invulgar personalidade política, que dele fez a principal figura da conjuração
de 1789, transformando-o no Patrono Cívico da Pátria. Mas não apenas isso. Sua
posição de Alferes, na hierarquia militar de então, colocava-o entre os oficiais
menos graduados do corpo militar, e os praças de pré. Nele se juntavam as duas
grandes virtudes, das quais continua portadora a nossa gloriosa Polícia Militar:
o sentimento das armas, a consciência do cidadão. Tiradentes ensinou-nos que
a mão que empunha o fuzil não deve constranger-se de afagar uma criança.
Nas velhas estradas destas Minas, ele foi médico, dentista, arquiteto, salvando e
protegendo vidas. Mas foi também soldado corajoso, que muitas vezes teve de
enfrentar, de espada nua, bandoleiros ousados.
Tal como ocorre hoje, os oficiais da tropa paga, conviviam com a melhor
sociedade de seu tempo. Isso facilitou a Tiradentes ingressar nos grupos
intelectuais de Vila Rica, frequentados também por seus superiores hierárquicos.
Eis aí outra circunstância favorável da história: Tiradentes era o intermediário
entre os mais pobres habitantes da Capitania, que labutavam no seu mais inóspito
interior, e as elites da capital de Minas. Em suma, senhores, nele habitava o povo
inteiro destas terras, e ele amou o povo inteiro destas terras.
Assim é a nossa Polícia Militar. Tenho convivido, ao longo de minha vida,
com seus soldados e oficiais. Homem do interior, sou testemunha da abnegação,
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dos sacrifícios, da coragem, da honra desta admirável Corporação, que forneceu a
Minas, alguns de seus melhores homens. Não me constranjo, aqui, de lembrar um
deles, seu oficial médico, combatente na gesta de 1932, e que deu a Minas um de
seus melhores momentos na história, o Coronel Juscelino Kubitschek de Oliveira.
É, pois, com alegria, que o povo de Ipatinga entrega ao Coronel Carlos
Augusto da Costa e ao Major Klinger Sobreira de Almeida, este querido cidadão
de Ipatinga, os edifícios que irão acolher os nossos soldados. Todos nós sabemos
que não é tarefa fácil policiar uma cidade como a nossa, de grande população
flutuante, com seus inevitáveis problemas sociais. É preciso dosar a energia com a
paciência, e graças a Deus, tivemos aqui oficiais que sempre assim agiram. Oficiais
que sempre entenderam a grandeza humana de nossos trabalhadores, e puderam
purificá-los em seus conflitos, com a serenidade que só os bravos possuem. E
não podia ser de outra forma. Em sua maioria, os soldados e oficiais da Polícia
Militar procedem do mais genuíno de nosso povo. São filhos de operários, filhos
de lavradores, os que envergam o honrado uniforme cáqui.
Quero agradecer a presença, entre nós, de Sua Excia, o Senhor Governador
Dr. Antônio Aureliano Chaves de Mendonça. Adversários políticos que somos,
uma vez que fui eleito pela legenda do Movimento Democrático Brasileiro, devolhe, sem embargo, respeito e agradecimentos. Sempre que os interesses de Ipatinga
me conduziram a Palácio, fui recebido com cordialidade e com atenção. E sempre
que se fez necessária a ajuda do Governador a nosso povo, ela não nos faltou.
Sou também muito grato, e em nome de nosso povo, à presença entre nós do
Excelentíssimo General do Exército Antônio Bandeira, que é também um cidadão
de Minas. Nós o tivemos entre nós, no comando da Quarta Divisão de Exército, e
lhe coube administrar a segurança da área, com tirocínio e serenidade.
Minhas senhoras, meus senhores,
O Quartel do Décimo Quarto Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais,
é um oferecimento do povo de Ipatinga à Corporação. Foi construído com o
dinheiro de nossos trabalhadores. Coube-me continuar e acelerar as obras de sua
construção, iniciadas sob o governo anterior. A municipalidade nelas investiu mais
de quinze milhões de cruzeiros – e cerca de dez milhões em nossa administração.
Mas nós o fizemos com o duplo sentimento, da alegria e da responsabilidade.
Queremos que os nossos soldados se alojem dignamente e possam vigiar por
nossa tranquilidade. O povo de Ipatinga, todo ele constituído de trabalhadores,
quer continuar labutando em paz, pela grandeza de sua cidade, pela grandeza de
nossa Minas, pela grandeza do País.
Coronel Carlos Augusto da Costa: aqui estão as chaves do edifício. A casa é
sua e de seus comandados, é o coração de nosso povo. ”
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Anexo “B ”
Discurso proferido pelo Gov. AURELIANO CHAVES, 23Jun78,
na solenidade de inauguração do quartel do 14º BPM. O Órgão Oficial Minas Gerais,
27Jun78, publicou-o na íntegra.

“É para mim um prazer presidir a cerimônia de inauguração das instalações
do 14º Batalhão de Polícia Militar, comandado por um soldado, e dos melhores,
de nossa gloriosa PMMG: Major Klinger Sobreira de Almeida.
Soldado na acepção pura das palavras, pelo que isso representa em virtudes
cívicas, em amor à Pátria, em senso de disciplina e capacidade de integrar-se na
coletividade de cuja segurança ele é o responsável.
Ouvi de todos os oradores referências à sua atuação, e me alegra, como
Governador do Estado, sentir que um oficial de nossa Polícia Militar – que é uma
parcela substancial de nossa querida Minas Gerais – portar-se de tal forma, a
tornar-se credor do respeito e do apreço da comunidade na qual está inserido.
Creio que quem procede assim pode julgar-se por feliz, porque transmite aos
seus superiores e aos seus comandados uma mensagem duradoura e permanente,
dá a sua família o melhor legado que um chefe de família pode oferecer aos seus
descendentes: o respeito de que se faz credor para a comunidade que o conheceu.
Estamos hoje inaugurando uma obra que é a resultante do trabalho
comunitário. Duas administrações municipais se associaram para vir ao encontro
do interesse de uma comunidade maior, o Estado; duas administrações de
origens políticas diferentes, porém de objetivos comunitários convergentes,
as administrações de Jamil Sales e de Lamego Neto, ambos, colaborando na
construção deste quartel, tiveram em vista dotar esta progressista região do Vale
do Aço de instalações condignas para a nossa Polícia Militar de tal maneira que
ela pudesse cumprir a sua nobilitante missão de oferecer, com as qualificações que
são peculiares à gente de nossa PM, segurança com altivez e com humanidade.
Penso que isto está acontecendo aqui. Segurança, a meu ver, se insere de
maneira extremamente importante no capítulo dos direitos humanos. O cidadão
tem direito à segurança, porque se não a tiver, os outros capítulos que se inserem
em todo o elenco que compõe o capítulo dos direitos humanos, vão ficar
terrivelmente comprometidos. Esta equação dos direitos humanos não é uma
equação de raízes imaginárias, deve ser uma equação de raízes reais, em que as
coisas não podem ser feitas para serem anunciadas, mas para serem vividas.
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O homem tem direito à segurança, à saúde, à habitação, à educação, à
liberdade de pensamento, enfim tudo isso forma o elenco dos direitos humanos;
mas tudo isso, também, se insere num capítulo extraordinariamente abrangente da
vida humana, que se chama capacidade de bem conviver, de viver fraternalmente.
Os homens que não convivem e não são irmãos só podem anunciar o capítulo dos
direitos humanos, mas não podem vivê-lo.
Quando os homens não são fraternos, os seus interesses colidem, e quando
isso acontece prevalece sempre o direito dos mais fortes sobre os mais fracos. A
comunidade brasileira é sui-generis – e falo aqui a uma comunidade peculiar, em
que os homens calejam as mãos, tostam as faces e suam seus rostos, contribuindo
de uma maneira extraordinária para construir o Brasil de amanhã, que todos
almejamos mais próspero, mais humano, mais igual.
Temos o dever, no momento em que estamos elaborando nesta faixa dos
Trópicos uma civilização singular, de imprimirmos uma singularidade maior a esta
civilização: a de sermos capazes de fazermos prevalecer, entre nós, o sentimento
maior que sempre fez com que esta nossa Pátria resistisse a todos os movimentos
que pudessem redundar na mutilação do seu território e de seus ideais, que é o
sentimento recíproco de afeição entre os brasileiros.
Anteontem, inaugurei em Contagem as instalações de nosso II Grupamento
de Incêndios e pude sentir lá, também, que estamos vivendo uma fase singular da
sociedade brasileira, de que parece estarem os homens públicos comprometidos
com esta ideia maior de que a administração pública é pura e simplesmente uma
oportunidade que se oferece a alguns homens da coletividade, para prestarem
serviços a esta mesma coletividade.
Daí porque, mais importante que o administrador é a administração; os
interesses maiores da coletividade são mais importantes do que as diretrizes
que cada um possa imprimir em função da sua visualização dos problemas que
envolvem a sua ação de governo. Assim, não cabe mais, entre nós, a existência de
administrações descontínuas, porque o dinheiro público é normalmente escasso em
face das necessidades a serem satisfeitas por ele. Então, exige-se do administrador
um esforço cada vez maior para otimizar a utilização destes recursos.
A maneira mais eficiente de se desperdiçar esforços é não continuar
obras. Alegro-me, portanto, senhor prefeito João Lamego Neto, sentir que na
sua administração houve esta preocupação para com o interesse maior desta
coletividade que você tem a responsabilidade de dirigir.
De minha parte, tenho dito por diversas vezes, quando percorri toda a
imensidão do território mineiro, que, ao término da minha jornada, alegro-me
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poder olhar os mineiros frente a frente, como sempre foi meu hábito, no olho
de cada um, com a tranquilidade de quem sempre exerceu a vida pública sem
outros objetivos, outros compromissos e outra linha de colimação a balizar sua
caminhada, a não ser exclusivamente o interesse público.
Alegra-me poder sentir que, ao término de minha jornada à frente dos
destinos de Minas, não só no que diz respeito ao interesse maior da administração
pública estadual, que Minas Gerais pode dizer hoje, com justo orgulho, que deixou
de estar presa irremediavelmente à condição de sétimo Estado da Federação, para
projetar-se como o terceiro, já caminhando próximo do segundo.
E porque isso acontece, já incomoda a muitos.
A nossa ação de governo não foi uma ação isolada, solitária, mas foi solidária
e todos dela participaram. E esta solenidade de agora é um exemplo disso. O
mérito não cabe apenas ao governador, mas a todos os mineiros, aos prefeitos,
vereadores, à nossa Assembleia Legislativa que foi incansável na ajuda, aos meus
auxiliares de governo, desde os mais graduados ao mais modesto servidor público
do Estado. ”
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ANEXO “C”
Mensagem de Despedida do Maj Klinger Sobreira de Almeida ao transmitir o
Comando da Unidade ao TC Wantuir de Almeida Praxedes, 05Ago78.
Trechos foram publicados em diversos jornais do Vale do Aço e, integralmente,
no O POPULAR, duas edições 2ª quinzena/Ago78.
Transcrito no Boletim Especial 05, 05Ago78.

“Meus Camaradas,
Autoridades e Povo do Vale do Aço,
O soldado, afirmava um antigo comandante, é um nômade que vive onde o
dever o chama.
O verdadeiro soldado, acrescento-vos eu, é o nômade que semeia o bem-estar
pelos Sítios em que passa. Mas, não só semeia, aduba a terra quando a encontra
infértil. O que se lhe importa é que o grão germine. É que a planta cresça. É que
se torne árvore frondosa, cerne resistente, a espargir sombras de segurança a seus
semelhantes.
Cumprida a missão, parte para novos sítios, e o aroma das essências que
plantou, revitalizaram-no o corpo e a alma, enrijeceram-no para, talvez, jornadas
mais árduas.
Eis que mais um soldado parte para outros sítios. Levanta a sua barraca.
Recolhe os seus equipamentos. Acena o seu Adeus.
Teria cumprido a missão? Perguntar-vos-ei certamente.
Não vos respondo. Faço minhas as palavras de um historiador:
‘Todos nós temos o nosso momento, nossa missão, nossa mensagem a
entregar. Na maior parte das vezes, desincumbimo-nos, mal ou bem, e ficamos
como testemunhos de nós mesmos, sombras de nós próprios, memória que esvai
de um acontecimento, de uma atuação’.
Contudo, antes de iniciar a marcha, antes de deixar o sítio querido, o soldado,
fiel ao regulamento, deve dirigir-vos a derradeira mensagem.
E eu, que já vos disse tanto, conclamei-vos, orientei-vos, dialoguei convosco,
dei e recebi, que poderia dizer-vos agora?
Que poderia dizer um irmão a outros irmãos, quando as cortinas do destino
os separam do labor comum, fecham o horizonte da longa caminhada fraterna?

450

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
502
Book -AndarilhoKlinger.indb
450

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:38:55
10/05/22
15:46

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

Que poderia dizer o General vencedor aos seus camaradas leais, companheiros
da batalha fragorosa, da conquista gloriosa, da luta indômita, no momento em
que rufam os tambores da despedida?
Poderia, reprisando mensagens de outrora, quando havia nuvens toldas ou
céus risonhos, dizer-vos que, instantes como este, fazem-nos voltar ao interior de
nós mesmos, refletir e sentir o quanto é estranho e misterioso o fenômeno da vida.
O quanto é estranho, misterioso, insondável e incognoscível o Universo Infinito.
Entretanto, digo-vos mais, digo-vos que essa grandiosidade imensurável,
imperceptível, inalcançável aos limites do próprio pensamento, oferece-nos, a nós
homens, uma substanciosa e inigualável lição, que, embora palpável, evidente e
óbvia, custamos a enxergar, ou, às vezes, nunca apreendemos.
Essa grandiosidade nos faz compreender que somos uma parcela
microcósmica do todo; ensina-nos que nossa pequenez é também infinita;
evidencia-nos a transitoriedade das coisas materiais no processo evolutivo da
criação; aflora-nos a fugacidade de certos valores que, na nossa tola ignorância,
elegemos como perenes; mostra-nos que, muitas das vezes ou quase sempre, os
conceitos são mutáveis e ilusórios; que o real pode ser a expressão do irreal; que a
verdade de um pode não ser a verdade do outro; que tudo é relativo; que absoluto
só Deus, o Criador Incriado.
E dizendo-vos tudo isto, submeto-me à crença de que vos digo, situandome, nesta hora, no plano da humildade. Porém, não a humildade insincera,
presunçosa e enganosa, mas, sim, aquela resultante do equilíbrio interior, fruto do
refletir profundo, despertar do amadurecimento prolongado.
É desse plano e nele que vos dirijo a mensagem derradeira, que vivo os
minutos finais de uma jornada cuja alvorada, tal qual uma clarinada de ideais,
uma explosão de sonhos, um desabrochar de fé, ecoara a 9 de abril de 1975.
Vivo, meus camaradas e amigos, o crepúsculo da jornada, o ocaso de um
comando.
Ao descrever o cenário íntimo desses minutos fatais, usando a linguagem
dos poetas, eu vos diria que a paisagem é triste como os campos ressequidos;
que o tempo é sombrio e lúgubre como as tardes cinzentas; que o ambiente é
melancólico como o canto do pássaro aprisionado, pois para o estilo do cultor
das musas, somente a aurora é bela, somente a alvorada é gloriosa, somente o
despertar é radiante, somente a estrela matutina vibra e brilha. Porém, para nós,
soldados, nômades do dever, as crenças são outras, os valores se dimensionam
pelo cumprimento da missão. Entendemos que toda jornada tem uma aurora e
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um crepúsculo; uma alvorada e um ocaso; um amanhecer e um entardecer; um
limiar e um final.
Por conseguinte, se ontem, a estrela matutina era cintilante, rutilante e
esplendorosa, eu vos afirmo, com serenidade exterior, mas com o peito inflamado
como o rugir de um vulcão, que também a estrela vespertina – símbolo do
crepúsculo, representatividade do ocaso, expressão do anoitecer – cintila com a
mesma intensidade, rutila com o mesmo ardor, esplende com o mesmo fulgor.
Igualando, pois, numa ótica pessoal, o resplandecer da aurora com o
rubor do crepúsculo, o homem-soldado, sem embargo de continuar no mesmo
posicionamento, entende que válido é o percurso que se fez; é a trajetória
imprimida; é a consciência de que o sublime é construir, é edificar, é consolidar
um mundo mais humano, mais fraterno e de mais amor; é ter a consciência de
que os paralelos que marcam o início e o fim de cada jornada são meras balizas
que se diluem com a poeira do tempo, mas que a obra emergida, se consistente,
permanece intangível, indestrutível e refulgente.
A obra aí está. Não me compete mensurar-lhe o valor! Mas, relembrá-la,
recapitulá-la, mesmo em ligeiras linhas, é um imperativo, porquanto ela não se
estruturou ao afago da mão solitária, ao contrário, a cada tijolo que se pôs, a cada
coluna que se ergueu, tivemos a ação solidária de homens de bem, a junção de
esforços, a conjunção de ideais.
A Polícia Militar, herdeira lídima das tradições ancestrais da terra
mineira, parcela viva dos valores estremecidos que compõem o caráter da gente
montanhesa, planejou a implantação de um batalhão no Vale do Aço. Não a moveu
no seu propósito de expansão a mera aspiração de grandeza, mas, sim, o anseio
insopitável de bem servir a este Vale generoso, de oferecer-lhe tranquilidade e
paz para que continuasse sua rota progressista na grande arrancada de Minas
Gerais. A comunidade valorosa a compreendeu, acolheu a ideia, impulsionou-a,
deu-lhe vida.
Hoje, deparamo-nos com a obra material, majestosa e empolgante.
Eis o 14º BPM!
Eis o ‘Guardião do Vale do Aço!
Sede própria, aquartelamentos fixados ou em construção acelerada
em diversas cidades, terrenos para residências, frota numerosa, acervo de
equipamentos, rádios etc.
Ei-lo desdobrado operacionalmente, a irradiar segurança a 46 municípios.
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Ei-lo com as bases assentadas, dinâmico, servindo ao presente, mas linceando
o futuro, para que o amanhã de nosso concidadão não tenha por acompanhante
o negro, tenebroso e permanente quadro de delinquência insana e desenfreada.
Quem seria o autor de tudo isso?
Quem foi o construtor da obra?
Permito-me responder-vos:
A obra não tem autor.
Teve autores. Continuará a tê-los.
Suas raízes vão aos precursores.
Motivou-a o bem-estar comum. Reconheceu-se a segurança como
necessidade básica, como direito inalienável do homem, como valor comunitário,
como anelo incoercível.
Esta obra tem o pedacinho de cada cidadão.
É o somatório das individualidades. São os prefeitos. São os legisladores. São
os empresários. São os trabalhadores.
Acima do somatório, é a sinergia das forças comunitárias. É a administração
pública. É a empresa. É a entidade de classe. É o clube de serviço. É a instituição
que congrega pessoas.
É também o somatório sinérgico das vontades inquebrantáveis dos cidadãossoldados, dos homens que vestem farda.
Todavia, sobrepondo-se à impávida, altaneira e soberba obra material, existe
a obra mais profunda, mais duradoura, mais gratificante, que não enxergamos,
mas sentimos; que não se avulta em coloridos matizes visuais, mas palpita em
nossos corações; que não é efeito, porque é causa.
Refiro-me à obra imaterial. Refiro-me à mística que sustenta e anima o
‘Guardião do Vale do Aço’. Refiro-me à filosofia de Polícia Comunitária que aqui
se implantou.
A comunidade do Vale do Aço tem o 14º como uma sua parcela. Considera-o
o seu batalhão. Não o teme por vê-lo armado e detentor da força, porquanto tem
consciência de que esta se acha a seu serviço, é uma escrava do direito e da justiça.
Não o reverencia como a um conquistador, não o receia, antes o respeita, admira-o,
porque o sabe filho seu, nascido de suas entranhas para protegê-la, resguardá-la e
ampará-la contra a voracidade dos perigos sociais.
Por outro lado, o soldado do 14º sente-se povo deste Vale, vive esta
comunidade, é um segmento dela, e tem convicção acendrada de seu papel
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protetor; entende que a farda que o investe de força e autoridade lhe foi dada pelo
povo, para assegurar-lhe paz e tranquilidade.
Por tudo isso é que o 14º, fonte fecunda de segurança comunitária, tornou-se
um aquartelamento aberto, aqui ou onde se erga a estrutura física que acolha uma
de suas frações.
Por tudo isso é que o 14º transformou-se num sacrário de civismos, onde,
ao lado do soldado, reúnem os mestres, os estudantes, os profissionais liberais, os
trabalhadores braçais, os pastores, os empresários, os políticos, os funcionários,
os homens de imprensa, os adultos, as senhoras, as crianças, ora cultuando um
vulto histórico, ora reverenciando um símbolo, ora homenageando uma categoria
social, ora tratando dos problemas comunitários, ora aplaudindo com ardor um
evento nobre, ora a adornar a nossa biblioteca.
Por tudo isso é que o 14º mais parece um areópago de brasilidade, ufana-se
de desfraldar seu Estandarte ao lado das possantes chaminés, ao troar dos tornos,
ao chocalhar dos minérios, ao marulhar do povo...
E por tudo isso é que, nós, pelejadores da mesma obra, sentimos o ‘Guardião
do Vale do Aço’, esta simbiose admirável, de uma forma diferente: sentimo-lo
como um estado d’alma, um sentimento, um lema, uma divisa, uma inspiração...
Mas o êxtase que nos empolga e vibra, que estremece o soldado, impele-o
também ao dever da gratidão.
Cumpro-o, agradecendo, primeiramente, ao Exmo. Sr. Comandante-Geral –
Cel Carlos Augusto da Costa – que, honrando-me com a sua confiança, entregoume a espinhosa missão de suceder a um grande chefe – Cel Francisco Pereira
Xavier – cujo sonho, idealismo e suor estão inseridos com tintas fortes e indeléveis
na argamassa do 14º BPM. E, em assim o fazendo, proporcionou-me a suprema
ventura de viver uma epopeia inolvidável, de enriquecer a minha trajetória
humana, e de poder ostentar, com orgulho, o título de copartícipe de uma obra
valorosa. Mas Sua Exa. foi muito além. Em nenhum momento, mesmo naqueles
mais críticos e mais atrozes, deixou que o 14º ficasse ao abandono. Sua ação de
apoio contínuo, permanente e firme, seja material ou moralmente, constituiu-se
em fator decisivo para a consecução de nossos objetivos, e fê-lo credor da gratidão
do comandante que parte, da tropa que fica a prosseguir na obra e de todo o
Vale do Aço.
Agradecendo-o, expresso o meu reconhecimento a todo o Escalão Superior
da Corporação, na pessoa do insigne Sr. Cel Walter Rachid Bittar, extensivo ao
Estado Maior do qual é chefe equilibrado, lúcido e dinâmico, e nas pessoas do
Sr. Cel Edson Olímpio, Comandante do Policiamento do Interior – chefe este a
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que devo proclamar meu acatamento, respeito e admiração pelo muito que ele
nos deu no silêncio de seu exemplo, na serenidade de suas ações, na firmeza de
suas decisões –Sr. Cel Marcos Boffa, Diretor de Pessoal; Sr. Cel Cícero Magalhães,
Diretor de Apoio Logístico; Sr. Cel Newton Natal de Moura, Diretor de Saúde;
Sr. Cel Newton de Oliveira, Diretor de Ensino; Sr. Cel José Omar Meirelles,
Diretor de Finanças; Sr. Cel Welter Vieira de Almeida, Chefe do Gabinete Militar.
Nomeando-os, rendo minhas homenagens a todos os componentes dos órgãos de
direção e apoio, que, de forma substancial, participaram do esforço comum.
Cumpro o dever de gratidão às prefeituras municipais, proclamando a
colaboração que obtive dos Srs. Prefeitos, Secretários e funcionários municipais, que
souberam, em sua maioria, compreender os fins mais altos de nossas mensagens,
ensejando a consolidação de uma obra sólida e benfazeja às comunidades.
Gostaria de destacá-los todos, escrever-lhes os nomes em pinceladas de
afeto e gratidão, mas o rígido cerimonial militar limita-me o tempo. Rendolhes, pois, meu preito de reconhecimento nas pessoas dos Prefeitos das cidades
polo, simbolizando, assim, a nossa homenagem a todo o conglomerado de
administrações municipais:
João Lamego Neto, homem de profundo conteúdo humano, cidadão
extraordinário, portador de elevado discernimento e senso do bem comum, soube
ter a visão ampla e límpida, dando continuidade e concluindo a obra que seu
antecessor Jamil Selim de Sales iniciara, e com isto ofertando-nos uma grandiosa
lição de dignidade.
Mariano Pires Ponte, zeloso Prefeito de Coronel Fabriciano, cujas portas
estão sempre abertas quando fala mais alto o interesse de sua comunidade.
Geraldo dos Reis Ribeiro, político dinâmico e realizador, que enfoca a
administração pública pelo ângulo do interesse social, e graças a essa visão
elevada, Timóteo terá a necessária estrutura de segurança como suporte de seu
desenvolvimento acelerado.
Antônio Gonçalves, que, no leque dos múltiplos problemas da pujante João
Monlevade, soube entender a importância do segmento Segurança Pública e
atendeu aos anseios de seus munícipes.
Jairo de Magalhães Alves, figura ímpar de administrador público, a cujo
zelo e elevada compreensão, dando sequência ao planejado por seu antecessor,
devemos hoje o quartel que se ergue para a 2ª Cia/Itabira.
Porém, no ordenamento das gratidões, devo simbolizar um reconhecimento
aos homens que, não sendo executivos, conduzem a extensa gama de anseios
e aspirações das comunidades, e o fazem de maneira produtiva, dignificante e

455

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
507
Book -AndarilhoKlinger.indb
455

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:38:55
10/05/22
15:46

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

ética. São os Deputados, Vereadores e dirigentes partidários. Convivi com eles no
relacionamento do dia a dia, assisti às renhidas pugnas eleitorais, mas jamais os vi
descer a campo das ações menos dignas. Homenageio-os, a todos, nas pessoas dos
Deputados Federais Paulino Cícero de Vasconcelos e Carlos Alberto Cotta, e dos
Deputados Estaduais Rufino da Silva Neto e Emílio Duarte Gallo, do Presidente da
Câmara de Ipatinga, Engenheiro Epaminondas Mendes de Brito, e dos Srs. Walter
de Lima Salles e Emílio Gomes Fernandes, Presidentes dos Diretórios locais.
Cumpro o dever de gratidão às indústrias, oficinas de labor que fazem a
grandeza desta região, dão-lhe a conotação de terra da promissão, onde palpita a
artéria de um Brasil novo. Nomeio-as por suas expressões maiores: USIMINAS,
USIMEC, ACESITA, CENIBRA, CSBM, CVRD, e a todas elas devemos um
reconhecimento pela aceitação de nossa pregação, pelo engajamento na edificação
da obra.
Agradecendo-as, homenageio a todos que nelas mourejam, que exalam o
suor do corpo na construção de uma pátria invejada, que fazem do trabalho um
sacerdócio de amor, na pessoa de uma figura humana das mais representativas pelo
que tem de conteúdo moral, capacidade profissional e senso de responsabilidade
comunitária. Refiro-me ao Engenheiro-Chefe da Usiminas, Dr. João Geraldo
Pessoa Evangelista – trabalhador que, alçando aos píncaros de relevo dentro de
sua profissão, continuou operário no meio de seus operários, e por isto mais líder,
mais chefe, mais respeitado, mais admirado, tornando-se a encarnação viva da
mística vencedora da USIMINAS.
Cumpro o dever de gratidão às classes empresariais, aos comerciantes e a
todos que se aglutinam numa atividade que impulsiona, que movimenta, que
dinamiza as nossas comunidades.
Se um dia detivermos a examinar o painel da obra que se erigiu, veremos nela uma nesga considerável desse desbravador, desse empreendedor que
se chama Pedro Linhares Gomes; um pouco de Jair Gonçalves. Porém, foram tantos que deram seu quinhão, que se agasalham na lista de nossos corações, que devo homenageá-los na pessoa do líder – o presidente da ACIAPI –
Dr. José Edélcio Drumond Alves.
E falar sobre José Edélcio é falar sobre o empresário atarefado, empenhado,
indesanimável, que une a classe, que a torna gigante, que a coloca em comunhão
com a comunidade.
É falar sobre o Advogado ínclito, a quem o 14º tem um débito impagável, pois
foi o homem que, sem honorários, assistiu aos milicianos, quando estes recolhiam
estilhaços no fragor das batalhas.

456

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
508
Book -AndarilhoKlinger.indb
456

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:38:55
10/05/22
15:46

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

É falar sobre o ser humano que sintetiza na sua exata amplitude o pensamento
de RENAN:
“Só o amor coloca o homem em contato com o universo”.
O sorriso de Edélcio, sua bondade, sua simpatia irradiante, sua vocação para
o bem, sua amizade leal e desinteressada ao ‘Guardião do Vale do Aço’, impõe-nos
uma gratidão perene, e é bem o símbolo da classe empresarial que representa.
Cumpro o dever de gratidão aos Clubes de Serviço – LIONS, ROTARY,
CÂMARA Jr. Lembrar-me-ei sempre deles, quando lembrar-me do quartel
que se edifica em ITABIRA, cuja impulsão se deve ao Lions daquela cidade.
Quando lembrar-me das memoráveis campanhas educativas de trânsito. Quando
lembrar-me dos momentos de alta vibração cívica. Quando lembrar-me de nosso
Estandarte. Quando lembrar-me da longa convivência salutar e construtiva no
querido Lions Pioneiro de Ipatinga. Quando deparar-me com uma mão fraterna
a amparar o próximo...
Cumpro o dever de gratidão às Lojas Maçônicas, estas que, silenciosamente,
como manda a doutrina milenar, constroem e socorrem a comunidade. Estiveram
ao meu lado, a todo dia, a toda hora, a todo minuto, permitindo que eu conquistasse
o meu maior galardão, e pudesse dar a minha resposta interior, dizendo a mim
mesmo: “encontrei a minha estrada de Damasco”.
Cumpro o dever de gratidão aos companheiros da Polícia Civil, sem os quais
nada se teria feito, coisa alguma se teria construído. Homenageio-os na pessoa
desse homem que é simples porque é grande em caráter – Dr. Dirceu Bueno da
Fonseca – Delegado Regional da 1ª DRSP.
Cumpro o dever de gratidão, e o faço com sinceridade, com carinho e com
entusiasmo, ressaltando o papel edificador da imprensa do Vale do Aço. Sem
dúvida alguma essa instituição é uma força poderosa. Quando manipulada por
aventureiros e maus profissionais, com anseios destrutivos, torna-se nociva e
perigosa à comunidade, que, em instinto de natural defesa, reage, e acaba por
repeli-la e destruí-la. Quando conduzida por profissionais dignos, idealistas,
honestos, torna-se uma força construtiva, benfazeja, plasmadora da opinião
pública e conduto de suas aspirações, fator de coesão comunitária, impulsionadora
do desenvolvimento.
No Vale do Aço, vi e convivi com uma imprensa pelo seu ângulo nobre e
sublime, construtor e impulsionador. Agradeço-a como partícipe da obra que,
modestamente, capitaneei. Obrigado: Diário da Manhã, Vale do Aço, Vale em
Revista, O Popular, Jornal de Ipatinga, Folha do Comércio, Tribuna do Vale,
Rádios Educadora e Cultura, Jornal de Monlevade, Folha de Itabira, O Passarela...
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Cumpro o dever, e o faço humildemente, com o pensamento voltado para o
Criador Supremo, de gratidão aos pastores da palavra de Cristo, que, jamais, sem
distinção de credo religioso, não deixaram de trazer a palavra amiga, a mensagem
de fé, a clarinada da esperança, revigorando nossas almas, a nossa mente, o nosso
caráter, para as rijas batalhas do cotidiano.
Reverencio-os, homenageio-os, na figura síntese da humildade, da
sublimidade, da bondade, do amor: DOM LELIS LARA. Incapaz que sou, pelas
minhas limitações, de expressar-lhe todo meu afeto, todo meu reconhecimento,
busco a verdade do pensador místico:
“Quando atingires o coração da vida, não te sentirás superior ao criminoso
e nem inferior ao profeta”.
D. Lelis atingiu-o, e nós, com o fanal dos mensageiros de Cristo, buscamos
alcançá-lo.
Cumpro o dever de gratidão a todos os segmentos sociais, aos SINDICATOS,
em cujo painel o SINDIPA é o diamante mais fulgurante, à 9ª Subseção da OAB,
resplandecente sob a liderança do Dr. José Roque Pires, aos magistrados, aos
mestres, às Associações de Classe, às entidades representativas dos Desportos e
da Cultura, e, enfim, ao povo do Vale do Aço.
Cumpro o dever de gratidão às Senhoras que compuseram o Centro Feminino
de Ação Social-CEFAS/14ºBPM, que, com a dedicação inigualável, o amor
entranhado que só a mulher conhece o segredo, com a abnegação incomparável,
souberam amenizar os momentos amargos de nossos soldados. Elas foram o
repouso e bálsamo de nossas dores. Obrigado, minha esposa Zaíra, obrigado a
todas: Neusa, Ana Lúcia, Vilma, Lourdes Maria, Fátima, Norma, Nazaré, Maria
das Dores, Angélica, Leontina, Áurea, Maria do Rosário, Arlete, Sônia...
Minha gratidão. Sim, gratidão imensa, guardada no recôndito de nosso ser,
por ver quão maravilhosa e bela é a profissão que abraçamos, que nos dá, em
cada Sítio que jornadeamos, o privilégio de relacionar sadiamente com os nossos
semelhantes, a oportunidade de salutar convívio humano, o ensejo de dizer:
aumentamos o nosso acervo espiritual, participamos, construímos...
Como é boa a farda amiga, quando a envergamos com honra, quando
fazemos dela o manto para semear o bem.
Como é gratificante viver entre soldados leais, entre sentinelas do dever,
entre arautos da paz.
Meus camaradas, meus irmãos de armas,
Todo soldado tem o seu momento de apoteose e êxtase.
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Napoleão, ante a visão do imperial Egito, lançou seu brado que atravessou
a história:
“Soldados, do alto destas pirâmides 40 séculos de história e glória nos
contemplam”.
Churchil, extasiado com o feito de El-Alamein, com o retorno da honra de
seu Exército, exclamou aos combatentes vitoriosos:
“Se algum dia, alguém vos perguntar se lutastes na II Guerra, basta que
respondeis: fui soldado do VIII Exército de Montgomery”.
Como soldado, vivo agora, no meu crepúsculo, o meu êxtase, a minha
apoteose de ter tido a inolvidável honra de comandar-vos, e de convosco ter sido
contemplado com a visão da pujança desta comunidade chamada ‘Vale do Aço’.
Lembro-me nitidamente, há mais de três anos convoquei-vos para o desafio
do dever. Mostrei-vos a única trilha que se nos descortinava: a trilogia do saudoso
Cel Vicente Torres Júnior – HONESTIDADE, TRABALHO e DISCIPLINA.
Atendestes ao chamamento, e o caminho, nunca é demais reprisar, não foi
um tapete suave e aveludado, ao contrário, subimos escarpas, descemos morros,
caímos e levantamos, vivemos dramas e vivemos história. Foi a empolgação
total em torno de um ideal chamado 14º BPM, cognominado ‘Guardião do Vale
do Aço’. Por ele, perseguindo-o, buscando alcançá-lo com denodo, perdemos
um pouco da nossa vida, esquecemo-nos dos momentos de lazer, deixamos
um débito acumulado para com a nossa família, daquilo que lhe roubamos de
presença e convívio.
Foi muito sacrifício. Muita dedicação. Muito amor a uma causa nobre.
O Comandante que parte reconhece e sempre reconheceu o vosso esforço
incomum. A batalha foi árdua. Alguns desertaram e caíram para não mais se
levantarem. Vós permanecestes firmes, apesar dos espinhos e dos escolhos.
Sei que houve instantes de tensão. Às vezes o comandante teve de ser rude,
enérgico; teve de punir, e com rigor. Sei que houve ódios passageiros; sentimentos
efêmeros de incompreensão.
Mas também sei que a máxima buscada em S. Agostinho, sempre repetida:
‘amai os homens, e não, aos seus pecados’– calou em muitos. Soubestes
compreender que um timoneiro em águas revoltas, não pode perder o barco;
soubestes entender que ao comandante havia a constante preocupação de fazer
justiça.
E é por isso que conquistamos o objetivo. E é por isso que construímos,
porquanto sobre o ódio, sobre a truculência e na vaidade nada se edifica.
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A obra que aflora, que emerge em cores cintilantes, é efeito do amor, do
entendimento mútuo, da tolerância, mas também da firmeza que dá a mão amiga,
mas que não contempla aos pecadores contumazes e empedernidos.
As homenagens que prestastes a este chefe que se despede e aos seus
familiares, unindo a elas vossas dignas famílias, desde o Subcomandante, esse
protótipo da dignidade militar, que é o Major Jayro Gomes de Oliveira, até ao mais
humilde soldado, sensibilizaram-me e tocaram-me de forma bem mais profunda
do que ouseis imaginar. Vós que, ao meu lado, ombro a ombro, trabalhastes ao
longo destes anos, bem me conheceis; sabeis que tenho meus valores situados
em planos diferentes do comum; que nada faço para agradar ou para parecer aos
meus subordinados o chefe ‘bonzinho’. Sabeis que exijo o cumprimento da missão,
e isto é o maior valor; sabeis que não cultivo popularidade fácil e enganosa.
E assim, quando chego ao final da missão, quando vejo a obra que juntos
construímos, quando sinto que impele o imperioso dever de externar-vos minha
gratidão, sou envolvido pelas homenagens que me tributastes, e interrogo a mim
mesmo, com um turbilhão de emoções a afogar-me até à alma:
O que posso dizer a esses companheiros leais e dedicados?
Digo-vos, tão somente, meus oficiais, meus subtenentes, meus sargentos,
meus cabos e meus soldados, vós sabereis interpretar a extensão e amplitude da
minha fala.
A maior recompensa para um chefe, já no ocaso de seu comando, quando
o brilho do cargo se apaga, afugentando os áulicos e os subservientes que nunca
tiveram guarida, é ver aprovado o seu procedimento pela estima, pela afeição, pela
consideração e pelo reconhecimento de seus subordinados.
As vossas homenagens, espontâneas e comoventes, os discursos, as placas e
os brindes que guardei no escaninho de minhas mais ternas e gratas recordações,
serão seivas estimuladoras a aumentar minha responsabilidade para convosco,
para com a nossa Corporação, para com o nosso Estado, para com a Pátria.
Depois de tudo isto, ninguém que se preze quer ver a obra da qual foi
partícipe, pela qual viveu, pelo qual subtraiu momentos preciosos da vida familiar,
da qual perdeu anos de vida, ser destruída.
A substituição, em tese, nos traria essa preocupação, esse temor.
Entretanto, na verdade, tal não acontece.
Sua Exa.o Sr. Cel Carlos Augusto da Costa, evidenciando, mais uma vez,
o seu carinho e seu amor para com a região a que está ligado por fortes laços
afetivos, escolheu, para comandar o 14º BPM, dentre os oficiais superiores da
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Polícia Militar, um dos mais dignos, um dos mais competentes, um dos mais
dinâmicos. Escolheu o Sr. Ten Cel Wantuir de Almeida Praxedes.
A ele, passo o Comando do ‘Guardião do Vale do Aço’, na certeza de que o
navio receberá em seu leme o ‘capitão de longo curso’, o comandante que saberá
conduzir o barco por águas serenas ou revoltas, que saberá, com sua segurança
de timoneiro intrépido, contornar os escolhos e recifes, que saberá partir de um
porto e chegar a um novo porto com a nau intacta e coberta de novas glórias.
Conheço o Sr. Ten Cel Praxedes na intimidade dos bancos escolares, no
estreitamento da amizade que as agruras de um longínquo internato militar nos
impuseram. Conheço-o na sua trajetória funcional luminosa. Conheço-o como
cidadão digno e como chefe de família irrepreensível. E conhecendo-o tanto,
posso afiançar-vos, meus camaradas e comunidade do Vale do Aço, que devemos
confiar em sua ação, pois ela, convicção tenho, não se desviará jamais da trilha
do dever. Garanto-vos que o crepúsculo de meu comando não terá a noite a lhe
seguir; será saudado por uma imediata aurora, mais radiante, mais reluzente.
E assim, meus camaradas, meus amigos do Vale do Aço, tendo tentado dizervos em pálidas imagens um pouco do sentimento avassalador que me domina,
sinto que, aos minutos derradeiros, já esvaídos, deu-se lugar aos segundos fatais.
Vibra, brilha e fulgura a estrela vespertina.
Devo encetar a nova jornada. Um novo sítio me aguarda.
Na partida, no último aceno, no fulgor do crepúsculo, o Soldado não pode
esquecer o SER SUPREMO – DEUS – que o iluminou por todas as trilhas.
Eis a minha Oração:
Bendito sejas, oh Senhor!
Bendito sejas, pela oportunidade que me concedeste de participar da obra
edificada neste sítio.
Bendito sejas, pelos espinhos e abrolhos que forraram minha caminhada,
pois a luta, a dor e o sofrimento nos aproximam de Ti.
Bendito sejas, pela fortaleza e vontade inquebrantáveis que me destes, não
permitindo que a derrota me abalasse, ou a vitória me inebriasse, ou o meu poder
se alteasse para massacrar o humilde, ou os meus joelhos se dobrassem ante a
majestade e o império do poderoso.
Bendito sejas, pela visão que me destes, proporcionando-me distinguir os
perigos das tentações do cargo, e evitá-los, da atração dos tesouros fáceis, das
conquistas fúteis, dos falsos lauréis.
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Bendito sejas, pelos amigos que adquiri, pelas amizades que sedimentei, pela
compreensão que encontrei, pela tolerância que me foi dada, pela mão fraterna
que me foi estendida;
E bendito sejas, por teres afastado de meus horizontes o egoísmo, a vaidade
tola e a presunção, acordando-me para a natureza da Tua obra total que não é
centrada em um homem eleito, mas em todos os homens, porque em todos Tu
habitas, em todos fulgura Tua Centelha, e o que é preciso: descobrir-Te.
Muito obrigado, Senhor, nada Te peço, porque, sendo Tua obra justa e
perfeita, cumpre-me encontrar-Te nos novos sítios a que a vida me leva.
Adeus Camaradas!
Adeus Amigos!
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ANEXO “D”
“KLINGER PASSOU POR AQUI” –
Articulista: Jornalista JOÃO SENNA DOS REIS.
Diário da Manhã/Ipatinga – 06Ago978, domingo – 1ª página –

“Diz a lenda que um rochedo na divisa do leste-oeste dos Estados Unidos,
por sua posição estratégica, servia para gravar o nome dos pioneiros que se
destacaram no desbravamento e conquista do oeste americano. Todos os autores
de feitos notáveis tinham o direito de talhar seus nomes, com a inscrição ‘Passou
por aqui’, perpetuando sua presença através dos séculos.
Suponhamos que houvesse entre nós este costume e, hoje, teríamos o dever de
gravar, por justiça e merecimento, o nome do Major Klinger Sobreira de Almeida
na galeria dos pioneiros do Vale do Rio Doce. Quem presenciou as solenidades
transcorridas na manhã de ontem na sede do 14º BPM, teve a oportunidade de
constatar, mais uma vez, o quanto Klinger é querido e admirado por todas as
parcelas da comunidade regional. Todos deixavam transparecer algo além do
clima formal de uma despedida. Era como se estivéssemos nos despedindo de um
irmão, um ente verdadeiramente estimado.
Contra fatos não há argumentos e, uma análise da passagem do Major
Klinger Sobreira de Almeida por nossa região, o credenciam como merecedor do
respeito e admiração de toda a comunidade do Vale do Aço.
Embora seja lamentável tocar no assunto, todos sabem que Ipatinga não era
vista com bons olhos por causa da arbitrariedade de alguns de seus policiais. E foi
exatamente o então Capitão Klinger, quando Delegado de Polícia, quem iniciou
um trabalho de renovação de mentalidade policial, buscando a aproximação de
seus comandados com a população, fazendo ver sob novo prisma como deveria
ser o comportamento policial. Por diversas vezes, tivemos a agradável surpresa
de presenciar reuniões do Capitão Klinger com todos os seus comandados,
ensinando-lhes noções de Direito, falando-lhes de outros temas bastante atuais,
enfim, exemplificando como deveriam agir com calma, prudência e respeito pelo
ser humano.
Cumprida sua missão, seguiu para Belo Horizonte, onde prosseguiu seus
estudos. Com a instalação do 14º BPM, já no posto de Major, Klinger retornou ao
convívio da comunidade regional. E o resultado de sua capacidade de trabalho,
disciplina e amizade com seus comandados, não demorou a ultrapassar fronteiras.
Enquanto em outras cidades os jornais divulgavam notícias envolvendo policiais
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com frequência em acontecimentos desabonadores, aqui na região esse índice não
passava de um limite que se pode considerar insignificante, principalmente se
comparado aos praticados por outras classes.
Vale ressaltar o esforço do Major Klinger no sentido de promover a integração
entre a Polícia e a nossa comunidade, hoje uma realidade. E também não houve
protecionismo aos policiais que fraquejaram e não se mostraram dignos de
envergar a farda de Tiradentes.
Os bons resultados conquistados pelo 14º BPM impressionaram o Comando
da PMMG, cujo Comandante, Cel Carlos Augusto da Costa, também se empenha
em aperfeiçoar os meios policiais. Assim, a partida do Major Klinger deixa-nos
o consolo de que outra missão de grande importância está à sua espera e, muito
brevemente, certamente poderemos constatar que as demais unidades da PMMG
estarão atuando nos moldes adotados com sucesso pelo 14º BPM.
E o nome do Major Klinger, merecidamente, será gravado na memória de
comunidades de outras regiões. ”

464

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
516
Book -AndarilhoKlinger.indb
464

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:38:56
10/05/22
15:46

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

ANEXO “E”
UM SOLDADO; crônica do Psicólogo, Jornalista,
Poeta e Artista JOÃO NERY – DIÁRIO DA MANHÃ/Ipatinga, 23Jul78.

“14º BATALHÃO EM CASA NOVA, festa, governador, discursos, gente de
Ipatinga, um quadro pintado pela professora CININHA, sendo entregue para
ornamentar a sala do comandante. Caxias, em cores firmes, um trabalho de
paciência e gosto. Ficou ao lado de Tiradentes, que ofertei há um ano atrás. Ali
estava os guias do nosso exército. Na parede defronte, a foto do Tenente Xavier,
como gostam de chamá-lo. Mecha branca, sobre um rosto vigoroso, em que
sobrancelhas negras e espessas dão um ar de ave de rapina, como um condor,
uma águia solitária. Ali estava a foto e o homem. O homem que implantou o
14º Batalhão. Ao seu lado, o Major Klinger. O homem que viu a obra terminada.
É necessário ver o que fizeram para se ter uma ideia da magnitude. Beleza,
funcionalidade e capacidade para se ampliar.
A vista do lugar é magnífica. O prédio domina do alto toda a paisagem. A
Usiminas não ficou longe disso. Longe é modo de dizer, porque bem longe, no
horizonte, está o seu novo gasômetro, um gigante pintado em quadriculado de
vermelho e branco. Visão obrigatória, ao fundo de um vale.
A Usiminas ajuda a pintar a paisagem, sai do horroroso cinza morto das
fábricas. Cria situações, melhores paisagens, excita o fotógrafo em suas cores. Que
seja por medida de segurança, mas as cores da Chaminé da Coqueria e as do novo
Gasômetro melhoraram a vista da cidade.
Fui apresentado a quem substituirá o Comandante Klinger. Foi uma coisa
que me doeu. Não queria saber isso de verdade, não queria que fosse real. Aprendi
a conviver com Klinger, a ver nas suas palavras o caminho da perfeição do ser.
Quem não o conhece de perto só sabe que ele é excelente orador, cuja voz se coloca
com naturalidade e que seu timbre atravessa distâncias. Mas o importante está na
sua alma, na sua capacidade cultural e humana. Fala-se de administradores por aí,
mas quem não o conhece, não conheceu o que é administrar. Particularmente, vem
sendo meu modelo de pessoa, meu modelo a seguir para viver bem, corretamente,
seguramente. E agora se vai.
Não me sinto bem com isso, é uma das poucas pessoas que vai deixar um
vazio para mim em particular. Companheiro Leão, Irmão de Séculos, modelo,
punho firme que nos vai faltar.
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Estou tão preocupado com o vazio que vai deixar que nem procurei saber
para onde vai, que fará, se ficará aqui ou não. Isso é secundário, é fazer história.
Na parede onde estão os quadros a óleo, ficou um vazio para mais um quadro.
Mas eu vejo ali o vazio deixado pelo comandante. Não me detenho em saber se
será ou não bem substituído. Isso é assunto para o Governador. Falo de pessoa a
pessoa. Que raio de vida; dever cumprido e lá vai o homem para outras terras. Já
está na pauta para mais uma promoção. Já é medalha da Inconfidência, já é coisa
na nossa história.
Para o militar, a farda é a vida. Para nós, civis, não, a nossa roupa pode ser
trocada a cada hora e não altera a nossa vida. Para eles, a farda é sua pele. A farda
é a bandeira para a Pátria, pode-se ficar sem ela, mas é sempre sinal de que não há
vida. Não houve quem não sentisse lágrimas quando a Banda da Polícia Militar
executou a introdução de O GUARANI, ao ser anexada a nova bandeira junto às
outras do batalhão.
Bandeira doada pelo Lions Clube Armando Fajardo, sob o discurso de Jésus
Nascimento Silva. Muita gente disse: “porque isso não é nosso Hino Nacional”, ao
ouvir o toque do Guarani. E Jésus continuou a falar firme e bonito.
Tudo foi feito, tudo foi encerrado, e quero dizer, de longe, para não me verem
abatido: amigo Klinger, meu coração recebeu suas palavras sábias durante nossa
convivência na Loja, vou me esforçar para que nasçam e cresçam. Quero que
deem flores e um dia elas serão ofertadas, não por mim, mas por aqueles que as
escolherem. Você não plantou flores para si, e sim, para a vida, plantou para nós,
para nossa vida.
– Avante 14º – Guardião do Vale do Aço, a guerra iniciou de novo, temos
mais coisas a fazer, vamos honrar a imagem do ex-comandante. ”
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ANEXO “F”
Discurso proferido pelo Subtenente TARCÍSIO RODRIGUES,
em nome da 1ª Cia (policiamento de Ipatinga), formada no pátio da Unidade,
29/07/78, cerimônia em homenagem ao Cmt Klinger.

“É chegada a hora cruciante do adeus. Por mais que busquemos palavras
apropriadas para expressar em sua plenitude o sentimento que nos vai n’alma,
vemos angustiados esboroarem-se nossas tentativas, pois com a mente em torvelinho e entorpecida pelo impacto emocional, as ideias vagueiam, colidem, rechaçam e se perdem, não se concatenizam. É o caos, estamos frustrados, arrasados,
quase vencidos. Mas uma chama em nosso peito nos anima e diz que não podemos fracassar. Temos de superar esta vicissitude, olhar alto e manter o necessário
equilíbrio emocional, pois somos soldados do ‘Guardião do Vale do Aço’, falange
atuante da gloriosa Polícia Militar, sendo este o comportamento adequado que o
nosso Comandante nos ensinou.
Aliás, falando em ensino, foi através das reiteradas lições do nosso
Comandante, que nós nos conscientizamos da necessidade de nos tornarmos
verdadeiros agentes da paz e da tranquilidade social. Foi ele quem incutiu em
todos nós a necessidade de nos aperfeiçoarmos e melhor conhecermos a nossa
profissão. E ele mesmo deu o salutar exemplo, frequentando um Seminário de
Gerência ministrado no Parque Florestal, e um Curso de Segurança Física e
Patrimonial, no Rio de Janeiro, aumentando assim sua já considerável bagagem
de conhecimentos profissionais. Sua conduta pública e privada, o seu modo de
se apresentar e de se conduzir no seio da sociedade, e no recesso de seu lar são
ensinamentos por demais eloquentes. Ensinou também que a sã camaradagem, a
franqueza, a lealdade e a disciplina são apanágios do bom policial, e que o exato
cumprimento do dever é o nosso fanal.
Mas, verdadeira epopeia constituiu a estruturação da Unidade em condições
completamente desfavoráveis, deficientes em tudo: recursos humanos e
materiais... Suas qualidades de líder autêntico, falaram mais alto, e eis que ensejou
em todos nós, oficiais e praças, um entusiasmo incomum, fonte inesgotável de
revigoramento.
A despeito dessas deficiências, o 14º BPM transformou-se, sob a égide
de nosso Comandante, num verdadeiro ‘laboratório experimental’, quando
aqui elaboramos as ‘Diretrizes para Ação dos Comandantes de Destacamento’,
padronizando o comportamento administrativo e operacional das frações
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destacadas, preenchendo assim uma grande lacuna. Sobrevindo, logo depois, a
Lei Orgânica, novas diretrizes foram elaboradas, visando atualizar e aperfeiçoar
normas até então em vigor, respeitados os limites da referida lei e outros dispositivos
vigentes. Surgiram as ‘Diretrizes para Ação das Companhias Operacionais’,
documento diretivo que, por seu conteúdo, exposição e apresentação, mereceu
referências elogiosas da IGPM, e foi adotado por várias Unidades e outras
Corporações. O 14º elevou-se e destacou-se.
Notou o Comandante que, dentro da comunidade, a família policial-militar
era a mais desintegrada, daí, para sanar esse impasse, criou o CEFAS-Centro
Feminino de Assistência Social, sob a sábia direção e orientação da D. Zaíra Assis
de Almeida, entidade de caráter sócio filantrópica, destinada a promover o bemestar social da família militar e integrá-la à sociedade local.
Não há, atualmente, em toda cidade sede de OPM, nenhuma outra que,
como Ipatinga e o Vale do Aço, oficiais e praças gozem de elevado status e
tamanha consideração, respeito e admiração. Ele conseguiu, em três anos, o que
outros menos afortunados nunca conseguiram. Isto não se deu por acaso; foi
fruto de meticuloso trabalho desencadeado, com engenho e arte, em todo setor
de recursos humanos.
As qualidades de homem probo, policial exemplar, emérito administrador,
amigo leal e bom companheiro, guindaram aos píncaros o nome do Major Klinger
Sobreira de Almeida, enchendo de orgulho e de prazer a todos nós que somos
seus discípulos.
O vosso afastamento é levado por exigências do dever, bem o sabemos,
mas esteja certo Sr. Comandante, a semente lançada transformou-se em árvore
frondosa já produzindo saborosos frutos. É isto a coroação máxima de vossos
feitos, e a perpetuação de vosso honrado nome.
Finalizando, queremos agradecer penhoradamente tudo de bom que o
senhor e sua digníssima esposa fizeram em prol do bem-estar da família militar,
notadamente pela 1ª Cia, augurando-lhe muitas felicidades e pleno êxito em sua
nova função. ”
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ANEXO “G”
Discurso do 2º Sgt Hélio Alves Costa, 26/07/78,
em nome de seus companheiros, que homenageavam
o Cmt Klinger, em sua despedida.

“Há pouco mais de três anos, chegava a esta Unidade o Sr. Major Klinger
Sobreira de Almeida, que, com seu espírito de luta, começou uma grande jornada,
conseguindo muitas alegrias e vitórias que são do conhecimento de todos. Isto
nos manteve unidos e aquartelados, ou melhor, porque não dizer abivacados em
galpões que não ofereciam condições de trabalho e conforto.
O Major Klinger não olhou para baixo um momento sequer, e sempre
labutando para que tivéssemos melhores dias e um quartel à altura, concretizou
tudo que idealizou. Agora, podemos contemplar essa estrutura do 14º BPM,
construída depois de muita luta.
Dentro de poucos dias o Senhor partirá para Belo Horizonte a fim de começar
outra jornada, defendendo ideias, mas não irá sozinho, levará consigo o conteúdo
que aqui adquiriu: a imagem de cada um, as palavras, os gestos; enfim, guardando
tudo na mala de sua alma.
Há ocasiões na vida em que temos de nos separar, mesmo que se frature o
coração. Chegou a vez do nosso mui digno Comandante, porém, ficareis sempre
vivo em nossas mentes e no coração.
Aqui, deixareis marcas inapagáveis de sua passagem. Seguireis confiante de
que cada um de nós as faremos sempre vivas, e tentaremos, a todo custo, manter
o ideal que nos enlevou durante esses três anos: ‘O NINHO DE NOSSO AFETO:
14º BPM’.
Sabemos que o Senhor obterá um triunfo na nova missão a cumprir nesta
Corporação Centenária que o admira por sua relevância de serviços prestados.
Ficará conosco a imagem do homem simples, comum, humilde e companheiro,
mas um espírito dinâmico, trabalhador, e acolhedor, que sempre velou por
seus comandados.
Senhor Comandante, rogamos que as Dádivas Celestiais recaiam sobre vós e
família, e que o Altíssimo, em sua magnitude, ilumine seu caminho.
Neste último contato, fica patenteada nossa eterna gratidão pelos louros e
vitórias conseguidas, e por tudo que fizestes por nós. Jamais esqueceremos suas
diretrizes e conselhos de verdadeiro pai, pois a distância traz saudade, e nunca
o esquecimento. ”
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ANEXO “H”
NOSSA DESPEDIDA – discurso do Cabo Aluecir Rezende Santana,
em nome dos cabos e soldados do 14º, 26/07/78.
Poesia de autoria do Cabo Odilon Felix dos Santos (21/07/78),
declamada em homenagem ao Major Klinger.

“Os dias foram se passando, formaram-se meses, e estes anos.
Uns vieram para instalação da Unidade, outros, meses depois.
Hoje, a Unidade completa 3 anos, 4 meses e 26 dias.
E justamente nestes últimos dias, as horas parecem voar, porque acontecerá
justamente aquilo que não queríamos, mas a vida é assim...
E justamente agora que alguém ia desfrutar daquilo que com tanto carinho
construiu, tem que partir.
A vida é assim mesmo, em nossos caminhos, nunca sabemos o que nos
espera, talvez assim seja melhor.
A vida passa, infelizmente tudo passa. Alegria, tristeza, momentos em nossa
vida que o tempo jamais conseguirá apagar.
E o dia de hoje, é deveras um dia de tristeza. Após vários anos de sacerdócio,
entre nós, ei-lo de partida para novas paragens onde outros reclamam vossa
presença. Na vossa passagem por esta Unidade, soubestes granjear a confiança e a
simpatia de todos que recorreram ao vosso saber, em busca de solução para seus
problemas.
E o segredo disso reside na vossa proficiência, dedicação e finura no trato.
Nunca alguém bateu à vossa porta sem que não fosse atendido. Oficiais e praças
receberam sempre de vós a mais simpática acolhida. A Unidade, sem dúvida,
muito sofrerá com a vossa perda.
Fostes para nós um que soube compreender nossas fraquezas e nossos
defeitos. Vosso coração sempre cheio de ternura e compreensão, não pesou
sacrifícios nem poupou esforços para nos encaminhar na senda da virtude e do
dever.
Às luzes de vosso espírito culto, unistes o calor de vosso bondoso coração.
Energia, disciplina e trabalho foram as grandes qualidades de que destes provas
durante todo o tempo em que juntos trabalhamos.
Alexandre Magno disse dever mais a Aristóteles, seu mestre, do que a Felipe,
seu pai; pois se este lhe dera o pão que nutre o corpo, aquele dera o alimento que
nutre o espírito.
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Não tenho autoridade para fazer a mesma afirmativa, mas o senhor merece
um lugar no nosso coração, bem junto da nossa Unidade, já consagrada pela
opinião pública como ‘Guardião do Vale do Aço’.
Ficai certo, pois, inesquecível comandante Major Klinger, que nós, vossos
soldados, saberemos conservar, no mais íntimo de nossa alma, a lembrança dos
dias felizes que passamos juntos, e haveremos sempre de evocar, em todas as
situações que a vida nos há de proporcionar, a vossa imagem tutelar, lembrandonos, então, da filosofia de vosso comando.
O senhor partirá. Infelizmente partirá. Mas de uma coisa o senhor pode ter a
certeza, a vossa imagem reinará em nosso meio, pois soubestes conquistar a nossa
amizade, que é uma das coisas mais importantes na vida do homem. A amizade
precisa ser cultivada. Dizem ser pérolas nascidas nas profundezas da alma.
E hoje, com os corações amargurados com a vossa partida, sentimo-nos
na obrigação de prestar-lhe esta simples homenagem, como prova de carinho e
dedicação.
Siga o vosso caminho, pois infelizmente não temos outra alternativa.
Que Deus vos recompense pelo muito que por nós fizestes e praza aos céus
que sempre nos mostremos dignos de vós. ”
“Aqui chegaste e em meio das pedras,
Lançaste semente em terra não fértil,
E adubando-a com o teu bom saber,
Com mãos benéficas e cuidados constantes,
Viste! Rapidamente a semente crescer.
Hoje o destino chama-te a outras terras,
Mas contigo levarás decerto,
Todas as lembranças do que aqui deixaste,
Pois a vivenda que aqui hoje temos,
Se lê escrito teu nome em destaque.
E partirás! Certeza temos! Aqui ficarás!
Gravado em feitos todo teu passado,
Horas amargas de labor constante,
Dias e noites de luta fatigante,
Buscando o bem para a comunidade. ”

471

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
523
Book -AndarilhoKlinger.indb
471

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:38:56
10/05/22
15:46

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

ANEXO “I”
Discurso do Irmão intérprete da homenagem que as Lojas Maçônicas
“Obreiros de Ipatinga” e “Harmonia e Justiça”, reunidas em “Sessão Branca”, 26/07/78,
com os membros e familiares, homenagearam o Maj Klinger
por sua despedida do comando do 14º BPM. *

“OFFICINAS COGNOSCERE MERITI
AS LOJAS NUM RECONHECIMENTO DE MÉRITO.
E que grande mérito, meus irmãos. Nós estamos falando do trabalho que
realizou para as duas Lojas Maçônicas este inolvidável Ir:. Klinger.
Afirmamos com a serenidade e com o equilíbrio que ele sempre se mostrou,
num verdadeiro e digno exemplo, que Klinger é para as duas Lojas Maçônicas o
mesmo que o Luzeiro é para os timoneiros condutores das embarcações no mar,
em tempo de borrasca.
Ele é a luz diáfana que brilha mostrando o caminho para as escarpas abruptas
do pensamento humano.
Ele realizou um trabalho tão profundo de meditação em ambas as Lojas
Maçônicas que, sem dúvida alguma, fez modificar muitos costumes, descortinando
para todos nós as maravilhas do ser pensante.
Quantos pensávamos de que a morte fosse o aniquilamento total. Que a morte
fosse a tragédia descrita pelos dramáticos escritores passados e contemporâneos.
A tragédia do homem vencido pelo meio. Entretanto, sem nenhum sofisma,
divulgando a doutrina de nossa secular ou milenar ordem, Klinger provou a
assertiva de que ‘a vida nasce da morte’.
Conseguiu convencer-nos de que a semente após o entumecimento, após
apodrecer-se faz dar origem ao vegetal.
Conseguiu mais estabelecer sem nenhuma margem de convicção de aceitação
de que o espírito e a matéria se harmonizam num todo de equilíbrio, formando o
homem, a mais preciosa forma de criação.
Finalmente, Klinger deixou gravado em nosso supraconsciente de que o
corpo é o templo do espírito e que o cultivo das virtudes é a verdadeira sabedoria
da vida.
A cada passo de seu profundo e magnânimo trabalho, nos transformou, a
cada um de nós, num convicto religioso do credo que melhor nos aprouver.
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Fez com que a afirmação de que ‘todas religiões encerram grandes verdades’,
não é apenas uma ideia, mas sim uma sábia lição.
O burilamento de nossos entendimentos se fez pertinaz e lentamente com as
diversas interpretações de nossa filosófica lenda.
Aqueles que gostam da História da Civilização passaram a ver os episódios
históricos com diferente significação. Pois tais episódios passaram a ser enxergados
como os olhos da alma.
E o paralelismo entre o criminoso e o profeta, que maravilha e que
comparação belíssima. Com tal paralelismo, Klinger conseguiu comprovar a
igualdade, não esta venal e acidental igualdade econômica e financeira, nem tão
pouco a esdrúxula igualdade marxista. Mas a igualdade espiritual. A necessidade
de ser bom, sendo pobre ou rico, remediado ou miserável.
Suas lições de amor ao próximo foram tão profundas que marcaram
verdadeira época em ambas Lojas.
Melhorou as condições de comunicabilidade entre as colunas, combatendo
a famigerada calúnia que fácil se escoa dos lábios desavisados, assim como pus
pestilento que se goteja da ferida maligna.
Nós quase conseguimos vislumbrar os limites que separam o mundo
maçônico do mundo não maçônico.
Sua qualidade de Ir:. foi sempre um digno e valoroso exemplo.
Nunca arrogante, embora comandante. Nunca prepotente, embora militar.
Nunca orgulhoso, embora dono de imensa cultura. Nunca separatista, embora
com tendências de seleção.
Aos recalcitrantes, Klinger sempre se mostrou com urbanidade.
Aos rebeldes, Klinger sempre se mostrou compreensivo.
Aos desesperados, Klinger sempre se mostrou esperançoso.
Sempre se interpôs contra a desagregação.
Sempre evitou os melindres.
Sempre propugnou contra os hermetismos ou o insulamento de pequenos grupos.
Seu lema foi o de cooperar.
De espargir Amizade.
De distribuir simpatia.
É para homenagear este irmão, irmãos e cunhadas, que hoje ora estamos reunidos.
Como homenagear?
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Tudo seria infinitamente pequeno para demonstrar o júbilo por tão magnânima dedicação.
Dizer Muito Obrigado, oh Klinger, por seus magníficos serviços prestados.
É lugar comum.
Ele, certamente, em sua trajetória, sempre recebeu este tipo de homenagem,
quer seja dos colegas, dos subordinados ou dos superiores, pois seu lema sempre
é o de servir, sem ser servido.
Não temos meios de formular nenhuma homenagem?
As flores agradecem a natureza, a beleza de suas roupagens, deixando exalar
seus inebriantes perfumes.
O dia agradece e homenageia o tempo, pelo crepúsculo do entardecer.
O filho agradece à mãe querida, pela espontaneidade do sorriso.
Como vamos agradecer e homenagear o Klinger?
Já sei. Vamos fazer uma prece.
Vamos elevar nosso pensamento a Deus e, num estribilho, vamos todos
repetir as seguintes palavras, numa profunda reflexão, em sincera homenagem a
nosso irmão:
OBRIGADO, SENHOR!
Porque nos destes este amigo
Que sempre conosco;
Em vossa dialética;
Esteve a falar;
Obrigado Senhor;
Que pela harmonia das cores,
Que pelo murmúrio das ondas,
Que pelo perfume das flores,
Este irmão nos ensinou a Te amar.
Obrigado Senhor!
Por este Irmão que nos mostrou
De que escondido não Estás.
E que no verde das florestas,
Nas aves em festa,
No sol a brilhar,
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Nas sombras que abrigam,
Na brisa amiga,
Na fonte que corre,
Ligeira a cantar,
Em todo lugar Tu estás.
OBRIGADO, SENHOR!
Nós Te agradecemos ainda
Porque na despedida,
Ou na alegria,
Ou na dor de cada dia,
Orientado por ele,
Nós podemos Te encontrar.
Quando a dor nos consome,
Murmurando o Teu nome,
E mesmo sofrendo,
Nós podemos cantar;
OBRIGADO, SENHOR!
OBRIGADO, SENHOR!
IR:. KLINGER,
‘SIGA EM FRENTE, CRIANDO SIMPATIA E AMIZADE,
ESPERANÇA E COOPERAÇÃO’.
DAS LOJAS MAÇÔNICAS:
OBREIROS DE IPATINGA e HARMONIA E JUSTIÇA.”

*Fui membro efetivo da Obreiros de Ipatinga, desde a época de Delegado
de Polícia. Retornei como Cmt 14º, e fui um dos fundadores da Harmonia e
Justiça. Em ambas, exerci o cargo de ‘Guarda da Lei’.
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CAPÍTULO 12

PM3 E CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA

SEÇÃO I
PREENCHENDO O VAZIO OPERACIONAL
A) SET78 – ASSUMI A PM3
O que era o Estado-Maior/PMMG? PM1(Pessoal): Seção muito bem
organizada, dirigida pelo TC Olavo de Almeida, oficial de primeira linha, que
sabia o que estava fazendo e para quê. PM2 (Informação e Contrainformação):
Integrada ao Sistema Nacional de Informações, bem entrosada com a 2ª Seção da
4ª Divisão/EB. PM4 (Logística): Cumprindo seus encargos em termos de decisões
estratégicas. PM5: Assuntos Civis – Um pouco desnorteada; não sabia preparar
diretrizes. PM6: Orçamento e Modernização Administrativa – Mobiliada por um
Chefe de alta inteligência (TC Zeder), e oficiais de escol; era uma equipe pequena,
mas de qualidade, que vinha oferecendo os subsídios para a modernização
administrativa da Corporação.
O Chefe do Estado Maior, um coronel de fina educação e bondoso, mas de
pouca experiência administrativa e operacional, que não exercera comandos.
Quase toda carreira em cargos de relevância nos gabinetes, faltava-lhe, pois, o
essencial num oficial de Estado-Maior: experiência, o que inibia sua capacidade
de coordenação.
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Encontrei a PM3, que fora uma seção dinâmica, com três oficiais: dois
capitães e um 1º tenente. Os dois capitães totalmente perdidos. Quando lhes pedi
a minuta da Exposição que o Cmt Geral faria para a visita do General Inspetor
ao 4º Batalhão/Uberaba, trouxeram-me um bom trabalho, mas notei que já o
conhecia: era cópia quase integral, modificando-se datas, de uma exposição de
anos pretéritos para outro General Inspetor. Apertei-os, e eles confessaram que
tinham sido incapazes de criar e, assim, fizeram as devidas adaptações de uma
antiga exposição. Dispensei-os na hora, comunicando o porquê ao Cmt Geral. Só
se salvou o 1º tenente, oficial brioso e sério – Libério (hoje, Juiz Auditor na Justiça
Militar).
Montei uma nova estrutura com nova equipe:
Adjuntoria de Segurança Pública – Cap José Alaim Lopes: cedido pela PM6
– oficial oriundo do 6º BPM; 1º Ten Paulo Roberto da Silva – oficial pioneiro da
implantação do 14º BPM.
Adjuntoria de Ensino e Instrução – Cap Euro Magalhães, oficial de cultura
invulgar e grande experiência operacional no 6º BPM; 1º Ten João Libério da
Cunha, oficial que se salvara da equipe anterior.
Setor de Apoio – 2º Ten Edgar Eleutério Cardoso – pioneiro da implantação
do 14º BPM, vasta cultura e experiência operacional.
Com esta equipe, e mais um pequeno quadro de praças altamente qualificados:
1º Sgt Guildázio de Azevedo Silva, 2º Sgt Aldo Rodrigues Brey-Gil, soldados José
Rodrigues Costa, Antônio Miranda Machado e Wanderley Benedito Alves.
B) MEMÓRIA INGRATA, MAS NECESSÁRIA
Escrever memórias é algo ingrato. Não podemos falsear a verdade, mas,
expondo-a, temos de ter o cuidado de não ferir a imagem dos que se equivocaram.
Convocado pelo Cel Carlos Augusto, ele deu-me um quadro de caos do
policiamento na região metropolitana de BH, e alguns desvios no interior.
Algumas situações: (1) os batalhões atuavam sem coordenação, ilhados
na sede; (2) o Batalhão de Rádio Patrulha isolara-se, e parte dos patrulheiros se
enveredaram na violência e/ou corrupção; (3) os P/3, dentro de uma concepção
que vinha da antiga Diretoria de Operações, participavam das reuniões do CPC,
intitulados “Comandantes Operacionais da Unidade”; (4) os comandantes de
Unidade, voltados quase só à administração, sentiam-se confortáveis com a
responsabilidade atribuída ao seu P/3 pelo Escalão Superior; (5) por força de uma
exegese absurda do Regulamento Geral da Polícia Militar-RGPM, os comandantes
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de Unidade vivenciavam uma “Cadeia de Comando” múltipla: subordinavamse hierarquicamente a todos os Diretores e ao Comando Intermediário, e isto
sufocava-os de atividades administrativas em detrimento da operacional (na
realidade, nula); (6) inexistia fiscalização na RMBH, o que ensejava desvio
das Radiopatrulhas, mormente no horário noturno; (7) fora criado, à guisa
experimental, alguns Comandos de Policiamento de Área-CPA, intermediando
o CPI e batalhões; mas apenas efetivado o de Juiz de Fora, sem que seu titular
assumisse; (8) a atividade-meio expandira-se exageradamente, em detrimento da
atividade-fim.
Nesse contexto, começamos a emitir algumas diretrizes assinadas pelo
Cmt Geral, após grifadas pelo Chefe do EM. Não estava fácil. A criminalidade,
principalmente a violenta, continuava sem controle.
Em outubro, debatendo o problema da fragilidade operacional, o Cmt Geral
deliberou uma reunião com os coronéis comandantes, diretores e comandantes de
Unidade Capital/Interior.
De manhã, compareci, como PM3, levando meus Chefes de Adjuntoria.
Nós em uniforme de combate e armados. Os demais com farda de expediente ou
túnica e gravata. Fomos motivos até de brincadeiras – “Essa turma do Vale do Rio
Doce acha que vai caçar pistoleiros na Capital...”
O Diário da Tarde, jornal que circulava de manhã e com grande penetração,
foi por nós distribuído a todos, pois trazia em manchetes o descalabro da
criminalidade na RMBH. Esperávamos reação dos comandantes. Esta não veio.
Estavam atrelados meramente aos problemas administrativos.
Após essa decepcionante reunião de comandantes e diretores, o Cel Carlos
Augusto reuniu o EM e exigiu uma postura que modificasse o status quo.
Primeira Providência: Elaboração, em regime de urgência, de uma Diretriz
do Comandante-Geral que ordenasse a Corporação com foco no cumprimento
da missão da Atividade-Fim. Coube a tarefa à equipe da PM3, que contou com a
colaboração prestimosa das demais Seções do Estado-Maior.
No início de Nov/78, as Diretrizes Provisórias Para a Dinamização Das
Operações de Segurança Pública – D 1/11 PM foram amplamente difundidas,
através de reuniões de comando, presente a PM3. Estas, 22 páginas, abrangendo
os pontos críticos que afetavam a operação, estão transcritas, na íntegra, nas
páginas que se seguem.
Note-se que as Diretrizes, em texto simples, sintético e objetivo, ajustavam
conceitos e interpretações desfocadas dos princípios de administração.
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Restabeleceu a Cadeia de Comando e o Princípio da Autoridade de Linha.
O Comandante responderia a um Comandante imediatamente superior, e não, às
múltiplas chefias como vinha ocorrendo.
Nesse contexto de realinhamento de princípios, os conceitos básicos
são definidos: subordinação, canal de comando, canal técnico (ou funcional),
autoridade de linha, autoridade funcional, autoridade de assessoria, coordenação,
controle, inspeção, ligação horizontal, guarnição policial-militar... Seguindo um
parágrafo de Relacionamento entre os Órgãos.
O § 5º, páginas 6 a 10, delineou as “Medidas a Serem Desencadeadas” do
Estado-Maior aos Comandos Intermediários, Diretorias e Unidades Operacionais.
O § 6º, partindo do Comandar – Prever, Dar Ordens e Fiscalizar – vai de p.
10 a 17, fornecendo parâmetros indesviáveis para colocar a tropa na rua, tornar
o comandante da Unidade o dono da operação, e não, o P/3, como vinha sendo
estranhamente praticado. Ensinava-se, num autêntico “abc”, o que era controlar,
fiscalizar, o posicionamento do homem da operação e como cumprir a missão,
inclusive com o envolvimento da atividade meio, cuja redução de efetivo se
tornava obrigatória.
A conclusão preconizava a valorização da desprezada Atividade-Fim,
essência da missão da PMMG, e modelos de Relatório de Controle foram criados.
O coronel Carlos Augusto, chefe tranquilo, mas firme, queria encerrar seu
comando com a Corporação em pleno cumprimento de sua missão constitucional.
Era preciso algo de impacto. Ele forneceu o espírito para as D – 1/11- PM, e
atuou dinamicamente na implementação, inclusive dando o exemplo de usar, nas
ocasiões propícias, o uniforme operacional e engajar-se na fiscalização junto ao
Estado-Maior.
As D – 1/11 – PM representaram, não obstante a reação, logo apagada, de
alguns coronéis e comandantes acostumados ao laisser faire ou de visão errônea
da profissão, a virada da PMMG e o coroamento de um Grande Comando.
Vale a pena a leitura de seu inteiro teor para compreender os equívocos dos
anos de 1970, quando a extinção da Guarda Civil, feita de forma inapropriada,
apanhou a Polícia Militar de surpresa, enquanto a Polícia Civil, aquinhoada
de maiores recursos humanos qualificados e meios de transporte operacional,
expandia-se. O efeito foi principalmente na RMBH, porquanto o Interior se
adequou com maior rapidez.
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SEÇÃO II
SUBSÍDIOS AO TREINAMENTO
Ao lançar, maciçamente, a tropa na Atividade-Fim, inclusive o empenho dos
batalhões com efetivo dos órgãos de apoio, notamos a fragilidade da instrução. Em
regime de full time, a equipe da PM3 produziu um Manual Didático – MEMENTO
DE ORIENTAÇÃO DO PM – 39 páginas – numa linguagem bem simples e
bem adequada à compreensão da base (soldado patrulheiro), acompanhada de
desenhos ilustrativos, bem detalhados, exemplificando os diversos procedimentos.
Os batalhões organizados com o pessoal da Atividade-Meio popularizaramse com o nome de “Batalhão de Proveta”. Para exemplo, comandei o 1º Proveta.
Essa Cartilha repercutiu favoravelmente do meio dos oficiais e praças
lançados na operação, que viram nela um guia insubstituível. Abaixo, para
recordação, a capa e algumas páginas.
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SEÇÃO III
NORTEANDO OPERAÇÃO MELINDROSA
Desde outubro78, o 3ºBPM vinha desenvolvendo operação na região Sete
Lagoas/Curvelo, no sentido de capturar uma dupla de assaltantes – irmãos Piriás –
que sempre, cometido o delito, escapava da ação policial. Em 21Abr78, enfrentara
uma patrulha, e matara a tiros, o soldado Santos de Paula. Em 05Ago, nova cenas
de captura mal sucedida, sendo abatidos, a tiros, o sargento José Rosário da Silva
e o soldado José Roberto da Silva; o soldado Gastão Martins, embora gravemente
lesionado, sobreviveu.
Essa série de insucessos, mobilizou operação de monta na região, sob o
comando direto do Cmt da Unidade. Porém, os insucessos na captura persistiram,
não obstante o emprego de mais de 200 policiais, um piquete de cavalaria, grupo
de cães e helicóptero emprestado pela Cemig.
Os insucessos, apesar dos recursos de toda ordem, em quantidade,
continuavam. Por diversas vezes, o Cmt Geral promoveu reuniões com o CPI e
o Cmt do 3º BPM, pois, atravessávamos o mês de novembro, e nenhuma notícia
alvissareira. A imprensa cobria o evento de captura com intensidade, e deixava
entrever uma incompetência da Polícia diante de dois facínoras rurais.
No final de novembro, o Cel Carlos Augusto convocou-me para reunir com
o Secretário de Segurança, a fim de tratar do melindroso problema.
Resultado da reunião: minhas sugestões foram acolhidas. A PM3 assumiria
o planejamento da captura dos marginais, providenciando a decretação da prisão
preventiva. O 3º BPM sairia da operação, que seria integralmente desmontada.
Designação de um oficial com experiência de captura, nomeado Delegado Especial
para a missão específica. Indiquei, e foi acolhido, o nome do Maj Jurandyr Afonso
Marino, antigo membro da equipe de capturas do Cel Pedro, e ex-delegado
de Mantena e Ipatinga. Uma equipe mista do 14º BPM e 3º BPM, não mais de
oito policiais.
Quaisquer que fossem os resultados das diligências de captura, o inquérito
ficaria sob minha presidência.
Tudo acertado, sem alarde nem comunicação à imprensa, a operação do 3º
BPM foi desmontada. Com o Major Jurandyr detalhamos o planejamento.
A Ordem de Serviço nº 582, de 12Dez78, oficializou a designação do oficial.
14dez78: equipe composta pelo Maj Jurandyr, 1º Sgt Wlamir Pereira, 2º Sgt Rômulo
Aguilar Faria, Cabos Reinaldo Belz e José Teotônio Lopes (todos do 14º BPM e
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vasta experiência em captura de bandidos rurais), e mais três corajosos policiais
do 3º BPM, que vinham se destacando nas diligências anteriores: Cabo Nelson
Pereira dos Santos, Soldados Antônio Adriano de Matos e Pedro Pereira Machado.
A operação de campo da qualificada equipe foi precedida de rigoroso Estudo
de Situação, que mapeou a andança dos criminosos, detalhando tempo e espaço:
dormiam durante o dia em locas ou grutas da região; atuavam à noite, no eixo da
ferrovia; desde crianças, acertavam passarinho em voo.
Localizados num primeiro encontro, 21Dez, em que fugiram pela mata,
ficaram bem circunscritos, mas certamente atuariam, em face da proximidade
do Natal, o que aconteceu efetivamente. Tudo indicava que, no tiroteio, um deles
fora ferido.
Na noite de 24 para 25, o Major Jurandyr distribuiu sua equipe pela zona
de provável ação dos facínoras. Na madrugada, novo encontro e cerco na mata
próxima à linha férrea. Reagiram a tiros, e foram mortos.
A carreira dos bandidos encerrara-se. Manhã 25Dez. Acompanhado de
médico legista e peritos criminais, fomos ao local, para as primeiras providências
de investigação. O Maj Jurandyr, colhendo a narrativa escrita do Sgt Rômulo e
dois policiais que participaram do tiroteio, providenciara o Auto de Resistência.
Após o resultado positivo da diligência, a imprensa foi notificada e
desencadeou intensa cobertura. A população da região respirou aliviada.
Presidindo o IPM, tendo por escrivão o 1º Ten Paulo Roberto da Silva, e às
minhas ordens uma excelente equipe de policiais rastreadores, levantei a trajetória
dos meliantes e as circunstâncias que os levaram à vida de delitos violentos
sequenciais.
Entreguei, 30Jan79, os autos à Justiça Militar com um relatório de 33 páginas,
concluindo pelo Estrito Cumprimento do Dever Legal e Legítima Defesa.
O Promotor de Justiça, 25Fev79, acolheu minha conclusão. O Juiz
Auditor, 05Mar79, mandou arquivar os autos pelas evidências da Excludente de
Criminalidade (Anexo “A” – Relatório IPM, Parecer Ministério Público e Decisão
do Juiz Auditor).
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SEÇÃO IV
Revista O ALFERES
A pequena equipe da PM3 nunca parava de pensar: sonhar e vislumbrar
projetos, e torná-los realidade.
Reunião Dez78. Abordamos diversos temas: (1) o êxito das D-1 11-PM,
que promoveram uma nova concepção das operações na RMBH, envolvendo os
comandantes e os respectivos estado-maior na Atividade-Fim; (2) sucesso dos
“batalhões de Proveta”, que, bem instruídos com base em nosso “Memento de
Orientação do PM”, mostraram que era possível dar respostas aos anseios de
segurança da população; (3) o novo Plano de Conduta do Ensino e Instrução/1979...
No decurso das apreciações e críticas, o Cap Euro levantou uma ideia: –
“Por que não criar uma Revista Doutrinária no Estado-Maior. Consta que já
tivemos uma excelente revista no comando do Cel José Vargas...”. Ideia acolhida
por unanimidade. Porém, algumas questões: Como se chamava a antiga revista.
Precisávamos, pelo menos, folhear alguns números e localizar o documento que
lhe dera origem, além checar seu gerenciamento...
Diante das questões levantadas, a equipe empenhou-se em garimpar
os arquivos da corporação. Resultado nulo. Nenhum vestígio da publicação
doutrinária. Um companheiro veterano lembrou-se da revista e, com incerteza,
adiantou que ela se denominava “Liberdade” ou “Libertas”.
Não obstante o insucesso das buscas, resolvemos criar a revista, alvitrandolhe um nome significativo: O ALFERES. Obtivemos pleno apoio do Cmt Geral
e do Chefe do Estado Maior. Elaboramos a Resolução nº 628, 10Jan79, assinada
pelo Cel Carlos Augusto da Costa, e publicada no BGPM 08, 11Jan79.
Consagrada a legalidade, graças ao trabalho anterior, a PM3 dispunha de
inúmeros artigos, selecionando diversos para o nº 01, que deveria ser lançado ainda
no comando do Cel Carlos Augusto, até 15Mar79. Ei-los: (1) O POLICIAMENTO
OSTENSIVO E A AÇÃO DE PRESENÇA – Cel Waldyr Soares; (2) SEGURANÇA
PÚBLICA – Um Conceito Polêmico? – Ten Cel Klinger Sobreira de Almeida; (3)
EFICIÊNCIA OPERACIONAL – Cap Verter Santa Cecília; (4) IMPORTÂNCIA
DA SUPERVISÃO NO POLICIAMENTO – Cap Antônio Egg de Rezende; (5) O
POLICIAMENTO DE TRÂNSITO EM BELO HORIZONTE – Ten Cel Leonel
Archanjo Affonso; (6) INSTRUÇÃO nº 04/78/Diretoria de Pessoal, dispondo
sobre atividades de Polícia Judiciária Militar – Cel Marcos Boffa; (7) PROMOÇÃO
DE OFICIAIS: Ideia Para Um Modelo – Ten Cel Olavo de Almeida.
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Pronto o corpo da revista, com 112 páginas, recebeu diagramação na
Imprensa Oficial, inclusive a confecção da capa, segundo orientações de nosso
sargento desenhista. A despesa para cobrir os custos – 3.000 exemplares –
achava-se empenhada na Ajudância Geral. Preparei a mensagem do Cmt Geral,
colhendo-lhe a assinatura. Prevíamos o lançamento do nº 01 para a última
semana Fev79.
Acontece, no entanto, que houve pequenos problemas de revisão, atrasando
o lançamento, mas estava assegurado para a 2ª semana Mar79. Pessoalmente,
como pretendia, não poderia estar presente, pois, aprovado na seleção para Curso
Superior de Polícia/São Paulo, deveria começá-lo 03Mar79.
Final da história – Não foi possível a revista ser produzida no comando do
Cel Carlos Augusto. Seu sucessor, pelo que fiquei sabendo, mandou recolher o
exemplar que seria enviado à Imprensa Oficial, e “matou” a revista, não obstante
subsistisse a Resolução 628, que ensejou o ressurgimento em 1983, quando o
Major Euro Magalhães dirigia a Divisão de Ensino/APM, sendo comandante da
Escola, o Cel José Braga.
35 anos depois, foi descoberto um exemplar de revisão da Revista O Alferes
nº 01, Mar79.
Não obstante a tentativa de “matar” a ideia, esta sobreviveu, e já superou o nº
70. Constitui um canal doutrinário com penetração em todo o Brasil.

SEÇÃO V
CONCLUINDO LIGEIRA PASSAGEM
A) APENAS UM FATO PITORESCO
Como já frisei, Obra Memorialística é coisa ingrata. Às vezes, queremos
deixar passar algo que reputamos sem importância, mas, a geração do presente,
que poderá nos ler, precisa saber.
Desde aluno do CFO, convivi com um oficial instrutor, tenente X, que era
tido como o suprassumo da inteligência. Em diversos cursos, sempre premiado.
Como Aspirante, ganhara a Espada de 1º lugar no Ensino Militar. Na Faculdade
de Direito, recebera um prêmio raro. À proporção que subia na carreira, era
selecionado para cursos nos EEUU e na Europa. Embora um grande teórico, sua
inteligência prática era quase nula. No 6º BPM, diziam que ele fora um fiasco ao
ocupar uma Delegacia Especial de Polícia, por um mês, em período eleitoral.
Em face do meu estilo, disciplinado, porém altivo no que eu entendia absurdo,
tive ao longo da carreira inúmeras divergências doutrinárias com esse oficial, sem
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embargo da nossa convivência de respeito mútuo e cordialidade. De certa feita,
sendo ele meu instrutor no CAO, perguntei-lhe sobre suas fontes de consulta
dos cursos no exterior, que nunca tínhamos tido acesso. Ele, desconversando,
respondeu que as fontes eram “riqueza pessoal” de sua propriedade.
Estando na PM3, esse oficial X, já coronel, nomeado para um CPA que
não assumira, foi designado relator de uma Comissão de 4 coronéis, a fim de
estudar um regulamento de implantação dos CPAs, como comando intermediário
CPI x Batalhões. Minha posição/PM3 era contrária à implantação desse tipo de
comando, porquanto, a meu ver, estávamos criando muitas vagas de “cacique”
para poucos “índios”.
O certo é que os outros coronéis, conforme um deles nos revelou, deixaram
todo o trabalho para o Cel X, centralizador teórico, que dono da “sabedoria” tinha
dificuldades para trabalho em conjunto.
Concluído o Estudo do Cel X, o Cmt Geral entregou-me o calhamaço de
mais de cem páginas para avaliação, pois conhecia minha cultura policial, leitor
compulsivo, inclusive de obras americanas, francesas, espanholas...
Examinando, criteriosamente, o Estudo de CPA, alguns trechos despertaramme suspeita de plágio. Lera-os alhures. Fiz uma busca em minha biblioteca, e
suspeitas confirmadas: diversos trechos eram transcrição ipsis literis da obra
POLICE ADMINISTRATION, de O. W. Wilson, editada em New York/1950,
traduzida para o espanhol, 1963. Marquei-os, e desqualifiquei o trabalho, que
nunca foi difundido.
Quando o apresentei ao Cmt Geral, a reação foi lacônica – “Plágio não vale
nada. Sempre desconfiei dessa falsa cultura do coronel X”.
B) PASSAGEM BREVE, MAS PRODUTIVA
Setembro a fevereiro – 6 meses de empenho total. Farta produção doutrinária
que reverteu, num átimo, a baixa operacionalidade, e elevou a corporação na
confiança da população metropolitana.
Além dos manuais, cartilhas e notas instrutivas, viajamos pelo interior,
assessorando e fazendo palestras. Na capital, estas eram frequentes.
A palestra FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA
PÚBLICA tornou-se padrão e modelo. Proferida para a oficialidade da capital,
foi reprisada na reunião de Subcomandantes, no 3º BPM/Diamantina, 19Out78.
Substanciosa palestra sobre A MISSÃO DA POLÍCIA MILITAR NO CAMPO
DA SEGURANÇA PÚBLICA, feita na sede do CPA2, foi utilizada pelo Cmt Geral
no curso da Associação dos Diplomados na Escola Superior de Guerra-ADESG.
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SEÇÃO VI
COROAMENTO PEDAGÓGICO
Jan79! Seleção para o Curso Superior de Polícia. Inscreveram-se tenentescoronéis e majores. 20 vagas em Minas Gerais (APM), 1(uma) no RJ, e 2 (duas)
em São Paulo. Os três primeiros colocados no concurso de seleção teriam
prioridade de escolha para fazer o curso em MG, ou fora.
Aplicadas as provas e testes psicológicos, situei-me entre os três primeiros,
ao lado de dois intelectuais, colegas de turma: TC Dorgival e TC Zeder. Este optou
pelo Rio de Janeiro. Dorgival e Klinger, São Paulo.
Apresentação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco/SP, onde
seria realizado o CSP: 05Mar79. Chegamos na véspera. Comandava a escola, um
coronel educado e afável – Irahy Vieira Catalano – mas rigoroso. Na APMBB, os
cursos de Oficial, Aperfeiçoamento, Especialização e Superior de Polícia.
30 alunos/CSP, a maioria tenente-coronel: 2 mineiros, 2 pernambucanos,
um cearense, um maranhense, um baiano e um goiano; 22 paulistas.
Curso de alta qualidade, em tempo integral – 2ª feira a sábado, com
confortável alojamento e alimentação na escola. Embora o diploma datado de
13Jul, o curso durou até o final do mês. Formatura solene, numa 3ª feira, 24Jul79.
Além da Educação Física Militar, praticada diariamente, estudávamos,
em nível estratégico – professores civis e militares renomados – as seguintes
disciplinas: Ciência Política, Cultura Jurídica, Problemas Brasileiros, Segurança
Nacional, Administração, Trabalho de Comando e Doutrina de Emprego das PM.
Viagens de Estudo no interior de S. Paulo e nordeste brasileiro, e uma especial em
Brasília. Trabalhos individuais e um coletivo (em grupo).
A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E
AS POLÍCIAS MILITARES, trabalho desenvolvido
com TC Adelson Alves Wanderley-PE e TC João
co
Batista Campos Lima-SP, foi escolhido o melhor, e
Ba
se
selecionado para entrega ao Presidente Figueiredo,
por ocasião da Visita de Estudos em Brasília, o que
p
fizemos, com oportunidade de longa conversa.
fi

Plantando uma árvore em Ilha Solteira,
quando de Viagem de Estudo à Usina Hidrelétrica.
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CSP, acompanhado do
Cel Irahy, em frente ao
prédio do Comando
Geral PMES

Os alunos do
CSP, no aeroporto
de Congonhas,
preparados para
mais uma Viagem de
Estudo. À esquerda,
o TC Lima-SP,
encostado nele, o TC
Dorgival-MG.

Embarcados para
Brasília. Na 1ª fileira,
corredor, o TC Cid.
Na década 60, capitão,
foi Ajd Ordens do
Cmt Geral – Cel EB JB
Figueiredo –, e com o
qual sempre manteve
estreita amizade.

nA- kooB
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Cel Irahy Catalano – Cmt da
APM/ Barro Branco, entrega ao
TC Klinger o ofício à PMMG,
por conclusão do CSP, e o
Atestado com aproveitamento:
Conceito Excepcional,
Média Final 9,68 – 2º lugar.
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Os tenentes-coronel Cid e Conti foram Ajudantes de Ordem do Presidente Figueiredo.
Tornaram-se grandes amigos. Em Brasília, na 1ª quinzena Jul79, fomos recebidos, informalmente, com um churrasco, na Granja do Torto, presente o Ministro EB – Walter Pires.
Clima informal e de amizade. Pessoalmente, por ordem Cel Irahy, entreguei ao Presidente
o trabalho sobre Manutenção da Ordem Pública. Na ocasião, conversamos sobre Polícia,
inclusive a extinção da Guarda Civil, em 1970, em que seu papel fora preponderante, visto o
caminho tortuoso que a Segurança Pública seguia.
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ANEXO “A”
Relatório IPM presidido pelo autor, datado 30Jan79, sobre morte irmãos Piriás,
madrugada 25Dez78. Acompanha-o Representação Ministério Público – 25Fev79, e
Decisão Juiz Auditor – 05Mar79

IRMÃOS PIRIÁS: RELATÓRIO DO INQUÉRITO
1. INTRODUÇÃO:
a. Informa o Comandante da 3ª Cia/3ºBPM, sediada em Sete Lagoas, em
seu relatório de fls. 36 a 48, que, a partir de Abr78, a Central de Operações de
sua subunidade começou a ser acionada com frequência por moradores da zona
rural daquela cidade e municípios circunvizinhos, em decorrência da ação de
dois assaltantes conhecidos por “Lourival e Gentil” ou “Zezinho e Gentil”, que, à
proporção que avançavam pelos meandros da criminalidade, foram consagrados
popularmente como irmãos “Piriás”.
b. Na sequência desses constantes acionamentos, a Rp. 112, composta pela
seguinte guarnição: 3ºSgt PM Dimas Coelho Guimarães, Cb PM Alonso Alves
Rocha e Sd PM Santos de Paula, deslocou-se para a localidade de Machados (Sete
Lagoas), por volta das 13:30 horas de 21Abr78, em atendimento à solicitação de
duas mulheres que apanhavam lenha num matagal e tinham sido surpreendidas
pela dupla de marginais.
O que ocorreu no local está retratado em diversos documentos integrantes
destes autos (Relatório de fls. 31 e 32, fls. 36 e 37, ocorrência de fls.217, Necropsia
de fls. 231 e citações em inúmeros depoimentos). Em suma, enquanto o cabo
Alonso, motorista, ficava na viatura policial, o sargento e o soldado dirigiram-se,
guiados por uma das mulheres, até o local onde foram vistos os marginais. Em lá
chegando, foram recebidos a tiros pelos bandidos que se protegiam sob uma “lapa”.
O soldado Santos de Paula tombou varado por 52 grãos de chumbo e três projéteis
de revólver. Após morto, os “Piriás” fizeram-lhe uma limpeza, retirando o seu
cinto de guarnição, munição e algemas e o revólver Taurus, calibre 38, n.1128093,
da carga do Estado. Quanto ao Sgt Dimas, existem comentários duvidosos sobre
a sua conduta.
Contudo, estas investigações não entraram em maiores indagações, pois,
certamente, o Comando do 3ºBPM, à época do evento, deve ter apurado o fato
com minúcias.
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Assim, tínhamos, na data em que comemorávamos o martírio de nosso
patrono Tiradentes, o primeiro policial a tombar no cumprimento do dever,
quando na sacrossanta missão de proteger a comunidade contra a malfazeja ação
dos bandidos conhecidos por “Piriás”.
c. Passam-se os meses. A ocorrência de fls. 222 e 223 relata-nos que, no dia
05Ago78, por volta das 16:00 horas, a Central de Operações é acionada por um
telefonema de Maurício José de Abreu, residente nos Machados (Paredão), dando
conta dos “Piriás” numa grota próxima.
A polícia estava ansiosa, porquanto, no dia anterior, como mostra a
ocorrência de fls. 222 a 223, os facínoras irmãos puseram em pânico os moradores
do bairro da Várzea e receberam os agentes da lei a tiros.
Face aos antecedentes, reforçada caravana policial dirigiu-se ao local,
encontrando os “Piriás” devidamente posicionados e a cavaleiros da situação.
Dizem os relatos dos envolvidos na diligência policial que o sargento José
Rosário da Silva lhes deu voz de prisão e obteve como resposta projéteis de arma
de fogo que, atingindo-o, fizeram-no tombar mortalmente ferido (Necropsia de
fls. 235). Morto o sargento, os irmãos continuaram a atirar, acertando o Soldado
José Roberto da Silva, que veio a falecer (Necropsia de fls. 233), e Soldado Gastão
Martins, que, embora gravemente lesionado, sobreviveu (ACD de fls. 236).
Em que pese o Comandante da 3ª Cia, que comandava a operação, afirmar
haver-se desdobrado para capturá-los, os marginais, deixando um caudal de
sangue à esteira, evadiram-se ante os perplexos policiais do 3ºBPM.
d. Com a morte do Soldado Santos de Paula parece que as autoridades
policiais daquela região despertaram para a alta periculosidade dos malfeitores
que, de há muito, inquietavam e intranquilizavam a população rural. As buscas
se intensificaram no início, mas, ao que tudo indica, foram esmaecendo de
intensidade, até que surgisse o verdadeiro massacre de 05Ago78. A partir daí,
estabeleceu-se um clima de pânico no meio rural, envolvendo emocionalmente a
própria polícia, conforme destacaremos, mais à frente, ao descrever as operações.
O certo, entretanto, é que os marginais se agigantaram em fama e ousadia.

2. TRAJETÓRIA CRIMINOSA
GÊNESE DE UMA DUPLA CRIMINOSA.
1) COLOCAÇÃO INICIAL:
“O crime, em verdade, é produto sociocultural. Não apenas porque só pode
ser entendido contra o “pano de fundo” do comportamento normal, ou aceito,
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pela sociedade, mas ainda porque os elementos condicionantes principais do
seu aparecimento são sociais, decorre de realidades socioculturais” (Felipe A. de
Miranda Rosa – Patologia Social – Zahar Editores). “Quem está fora do quadro
social não tarda a estar fora do quadro legal” (Gabriel Tarde).
Estas investigações, em princípio, têm por escopo apurar o epílogo de uma
longa operação policial. Entretanto, jamais poderemos compreendê-la se não
fizermos um levantamento anterior, buscando o limiar do cenário delinquencial
erigido pelos irmãos “Piriás” que, ao longo do trajeto, se posicionaram como
indiscutíveis fenômenos no campo da criminalidade.
2) IDENTIFICAÇÃO
Duas indagações se colocam ao investigador:
- Qual a origem dos Piriás?
- Qual o verdadeiro nome dos marginais?
a) Em Fev75, estiveram detidos na Delegacia de Polícia de Matozinhos. O
Delegado Municipal, João Bosco Junqueira (fls.172 /174), manuseando a certidão
de nascimento de ambos, lembra-se que eram registrados na localidade de Venda
Nova com os nomes de Gentil Patrício da Costa e José Patrício da Costa.
b) Quando interrogados pela primeira vez, em 22Dez75, numa repartição
policial (fls. 179/180), além de se declararem analfabetos, assim foram qualificados:
- GENTIL PATRÍCIO MOREIRA, 21 anos, nascido a 09Out54, moreno,
solteiro, lavrador, filho de João Patrício Moreira e Maria Vieira da Silva, brasileiro,
natural de Riacho Fundo – MG, residente em Cordisburgo.
- JOSÉ PATRÍCIO MOREIRA, 19 anos, nascido a 06Mar56, moreno, solteiro,
lavrador, filho de João Patrício Moreira e Maria Vieira da Silva, brasileiro, natural
de Serra do Cipó – MG, residente em Cordisburgo.
c) Quem realmente nos poderia esclarecer os pontos obscuros seria o
genitor dos marginais. Contudo, este, tão logo os filhos se avultaram no cenário
da criminalidade, deixou Sete Lagoas e acha-se em lugar incerto. No entanto, os
depoimentos citados no próximo subparágrafo são bastante esclarecedores para
situar a origem e a gênese dos criminosos.
3) SÍNTESE DE DEPOIMENTOS
a) Jurandir Rodrigues Barbosa – fls.141/142 conheceu-os há cerca de 15
anos; viu-os pequenos, exímios atiradores que matavam passarinhos em voo;
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b) Pedro Felício Terra – fls. 187/189 – sargento reformado da PMMG, quando
na ativa, destacado em Matozinhos, conheceu os “Piriás”, que, ainda crianças, já
eram temíveis por suas façanhas que punham em risco a vida de trabalhadores e
provocavam reclamações à polícia;
c) José Afonso Teixeira – fls. 192/194 – lembra-se do “Piriás” na tenra infância,
órfãos de mãe e vivendo em abandono enquanto o pai mourejava. Tinham como
características marcantes: fabricar armas rústicas, exímios atiradores, dedicação à
caça e atração para viver no mato;
d) João Inácio de Lima – fls. 197/198 – conheceu-os menores, apreendendoos de ordem do Juiz de Direito, na qualidade de oficial de justiça de Matozinhos,
para fins de internamento. Dá notícia das seguintes características dos “Piriás”
crianças: dedicados à caça, fabricantes de armas rústicas, viviam como “bichos
do mato”, alimentavam-se de macacos e aves, não conversavam e nem encaravam
o interlocutor. Ficaram detidos uma semana, em completo jejum, não aceitando
qualquer tipo de alimentação. O pai apoiara as providências judiciais da época,
porém os “Piriás” não chegaram a ser internados;
e) João dos Anjos Martins – fls. 151 a 153 – teve-os, quando rapazes,
trabalhando em sua fazenda por alguns dias. Contudo, focaliza-os como tipos
estranhos: recusaram um barraco preferindo dormir no mato, portavam
espingardas e revólveres, habilidosos para atirar em pássaros, e agressivos;
f) O já mencionado Delegado João Bosco Junqueira – fls. 172 a 174 – os
deteve em Fev75, por suspeita de homicídio. Comportaram-se nos poucos dias de
prisão como selvagens.
g) Mário Lúcio do Amaral – fls. 181/183 – conheceu o pai e os filhos “Piriás”,
quando estes crianças, mas que se assemelhavam a delinquentes, inclusive
fabricando armas rústicas;
h) Lúcio Aparecido Rocha – fls. 184/186 – recorda-se dos “Piriás” na
localidade de Cruzinha (Matozinhos) há 06 (seis) anos, quando a caçar com
espingardas rústicas; em 1975, foi vítima de violência por parte deles.
4) COMENTÁRIOS
Investigada a vida dos “Piriás” desde criança, podemos formar o seguinte
quadro, que talvez explique os criminosos terríveis, maldosos, bárbaros e argutos
em que se tornaram:
a) eram filhos de um lavrador itinerante, bronco e paupérrimo;
b) órfãos de mãe, acompanhavam o pai nômade, de fazenda em fazenda;

519

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
571
Book -AndarilhoKlinger.indb
519

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:39:12
10/05/22
15:46

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

c) cresceram no abandono completo e na mais extrema miséria;
d) não conheceram vida familiar, nem carinho nem afeição;
e) não se tem notícia de que tenham recebido qualquer tipo de instrução ou
educação;
f) sobreviveram pelo instinto, fabricando as próprias armas rústicas,
embrenhando-se pelas matas que tinham por “habitat” natural, dedicando-se à
caça de animais com os quais se alimentavam;
g) eram hostis e eram hostilizados; agressivos e repudiados;
h) menores ainda, conheceram o amargor das grades de uma prisão e tiveram
o comportamento típico dos selvagens.
Em resumo, os “Piriás” foram crianças abandonadas, criadas ao léu, “sem eira
nem beira”, segundo o dito popular. Não viveram no sentido humano do termo,
ao contrário, cresceram marginais à sociedade. Os delinquentes que afloraram em
matizes vivos, a partir de 1975, foram produto do próprio meio em que nasceram
e vicejaram. Permanecendo sempre fora do “quadro social” só lhes restava o
ingresso no “quadro da ilegalidade”, quando então a polícia foi convocada.
Agora, os incautos, os desavisados, os de má-fé, ou os que alimentam objetivos
escusos, mormente certa imprensa marginal, querem fazer crer ou insinuar
maldosamente que a polícia fabricou os “Piriás”. E a posição do comodismo ou da
irresponsabilidade ante as mazelas sociais que nos cercam e que se constituem nas
raízes primeiras da criminalidade?
A propósito, apresenta-se sugestivo e válido transcrever parte de uma
palestra proferida pelo Exmº Sr Comandante Geral aos estagiários da ADESG/78,
em que o problema é realisticamente situado:
“Colocado o problema do avanço, sofisticação, organização e aumento da
violência do crime, é mister ressaltar que o fenômeno é comum a todas as grandes
comunidades. Devemos examiná-lo e analisá-lo nas suas causas, onde vemos uma
série de raízes:
- desemprego;
- miséria;
- desajuste familiar;
- mendicância;
- má distribuição de renda;
- prostituição;
- menor abandonado;
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- alcoolismo/tóxicos;
- deficiente sistema penitenciário, etc.
Em suma, a árvore da criminalidade possui um leque de raízes.
Participação da comunidade:
Já dizia um ex-governador de nosso Estado, em inúmeros pronunciamentos,
que o mundo contemporâneo é, sobretudo, de ação solidária. A comunidade que
quiser usufruir de uma relativa tranquilidade deve sair do comodismo e encarar a
Segurança Pública como uma necessidade básica.
Não pode ficar à espera de que apenas os órgãos de segurança pública
solucionem o problema da criminalidade; há de atentar para uma realidade óbvia:
As múltiplas mazelas sociais são os fatores geradores da criminalidade. Esta é
apenas o efeito de várias causas. Para minimizá-la, mister se faz que ataquemos as
causas, eliminando-as, ou, pelo menos, minorando-as.
Por outro lado, a instituição policial não atua e não tem poder de influência
nas causas, apenas age nos efeitos que consistem na criminalidade vertiginosa.
Impõe-se que as forças vivas das comunidades encarem as raízes do crime
com seriedade; impõe-se uma tomada de posição da comunidade para, ao lado do
poder público, participar da eliminação das causas”.
b. ASCENSÃO CRIMINOSA
1) Não constitui tarefa fácil estabelecer a trajetória criminosa dos “Piriás”.
Tomando-se o ano base de 1975, quando, já adultos, saem das estripulias juvenis
para o crime em potencial, vamos encontrar uma malha de delitos contra a
população rural pouco igualada nas crônicas policiais. Reportando-se no tempo
e recompondo a trilha dos dois marginais, através dos municípios de Sete Lagoas,
Cordisburgo, Santana do Pirapama, Araçaí, Matozinhos, Paraopeba, Corinto,
Lassance e outros, haveremos de nos deparar com uma criminalidade variada,
salpicada de sangue e violência, intensa e frequente.
Pincelar o quadro inteiro, em todas as suas nuances, seria missão árdua, que
exigiria recursos e tempo. Entretanto, a equipe deste IPM, enfrentando toda a sorte
de limitações, inclusive no que tange a prazo legal para concluí-lo, tentou montar
um painel pelo menos parcial, para que os futuros manuseadores destes autos
possam ter pelo menos uma ideia aproximada dessa série de episódios negros que
teve por ponto nuclear os “Piriás”, e que tanto abalo e prejuízo proporcionaram a
uma rica região e ao próprio Estado, repercutindo intensamente junto à opinião
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pública. Buscou-se retrospectivamente as pegadas dos “Piriás”, inquirindo-se o
testemunho sincero e espontâneo de lavradores, proprietários e homens do povo.
2) Panorama de 75 a 21Abr78 :
O levantamento – fls. 33 a 35 – e o relatório do comandante da Companhia
PM de Sete Lagoas, já referido, oferecem-nos a visão sintética da trajetória de
violência e sangue.
Os depoimentos o reafirmam:
a) Lúcio Antônio Chamon – fls. 136 a 140 – a partir de Fev75, sentiu o vigor
do vocacionamento para o mal dos irmãos “Piriás”. Deu-lhes emprego por duas
vezes. Trabalharam poucos dias, o suficiente para inquietar sua propriedade.
Mataram cobras e jogaram na água dos trabalhadores, mexeram com a mulher
de um agregado, andavam armados e faziam disparos. Despedidos, continuaram
a rondar pelas matas, ameaçando o fazendeiro, dando-lhe prejuízos. Presos por
ação policial, não se emendaram, continuando a fazer disparos, violar domicílios
e praticar pequenos furtos.
b) O advogado Geraldo José Duarte de Paula – fls.162 a 166 – noticia
a presença dos “Piriás” desde 1975, na fazenda de seu genitor, distrito de Silva
Xavier, município de Sete Lagoas. Viviam ao relento, atirando em patos selvagens.
O capataz Raimundo Santana tentou admoestá-los e foi repelido a tiros, com os
marginais ameaçando retornar para acerto de contas. Nesse ínterim, a região de
atuação da dupla – Araçaí, Carvalho de Almeida, Lagoa dos Patos e Lagoa Grande
– foi palco de pequenos furtos de mantimentos, galinha, porcos e rádios. As
vítimas eram sempre humildes lavradores e carvoeiros. Em fins de 1977, agiram
contra a residência do empregado Vicente Reis, arrombando-a na ausência
deste e subtraindo mantimento ensacado, espingarda, sanfona e rádio. A vítima,
atemorizada pela fama dos meliantes, juntou sua família e retornou a Buenópolis,
terra de origem. Os irmãos, então malfeitores caracterizados, continuaram a
implantar terror, atirando contra as portas e janelas do lavrador Antônio Preto.
A polícia de Sete Lagoas recebia sucessivas queixas, mas não lograva prendê-los.
c) Argemiro Souza Santana – fls. 190 e 191 – lavrador em Peri-Peri (Capim
Branco), estando como vigia de uma propriedade, em princípios de 1978, deparou
com os marginais no meio da mata; ao abordá-los, foi repelido a tiros, sofrendo
diversas lesões provocadas por grãos de chumbo, que atingiram inclusive sua
montaria. Quatro meses depois, deparou com os mesmos elementos, mas desta
vez, estando precavido e armado, revidou os tiros. Os agressores ao fugirem diziam
“nós vai matar ocê em sua casa”. O depoente descreve o medo implantado na
zona rural, com diversos lavradores mudando-se para a cidade, sendo que alguns,
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após terem sido furtados; que verificou, ainda, que, quando dos primeiros tiros,
os marginais usavam bicicletas furtadas na localidade de Barbosa, município de
Capim Branco. Descreveu os marginais e os reconheceu pelas fotografias.
d) Agostinho de Santa Mônica Bernardes – fls. 195 e 196 – sendo motorista
da fazenda Peri-Peri, soube das façanhas dos “Piriás”, inclusive dos tiros dados
contra Argemiro e sua montaria.
e) Euclides Luiz de Souza – fls. 204 e 205 – em março de 1977, foi vítima da
prepotência dos facínoras, que, passando por fiscais de uma fazenda, expulsaramno de um local de pesca sob ameaça de arma de fogo.
f) Sebastião José de Souza – fls. 148 a 150 – residente em Brejão (Município
de Sete Lagoas), na manhã de 18Abr78, saíra para levar um filho ao INPS, contudo,
tendo esquecido os documentos, retornou do caminho, quando foi surpreendido
com as portas de seu barraco arrombadas e os larápios em retirada, carregando
utensílios, mantimentos, um rádio, uma espingarda e um relógio de bolso, marca
Ômega.
g) Na mesma época, furtaram viveres, um rádio e CR$ 1.700,00 de José
Arcanjo Miranda.
h) Saturnino Gomes Louzada, citado como Saturno, depoimento – de fls.
148 a 150, teve seu barraco arrombado, tendo sido vítima do furto de uma radiola,
60 discos e uma espingarda.
i) Raimunda Goulart de Paula – fls. 250 a 252 – em exuberante depoimento
dá notícia de furtos, homicídio e tentativa atribuídas aos “Piriás”, além de atestar a
má índole dos mesmos, inclusive com tentativas de agressão contra o próprio pai.
j) Agostinho Geraldo Rodrigues – fls. 244 – em meados de 1977, quando
os “Piriás” agiam na região, achando-se, à noite, na casa de uma namorada, foi
verificar o latido de cães, quando, deparando-se com dois vultos, recebeu uma
descarga de chumbeira no ventre. Hospitalizado, foram-lhe extraídos 36 caroços
de chumbo.
l) José Diniz Moura – fls. 34 – além de ter sido ferido pelos delinquentes, foi
roubado em armas e víveres, em Out77.
m) Domingos Félix da Costa – fls. 245 e 246 – por ter semelhança física
com João de Paula Neto – fls. 247 a 249 – desafeto dos “Piriás”, foi atirado pelas
costas, em 10Nov77, quando pescava na represa do Córrego do Mel, município
de Araçaí.
n) João de Paula Neto – fls. 247 a 249 – fazendeiro da região de Cordisburgo,
dá informes minuciosos sobre os “Piriás” que foram seus empregados, tendo que
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despedi-los face aos maus costumes revelados. Segundo o depoente, os marginais
guardavam víveres, armas e roupas em diversos pontos da mata. Gabavam-se de
que gostavam de atirar em soldados, porque quando baleavam um, os demais
corriam. Os “Piriás” nunca dormiam juntos, guardavam uma certa distância, para
maior possibilidade de fuga.
3) Panorama de 21Abr78 a 25Dez78:
Verifica-se pela sucinta descrição, estribada em provas dos autos, que,
anteriormente a 21Abr, quando mataram o Soldado Santos de Paula, os “Piriás”
já estavam consagrados como delinquentes de alta periculosidade. Aureolava-os
uma fama tenebrosa. O comportamento de retirar arma e apetrechos do policial
morto demonstra muito mais que ousadia.
Ao que parece, a partir desse episódio, quando espalharam que gostavam
de atirar em soldado, porque os outros corriam, tornaram-se mais impetuosos e
agressivos na senda do crime. Esses homens broncos, de personalidade deformada,
certamente se julgaram invencíveis.
A caminhada de 21Abr78 a 25Dez78 é uma tessitura de violência e sangue.
Tentamos retratá-la no Anexo II destes autos. O mapa em papel vegetal
mostra, através de convenções, o leque de furtos, roubos, homicídios, tentativas
de homicídio e contatos com a polícia, assinalando-se a rota dos bandidos.
Nas fls. 02/05 do Anexo II, podemos catalogar:
Homicídio .......................................... 04
Furto simples ..................................... 03
Furto qualificado ............................... 25
Roubo ................................................. 06
Tentativa/homicídio.......................... 08
TOTAL ............................................... 46
As práticas delituosas e os contatos com a polícia estão representados
graficamente, de 21Abr78 a 25Dez78, em fls. 06/07 do Anexo II.
Para melhor ilustrar essa fase, vejamos algumas informações extraídas do
bojo dos autos:
a) Ana Alves Rodrigues – fls. 206 e 207 – residente na Fazenda Grega, foi,
em meados de 1978, surpreendida pelos “Piriás” que mataram um porco em seu
chiqueiro, furtando-o. Atemorizada, fugiu para casa de uma filha.
b) Nadir José dos Santos – fls. 208 e 209 – foi atacada a tiros pelos “Piriás”,
que lhe roubaram um porco.
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c) Maria das Dores Rodrigues dos Santos – fls. 210 – esposa de Nadir, teve
como sequela da ação violenta dos marginais, um sério traumatismo que a levou
a aborto e impedimento de procriar.
d) Após os assassinatos de 05Ago78, conforme se vê pela descrição contida em
fls. 44, os “Piriás” praticaram seguidos furtos na região de Cordisburgo e Santana
do Pirapama, culminando por atingir traiçoeiramente o soldado Geraldino Dias
dos Anjos, que lhes estava no encalço, com uma espingarda chumbeira, na manhã
de 19Ago78, que até hoje não se recuperou das lesões.
e) Geraldo Eustáquio Gonçalves da Costa – fls. 134 e 135 – foi mais uma
vítima da ferocidade dos marginais. Em junho de 1978, juntamente com o seu
cunhado, esposa e filhos, ficou sob a mira de revólveres e espingardas dos “Piriás”.
Tentou resistir com o cunhado, mas um dos “Piriás” arrombou a porta, tomoulhes as armas, colocando-os em fuga. Após, retornou com a polícia, encontrou um
rádio de sua propriedade quebrado e jogado no caminho de evasão dos larápios.
Adentrando em sua residência, constatou a falta de mais uma radiola, 17 discos,
uma bicicleta Caloi, CR$ 100,00 e todos os seus documentos.
f) Jurandir Rodrigues Barbosa – fls. 141 e 142 – já citado em parte deste
relatório no parágrafo 2.a.2) a), foi vítima, juntamente com seu filho, de tentativa
de homicídio em Mai78.
g) Bernardino Pires – fls. 143 e 144 – proprietário às margens do Córrego da
Fazenda Nova, teve a sua propriedade, a partir de Mai78, como palco de diversos
ilícitos cometidos pelo “Piriás”, contra si e os seus empregados. Numa primeira
investida, os “Piriás” furtaram uma bicicleta Caloi do empregado Geraldo e um
rolo de cordas do depoente; retornando, passado pouco tempo, subtraíram os
víveres que dariam para alimentar nove homens durante vinte dias; em Jun78,
praticaram uma série de violências contra seu empregado Geraldo Eustáquio,
acima descritas. Com a dura e intensa inquietação dos “Piriás”, seus 11empregados
abandonaram as casas e o serviço.
h) Maria José da Silva – fls. 145 e 146 – lavradora na Fazenda Santo Antônio,
município de Sete Lagoas, foi outra infeliz vítima. Em dias de Jul78, quando
acompanhada de Maria Expedita (fls.147), deparou com os “Piriás” saindo do
mato, tendo sido ameaçada de morte. Sua companheira correu espavorida. Tentou
dialogar, mas quando notou o ânimo assassino dos “Piriás”, tratou de correr e
foi atingida nas nádegas com 35 caroços de chumbo. A testemunha conhecia os
“Piriás” de há muito tempo e fora vítima de furto. O móvel do crime, segundo os
facínoras, teria sido uma denúncia à polícia.
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i) Adeli Cardoso de Souza – fls. 167 e 168 – humilde lavrador da localidade
de Quenta-Sol (Sete Lagoas), foi outra vítima. Numa noite de fins de maio ou
início de junho/78, teve a sua residência assediada. Tentou defendê-la com o seu
filho que acabou atingindo por caroços de chumbo.
j) A testemunha Paulo Roberto Bernardes – fls. 265 a 268 – em depoimento
esclarecedor, mostra a extensão da intranquilidade e terror que os “Piriás”
implantaram na região de Corinto.
k) Na fazenda de Otaviano Pereira Pinto – fls. 112 a 114 – houve um contato
dos “Piriás” com policiais do 3º BPM no dia 21Nov78, e estes, na fuga, deixaram
diversos objetos no mato, inclusive o revólver da Polícia Militar subtraído junto ao
cadáver do Soldado Santos de Paula, a 21Abr78.
l) Júlio Jesus dos Santos – fls. 108 e 109 – residente em Contria, distrito de
Corinto, quando trabalhava em um sítio, em princípio de Dez78, foi assaltado por
um dos “Piriás”, enquanto outro observava de longe.
m) O lavrador Anselmo Ferreira – fls.110/111 – ausentou-se de sua residência
para auxiliar seu amigo Júlio no encaminhamento das providências policiais.
Quando retornou, verificou que o seu barraco fora arrombado e diversos objetos
surrupiados: um toca-disco, sacola com oito discos e diversos vestuários. Parte
do material foi achado e restituído. Um dos “Piriás” morto, vestia uma das peças
furtadas.
n) Vitoriano Barbosa da Silva – fls.100 e 101– que, há muito, vinha sabendo
das proezas da dupla, foi vítima de furto qualificado na manhã de 22Dez78,
quando os larápios lhe subtraíram roupas e utensílios.
o) Ernesto Leite de Carvalho – fls. 102 e 103 – que abriu o cemitério de
Beltrão (município de Corinto) para inumação dos cadáveres dos “Piriás”, na
manhã de 25Dez78, dá notícia do terror imposto pelos “Piriás” na região.
p) Domingos Vicente Ferreira – fls. 104 e 105 – residente em Corinto, quando
de retorno à sua residência no dia 11Dez78, encontrou-a arrombada. Considerou
a morte dos “Piriás” um alívio.
q) Serrano Martins Dayrell – fls. 106 e 107 – fazendeiro da região de Corinto,
sentiu de perto o pânico dos lavradores com a presença dos “Piriás”.
r) Joaquim José Rodrigues – fls. 115 e 116 – foi outra vítima de furto,
juntamente com outros colegas, quando os “Piriás”, no dia 19Dez78, arrombaram
a casa da “Turma da Pratinha”, às margens da EFCB.
s) Joaquim Ferreira Moreira – fls. 254 e 255 – em Ago78, foi assaltado e
“ensacado” pelos marginais.
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t) O relatório de fls. 228 a 230 – aponta indícios veementes de bárbaro
homicídio praticado pelos “Piriás” em 12Set78, quando cortaram a língua de um
velho paralítico.
3. CARACTERÍSTICAS E “MODUS OPERANDI”
Acompanhando os “Piriás” desde criança, é possível, a esta altura, fixar-lhes
as principais características. O hábito adquirido, quando crianças, de embrenharse pelo mato como selvagens, sedimentou-se na idade adulta. Os depoimentos
daqueles que os conheceram, dão-nos informações abundantes desta anomalia.
Chegavam ao ponto de recusar moradias. Esse hábito fê-los verdadeiros mestres
dos “cerrados”. Conheciam a fundo as matas, vales e lagoas. Sabiam aproveitar-se
das “locas” ou “lapas”. Eram ariscos e espertos. O apelido “Piriá”, corruptela de
“Preá”, certamente adveio dessa vivência estranha.
Eram inimigos do trabalho. Se quando crianças se alimentavam de caça,
inverteram os hábitos em idade adulta, passaram a invadir humildes barracos
para furtar porcos, galinhas e víveres.
Nas investidas criminosas, ficavam na “moita”, ou seja, escondidos no mato
próximo aos toscos barracos à espera de que os humildes carvoeiros ou lavradores
saíssem para o trabalho que, normalmente, é familiar. Achando-se a residência
vazia, rompiam a porta ou janela e faziam a limpeza.
Além de alimentos, tinham preferência por bicicleta, arma de fogo e munição,
rádios a pilha, radiolas, discos e utensílios. Aliás, apurou-se que gostavam de
música caipira.
Entretanto, nota-se pelo estudo da sequência de crimes, que os “Piriás”
não investiam apenas contra residências cujos moradores se achavam ausentes.
Quando constatavam que as pessoas da casa eram velhos, mulheres ou crianças
impotentes, invadiam-na de arma em punho, praticando roubo. Ao depararem
com resistência, não tinham dúvidas, atiravam nos oponentes, mesmo em se
tratando de indefesas criaturas.
Eram malvados. Atemorizavam pelo prazer de atemorizar. Foram vistos
fazendo malvadeza até com as galinhas furtadas, quando simplesmente lhes
quebravam os pescoços.
Ensacaram vítimas. Atiravam em vítimas inocentes sem qualquer motivo
plausível. Quando não podiam vencer resistências, prometiam voltar e quase
sempre o faziam.
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Eram vingativos. Quando alguma vítima ou cidadão temeroso levasse o fato
ao conhecimento da polícia, tornava-se alvo da vindita dos malsinados bandidos.
Para tanto, bastava a desconfiança, como aconteceu a muitos, e os autos dão
notícias abundantes.
Guardavam os produtos de furto em diversos pontos do cerrado,
estabelecendo assim o que chamaríamos em linguagem militar de bases para
suprimento logístico.
Durante o descanso no cerrado nunca ficavam juntos, guardavam relativa
distância, ficavam com a roupa do corpo até que ela se deteriorasse, quando então
iam a uma “base” ou simplesmente praticavam um furto.
Até quase no final da carreira criminosa, andavam muito de bicicleta, que
furtavam com frequência. Porém, com a intensificação das buscas policiais,
passaram a dormir e descansar nos cerrados durante o dia, para andar ao anoitecer.
A habilidade como atiradores tornou-se sempre mais apurada, como também
aperfeiçoaram a técnica de recarregar cartuchos.
A conjunção dos fatores expostos dava-lhes grande mobilidade, explicandose também o fato de que sempre estavam bem supridos de armas e munição.
Outro aspecto importante a ser ressaltado é que os “Piriás” tinham
preferência em investir contra humildes e paupérrimos lavradores e carvoeiros,
furtando-lhes ou roubando-lhes os escassos bens. Daí a ojeriza e o temor que
causaram à população que sempre esteve ao lado da polícia. Raramente, investiam
contra grandes proprietários. No entanto, estes levaram grandes prejuízos com o
êxodo ocorrido em decorrência do clima de medo e terror criado com a ação dos
“Piriás”. Houve casos de fazendas ficarem vazias.
E, diante do exposto, é até risível que uma minoria de certa imprensa
inidônea, através de reportagens inverídicas e tortuosas, queira glorificar os
“Piriás”, transformando-os falsamente nos “Robin Hood” do sertão. Isto não
passa de procedimento de “maniqueu cego”, que, segundo certo escritor, enxerga
o bem onde existe o mau, e vice-versa. Outrossim, há de se atentar também que
fazer apologia do criminoso ou do fato criminoso constitui ilícito penal. Mas, em
verdade, os objetivos escusos dessa pseudo-imprensa são bem identificáveis. São
os tolos ou inocentes úteis e não percebem.
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4. DESENVOLVIMENTO DAS OPERAÇÕES DE CAPTURA:
a. Considerações Preliminares:
A partir da mal sucedida operação de capturas dos “Piriás”, que resultou
na estúpida morte do soldado Santos de Paula, as autoridades policiais de Sete
Lagoas passaram a ter uma percepção mais clara da periculosidade dos irmãos.
Contudo, como apanhá-los? Como capturar dois indivíduos que tinham
como “habitat” os cerrados e “locas”? Como apreender dois homens que viviam
como “preás”? Que possuíam em elevado grau o instinto de conservação, a argúcia
e inteligência inata ao ser humano?
Vê-se, pois, que, em princípio, tudo era desfavorável à polícia.
Havia um cenário com dois atores. De um lado, os marginais, que conheciam
todos os meandros do teatro e impunham o momento e a tática de combate.
De outra parte, os agentes da lei que desconheciam os meandros do sítio das
operações, recebiam o combate imposto e em posições desfavoráveis.
No entanto, ao lado dos atores, havia um público singular que era também
coadjuvante do drama. Havia um povo sofrido e temeroso, que sentia na carne o
desatino dos bandidos. E, em razão disso, a simpatia popular do proprietário, do
lavrador, do carvoeiro, voltava-se em uníssono para os agentes da lei. Em nenhum
momento faltaram o incentivo do povo, o apoio popular e informações fartas.
Era a grande vantagem da polícia e que lhe ensejou jamais perder a pista dos
marginais.
É, pois, tendo por fundo o quadro exposto, que, neste relatório, analisaremos
as operações desencadeadas a partir de 21Abr78, dividindo-as em quatro fases.
b. As Operações:
1) 1ª Fase:
Seguiu-se à morte do Soldado Santos, com efetivos da 3ª Cia/3º BPM sob
o comando do Cap PM José Ivo. Integrou-a, nas buscas, uma equipe do Serviço
de Cães, durante uma semana. Ao que se deduz, houve um embalo inicial
com a intensificação do patrulhamento na Zona Rural. Posteriormente, com o
arrefecimento da ação delituosa dos “Piriás”, esmaeceu a intensidade das buscas
que deixaram de ser sistemáticas, mesmo quando os malfeitores voltaram a agir
ostensivamente em Jun78.
A primeira fase teve seu final no dia 05Ago78. No dia anterior, a ostensividade
do “Piriás” era tão manifesta que trocaram tiros com a polícia no bairro da Várzea.
No dia seguinte, em que pese o aparato policial, romperam o cerco, deixando dois
mortos e um ferido grave, viúvas e órfãos.
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2) 2ª Fase:
Com a morte dos policiais, armou-se grande aparato para a captura:
elementos da 3ª Cia, Pelotão de Choque do 3º BPM, equipe do Serviço de Cães e
grupo de cavalarianos. Vasculhou-se a região rural infrutiferamente.
O Sr. Coronel PM Olímpio – Comandante do Policiamento do Interior à
época – sentindo que, dado o “modus operandi” dos marginais e a natureza do
teatro de operações, o emprego de grande efetivo de homens desconhecedores de
realidades locais e prática de captura em zona rural, não levaria a nada, acabou
com a “fachada” que vinha sendo intensamente explorada pela imprensa escrita,
falada e televisada. Recolheram-se o Pelotão de Choque, os Cavalarianos e os
Cães. No dia 08Ago78 apresentaram-se ao Cap PM Ivo, sete homens escolhidos
do 6º e 14º BPM, já acostumados àquele tipo de missão e que se integraram à
equipe da 3ª Cia/3º BPM.
Em verdade, a nova equipe, diminuta, mas composta de homens experientes,
fez um bom trabalho de levantamento e conseguiu situar-se simultaneamente
com os “Piriás” na área de ação delituosa em Santana do Pirapama.
Em 18Ago78, os “Piriás” ficaram cercados, e a equipe pediu e obteve um
reforço de Sete Lagoas. Então, ocorreu o novo insucesso. Os bandidos rompem
o cerco e atiram no soldado Geraldino Dias dos Anjos, da 3ª Cia/3º BPM, que,
inadvertidamente, atravessara o matagal isoladamente.
O Encarregado deste IPM esteve acompanhando o Sr. Cel CPI, na área das
Operações. Aquela autoridade, notando que o trabalho da equipe de capturas do
6º e 14º BPM desenvolvia um esquema racional, mas que poderia ser prejudicado
com a presença de policiais imaturos e em grande número, procurou restabelecer
o equilíbrio psicológico, determinando que o serviço de captura prosseguisse com
os homens do 6º e 14º BPM, mais três policiais militares escolhidos no BPRp e
três do 3º BPM. A esta altura, já estava bem levantado o “modus operandi” e o
eixo de progressão dos delinquentes. A captura parecia iminente, inclusive dois
dias depois (21Ago78), chegou a haver encontro e troca de tiros. Porém, algo foi
detectado pessoalmente por este encarregado. No seio da captura reinava intrigas
e má vontade. O pessoal do 3º BPM, que já tivera baixas, não via com “bons olhos”
a presença de policiais militares de outras Unidades. A coordenação inexistia. A
captura não dispunha ainda de Mandado de Prisão.
3) 3ª Fase:
A partir de 22Ago78, o Ten Cel PM Vicente Rodrigues dos Santos –
Comandante do 3º BPM – montou o seu PC em Sete Lagoas e assumiu o Comando
da chamada “Operação Piriá”. Como medida preliminar, dispensou os homens do
6º e 14º BPM que estavam à disposição de captura.
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Para melhor entender esta fase, reportemo-nos a trecho do relatório do Cap
PM José Ivo (fls. 45 e 46):
“Foram dispensados os homens de outras OPM e o Sr. Cmt do Batalhão
definiu o seguinte critério de trabalho:
a- Duas equipes trabalhando na busca de informações (06 homens da Cia);
b- Uma equipe distribuída em pontos pré-determinados na zona rural por
onde, presumivelmente, passariam os marginais procurados (15 homens da Cia);
c- Uma equipe de prontidão no quartel da 3ª Cia para agir em algumas
eventualidades (15 homens da Cia).
Esse critério foi adotado até o final do mês de agosto. A partir de setembro a
equipe “C” foi dissolvida e durante todo o mês de setembro trabalharam as equipes
de buscas de informes e de “espera” na zona rural. Nesse período, houve registros
de passagem dos “Piriás” em Araçaí, Curvelo, Paraopeba, Matozinhos, Capim
Branco, mas, em nenhuma ocasião nosso pessoal os viu. Inclusive, utilizou-se,
nas buscas do dia 14 de setembro, helicóptero alugado (da Líder Taxi Aéreo) pela
Polícia Militar, mas, ainda dessa vez, nada se conseguiu.
No mês de outubro, dispensaram-se os componentes da equipe de “espera” e
somente a equipe de busca de informes permaneceu em atividade.
No final de setembro – dia 27 – chega ao nosso conhecimento notícia da
presença dos irmãos “Piriás” nas proximidades de Curvelo (lugar denominado
Gustavo Silveira) e para lá se envia a única equipe em ação (06 homens) que lá
permaneceram até os primeiros dias de novembro, quando se deslocam para
o município de Corinto (ali, no lugar conhecido por Jabuticaba, registra-se a
presença dos marginais focalizados).
Em 29 de setembro, por Portaria do Exmº Sr. Secretário de Estado de
Segurança Pública, fui designado Delegado Especial de Polícia, Adjunto à 2ª
DRSP – Curvelo, com o fim de agir especificamente na captura dos “Piriás”.
O Sr. Ten Cel PM Vicente Rodrigues dos Santos, com atribuições no
policiamento do pleito eleitoral de 15 NOV, afasta-se das funções a partir de 1º
daquele mês e não mais reassume o comando das operações.
Às 17 horas do dia 21 de novembro, na mencionada região de Jaboticaba
(Corinto), o Cabo PM Nelson Pereira dos Santos e soldado PM Antônio Adriano de
Matos (ambos desta Cia e no trabalho de capturas) encontram-se com os “Piriás”,
com quem trocam tiros. Há suspeita de que um dos marginais tenha sido ferido.
No dia seguinte, em busca que realizamos no matagal próximo, encontramos
objetos abandonados pelos fugitivos: cobertores, calçados, e o revólver Taurus
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calibre 38, nº 1128093, da PMMG, roubado quando assassinaram o Sd PM Santos
de Paula, em 21 ABR 78. (Este revólver, ao ser recolhido no local, apresentava-se
com os emblemas da PMMG e da Taurus apagados em consequência da ação de
lixa e foi enviado ao Sr Cmt do 3º BPM, com meu ofício nº 604/78).
Do trabalho de buscas realizado nos dias 21 e 22 de novembro participaram,
além dos membros da equipe da 3ª Cia PM, já citado, componentes do 4º Pel
PM, da 4ª Cia PM, chefiados pelo 2º Ten PM Luiz Américo Orsini Antunes,
comandante daquele Pelotão. Esses homens voltam a participar de buscas em
Santo Hipólito e vizinhanças nos dias seguintes.
No dia 9/12, recolhe-se à sede da 3ª Cia PM (Sete Lagoas) parte da equipe
em pauta, mantendo-se em ação apenas o Cb PM Nelson e o Sd PM Adriano
(já citados), considerando-se que não mais chegavam informes sobre ações dos
“Piriás” naquela área.”
Do exposto pelo oficial, vê-se que esta fase teve um pico de intensidade,
quando grande número de homens foi utilizado, chegando-se, inclusive, à
sofisticação de meios, com o uso de helicóptero.
Enquanto isso, os “Piriás” continuavam a agir desenvoltamente.
Paralelamente, a imprensa da região e da Capital fazia imensa atoarda sobre o
problema que se tornara um “prato predileto”, (Anexo I).
Na verdade, é de se deduzir que os bandidos se superestimavam, desfazendo
da eficiência policial, inclusive com ditos jocosos, como ficou evidenciado nos
autos.
Com a aproximação do pleito eleitoral, o Comandante do 3º BPM retornou à
sua sede, e o efetivo empenhado foi-se diluindo até chegar a dois homens. Mas os
“Piriás” continuavam a agir, e, nesse ínterim, até comentários maldosos começam
a surgir como nos dão notícias os autos, obrigando a Cap PM José Ivo ter de
responder a uma pergunta altamente capciosa de jornalista (fls. 16 do anexo I).
4) 4ª Fase (Epílogo das Operações):
O problema “Piriá” já ia ganhando dimensão indesejável. Os irmãos estavam
virando lenda. Alguns diziam que eles tinham o “corpo fechado”. A população da
região sentia maior grau de intranquilidade.
O Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sete Lagoas, em fundamentado
despacho (fls. 27 31), decretou a prisão preventiva dos marginais, reconhecendolhes a alta periculosidade.
O Exmº Sr. Comandante Geral recebia apelos.
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E diante de tudo isso, a mais alta autoridade da Polícia Militar, resolveu
avocar diretamente o controle das operações, fazendo expedir a Ordem de Serviço
nº 582, de 12Dez78, que designava o Major PM Jurandyr Afonso Marino para o
Comando das diligências visando a captura dos irmãos “Piriás” e determinava
providências de apoio administrativo (fls. 06 e 07). Concomitantemente, o oficial
era designado Delegado Especial de Polícia na região de ação dos “Piriás” (Ato nº
3.382, de 14Dez78 – fls. 26).
O Major PM Jurandyr, oficial com larga experiência de combate ao
banditismo nos Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, inclusive como exintegrante da legendária equipe de Capturas do Cel Pedro Ferreira dos Santos,
recebeu a missão e tratou de cumpri-la.
Seu relatório de fls. 15 a 20 mostra o desenrolar das operações. Com base
nesse documento e depoimentos dos integrantes da equipe de captura, faremos
uma síntese da fase final.
a) O oficial deslocou-se para o “teatro dos Piriás”, em 14Dez78.
b) Selecionou uma pequena mas experiente e eficiente equipe, assim
composta:
- 1º Sgt PM Wlamir Pereira, 14º BPM;
- 2º Sgt PM Rômulo Aguilar Faria, 14º BPM;
- Cabo PM Reinaldo Belz, 14º BPM;
- Cabo PM José Teotônio Lopes, 14º BPM.
Todos acima mencionados com longos anos de experiência em investigação
e captura de marginais. Juntou a essa equipe mais três homens do 3º BPM, que há
meses vinham se destacando nas diligências de captura:
- Cabo PM Nelson Pereira dos Santos;
- Soldado PM Antônio Adriano de Matos;
- Soldado PM Pedro Pereira Machado.
c) Na região, reuniu todas as informações disponíveis, e, “in loco”,
desenvolveu minucioso “Estudo de Situação” referente ao terreno de atuação dos
“Piriás”, “modus vivendi”, “modus operandi”, antecedentes e características.
d) Feitos os estudos, circunscreveu a área de atuação delituosa dos
marginais nos municípios de Corinto e Lassance, calculando o eixo de progressão
paralelamente à ferrovia e instalando seu PC na região.
e) Confirmada a presença dos marginais na área circunscrita, a equipe foi
dividida em duas patrulhas para penetração nos cerrados:
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- Ptr 1 – Sgt Rômulo, Cb Teotônio e Sd Pedro;
- Ptr 2 – Cb Nelson, Cb Reinaldo e Sd Adriano.
Em 21Dez78, por volta das 13 horas, a Ptr 2 ouviu conversas no espesso
cerrado, e valendo-se da chuva, aproximou-se rastejando, logrando estabelecer
contato com os bandidos, mas estes, alertados por um cão de uma fazenda
próxima, desconfiam. O cabo PM Nelson se identificou e determinou-lhes a
rendição, devidamente protegido. Porém os delinquentes responderam com tiros,
iniciando rápido recuo em tiroteio com os policiais.
Nessa oportunidade, novamente o terreno os favoreceu, mas um deles deixou
rastro de sangue.
f) A equipe de capturas continuou em intensas buscas, procurando manter
os “Piriás” circunscritos na área, como realmente permaneceram, inclusive
praticando novos furtos no dia 22Dez78.
g) Em 23Dez78, outras informações sobre os “Piriás”. Diz o Major,
descrevendo as operações: “...pudemos concluir que os dois elementos procuravam
sair da região onde foram localizados, utilizando o leito da via férrea, local ermo,
por haver, paralelo a essa, uma estrada asfaltada e outra de chão batido, e que
tinham a condição de deslocamento de até 20km por noite.
Determinei então que se suspendessem as atividades diurnas, o que seria
feito apenas por mim, na busca de informes, e montei dois ‘postos de espera’ a
beira da linha férrea. O primeiro a 7 km da fazenda do Sr. Alcendor e o segundo
a 20 km, esse reforçado com elementos do Destacamento PM de Lassance. Na
primeira noite não surgiu nenhuma novidade, o que resultou em suspendermos
o primeiro posto e concentrarmos toda a equipe apenas no segundo, situado a 03
km de Lassance.
Na noite de Natal o primeiro turno, de 16:00 às 01:30 horas, ficou para a
equipe do Cb PM Nelson e o segundo, para a equipe do Sgt PM Rômulo, de 01:30
às 09:00 horas.
Efetuei a substituição dos turnos que durou até as 02:00 horas, pois parte do
percurso era feito a pé para não despertar suspeitas”.
Com a disposição tática narrada, a equipe dos Sgt Rômulo (Ptr1), fez contato
com os marginais às 05:10horas do dia 25Dez78. Vejamos o relato do sargento,
em fls.
“...que por volta das 05:10 horas do dia 25 de dezembro p.p. o Cb Teotônio
que se encontrava de vigia no horário mencionado, comunicou ao declarante
que duas pessoas se aproximavam daquele posto, pela margem da linha férrea;
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que, conforme já havia sido combinado, cada um dos integrantes ocupou o ponto
que lhe havia sido indicado, ou seja o Sd PM Pedro entre as casas localizadas
nas proximidades; o Cb PM Teotônio à esquerda das casas, à beira do matagal,
e o declarante ainda mais à esquerda, próximo de um bueiro e a uma distância
aproximada de dez metros do Sd PM Pedro; que naquelas posições passaram a
aguardar a aproximação dos indivíduos a fim de que o Sd Pedro, que conhecia os
marginais, pudesse fazer a identificação e, com um sinal com seu chapéu indicaria
se se tratava ou não dos “Piriás”; que desta forma, já a uma distância de 20 metros,
o Sd Pedro fez o sinal convencional indicando tratar-se dos “Piriás”, momento
em que o declarante, de sua posição, dirigiu-se aos “Piriás” advertindo-os de que
se encontravam cercados e que deveriam se entregar; que mediante esse alerta
os indivíduos sacaram de suas armas, um com revólver e outro com cartucheira
e abriram fogo na direção do declarante, que ato contínuo os “Piriás” correm
em direção ao cerrado, já demonstrando, por certa dificuldade de locomoção,
haverem sido alvejados pelos disparos efetuados pelos policiais que participavam
naquela oportunidade; que no cerrado, novamente foram cercados, quando foram
advertidos do cerco, tendo sido adotado por eles (“Piriás”) o mesmo procedimento
anterior, ou seja, dispararam procurando atingir os policiais; que novo tiroteio
foi travado até o momento em que foi observado que os delinquentes não mais
atiravam; que, com as cautelas devidas, avançaram em direção ao ponto onde se
encontravam ocultados, quando verificou-se que já se encontravam mortos; que
ao lado dos corpos, além de uma cartucheira e um revólver calibre 32, havia duas
facas cravadas no chão; que no local do primeiro ponto que foram abordados foi
localizado também uma espingarda, víveres, munição e apetrechos destinados à
sobrevivência; que durante o tiroteio, o declarante esclarece que, apesar de estar
armado com uma metralhadora 9mm, fez uso também de um revólver Cal 38;
que os dois outros componentes da patrulha estavam armados, com metralhadora
9mm e revólver 38, o Sd PM Pedro Pereira e com rifle calibre 12 e revólver 38,
o Cb PM José Teotônio; que, após, o declarante juntamente com o Sd Pedro
foram ao encontro do Major Jurandyr a fim de comunicar-lhe os fatos; (...); que
o declarante esclarece que numa das casas próximas ao local do evento, havia
um cidadão, dormindo e que provavelmente tenha ouvido os estampidos; que
chegando ao local, o Major Jurandyr tomou as providências legais e cabíveis ao
fato; que o declarante, por ser o mais graduado naquela patrulha lavrou o Auto de
Resistência, encaminhando-o à autoridade competente; que o depoente esclarece
que todos componentes da equipe fizeram disparos com as armas que estavam em
seu poder, não podendo precisar quantos disparos foram realizados nem mesmo
os que atingiram os alvos, pois os disparos foram realizados em diversas direções,
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principalmente quando os marginais conseguiram atingir o cerrado, tornando-se
bastante difícil divisar qual era a posição que se encontravam...”
Era o encerramento de uma longa carreira criminosa dos “Piriás”.
A captura achava-se munida de Mandado de Prisão expedido pela Justiça
Pública da Comarca de Sete Lagoas, em 22Dez78, e o Sgt Rômulo lavrou o Auto
de Resistência de fls. 24, esclarecendo que o dispositivo da patrulha visava pegálos vivos, o que não foi possível face a resistência que opuseram.
O Oficial Cmt da equipe de captura, investido do poder de Polícia Judiciária,
tomou as providências cabíveis e possíveis, naquele longínquo sertão e num dia
de Natal:
- fotografou os cadáveres – fls. 53 a 61;
- elaborou um “croquis” que dá a ideia do dispositivo policial e da refrega
entre esses e seus captores – fls. 64;
- sepultou os cadáveres, com testemunhas, em cova rasa, no Cemitério de
Beltrão (Corinto), para possibilidade de exumação e necropsia;
- apreendeu as armas e objetos.
Aspecto interessante e relevante sob o ponto de vista criminológico é a
forma final como os “Piriás” morreram: não se entregaram, lutaram até o fim,
e, no último suspiro, fizeram-no com ódio, cravando duas facas no chão onde
caíram. Como explicar isto à luz da criminologia?
c. Comentários:
“Só os tolos não se aproveitam da experiência alheia” (Bismarck)
1) Descrevemos resumidamente quatro fases das operações para a captura
dos “Piriás”.
A consciência profissional nos obriga a uma crítica, não com o intuito de
censurar, estigmatizar ou ferir a quem quer que seja. Mas sim com uma finalidade
didática.
Houve erros e muitos. E creio que o comportamento honesto e mais ético, é
deles extrair lições preciosas. Ignorá-los seria desonesto.
2) Alinharemos alguns aspectos importantes e analisemo-los:
a) Os “Piriás” vinham se constituindo de há muito elementos extremamente
perigosos para a ordem pública, praticando, de forma iterativa, bruta, violenta
e sanguinária, furtos, roubos e assassinatos; em 21Abr78, dentro dessa ascensão
criminosa, mataram um Soldado e prosseguiram na caminhada delinquencial;
em 05Ago78; promoveram um massacre. Apesar disso tudo, da mobilização para
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captura, até o dia 19Ago78 não se dava notícia da decretação da prisão preventiva
dos marginais, que só foi efetivada em 21Nov78, e o “Mandado de Prisão”
decorrente expedido em 22Dez78.
Onde estava o entrosamento Polícia Militar x Polícia Judiciária x Justiça
Pública?
Em verdade, não se observou o princípio de que não se intenta um trabalho
de captura sem a “ordem legal” de prisão.
b) Não ocorreu um trabalho técnico, racional e sistemático para a captura
dos “Piriás”. Ao contrário, o que se viu foi o ajuntamento desordenado de tropa, a
descoordenação e o descontrole e o uso de recursos humanos e meios inadequados,
e o emocionalismo a dominar as ações.
Com a morte do Sd Santos houve aquela comoção, lançando-se até cães.
Depois, o ímpeto esmaeceu.
Veio o 05Ago78, e aí foi uma balbúrdia: Tropa de Choque, cães e cavalaria
urbana.
Em 19Ago78, quando um Soldado inexperiente foi ferido, o Sr Cel CPI e o
encarregado deste IPM, que, na qualidade de assessor de operações do ComandoGeral, o acompanhava, sentira de perto a falta de coordenação das ações.
Usou-se helicóptero para uma região de “locas” e cerrados denso, meio
incompatível para a localização dos marginais.
Dessa forma, os bandidos nunca seriam capturados, a menos que houvesse
um golpe de extrema sorte.
Pela televisão, assistimos a cenas ridículas de policiais fazendo cerco e
progredindo nas matas. Seria montagem de cenas?
Os jornais fotografavam policiais em posições inadequadas, como podemos
ver a progressão de um deles no Anexo I, com a boca do cano fuzil voltada para si.
O povo vivia num clima acentuado de terror, vendo a impotência policial. Os
“Piriás” eram endeusados. A tropa era desgastada.
3) A fase final das operações constitui o exemplo do que deve ser estudado e
erigido como modelo para que novos erros não sejam cometidos.
Vejamos os princípios basilares adotados:
a) Efetivo reduzido e selecionado, sob o comando de um oficial com tirocínio
e experiência;
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b) Levantamento prévio, minucioso e completo da situação, incluindo estudo
sobre o terreno, características dos marginais (fobias, hábitos, modus vivendi,
modus operandi, capacidade de deslocamento, tendências, etc);
c) Cobertura legal, com a expedição da ordem de prisão;
d) Deslocamento para a área de atuação;
e) Desdobramento do efetivo no terreno, usando as mesmas técnicas dos
“Piriás” para progressão e proteção;
f) Perseguição pertinaz, constante, de dia e de noite, sem preocupação com
chuva, frio ou sol, feriado, domingo ou dia santo;
g) Busca para circunscrever a área de atuação delituosa, vedando as brechas
de fuga;
h) Ação de forma técnica, racional e fria, usando, sobretudo, a Inteligência;
i) Ação silenciosa e sem alarde, porquanto a exploração pela imprensa
poderia impedir o êxito e criar clima psicológico desfavorável;
j) Atenção dada ao povo da região, procurando angariar-lhe a simpatia,
ouvi-lo com atenção e jamais explorá-lo ou praticar atos que tornassem a polícia
tão temida como os bandidos;
k) Checagem de todas as informações, mesmo as que parecessem tolas e
inconsequentes, mas sem emocionalismo.
Em linhas gerais, o Major Jurandyr e a sua equipe usaram esses princípios.
Chegou à região sem qualquer alarde; fez rigoroso estudo da situação,
embrenhou-se nos cerrados sem aparato; respeitou o povo e, finalmente, agiu com
tirocínio e inteligência, mormente no episódio final, quando, de maneira lógica,
deduziu os passos seguintes dos “Piriás”, que, deslocando-se à noite, não o fariam
pelos cerrados com vegetação densa e nem por estradas movimentadas; o provável
é que viessem pelo leito da ferrovia para ganhar a “Serra do Cabral”, mesmo porque
“era noite de Natal e a polícia deveria estar junto aos seus familiares”.
A imprensa só veio a conhecer o trabalho, quando este estava coroado de
êxito.
4) De tudo que foi exposto, entendemos que o assunto “Piriás” foi uma
operação penosa, cheia de insucessos, que deve ser objeto de um “Estudo de Caso”.
A conclusão do relatório do Major Jurandyr (fls. 20) é uma aula, e deve ser
aproveitada.
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O crime evolui, tanto os criminosos urbanos, como os rurais, tornaramse mais sofisticados, organizados e violentos. A resistência à ação policial que,
antigamente, era uma exceção, hoje virou rotina.
A polícia não pode ficar à esteira da criminalidade.
Por que não juntar o “Caso Piriás” a outros e desenvolver um criterioso
“Estudo de Caso” com o CAO do corrente ano, porquanto a escola, que não deve
divorciar-se da realidade, é o nosso melhor laboratório?
5. PARTE CONCLUSIVA:
a. As investigações:
1) Estas investigações desenvolveram-se procurando fazer um apanhado
geral de toda a trajetória criminosa dos delinquentes, razão pela qual fizemos uma
amostragem, ouvindo dezenas de testemunhas.
2) Todos os membros da Equipe de Capturas tiveram suas declarações
reduzidas a termo, visando a clarear as circunstâncias do encontro final.
3) As armas apreendidas dos “Piriás” foram submetidas a exames de
eficiência.
4) As fortes chuvas que caem sobre a região impediram-nos de promover
uma reconstituição com peritos da Polícia Técnica, como era nosso desejo;
entretanto, o esboço elaborado pelo Major Jurandyr, e juntado a estes autos, dános uma boa visão da cena final.
5) Os cadáveres foram necropsiados; no entanto, o Instituto Médico-Legal
ainda não nos enviou o “Laudo Pericial”.
b. Aspecto Legal da ação Policial:
A ação policial, no caso em exame, revestiu-se de toda a legalidade.
A patrulha comandada pelo Sgt Rômulo defrontou-se, na madrugada do
Natal/78, com dois bandidos altamente perigosos, que, em vezes anteriores,
haviam demonstrado sobejamente que não se renderiam.
Por outro lado, se os policiais permitissem que eles ganhassem os “cerrados”,
estariam diante de mais uma diligência frustrada.
Receberam ordem de rendição, mas preferiram desafiar as metralhadoras
policiais como sempre o faziam. E, a bem da verdade, tombaram lutando, até o
último alento, quando cravaram suas facas no terreno.
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O tiroteio, que teve início nas margens da ferrovia, prosseguiu pelo cerrado,
usando os marginais, na retirada, a tática de dispersão das forças de perseguição,
e caíram distantes.
Tivemos o caso típico da excludente de criminalidade, porquanto os
patrulheiros agiram no “estrito cumprimento do dever legal”.
O ato da polícia foi legal. Lavrou-se o Auto de Resistência. As testemunhas
foram os próprios policiais. Querer o contrário seria o inadmissível. Qual cidadão
ousaria passar as noites nos cerrados, enfrentando chuva e frio, para testemunhar
uma provável captura dos “Piriás”?
À guisa de ilustração deste relatório, busquemos um exemplo do Ministério
Público e da Justiça sobre o assunto, transcrito da Revista de Polícia (Rio de
Janeiro), Ano I, nº 1 –janeiro/78):
“II Tribunal do Júri
2ª Vara Criminal
Vigésima nona D.P.
Inq. nº 1.265/72
Oc. nº 6.114/72
P. nº 09/003.116-74
Trata-se de mais um confronto entre policiais e marginais, estes, que vieram
de morrer, identificados depois como:
JOINVILLE GUSMÃO DA SILVA OU JOSÉ JUARECI ROCHA, E JOSÉ
CARLOS DA SILVA, DE CORPO TATUADO Fls. 59).
A informação de fls. 29/33 faz impressionante relato da atividade criminosa
desses e de outros mafiosos, seus cúmplices, a dispensar maiores acrescimentos,
posto que rigorosamente fidedigna.
A verdade é que, em razão das suspeitas que despertavam, foram eles
perseguidos pelos policiais. Tirotearam. Morreram.
Utilizavam, com placa fria, veículo comprovadamente roubado, na véspera,
(fls. 14).
Merecem lidas as declarações de NEYCY DE OLIVEIRA ARAÚJO (fls.12)
e de
GLÓRIA ELIAS DA COSTA (fls. 45), amásia do falecido JOSÉ LAÉRCIO
DA ROCHA.
Ação, pois, legítima, exaustivamente demonstrada a recomendar, por isso
mesmo, o arquivamento do inquérito como ora se postula.
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Arquivamento, como se espera, convirá se remeta cópia da presente
promoção e do despacho de V. Exa., ao Exmo. Secretário de Segurança Pública
para as devidas anotações, inclusive nos assentamentos dos policiais CLAUDIR
MONTEIRO e SARANDY DE OLIVEIRA. Rio, 1º de julho de 1974. (ass.) –
NADER COURI RAAD – 18º Promotor Público.
“2ª VARA CRIMINAL”
Os indiciados, policiais lotados na 29º DP, quando em serviço de ronda,
tiveram a atenção despertada por dois indivíduos, que em um auto Volkswagen,
tipo “fuscão”, procuravam fugir, ante a aproximação da viatura policial.
Obedientes ao dever, perseguiram os suspeitos, que contra eles passaram a
atirar.
Os policiais então responderam, como deviam, aos tiros.
Atingidos, tais indivíduos morreram.
A prova demonstra que as vítimas JOINVILLE GUSMÃO DA SILVA OU
JOSÉ LAÉRCIO DA SILVA e JOSÉ CARLOS DA SILVA ou PEDRO PAULO DA
SILVA, eram perigosos, e não deixaram aos indiciados outra alternativa.
Em tais circunstâncias os policiais precisam agir com coragem e energia.
Triste seria, se, por covardia ou fraqueza, tivessem deixado que os marginais
fugissem.
Assim, odioso seria processar-se, ainda, aqueles que, indiscutivelmente,
correram grave risco em obediência ao dever de reprimir o crime.
E, no momento, em que determino o arquivamento deste inquérito, rogo a
Deus, que, em situações iguais, se algum tiver que morrer, seja sempre o marginal.
Cumprida a promoção, arquive-se.
Em, 19.08.74. (ass.) MELIC URDAN, JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL.”
Em verdade, estamos diante de uma situação em que os componentes
da patrulha comandada pelo Sargento Rômulo foram vítimas de resistência
quando cumpriam uma ordem legal de prisão. Não podem ser qualificados, nem
indiciados, nem identificados, porquanto não cometeram infração penal. A ação
policial não se caracterizou pela antijuricidade. A dos marginais sim, quando
responderam com fogo, o que lhes era comprovadamente peculiar, a ordem de
rendição.
c. Proposição Administrativa:
Os policiais militares são os agentes da ordem e da tranquilidade social.
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São os protetores da comunidade.
A Polícia Militar é a instituição que, no quadro do Sistema Operacional de
Segurança Pública, tem o dever constitucional de assegurar a manutenção da
ordem pública.
Na sua existência secular tem sabido cumprir a sua missão. Os “Piriás” não
foram o primeiro caso nem será o último.
No presente caso, as comunidades apelaram para a Corporação e obtiveram
a resposta. A jornada foi espinhosa, mas a Corporação não desertou.
A equipe do Major Jurandyr, representando a Polícia Militar, soube cumprir
com o dever. Quando as famílias comemoravam o Natal, homens exaustos por
noites indormidas e de peregrinação pelos cerrados, distantes de seus familiares e
mesmo sem saber se voltariam, estavam atentos, apesar do frio e da chuva.
A bravura inexcedível, o destemor, o senso apurado do dever e a intrepidez
desse pugilo de homens permitiram que a população de uma extensa e rica região
do Estado voltasse a usufruir um clima de paz e trabalho.
Diante disto tudo, este encarregado do IPM, cumpre o dever de discriminar
os nomes dos membros da equipe e recomendá-los à condecoração de “mérito
profissional”, a fim de que o exemplo desses homens abnegados fique assinalado
com tintas indeléveis:
- Major PM Jurandyr Afonso Marino, QCG;
- 1º Sgt PM Wlamir Pereira, 14º BPM;
- 2º Sgt PM Rômulo Aguilar Faria, 14º BPM;
- Cabo PM Reinaldo Belz, 14º BPM;
- Cabo PM José Teotônio Lopes, 14º BPM;
- Cabo PM Nelson Pereira dos Santos, 3º BPM;
- Soldado PM Antônio Adriano de Matos, 3º BPM;
- Soldado PM Pedro Pereira Machado, 3º BPM.
d. SOLUÇÃO:
Louvando o empenho e dedicação do Escrivão deste IPM – 1º Ten PM Paulo
Roberto da Silva (2º) – que, sem prejuízo de suas atribuições na PM3, não mediu
esforços para levar a bom termo os seus encargos, concluímos:
1) Os marginais Orlando Patrício da Costa e Sebastião Patrício da Costa,
conhecidos por irmãos “Piriás”, por reiteradas vezes resistiram a tiros a ação legal
da Polícia Militar, e, por volta das 05:10 horas do dia 25Dez78, na localidade
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de Barra do Riacho do Lavado (município de Lassance), ao assim procederem,
morreram em tiroteio com uma equipe de captura;
2) Os policiais militares – 2º Sgt PM Rômulo Aguilar de Faria, Cabo PM José
Teotônio Lopes e Soldado PM Pedro Pereira Machado – membros da equipe do
Major PM Jurandyr Afonso Marino, ao travarem o tiroteio que resultou na morte
dos marginais, fizeram-no em “estrito cumprimento do dever legal”;
3) O desempenho de toda a equipe do Major PM Jurandyr caracteriza-se
“ato meritório” que deve ser considerada pelo Comando da Corporação;
4) E como os fatos apurados, no que tange aos elementos da Polícia Militar,
não constituem crime nem transgressão disciplinar, e sim, manifesto ato meritório,
sejam os presentes autos encaminhados ao Sr Cel PM Walter Rachide Bitar, Chefe
do EM/PM, a quem compete homologar, ou não, esta solução, e encaminhar os
autos investigatórios à Justiça Militar Estadual.
Quartel em Belo Horizonte, 30 de janeiro de 1979.
- KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA – TEN CEL PM - ENCARREGADO DO IPM
REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Extrato do Processo 5.607 – Justiça Militar Estadual – fls. 362 a 364 –
contendo a cota do Representante do Ministério Público e despacho do Juiz
Auditor, datado de 05Mar79, referente ao IPM que apurou a morte dos Irmãos
Piriás, em 25Dez78, no enfrentamento com uma equipe de capturas da PMMG –
MM Juiz Auditor,
1)Em que pese tratar-se de fato público e notório, não deixamos de ler este
IPM. Fomos aos seus depoimentos, documentos e às peças para ele carreadas.
Apenas anotamos a falta dos exames periciais (necroscópicos) dos dois irmãos
mortos, e da homologação da solução nele apresentada. Quanto aos primeiros,
informa o digno Encarregado do IPM que ainda não os havia recebido do órgão
próprio. Por certo, quando remetidos a esta Justiça, serão aqui juntos. Quanto à
segunda, trata-se de pequeno lapso o esquecimento de sua anexação, já que é fácil
deduzir a sua existência pelo documento de fls. 359.
E nem deles precisamos para fincar a nossa posição. Por coincidência, os dois
IPM que apuraram a morte do Sd Santos de Paula, um deles, e do Sgt. José Rosário
da Silva e do Sd José Roberto Silva, o outro (se nãos nos falham apontamentos),
vieram ter às nossas mãos. Naquela oportunidade, pedimos a sua remessa ao Juízo
de Direito da Comarca de Sete Lagoas, como de Lei. Entrementes, não deixamos
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de ficar estarrecidos com os bárbaros e covardes assassínios de modestos militares,
inclusive chefes de família, cometidos pelos chamados “Irmãos Piriás”.
Por sua natureza homicida, insensível e cruel, sobejamente conhecida,
não se fazia mister ser detentor de dons superiores para se chegar à conclusão
de que referidos marginais jamais se entregariam vivos. Aliás, antes dos diversos
confrontos entre partes, os policiais militares não deixaram de tentar a sua
rendição.
Por tais motivos, bem assim por mais que dos autos consta, pedimos
o seu arquivamento por entender que os Policiais Militares que capturaram
mencionados criminosos agiram em estrito cumprimento do dever legal, e,
mesmo, em legítima defesa. Não vemos como denunciá-los se as provas à nossa
disposição são robustas, induvidosas e inatacáveis.
2) Muito ganhamos com a leitura deste feito, sobretudo pela atenção que
certos dados nos mereceram (procuramos sempre marcar a folha ao lado). Mas a
verdade que queremos realçar é que de o ler necessidade não havia. Estamos diante
de um Relatório, a partir de fls. 286, que, sobre ser uma peça de elevada cultura e
notável tirocínio, ainda se constitui num retrato sem par de todo o processo.
3) No primeiro semestre de 1978, tivemos ensejo de requerer fosse remetido
expediente ao Sr. Diretor de Pessoal da PMMG, noticiando a nossa admiração e
orgulho pelo procedimento de determinado soldado. Também agora, sentimos
um indelével dever de pedir a mesma providência em relação aos militares que,
com toda a sorte de riscos pessoais, trouxeram novamente a paz e a tranquilidade
a toda a região onde sobreditos marginais vinham atuando. E os seus nomes estão
às fls. 319, observando que em outras folhas, como a 19, constam também outros
nomes que não os que participaram, especificamente, da ação final.
4) Finalmente, reafirmando o pedido de arquivamento retro efetuado, ainda
gostaríamos de requerer a V. Exa. ofício ao MM. Juiz de Direito da Comarca de
Sete Lagoas, pedindo sejam-nos devolvidos os dois processados para lá remetidos,
a fim de serem a este apensados e em nossa Justiça Militar arquivados.
Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 1.979, domingo de carnaval.
As) Faiçal A. Assrauy – Promotor de Justiça Militar.
EM TEMPO: pedimos torne sem efeito o que consta do item 3 retro
(manuscrito com rubrica do Promotor de Justiça).
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DECISÃO JUIZ AUDITOR
Conclusos os autos ao MM Juiz Auditor de Justiça Militar, em 02Mar79,
obteve o seguinte despacho:
I – Deferido o pedido de arquivamento feito pelo órgão do MPM supra.
Remeta-se o presente à Corregedoria do Eg TJM/MG para os fins de direito.
II – Indeferido o pedido de requisição de processos ao MM Juiz da Comarca
de Sete Lagoas/MG pela preclusão impeditiva temporal, e consumativa.
Belo Horizonte, 05/março/1979. Assinatura do Juiz Auditor (ilegível)
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CAPÍTULO 13

NO ENTREVERO DAS OPERAÇÕES

SEÇÃO I
CARACTERÍSTICAS DE UMA ÉPOCA
1967 – Nesse ano, guapos e com sonhos mirabolantes, retornaram ao Brasil
inúmeros adeptos do “marxismo-revolucionário”, que haviam cursado escolas no
exterior, mormente em Cuba e China. Deste último, vinham imbuídos, em alta
dose de fanatismo, dos paradigmas da “Revolução Cultural”, que se caracterizara
por violência inaudita, conforme se depreende da transcrição abaixo (site
pt.wikipedia.org/wiki/Revolução_Cultural_Chinesa – acessado em 13/12/2020):
“A Grande Revolução Cultural Proletária (conhecida como Revolução Cultural
Chinesa) foi uma profunda campanha político-ideológica levada a cabo a partir
de 1966 na República Popular da China, pelo então líder do Partido Comunista
Chinês, Mao Tsé-Tung, cujo objetivo era neutralizar a crescente oposição que lhe
faziam alguns setores menos radicais do partido, em decorrência do fracasso do
plano econômico Grande Salto Adiante (1958—1960), cujos efeitos acarretaram a
morte de milhões de pessoas devido à fome generalizada conhecida como a Grande
Fome Chinesa.
A campanha foi acompanhada por vários episódios de violência, instigada
principalmente pela Guarda Vermelha, por grupos de jovens oriundos dos mais
diversos setores (militares, camponeses, estudantes, elementos do partido, governo,
etc.) que, organizados nos chamados “comitês revolucionários”, atacavam aqueles
suspeitos de deslealdade política ao regime, à figura de Mao e ao Maoísmo, a fim
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de consolidar (ou restabelecer) o poder do líder onde fosse necessário. Os alvos
da Revolução eram membros do partido mais alinhados com o Ocidente ou
com a União Soviética, funcionários burocratas, e, sobretudo, intelectuais (antiintelectualismo). Como na intelectualidade se encontravam alguns dos potenciais
inimigos da revolução, o ensino superior foi praticamente desativado no país. Foi
neste período que se alavancou a produção e distribuição de O Livro Vermelho, a
coletânea de citações de Mao que exaltam sua ideologia e professam uma forma de
culto à sua personalidade.
Incidental ou intencionalmente, o movimento acabou enfraquecendo os
adversários de Mao e representou uma depuração partidária, contra o revisionismo
que se insinuava. O processo foi oficialmente terminado por Mao, durante o IX
Congresso do Partido Comunista da China em abril de 1969. Todavia, especialistas
afirmam que ele durou, de fato, até à morte de Mao, em 1976, e a subida ao poder
de Deng Xiaoping, então Secretário-Geral do Partido, o qual, gradualmente, deu
início às mudanças nos rumos políticos e econômicos do país. Pouco depois da morte
de Mao, os membros do grupo denominado Camarilha dos Quatro — Jiang Qing,
esposa do líder falecido, Zhang Chunqiao, Wang Hongwen e Yao Wenyuan — foram
presos sob as acusações de ambicionarem tomar o poder e terem cometidos excessos
por ocasião da implementação e consolidação da Revolução Cultural.
A questão de como uma luta pelo poder atingiu níveis tão elevados de violência
e desordem social tem intrigado historiadores e especialistas em psicologia de massa
e, em decorrência disso, têm sido publicados inúmeros estudos acadêmicos, tanto na
China como fora dela, que tentam dar explicações sobre as causas dos acontecimentos
daqueles anos.”
Aqui, o grupo subversivo, na ânsia de implantar a ditadura do proletariado,
modelo “maoísta”, dividiu-se no tocante à estratégia. O Partido Comunista do
Brasil – PC do B, liderado por João Amazonas e Maurício Grabois, optou que a
“tomada do poder” far-se-ia via Guerrilha Rural, que seria implantada em trecho
favorável da Floresta Amazônica (nasceu a Guerrilha do Araguaia). De outro
lado, Carlos Marighella, que fora expulso do Partido Comunista Brasileiro-PCB,
e fundara o grupo dissidente Aliança Libertadora Nacional-ALN, preconizava a
Guerrilha Urbana. Em outra vertente, na liderança do MR8, Lamarca (capitão
desertor do EB) tentou criar um foco no sertão baiano, onde foi eliminado.
Do pensamento à ação, Marighella estruturou poderoso esquema, instruiu
e distribuiu manuais didáticos, e partiu para a ação violenta nas grandes metrópoles. Dois direcionamentos principais colocaram as forças da ordem em alerta:

548

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
600
Book -AndarilhoKlinger.indb
548

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:39:16
10/05/22
15:46

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

sequestro de embaixadores, para troca de prisioneiros, e assaltos a bancos, seguidos de assassinatos de inocentes, com fins de desapropriação e suporte financeiro.
1968 – Assaltos a bancos, iniciados no Rio de Janeiro e São Paulo, espalharamse por outras capitais e grandes cidades do interior. A Guerrilha Urbana mostrava
seu poder.
Em Minas Gerais, encontrava-me como Delegado Especial de Polícia/
Mantena, e recebi ordens para manter a segurança das agências bancárias: Banco do
Brasil e Banco Mineiro da Produção. De um modo geral, a Polícia Militar ficou com
o encargo em todo o Estado, e o mesmo ocorreu nas demais Unidades Federativas.
O Governo da Revolução, diante do avanço guerrilheiro, criou, em 1969, a
Segurança Privada, obrigando os bancos a assegurarem a própria defesa contra
as investidas dos assaltantes. Diversas empresas surgiram, e 1970 foi o ano do
apogeu dessas empresas que, ao longo da década, expandiram-se e aboletaram-se
em outros nichos.
Quais eram os detentores do Know How da segurança? Os oficiais e sargentos
das Polícias Militares; os Delegados de Polícia de Carreira e agentes preparados.
O certo é que a nova situação provocada pela esquerda-comunista que pleiteava o poder pela violência, abriu mercado de trabalho privado para os agentes
públicos da segurança. A PMMG teve muito desvio de função com assessoramento técnico das empresas de segurança, ou mesmo com participação societária
por vias travessas (empresas em nome de esposa ou parentes). Tivemos, inclusive,
oficiais que, diante do agigantamento de suas empresas, se transferiram para a
reserva não remunerada.
A onda da Segurança Privada, atraindo, maciçamente, os principais
quadros – emprego integral ou desvio de função – afetou a operacionalidade das
Corporações Policiais.
O Cmt Geral – Cel Carlos Augusto da Costa – sentiu o problema, e buscou
uma intervenção enérgica. Arregimentou a oficialidade para o dever, e emitiu a
rigorosa Dtz 1/11-PM Nov/78, documento que causou repúdio e resistência entre
os que direcionavam esforços para a Segurança Privada em detrimento da Missão
Policial-Militar.
Quando me despedi do Cmt Geral, Fev79, para o Curso Superior de Polícia
em São Paulo, encontrei-o bem eufórico. A Operacionalidade da PMMG se
elevara por efeito das ações desencadeadas por força da Dtz 1/11-PM Nov/78.
Dizia-me ele, às vésperas de passar o comando, que deixava uma Polícia Militar
cumprindo a missão.
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Jul79 – Concluído o CSP, retornei de São Paulo. O quadro não era o mesmo.
A revolucionária Diretriz do Cel Carlos Augusto estava, tacitamente, revogada.
Os interesses da Segurança Privada novamente se impunham com suas propostas
atraentes, desviando inúmeros servidores da função. A Operacionalidade caíra.

SEÇÃO II
– ERRADICAR O CAOS –
A) RECEPÇÃO INDESEJÁVEL
26Jul79 – 5ª feira – Retornando de São Paulo, apresentei-me ao novo Chefe
de Estado-Maior: Cel Cícero Magalhães. Minha expectativa, e quase certeza, era
reassumir a PM3, pois não fora exonerado. O Chefe do EM, com ar misterioso,
disse que o Cmt Geral me reservava diferente missão, não esclarecendo o que
seria.
Ressabiado, comecei suposições mentais. O Cmt Geral – Cel WVA – não
era homem de operação. Sempre estivera em missões de gabinete. Centralizador,
impunha, não dialogava. Antes de chegar, soubera que quem não se afinasse,
subserviente, iria para o “corredor’; aliás, o que já acontecera com o dinâmico
Cel Celso Sérgio Ferreira. Nosso trabalho de recuperação da operacionalidade
na PM3 fora desfigurado: a Dtz 1/ 11-PM Nov/78 ignorada; a revista O Alferes
congelada... Outrossim, tivera em relação a ele um problema que me aborrecera
em Abr78: meu ato de promoção a tenente-coronel, anunciado no Estado de Minas
e na folha de reportagem do MG, fora retirado do Órgão Oficial no momento
de publicação, e substituído por seu primo; meu dissabor se deu porque recebi
telegramas parabenizando-me por uma promoção que não se efetivara.
Com espírito de prevenção, acompanhei o Chefe do EM até o Cmt Geral.
Recebeu-me sorrindo, com sua verve de ironia, perguntando-me: – “Já comprou
seu jaleco? ” Diante da minha resposta de não entendimento, ele retrucou: – “Você
será o novo Diretor do Hospital Militar”. Não aguentei. Pensei: “daqui saio preso”. E
desabafei, em palavras impossíveis de reproduzir – “recuso-me, não sou salvador
de vidas, nem homem para ser arquivado, meu assunto é matar bandido...” “o
senhor, homem de gabinete, detesta os que arriscam a vida na operação...”. Isto foi
o mínimo que falei. O Cel Cícero, meu amigo de anos, inclusive por sintonia de
ideais na operação, olhava-me com olhos estatelados; o Cmt Geral pulsava suas
veias do pescoço.
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Ao final, sua recomendação ao Chefe do EM:– “O tenente-coronel Klinger
aguardará ordens em casa”.
Acompanhando-me, o Cel Cícero censurava-me: – “Klinger, você voltou
doido de São Paulo. Não estou reconhecendo-o. O Cmt Geral deveria prendê-lo”.
Retruquei: – “Sim, prender, mas não me fazer de tolo, arquivando-me...” No
seu gabinete, aconselhou-me a descansar em casa e acalmar-me. Ele iria tentar
resolver o problema com o Cmt Geral. Deveria aguardar suas ordens.
B) MISSÃO INESPERADA
Na minha residência, conhecendo o destino dos que “aguardavam em
casa”, relatei o fato à minha esposa, e disse-lhe que, como o Cmt Geral deveria
permanecer no mínimo um ano e meio, eu ia tentar o exercício de alguma
atividade privada enquanto estivesse no “corredor”.
No domingo, 29Jul, lendo os jornais, estes noticiavam que os operários da
Construção Civil entrariam em greve na 2ª feira, 30Jul.
Na 2ª, mesmo sabendo da greve, resolvi, por volta das 10h00, comparecer
ao Unibanco, na avenida João Pinheiro, ajustar minha conta corrente, que fora
operada por minha esposa, no meu período de São Paulo. Imaginei encontrar
a cidade coalhada de PMs. Ao passar próximo à estação ferroviária, tive de
contornar, pois os grevistas estavam reunidos agressivamente, e tentavam
incendiar um caminhão do Corpo de Bombeiros. Só vi os bombeiros apagando o
fogo, mas nenhum PM nas ruas. Estranhei!
Estando no interior do Unibanco, vejo adentrar, arfante, um oficial da PM3
– 1º tenente Paulo Roberto. Dirigiu-se a mim: – “O Cmt Geral está convocando o
senhor ao gabinete, com urgência”. Mesmo em trajes civis, acompanhei o oficial.
No gabinete do Cmt Geral, encontrei-o agitado, ao lado do Chefe do EstadoMaior. Dirigiu-se a mim de supetão: – “Klinger, o CPC está de férias, a cidade uma
balbúrdia. Assuma o comando e restabeleça a ordem. Requisite tropas e meios em
meu nome...”. Ponderei que precisaria de Radiopatrulhas, porém o comandante do
batalhão era mais antigo. Ele retrucou que estava dando ordens no sentido de que
todos me acatassem.
Ao sair do gabinete, recomendei ao tenente Paulo que convocasse todos
oficiais alinhados à nossa equipe, e determinei que o motorista da PM3 buscasse
a farda de combate em minha residência. O primeiro que encontrei foi o major
Jurandyr Marino... Em seguida, vieram major Tarcísio Rolino, Capitães Euro,
Alaim, Amauri e outros... Ocupei uma sala no Estado-Maior e, de imediato,
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estruturei as diretrizes para montar um Batalhão Provisório de Choque: Um
Esquadrão de Radiopatrulhas, um Esquadrão de Cavalaria, Cia de Choque do 1º
BPM, Cia de Choque do 7º BPM, Cia de Alunos do CEFAP...
As ordens foram expedidas, porém havia um senão. A PMMG, apanhada de
surpresa, tivera atividades de fim de semana, e os batalhões da capital, inclusive
os educandários, teriam chamada às 13h00. No estouro da baderna, na parte da
manhã, a única tropa disponível: uma Grande Banda de Música que ensaiava para
apresentação de porte. Esta, armada de revólver e cassetete, fora mandada para o
local dos conflitos, que se deslocara pela avenida Olegário Maciel, com destino ao
antigo estádio do Atlético, que estava sendo derrubado para construção de um
Shopping (Diamond Mall).
Acompanhado de oficiais, e alguns sargentos arrebanhados no Estado-Maior,
dirigi-me ao epicentro da arruaça promovida pela Construção Civil. Encontrei
nossa tropa de músicos encantoada, prestes a cometer uma bobagem. Os
arruaceiros avançavam e atiravam pedras, enquanto um grupo incendiava veículos
(o automóvel do jogador de seleção, Bougleaux, um dos veículos incendiados).
Fiz um recuo tático, mas deixei a tropa à vista. Recomendei aos oficiais
e sargentos que recolhessem todos os cartuchos, ficando os músicos com os
revólveres inoperantes. A desordem dos pseudogrevistas era total. Embora não
dispondo de material de controle de distúrbio, mormente bombas de efeito moral,
consegui avançar organizadamente como dissuasor psicológico.
O certo é que a tropa, sob comando, logrou circunscrever os agressivos
operários, mas minha situação era tênue. Se eles desconfiassem da fraqueza
da tropa, teria problemas. Contudo, eis que, por volta das 13h00, chegou-me
o primeiro reforço: a Companhia de Choque do 7ºBPM/Bom Despacho, sob o
comando do 1º tenente Lacerdino e oficiais de grande envergadura (Baía, Moura,
Belione...). O impacto dessa tropa assegurou-me absoluto controle. Meia hora
após, surge um Esquadrão de Cavalaria comandado pelo 1º Ten Murilo, e também
as primeiras Radiopatrulhas. E o reforço continuava: Cia de Choque do 1º BPM e
Cia de Alunos do CFAP.
O Batalhão Provisório de Choque estava estruturado e com pleno controle
da situação. Retiramos os arruaceiros do local, fonte de pedras e paus para atacar
a tropa. Conseguimos recolher um cadáver – operário assassinado pelos próprios
grevistas, e prender dois armados. Logramos identificar lideranças e colocá-las
sob nossas vistas.
Ao anoitecer, estando a situação sob absoluto controle, as lideranças liberaram
os grevistas, marcando reunião na manhã de terça-feira, em frente a rodoviária.
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Recolhi a tropa no CFAP, por volta das 22h00. Chamada prevista para
06h30 de 31Jul, 3ª feira. Alojamos a Cia de Choque do 7º Batalhão, e solteiros
que desejavam dormir no quartel, e autorizamos os casados a dormir em suas
residências. Permaneci até mais tarde com os oficiais, checando as hipóteses do
dia seguinte, pois novas greves eram anunciadas.
C) A SEQUÊNCIA DE PARALISAÇÕES
2º Sem/79 – O Ato Institucional 05 e todos os outros foram revogados em
13Out78, por força da Emenda Constitucional nº 11, no Governo Geisel. Os
exilados tinham retornado, e desenvolviam ações em liberdade absoluta, inclusive
política, sob o Governo do General Figueiredo. O Congresso votava anistia ampla,
geral e irrestrita sob pressão da opinião pública.
Dentro do contexto, manifestações em todos os segmentos. Os trabalhadores
em geral, após anos de contenção, soltaram os anseios reprimidos. A greve da
construção civil, desorganizada e violenta, fora um alerta.
A partir de 1ºAgo79, a RMBH, e algumas cidades do interior, foram palco de
sucessivas paralisações.
31Jul – As 07h30 estava com o Batalhão de Choque ocupando pontos
estratégicos do centro de BH, e pronto para intervir em qualquer local da RMBH.
Desde o início, controlando as lideranças que emergiram do lado dos
trabalhadores, e movimentando os dirigentes das grandes empresas da construção
civil para o diálogo, conseguimos total controle da situação. Isto foi fundamental,
porque, concomitantemente, o grito dos metalúrgicos se levantou.
O agosto adentrou com greves sucessivas de todas as categorias. Enquanto
resolvíamos, interferindo e parlamentando com trabalhadores e patrões – usando
força dissuasora quando necessário – mal um movimento se encerrava, outro já
surgia. Tivemos de reforçar o batalhão provisório com mais tropa da capital e do
interior (veio uma Cia de Juiz de Fora), e o Cmt Geral suspendeu as aulas do D.I.,
criando-se um novo batalhão sob o comando do TC Dorgival.
Greves mais longas ou rápidas – cada momento uma categoria se manifestava:
transportes, comerciários, funcionários públicos municipais, bancários... Esta
última provocou a vinda do líder paulista – Lula – com o qual nos entendemos, e
logramos êxito. A instabilidade durou até o dia 22Ago79, 4ª feira.
24 dias, comandando Tropa de Choque provisória, adestrada em plena ação.
Energia e controle. Nenhuma ação fora do eixo que pudesse servir de exploração
pela imprensa.
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A partir de 31 de julho, não obstante o movimento grevista intenso, às
vezes com a criação de pressão psicológica por parte de lideranças radicais,
não mais se repetiram os vergonhosos acontecimentos do 30 de julho, quando
trabalhadores da construção civil, desordenados e sem liderança, queimaram
carros, apedrejaram lojas e puseram a cidade em polvorosa. A Polícia Militar teve
pleno controle da situação.
Nesse interregno, preparei um relatório para o Cmt Geral – mais ou menos
cinco laudas datilografadas, contendo “verdades fortes e cruas” – mostrandolhe a conveniência de se criar um Batalhão de Choque permanente, porquanto a
corporação não mais poderia ser surpreendida como o fora.
No dia 22Ago, à noite, quando se encerrara a última greve, encontrava-me
em frente ao Cine Brasil, dando ordens para recolhimento da tropa e instruções
para desmobilização no dia seguinte, recebo, via rádio, ordem do Cel Welther, para
aguardá-lo no local. Minutos depois, ele chegou, vindo do Palácio da Liberdade,
onde acompanhava os movimentos grevistas com o Governador Francelino e o
Chefe da Casa Militar.
Dei-lhe ciência de toda a situação e das medidas que estava adotando para
desmobilização do Batalhão de Choque Provisório no dia seguinte. Tivemos
uma conversa tranquila e longa no interior de um dos micro-ônibus. Disse ele
que o meu relatório mostrava uma realidade que tinha de ser corrigida; que o
Governador aprovara a criação do Batalhão de Choque Permanente, com sede
na Capital. Contudo, o Decreto de criação só poderia ser emitido após aprovação
do Estado-Maior do Exército, via Inspetoria Geral das Polícias Militares-IGPM.
Esclareceu que o documento de proposição, fundamentado em meu relatório,
fora encaminhado através do I Exército, sediado no Rio de Janeiro, e que, segundo
a IGPM, demoraria de quatro a cinco meses para uma decisão, mas o Governador
Francelino tentaria agilizar em Brasília.
Nossa conversa avançou, quando o Cmt Geral me afiançou que, criado o
Batalhão de Choque, caber-me-ia comandá-lo e estruturá-lo. Agradeci-lhe a
confiança, e coloquei-me à disposição, momento em que ele me consultou se,
nesse tempo de espera, aceitaria comandar um batalhão que estava a exigir uma
“mão forte”. Prontifiquei-me, respondendo-lhe que, em sendo comando de tropa,
ele poderia enviar-me para qualquer região do Estado. Então, recebi o convite
para comandar o 1º BPM, denominado Batalhão de Guardas.
Aceitando o convite, manifestei-lhe minha alegria em retornar à Unidade
que fora minha primeira escola do oficialato. No entanto, seu alerta, mais ou
menos nestes termos: – “O batalhão está praticamente acéfalo; o comandante
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montou nas proximidades uma escola de formação de vigilantes que se tornou
seu foco e da maioria dos oficiais; como é meu colega de turma, e acha-se prestes
a ser transferido para a reserva, prefiro substituí-lo; espero que você, com a sua
experiência de comando e disciplinador, faça, nesses poucos meses, o batalhão
retomar o rumo certo”.

SEÇÃO III
COMANDO DO BATALHÃO DE GUARDAS
A) ASSUNÇÃO DE COMANDO
Convite 22Ago, publicação imediata e, em 24Ago79, assumia o comando do
1º Batalhão. Embora os convites tivessem sido feitos por telefone do Gabinete do
Comandante-Geral, o comparecimento de autoridades e amigos foi maciço.
Sob a presidência do Cmt Geral, após os anúncios do Mestre de Cerimônia,
realizou-se a passagem regulamentar de comando.
Meu pronunciamento de assunção de comando, que ora transcrevo, foi
curto, mas deixei manifesta minha emoção de retorno à minha primeira escola da
vida de oficial, e a linha de conduta. Ei-lo:
“Há quase dezoito anos, deixei o convívio desta casa – o querido e respeitado
1º Batalhão de Infantaria, denominado Batalhão de Guardas.
Foi esta a minha primeira escola da vida, quando, trazendo nos ombros um
par de estrelas reluzentes e nas mãos o pergaminho da aprovação acadêmica,
transpus os seus vetustos umbrais e passei a integrar-me no cotidiano da caserna,
passei a participar dos embates da dura luta pela preservação da ordem pública.
Aqui, apreendi lições memoráveis com velhos e humildes soldados que
sabiam honrar e enobrecer a farda da milícia de Tiradentes.
Aqui, iniciei minha trajetória, saboreei o gosto das vitórias, mas também
provei o fel amargo das derrotas.
Aqui, digo-o com convicção, o jovem Aspirante de 21 anos, carregado de
sonhos, fantasias e ilusões, descortinou, pisou e encetou o desbravamento da
realidade da vida.
Hoje, reprisando o poeta famoso, retorno, e retorno como a ave que volta ao
ninho antigo; porém, fazendo um retrospecto da trilha percorrida, reconheço que,
ao contrário da imagem do poeta, não houve tão somente um longo e tenebroso
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inverno. Tivemo-los, mas também convivemos com as primaveras da vida, os
verões e os outonos...
Vivemos a vida como ela é, e como o Criador nô-la deu. Atravessamos
montes, galgamos escarpas e olhamos o mundo através dos píncaros. No entanto,
quando a embriaguez da glória nos envolvia, sentíamos aos nossos pés os vales
traiçoeiros e os pântanos escorregadios, e, não raro, eram nossos companheiros a
queda e a derrota. Reconhecíamos, na luta do reerguimento, a natureza da escola
da vida.
Meus camaradas – O jovem Aspirante que os mais antigos conheceram nesta
casa, e que, hoje, retorna como vosso comandante, traz consigo uma história
construída no cenário de lutas atrozes em prol da ordem e da tranquilidade do povo
mineiro. Traz vivência e traz experiência. Traz a cristalização e a sedimentação
dos valores cultuados pela centenária Força Pública.
O comando do 1º BPM, revestido de um conteúdo afetivo para este soldado,
é mais uma missão.
Devo conduzir homens para uma missão sublime.
Devo conduzir homens para velar pela segurança do cidadão.
Conduzindo homens para servir aos seus semelhantes, compreendo a
magnitude da missão, porquanto o ser humano é a síntese da obra do Criador
Incriado.
Nessa ótica de sublimidade, entendo que a trajetória que encetaremos daqui
para frente é uma caminhada conjunta, solidária, e envolta pelo ideal comum, pelo
ideal que representa a razão última da existência de nossa secular Corporação:
Assegurar paz e tranquilidade às comunidades mineiras e, se necessário, com o
sacrifício da própria vida.
Os pilares que sustentarão a nossa caminhada – do comandante ao mais
novo soldado – lastreiam-se nos valores do culto diário ao dever que nos foram
legados por nossos ancestrais – os construtores desta instituição.
HONESTIDADE, pressuposto básico para o exercício da função policialmilitar. A desonestidade, a corrupção, o achaque, a imoralidade são cancros
inconcebíveis no seio de nossa organização.
TRABALHO, porque somente através dele estaremos cumprindo a lei
Natural. O trabalho, retratado no exercício de nossa profissão, onde seremos fieis
cumpridores do dever, jamais confunde-se com a violência. Esta é incompatível,
pois rebaixa o policial que a pratica ao nível do mais mesquinho delinquente.
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O trabalho executado com entusiasmo e amor, coloca-nos em sintonia com o
universo.
DISCIPLINA constitui a base institucional, o alicerce, e ergue-se como
viga mestra da instituição policial-militar. Cultivá-la, em todas e quaisquer
circunstâncias, evidencia a estrutura sólida de nossa Corporação.
LEALDADE, que se impõe a todos, do superior ao subordinado, comandante
ao subordinado, do subordinado ao superior, dos irmãos de armas entre si. Nessa
caminhada solidária, não devemos dar agasalho à hipocrisia, à mentira, à felonia,
à traição, à intriga, à maldade... Ao contrário, o convívio do dia a dia, a comunhão
nas lutas deve ser desenvolvida à luz da sinceridade, do comportamento aberto,
da franqueza, da verdade e do companheirismo sadio.
Amparados nos pilares enunciados, temos a certeza de que atingiremos os
objetivos comuns.
No vosso comandante tereis o amigo e o companheiro leal; tereis o chefe que
saberá estender as mãos, que vos dará a vitória, e assumirá eventuais derrotas.
Todavia, na linha de Santo Agostinho, amamos os homens, e não, os seus pecados.
Não partilharemos desvios que incidam contra nossos pilares de valor.
Ampararemos os que vacilam, procuraremos soerguer os que caem, mas
não daremos guarida aos que tentarem solapar os princípios basilares de nossa
corporação, que ousarem violar o dever comum: sustentáculo moral e ético.
Partamos, pois, direcionados aos grandes ideais que nos animam.
Façamos da prece de Tagore, a nossa invocação a Deus, pois a jornada que
ora iniciamos, cujo marco assentamos, é a nossa participação na obra infinita do
Criador Incriado.
‘Senhor – Arranca, arranca de nossos corações a raiz da avareza, da cobiça.
Dá-nos força para suportar, sem esforço, nossas tristezas e alegrias.
Dá-nos força para fazer frutificar o nosso amor em benefícios.
Dá-nos força para jamais desprezar o pobre e o fraco, e não dobrar nossos
joelhos diante do poder do insolente.
Dá-nos força para agir com controle emocional e equilíbrio em quaisquer
circunstâncias.
Dá-nos força para elevar nosso espírito muito acima das futilidades.
Dá-nos força para submeter com amor nossa força à tua vontade.’
Assim, companheiros de jornada, com fé em Deus, na fortaleza inabalável
que Ele nos concede, estamos convictos de que chegaremos ao final da jornada. ”
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Feita a revista à tropa – comandante substituto, acompanhado do substituído
– e o anúncio ao Cmt Geral, procedeu-se ao desfile em Continência ao comandante
que assumira.
Em seguida aos cumprimentos de praxe, seguimos para o Gabinete do
Comando para inauguração de retratos de ex-comandantes na Galeria, inclusive
do comandante substituído.
Nesse interim, guardei um recado ao pé do ouvido de um dos ícones da
PMMG – Cel José Meira Jr – que, durante anos, comandara o Batalhão de Guardas,
e exercera os cargos de Chefe do Estado-Maior e Comandante Geral. Afastandome, disse-me ele: – “Klinger, nosso batalhão está acabando. Nossa esperança é sua
ação de comando...”
B) AÇÃO DE RESTAURAÇÃO
Escrever memórias é algo ingrato. Em face de amizade aos avoengos,
gostaríamos de evitar descrever fatos e situações desfavoráveis; todavia, não nos
é lícito omitir ou falsear realidades da época retratada. Quem lê memórias quer a
sinceridade, a lealdade nas descrições do pretérito.
Como dissera-me o próprio Cmt Geral, o que fora reafirmado pelo Cel
Meira, o batalhão entrara em degradação no cumprimento da missão. O Cmt
substituído, talvez por estar próximo da reserva, montara uma Escola de
Formação de Vigilantes, estruturando-a com apoio de alguns oficiais e praças,
como instrutores (inclusive mobiliários da unidade fora deslocado).
O desvirtuamento de foco provocara uma inércia operacional para um
batalhão que, além de administrar o canil, manter a guarda governamental e
dispor de uma Cia de Choque, responsabilizava-se por duas grandes áreas de
patrulhamento da capital: Centro da cidade e zona sul.
Assumindo o comando, afastei alguns oficiais e praças mais comprometidos
com apoio do Cmt Geral, e sem fazer alarde. Preenchi as principais funções com
oficiais reconhecidamente competentes: Maj Jayro, subcomando; Cap Amauri,
fiscal administrativo; Cap Lacerda, P/3; Cap Rubim; Ten Emiliano Vital, P/1; Ten
Edgar Eleutério, Secretário... O batalhão dispunha de excelentes oficiais, como
o Cap Gomide, que foram devidamente aproveitados no plano de reerguimento
da Unidade.
Estabelecemos um estreito relacionamento com as Delegacias Seccionais
do Centro da cidade e zona sul. Esta, dirigida por um Delegado de Carreira que
diziam inimigo da Polícia Militar. Visitei-o – Dr. Nilton Ribeiro de Carvalho –
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pessoa distinta, fácil convivência e grande competência profissional. Recepcionoume de forma muito gentil, dizendo que me admirava pelas informações de seu
irmão – Jorge Ribeiro de Carvalho – pois fôramos vizinhos de Delegacia no Vale
do Aço (ele em Cel Fabriciano, e eu em Ipatinga). Esclareceu-me que seu desejo
era trabalhar em sintonia com o 1º BPM, mas não sabia porque era tratado como
inimigo. Desfizemos as possíveis desavenças e, no dia seguinte, a meu convite,
visitou a Unidade com seus auxiliares, almoçando conosco.
A partir desses entendimentos, os bairros da zona sul sofreram um impacto
favorável na redução da criminalidade, graças a ação coordenada Polícia Militar x
Polícia Civil. Isto foi logo notado pelas comunidades dos bairros Santo Antônio,
Lourdes, Carmo, Luxemburgo, que através de empresários e moradores se
pronunciaram.
Com relação ao Centro da Cidade, o Delegado Seccional, um velho amigo,
também revelou o desejo unir-se ao batalhão para que, juntos, enfrentássemos o
descalabro da segurança pública. Estranhava essa autoridade, o papel passivo do
policiamento ostensivo que, além de reduzido não tinha nenhuma dinâmica de
atuação preventiva/repressiva. Realmente, ele tinha razão, porquanto a doutrina
imperante no Comando de Policiamento da Capital – CPC era no sentido de que
o patrulheiro apenas observava; só poderia agir se ocorresse o delito à sua vista,
ou quando chamado (absurda, mas era a doutrina da época!).
Como o batalhão não dispunha de radiopatrulha, instalei uma companhia
na rodoviária, lancei soldados com cães no patrulhamento geral, e consegui do
Comandante da Cavalaria uma atuação dinâmica, mormente no centro da cidade.
Em pouco tempo, apoiado por detetives da Seccional Centro, vimos decrescer a
ação dos marginais: ladrões, assaltantes e trombadinhas, que faziam a “festa”. O
povo sentiu e retribuiu em reconhecimento.
Tive problemas com o Comandante do Policiamento da Capital, pois meu
modo de atuar com a polícia de patrulha – abordagem de suspeitos, busca pessoal,
desarmamento... – contrariava sua doutrina. Logrei, através de entendimento e
apoio do Cmt Geral, resolver tudo na disciplina e boa paz. Minha visão, estribada
em vivência de profissionalismo, prevaleceu.
Dentro da linha de cumprimento da missão objetivando uma segurança
pública em favor da comunidade, o batalhão renovado em seus quadros e
ideais – instrução e engajamento – retomou o antigo prestígio. E nosso melhor
testemunho, foram os próprios servidores insatisfeitos com a antiga inércia, e a
manifestação de ex-comandantes, como o Cel José Meira Jr.
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Revigorando a Cia de Choque, a PM adquiriu seu primeiro veículo blindado,
para intervenção em situações críticas. Foi criado um Grupo de Operações, sob o
comando do Ten Eleutério, que se descolou ao Rio Grande do Sul para recepção
e treinamento do veículo inovador, juntamente como uma equipe de auxiliares:
Sgt. Emílio Foureaux, Sgt Baroni, Sgt Wanderley e soldado Paixão.
Minha passagem no comando do 1º BPM foi breve – 2ª quinzena Ago79 a 1ª
quinzena Jan80 – mas gratificante.
Dentro de meu estilo de comando, nos momentos mais difíceis dos
patrulheiros em operação – fosse noite, feriado, dia santo... – estive junto a eles.
Na noite de natal/79, já tendo conhecimento da criação do Batalhão de Choque,
que seria o meu destino, acompanhei a tropa, visitando os pontos mais sensíveis,
conversando com oficiais e praças em pleno local de serviço. À meia noite, dirigilhes do COPOM, a seguinte mensagem:
“Companheiros do 1º BPM – Aqui vos fala o vosso comandante. / Há diversas
formas de viver o espírito de natal. / A maioria do povo o faz no recesso de seus
lares. Contudo, pequena parcela da comunidade o faz de forma diferente e mais
sublime. São os médicos e enfermeiros a cuidar dos doentes nos hospitais; são os
guarnecedores das atividades essenciais: energia, transporte, comunicação etc; são
os policiais, guardiões da comunidade, que zelam pela segurança dos cidadãos. /
Vós, meus camaradas, fazeis parte dessa pequena parcela de profissionais que vive
o espírito de natal por sua ótica mais sublime. E isto é gratificante. / Continuais,
pois, a vossa vigília, a sociedade confia em vós, ela sabe que sob a vossa égide pode
comemorar com tranquilidade o momento do natal. / Como comandante, estou
ao vosso lado, e ratifico, nesta oportunidade, os votos de felicidade plena de que
sois merecedores, como homens que cumprem a missão como um sacerdócio. / A
consciência do dever cumprido é a maior recompensa do soldado... ”

06Mai1980 – o 1º BPM completou 90 anos
de existência. O Cmt TC Paulo Duarte
comemorou a data. Estive presente,
recebendo a placa alusiva ao evento, na
condição de 33º comandante da Unidade
que fez história na República.
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Na 2ª quinzena Dez79, liberado pela Inspetoria Geral das Polícias MilitaresIGPM/EB, o governo do Estado, emitiu Decreto criando o Batalhão de Polícia de
Choque, quando fui designado Comandante-Instalador.
Embora atuando de imediato na instalação do novo Batalhão, só transferi
o comando do 1º BPM ao tenente-coronel Paulo Duarte Pereira, em 17Jan80.
Quando mandei publicar o Boletim Especial 01, fazendo minha prestação ao
longo do exercício de comando, e publicando mensagem de despedida.
Trechos da mensagem publicada na íntegra no BE 01:
“Há pouco mais de quatro meses, assumi o comando do 1º BPM. Naquela
oportunidade, não escondi aos companheiros, o êxtase emocional que me inundava o
coração ao retornar, como Comandante, à Unidade que me agasalhara nos primórdios
da década de sessenta (...) Hoje, em decorrência da evolução organizacional da
Corporação, deixo este comando para instalar e estruturar o Batalhão de Polícia
de Choque. Foram cento e quarenta e três dias de trabalho árduo e insano, não
tenho modéstia de enunciá-lo, em prol desta Unidade, porquanto, assim o fazendo,
creio prestar minha homenagem, sincera e leal, a esta admirável equipe de oficiais e
praças, sem a qual não teria sido possível manter acesa e bem viva a chama do antigo
Primeiro Corpo Militar de Polícia (...) Comove-me lembrar as noites indormidas em
que a Tropa, consciente de seu papel social, desdobrava-se, visando impedir, com
denodo e amor à missão, a eclosão do delito (...) Comove-me lembrar o dinamismo
de meu Estado Maior, capitaneado pela figura exemplar do Major Jayro Gomes de
Oliveira, que não se limitava ao trabalho de planejar nos gabinetes, mas, se lançava
ao teatro das operações, em contínuas ações supervisoras, fazendo a Tropa sentir
o calor da presença do Comando (...) Meus camaradas! Deixando vosso convívio
salutar e amigo, entendo que, sem querer ser pretensioso, posso associar-me à vós,
num brado uníssono: DEVER CUMPRIDO (...) Concito-vos a continuar na mesma
trilha do dever, ombreados ao jovem e dinâmico comandante que me sucede – oficial,
cuja postura de chefe – forjada no cadinho da experiência, e no amor à corporação
por tradição de família, dispensa apresentação (...) Comandante Paulo Duarte, bem
sabeis que comandar o Primeiro Batalhão é uma responsabilidade pesada e grave.
É um comando diferente, porque nos acompanha um respeitável legado ancestral
(...) Contudo, tenho a convicção plena de que, sob sua liderança, esta Unidade
atravessará seus noventa anos impulsionada na mesma marcha ascensional que a
tem feito resplandecer ao longo dos tempos (...) No remanso da despedida, o soldado
que parte sente, a sopitar-lhe no peito, o sentimento do justo reconhecimento e da
gratidão. Reconhecimento ao Exmo. Sr. Comandante Geral – Cel Welther Vieira
de Almeida – que me fez depositário de sua confiança, proporcionando-me o
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exercício de um Comando altamente honroso e gratificante, e a quem externo meu
agradecimento pelo inestimável apoio...”.
A mensagem finalizou com a citação, em reconhecimento ao Chefe do
Estado Maior, Cel Cícero Magalhães, ao CPC, Cel Waldir Soares, e aos familiares.
O Cel Paulo Duarte Pereira, dentro de seu estilo de envolvimento pleno e
desprendimento para as operações, continuou a caminhada ascensional do 1º BPM,
inclusive promovendo inovações, como os Postos Móveis, utilizando Trailers.

O Cel Welther,
com a Tropa formada em
frente à Unidade, 24Ago79,
autoriza o início da
cerimônia de passagem
de comando.
Ao fundo, dois amigos
de Ipatinga:
Deputado Emílio Gallo e
empresário Pedro Linhares

Convidados – à esq:
terno e gravata, o saudoso e
leal Escrivão de Polícia em
inúmeras jornadas
– Almir Batista de Souza.
O garoto de braços
cruzados é meu filho
Alexandre; ao
fundo, minha esposa Zaíra.
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CAPÍTULO 14

A ERA DA TROPA DE CHOQUE

SEÇÃO I
NASCE O BATALHÃO DE CHOQUE
A) AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO
Em meados dezembro/79, chegou a autorização do Estado-Maior/EB para
criação do Batalhão de Polícia de Choque.
Via Decreto nº 20.337, 21Dez79, o Governador do Estado cria o Batalhão
de Polícia de Choque/BPChq, resultante da fusão da Cia de Choque/1ºBPM,
Cia de Choque 7ºBPM, Cia de Cães/1º BPM, Grupo de Operações Especiais/1º
BPM. Na sequência, foi extinto o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Praças-CFAP, cujas atividades, no tocante à formação de aperfeiçoamento de
graduados, retornou à Academia de Polícia Militar, e formação de soldados às
Unidades Operacionais.
O BPChq herdou o aquartelamento ocupado pelo CFAP, na rua Dr. Gordiano/
Prado, ao lado do Regimento de Polícia Montada/RPMont, e, para início de
administração a Cia de Comando e Serviços-CCS, que passou à denominação
de PCS-Pelotão de Comando e Serviços (Seção de Controle, Aprovisionadora,
Almoxarifado, Seção de Transportes...).
As transferências relativas ao 1º BPM fizeram-se sem problemas, pois, além
de ter sido designado comandante instalador/estruturador do BPChq, iniciei
o trabalho em 1ºJan80, cumulativamente com o comando do 1º BPM, que só
transferi em 17Jan80.
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A transferência concernente à Cia de Choque/7ºBPM-Bom Despacho exigiu
algum estudo de adequação. Os oficiais (Tenentes Lacerdino, Baía, Maurício e
Belione) vieram todos. Quanto aos praças mais ou menos 80% foram transferidos;
dos casados, um bom número, mesmo assim com prévia concordância.
Além da transferência compulsória de oficiais escolhidos para o núcleo
inicial (Capitães Amauri Meireles, Lacerda, Terra, Dalmir, Renato; tenentes
Eleutério, Rúbio, Severo...), com ajuda destes e de amigos, fizemos uma seleção de
praças no Batalhão de Radiopatrulha e unidades de área da Capital. O Cmt Geral
dera prioridade absoluta ao BPChq para a transferência de oficiais e praças.
Em fevereiro, tendo passado o comando do 1º BPM em 17Jan80, já me
encontrava com o BPChq em plena condição de operação, e selecionando sua
primeira Escola de Recrutas.
INTERAÇÃO COM SÃO PAULO
Importante lembrar que, na fase de estruturação do Batalhão de Choque,
interagimos bastante com a PMESP. Em Abr80, com um grupo de oficiais, visitei
o Comando de Choque, onde acompanhamos as ações das quatro unidades
vinculadas: 1º BPChq – ROTA, 2º e 3º Batalhões de Choque e Regimento de
Polícia Montada.
Nos meses seguintes, alguns oficiais foram enviados para estágios individuais,
inclusive no tocante ao uso de helicópteros.

Primeira equipe que
P
esteve em São Paulo,
es
A
Abr80.
E
Esq/p/dir:
C
Cap Lacerda,
T
Ten Assis, TC Ballog
((PM5/SP), TC Klinger,
G
Gen Braga (Cmt Geral),
C
Cel Guaicurus (Chefe
E
EM), Cap Terra, Cap
R
Renato, Cap Dalmir e
um oficial paulista.
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Gen Braga – Cmt Geral – e
TC Klinger – Cmt BPChq/MG –
trocam brindes

INADEQUAÇÃO DO AQUARTELAMENTO
Ao verificar as condições do aquartelamento que era cedido ao BPChq,
fiquei decepcionado, inclusive não entendendo como ali funcionara uma grande
escola. O prédio da década de 60 possuía no pavimento principal (comando,
administração, alojamentos, salas de aula...) tão somente uma laje precária;
inexistia cobertura. Assim, com as sucessivas chuvas por mais de 10 anos, a laje
foi deteriorando, ensejando vazamento de água em diversos pontos.
O comandante, TC Olavo de Almeida, que me entregava o aquartelamento,
mostrou-me uma pasta com diversos ofícios bem fundamentados, inclusive com
exuberância de fotos, em que pedia providências aos diversos órgãos superiores
(Comando Geral, Estado Maior e Diretoria de Apoio Logístico). A resposta
de sempre: não havia recursos para novas obras, o comandante deveria fazer
adaptações. A solução que encontrara foi usar mangueiras do Corpo de Bombeiros
em época de chuva.
Conversei com o Cmt Geral, e recebi a mesma orientação. Restou-me,
pois, iniciativa, que adotei nos primeiros dias de janeiro. Consegui, via amigos
do alto escalão político, contato com o Secretário da Fazenda, expondo-lhe o
grave problema de aquartelamento do novo Batalhão de Choque, exibindo fotos.
Convidado, o Secretário, acompanhado de assessores, visitou o local, e ficou
abismado com a situação (em face de minha atuação nos graves problemas de
ordem pública no semestre anterior, meu nome tornara-se conhecido e respeitado).
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Em suma, logrei os créditos necessários à licitação, procedida diretamente
pela Secretaria de Obras, e o imediato início das obras de restauração pela
Construtora Metrópole Ltda.
Após essas providências – violando o canal de comando, em face da
emergência – dirigi-me ao Cmt Geral, que aprovou o caminho adotado.
A seguir uma visão fotográfica da situação:
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SEÇÃO II
MISSÃO, PRINCÍPIOS E TREINAMENTO
A) PRELIMINARES
Ao estruturar um Batalhão de Choque provisório em 31Jul79, recebi uma
única orientação: restabeleça a ordem em Belo Horizonte.
Valeu-me, principalmente, a vivência, em São Paulo, no Curso Superior de
Polícia, e minha experiência pretérita, quando me lembrei da Cia de Choque do
tenente Fulgêncio, onde estagiei como Aspirante.
Com uma equipe escolhida de oficiais, considerando também o tempo de
comando do 1º BPM, havíamos definido, com precisão, a forma de treinamento e
emprego da tropa de choque.
Estruturado o BPChq, estabelecemos a missão, princípios de emprego e o
melhor treinamento, a partir dos cursos de formação.
De acordo com a concepção que eu sempre adotara, as normas deveriam ser
escritas e difundidas, de maneira didática, a todos: do soldado ao comandante.
Elaboramos o documento que, para difusão à tropa, foi retratado em cartilha,
ilustrada pelo Sd Unaque, fabuloso e criativo desenhista que ilustrou todos nossos
manuais de instrução.
Justificamos a existência do batalhão por uma necessidade social: “O mundo
moderno caminha na turbulência” – “A ordem pública é constantemente quebrada”
– “Terroristas espalham medo e terror” – “Os sabotadores
agem iterativamente” – “Irresponsáveis, cultores de
ideologias exóticas, infiltram-se entre os trabalhadoress e
os instigam à desordem” – “As rebeliões frequentes em
m
presídios” – “A criminalidade cada vez mais violenta e
organizada...”
Repassamos à tropa nossa visão de que a
polícia, vivendo o dia a dia de prevenir e reprimir
a criminalidade comum, não tinha condições de
enfrentar terroristas, bandidos da pesada ou controlar
movimentos de rebeldia social. E a sociedade exigia
uma polícia mais adestrada.
Em resposta aos desafios, emergira o Batalhão
de Polícia de Choque.
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Lembrete: Quando visitamos o Comando de Choque da PMESP – 3
Batalhões de Choque (1º Btl, a ROTA) e o Regimento de Cavalaria – nosso
P/3, Cap Lacerda, perguntou ao Cmt – Cel Rigonato – se havia alguma diretriz
escrita de emprego em tumulto. O Cmt respondeu que eles praticavam através de
diretrizes consuetudinárias. Todavia, havia bons trabalhos de Cursos Superiores,
inclusive do CSP/79, sobre hipótese controle de tumulto na Praça da Sé. Buscou o
trabalho destaque do aluno mineiro: TC Klinger.
B) MISSÃO: PRINCIPAL, ESPECIAL E SECUNDÁRIA
PRINCIPAL
Estar em permanente condições de adestramento para atuar, preventiva e/
ou repressivamente, em áreas onde haja iminência ou ocorra grave perturbação
da ordem, competindo-lhe, especificamente, operações de (1) controle de
manifestações e distúrbios civis; (2) contra guerrilha urbana; (3) contra guerrilha
rural; (4) ocupação, defesa e/ou retomada de pontos sensíveis; (5) resgate de
reféns, em sequestros de qualquer natureza; (6) repressão a rebelião ou motins em
presídios; (7) retomada de locais de homizio de grupos criminosos.
ESPECIAL
(1) Execução de policiamento, quando de eventos de excepcional envergadura:
esportes, espetáculos públicos, concentrações político-partidárias, atos cívicoculturais e sociais etc; (2) segurança pessoal a altos dignitários, em situações
excepcionais, com a previsão de ameaça de grupos contrários ou fanáticos; (3)
socorrer, em colaboração com a defesa civil, nas calamidades públicas; (4) limpeza
de áreas, palco de atos de sabotagem ou terrorismo; (5) repressão contínua à
delinquência violenta e de alta periculosidade (criminalidade da pesada).
SECUNDÁRIA
(1) Suplementar, recobrindo as vulnerabilidades do policiamento ostensivo,
através do desencadeamento de ações dinâmicas em locais ou áreas de elevado
índice de criminalidade; (2) escoltar presos de alta periculosidade ou valores de
monta incomum.
Formulada a missão com suas variantes, enunciamos três princípios: (1)
vedado o emprego do BPChq em policiamento ostensivo ordinário; (2) o grupo
de polícia de choque, devidamente comandado, seria a fração mínima de emprego
em missões secundárias; (3) o treinamento específico – eficiente, efetivo e eficaz –
constituiria condição prévia ao emprego da tropa de choque.
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C) PERFIL DESEJÁVEL DO PATRULHEIRO DO CHOQUE
Conhecimento pleno, teórico e prático, da Missão. Corajoso e equilibrado
emocionalmente. Incapaz de praticar atos de covardia. Excepcional preparo físico,
e adestramento em “Ataque e Defesa”. Atirador exímio em situações de confronto.
No acompanhamento de ações das tropas fardadas, via televisão ou
observação em visitas de instrução, vimos muitos descontroles e arbitrariedades:
o policial não resistia a provocações e insultos, e revidava; alguns policiais, na ação
conjunta de dissolução de um evento, aproveitava para agredir açodadamente
(houve um caso filmado, em que o policial acabou quebrando a coronha do
fuzil num jovem caído). Esses descontroles e arbitrariedades eram amplamente
explorados pela imprensa com fotos ou filmes.
Nosso objetivo era formar uma Tropa de Choque que soubesse atuar com
profissionalismo, sem descontrolar-se em hipótese alguma, nas situações em que
fosse chamada para prevenir ou restaurar a ordem pública. Assim, certos princípios deveriam estar arraigados na mente e no coração de todos os patrulheiros do choque:
(1) Consciência de sua força. Usá-la para defender a sociedade. Jamais
praticar arbitrariedades ou atos de selvageria.
(2) Ser equilibrado. Não responder a insultos. Ser insensível a provocações.
Só agir a comando.
(3) Cultivar a disciplina no mais alto grau. Lealdade aos companheiros,
subordinados e superiores hierárquicos. Não questionar as ordens do chefe.
(4) Discrição no tocante aos assuntos da caserna.
(5) Conduta exemplar na caserna e no meio civil.
D) PONTOS BÁSICOS DO PROGRAMA DE TREINAMENTO
(1) Atividade Física Permanente, incluindo exercício em pistas de aplicação
e terrenos agrestes (Correr, escalar, saltar, atirar... ).
(2) Desenvolvimento em técnicas de lutas: Judô, Karatê, Full Contact...
(3) Criação de situações incomuns a serem vencidas; montagem e simulação
de variadas situações factíveis de enfrentamento; simulação de abordagem em
situações diversas e locais de crime.
Exercício periódico de tiro de combate policial, e seleção de atiradores de
escol.
(5) Participação no adestramento e emprego de tropa com cães.
(6) Estudo prático e minucioso dos equipamentos e armamentos.
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Concomitante à formação e treinamento para o combate, o homem do Choque
recebia uma elevada carga na área dos Direitos Humanos, ou seja, um acentuado
revestimento humanístico: (a) Relações Públicas; (b) Socorros de Urgência;
(c) Educação Moral e Cívica; (d) Noções de Psicologia Social. Embasando a
preparação de combate, o homem do choque recebia o treinamento humanizado.
No decurso do ciclo de treinamento humanístico, o militar do Batalhão de
Choque, devia assimilar/internalizar princípios-chave para execução da missão.
Fazíamos questão de que o militar entendesse que problema trabalhista não
era questão policial, e sim, social. Nossa missão era manter a ordem, inclusive
garantindo os direitos de manifestação e protestos nos limites da lei.
Em suma, o treinamento preconizado e colocado em prática, teve por escopo
preparar uma Tropa de Choque rápida e veloz, firme e forte diante da iminência de
desordens, mas que não repetisse o que víamos na televisão em algumas capitais
brasileiras, mormente após a revogação do AI 5.
Espantar, dissolver... Mas nunca agredir. Nas situações estáticas de proteção
ou impedimento de invasões, tolerar os insultos e nunca reagir.
Com o BPChq em ação, situações melindrosas surgiram. Uma delas,
protegendo o Palácio da Liberdade sob ameaça de invasão numa greve de
professoras. Alguns soldados do choque foram provocados, insultados e até
cuspidos, mas todos eles permaneceram impolutos, não reagiram, e impediram
invasão à sede do governo, sem
a inv
nenhuma prática de ação de força,
nen
ou arbitrariedade.
a
Treinando a tropa, desenvolveu-se, paralelamente, o esvol
forço para completar o batalhão,
for
supri-lo de recursos humanos.
su
Atividade intensa. RecrutamenA
to e formação: cinco escolas de
rrecruta em 1980, com formattura de setembro a novembro.
Estas
tornaram-se modelo, e os
E
cursos de Cabo da corporação
passaram a ser programados e
executados pelo BPChq.
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Oficiais de renome na Corporação – Cel Pedro Ferreira dos Santos, Cel
Edson Olímpio, Cel Waldir Soares, Cel Luiz Sabino ... – colaboraram conosco,
conversando com a tropa ou fazendo palestras. No decurso do ano foram, além
dos escalões superiores de comando (Cmt Geral, Chefe do Estado Maior, CPC...),
muitas visitas e inspeções:
a) Oficiais da Polícia Nacional da Colômbia percorreram o Batalhão,
assistiram exposição do Comando e a prática de exercícios de treinamento;
b) O Cmt do BPChq/Bahia – TC Mesquita – permaneceu com seu staff durante três dias, verificando a organização, funcionamento, treinamento e operação
da Unidade (seu batalhão estava em fase de implantação); e CAO/Pernambuco.
c) Em junho/80 fomos inspecionados pelo General Inspetor Geral das Polícias Militares-IGPM, cujo relatório de um mês depois, foi objeto de admiração do
alto-comando da PMMG, pelas referências elogiosas relativas ao BPChq;
d) Por mais de uma vez fomos visitados/inspecionados pelos Generais José
Luiz Coelho Neto (Cmt 4ª Divisão do Exército) e José Eduardo Lopes Teixeira
(Cmt 4ª Brigada de Infantaria). Estes chefes consideravam o BPChq a tropa de
confiança e primeiro combate.

Tive o raro privilégio,
de 2º tenente a capitão,
de trabalhar sob a
égide do “Capitão
Pedro”: autêntica
Universidade de
Polícia.
Participei de
inúmeras diligências
em Minas e outros
Estados; ouvi suas
histórias; garimpei
seus feitos. Em 2009,
Ed. Contexto e Arte, Salvador/BA, lancei UM
CERTO DELEGADO DE CAPTURAS – uma
biografia do maior policial que Minas já conhecera.
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Como narramos nestas páginas, o Batalhão de Choque tomou um impulso veloz em
1980. Além do adestramento da Tropa que nos fora transferida, segundo os princípios
de emprego em ações de Choque, implantamos e concluímos 5 Escolas de Recruta, uma
formação diferente do convencional na PMMG. Contamos com o apoio de inúmeros
companheiros experientes, que atenderam aos nossos convites para lições aos novos
combatentes. Nesta foto, um deles: o Cel QOR Edson Olímpio.

Exercícios simulados eram uma constante no pátio do Batalhão de Polícia de Choque. Muitos
desses exercícios eram assistidos por altas autoridades da Segurança Pública, Exército,
PMMG e companheiros visitantes de outros Estados.
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Cmt Klinger faz exposição ao
Gen IGPM, na inspeção de
13Jun80

IGPM – Gen de Brigada Harry
Alberto Schnarndorf – tendo a
esquerda o Cmt Geral, Cel Welther,
e o CPC, Cel Waldir, assistem a
Exposição do Cmt Klinger

Cmt Klinger, no BPChq,recebe
o Gen de Divisão Coelho Neto,
Cmt da 4ª DE, e Gen de Brigada
José Eduardo, Cmt 4ª da BI.
Acompanha-os o Cel EB Amando
Amaral, SSP, e Cel Welther.

Cmt Klinger e o Gen Harry

Cap Lacerda – P/3 – discorree
sobre o armamento. Os dois
generais, ao longo de 1980,
fizeram diversas visitas ao BPChq.
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SEÇÃO III
O BATALHÃO DE CHOQUE EM AÇÃO
A) PRIMEIROS PASSOS
1980 – Tomada de consciência do fim do A5, retorno pleno dos exilados,
anseios de aproveitar a liberdade adquirida para protestar e criar acervo eleitoral
– foi bem diferente da calmaria do 2º semestre/1979, após as greves trabalhistas.
Os partidos legais e clandestinos, mas tolerados: PCB, PC do B e os remanescentes
das siglas guerrilheiras, foram abundantes em manifestações e provocações. Assim
que o General Coelho Neto – odiado pela esquerda radical – assumiu o comando
da 4ª DE, tentaram fazer passeatas para ofendê-lo publicamente. À época, as
manifestações eram permitidas em locais previamente ajustados com o Secretário
de Segurança Pública, mas não eram toleradas passeatas que atravancassem as
correntes de tráfego. Por três vezes, não se contentando com as concentrações
disciplinadas e contidas, os manifestantes tentaram interromper a Av. Afonso
Pena, e não conseguiram.
Usamos a tática exposta, sempre exitosa, que foi sendo aprimorada – SUCATRA: Surpresa, Cavalaria e Trânsito. As operações sincronizadas eram rapidíssimas; algumas, cronometradas em menos de dois minutos. A imprensa, ávida de
confusão e fato novo, via-se também surpreendida, como também não obtinha o
que almejava: fotografar ou filmar atos de arbitrariedade. Estes não aconteciam.
As ações sucederam-se ao longo do ano, e se intensificaram nos anos
subsequentes (1981/82) com o acirramento eleitoral e participação plena da
esquerda, inclusive seu espectro radical.
Nos intervalos das manifestações e treinamentos, a Unidade cuidava dos
grandes espetáculos esportivos ou eventos artísticos. De Fev a Dez80, o BPChq
foi empregado em 68 espetáculos desportivos no Mineirão, alguns de grande envergadura, com o emprego das Cias de Choque, sob a direção do próprio
Cmt da Unidade. Os principais shows do Mineirinho competiam ao BPChq.
Nesses 11 meses, apenas uma crítica do jornalista Hélio Fraga, respondida pelo
TC Klinger (Anexo A).
Ainda em 1980 – primeira visita de um Papa ao Brasil – o Batalhão de
Choque participou ativamente do planejamento com o EM/4ªDE, e coube-lhe o
esforço principal na área do Bairro Mangabeiras (hoje, Praça do Papa). Multidão
incalculável, e tudo correu sem incidentes de monta.
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O BPChq, introduzindo um novo
modelo de adestramento e emprego
da tropa, assumiu características
de autêntica escola. Foi visitado
por representações de outros
Estados e do exterior.
Ao lado, oficiais da Polícia
Nacional da Colômbia.

Fev81 – Visita de instrutores
da Escola Nacional
de Informações,
acompanhados do PM2
– TC Heller Carvalhaes.

Visita ao Governador/1980. Da esq. p/dir.: TC Klinger; Cel Welther – Cmt Geral;
Cel Luiz Sabino; Gov. Francelino Pereira; Cel QOR Walter Rachid Bittar;
Cel Jair Coutinho, Chefe Gab Militar; TC Dorgival, Cmt APM. O Governador, desde o
2º Sem/79, acompanhava via rádio/Gab Militar as operações da Tropa de Choque
em controle de tumultos. Nossos comandos eram codificados, e cada Cmt de Tropa
era denominado por animal ou ave. O Cmt do Batalhão, “TIGRE”, do qual as ordens
emanavam. Manifestou interesse em conhecer pessoalmente o “TIGRE”
e com ele dialogar.
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B) PASSOS FIRMES: ADVENTO DA ROTAM
O Batalhão de Choque era uma realidade, mas faltava algo.
Nosso anseio: emprego no esforço de contenção da criminalidade violenta
que assolava a RMBH. Porém, vínhamos atuando limitadamente em operações
dinâmicas de penetração nos “ninhos do crime”, em parceria com o 5º BPM, cujo
subcomandante – Maj Tarcísio Rolino de Castro – fora companheiro de pretéritas
jornadas no Vale do Rio Doce e, em 1981, já tenente-coronel, seria meu substituto
no comando do Choque.
Tropa superpreparada para o combate exclusivo à criminalidade da pesada,
mas contida por falta de meios e autorização. No entanto, o momento chegou quando
o Cel Jair Cançado Coutinho assumiu o Comando-Geral, 20Nov80. Recebemos
inicialmente 20 veraneios. Logo depois, mais 28, e 12 motocicletas de cilindrada
possante. Lançamos a 1º Cia ROTAM-Rondas Táticas Metropolitanas, em 04Fev81,
e a 2ª Cia, três meses depois. Faixa exclusiva de rádio e velocidade de comunicação.
Prevenção plena e repressão na totalidade, incluindo os rastreamentos para prisão
em flagrante ou entrega de elementos úteis à polícia de investigação.
Elaborou-se o Manual de Procedimentos-ROTAM: missão e modus operandi.
Todos – oficiais e praças – receberam seu exemplar.
À época, chegara à RMBH uma modalidade criminosa que vicejava em
São Paulo e Rio de Janeiro: Assaltos a Banco, à luz do dia. Os bandidos haviam
apreendido a modalidade com os “guerrilheiros urbanos” treinados principalmente
em Cuba e China. Sucumbida a “guerrilha urbana”, os aprendizes organizaram
com relativo sucesso a modalidade perigosa e rendosa. Triunfavam em SP e RJ.
E em Minas?
As ROTAM desenvolviam o esforço principal à noite. Eficácia inexistente em
relação aos assaltos a banco, desencadeados durante o dia. Estudado o problema,
elaboramos o PRABAN-Plano de Prevenção e Repressão a Assaltos a Banco:
alarmes ligados diretamente à cabine do BPChq; doze motocicletas, patrulhando
em dupla e alinhadas às viaturas ROTAM em locais estratégicos. Êxito alcançado.
Eficácia absoluta. Os assaltantes encontraram seu “Waterloo”.
Tal era o volume de armas apreendidas pelas ROTAM, dentro da velha
fórmula – o máximo de repressão ao porte de arma de fogo tem como corolário
a diminuição dos índices de homicídio e tentativa, e assaltos violentos – que, em
meu último ato de Cmt BPChq, 14Mai81, emiti um documento pioneiro que se
tornou regra de conduta: NOTA DE INSTRUÇÃO DE APREENSÃO DE ARMAS,
com adoção em toda área de competência do CPC (Região Metropolitana de
Belo Horizonte).
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O Ptr ROTAM erigiu um perfil: elevado grau de profissionalização – abordagem veloz, mas prudente e cautelosa, em locais de homizio de delinquentes, ou
perseguição – tiros certeiros em alvos, mesmo em movimento, sem expor-se ou
a pessoas alheias ao entrevero; no enfrentamento, sempre a cavaleiro da situação,
protegendo-se e aos circunstantes; respeito absoluto à integridade física e à vida
do facínora que rendesse. A bandidagem internalizou: – “Se enfrentar a ROTAM,
serei vencido – ferido ou morto – se entregar-me, serei resguardado em minha
integridade total. ”
Após dois meses de operação da nova tropa, esse entendimento transpareceu
bem claro com a prisão de um dos bandidos mais temíveis da época – Cabelinho
de Fogo. Ao ser capturado, por volta das 03h00 da madrugada, num cerco pósassalto, no Horto, apresentou duas armas de fogo e farta munição, e declarou
expressamente: – “Me entreguei sem enfrentar, porque é a ROTAM, e sei que não
vão me agredir nem matar”.
O Manual de Procedimentos, 75 páginas, trazia em seu bojo, de forma bem
didática, com os desenhos criativos do Sd Unaque, todos os procedimentos inerentes ao cumprimento da missão, e consolidava o Conceito de Rastreamento. Nenhuma Patrulha ROTAM poderia deixar ocorrência incompleta. Se não prendesse
em flagrante, colheria detalhes do evento e, havendo possibilidades, rastrearia em
busca da autoria. Poderíamos lembrar dezenas de ocorrências bem-sucedidas no
rastreamento. Numa delas, a ROTAM Comanando, do tenente Moreira, conduziu um sequestro
tro
de família na Barroca, libertando mulher e três
rês
filhos, após longa tratativa com os três assalaltantes; permitiu-lhes a fuga; porém, continuou
ou
o rastreamento por duas noites seguidas, cappturando todos eles, entregando-os à Delegacia
ia
de Furtos e Roubos. O Cel Edgar Eleutério,
o,
um dos pioneiros da ROTAM, e estruturadorr
do Comando de Operações Especiais, recor-da um outro de grande repercussão: Assassi-nato de um casal de alemães, o homem executivo da Mannesmann. O Ten Severo, na
ROTAM-Comando, só largou o empenho
de sua tropa (72 horas direto), após rastrear
intensivamente, elucidar o crime, prender
os autores e identificar o local de desova do
corpo da esposa.
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C) Lançamento ROTAM – 04Fev81
A imprensa deu ampla cobertura ao evento. O Diário da Tarde, na época
o mais lido da RMBH, na sua edição de 05Fev, trouxe manchete de 1ª página,
com as viaturas enfileiradas, e a legenda: “A Secretaria de Segurança Pública
implantou ontem, oficialmente, a Rotam-Rondas Táticas Metropolitanas...”.
Página 20 do (“vespertino, que circulava de manhã!), sob a foto de alguns
patrulheiros boinas marrons, a reportagem com o título – SEGURANÇA PÕE
ROTAM NA RUA PARA COMBATER CRIME – que transcrevo em parte:
“Desde as 9 horas de ontem, quando foi solenemente lançada, já está em
operação em Belo Horizonte mais uma organização policial especializada no combate
ao crime, principalmente os assaltos a mão armada, como fez questão de frisar o
secretário da Segurança Pública, coronel Amando Amaral. A mais nova organização
da polícia ganhou como sigla rotam (Rondas Táticas Metropolitanas), e é constituída
de 170 militares que treinaram durante dois meses para combater principalmente os
assaltos. A organização vai operar com 18 viaturas e, ao lado de outra organização,
Roe (Rondas Operacionais Especializadas), constituída somente de policiais civis,
que já está em operação desde a semana passada, pretende tornar Belo Horizonte
uma cidade mais tranquila, segundo Amando Amaral. /Às 9 horas, tudo já estava
pronto na Praça da Liberdade, em frente ao prédio onde funciona a Secretaria da
Segurança Pública. Homens e viaturas, impecáveis, sob os olhares curiosos das pessoas,
aguardavam a chegada, até o asfalto, do coronel Amando Amaral, que, simbolicamente,

TC Klinger:preparando a tropa para lançamento
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iria inspecionar a nova organização. /Delegados, detetives, soldados e oficiais da PM
também aguardavam a chegada do coronel Amando Amaral. O trânsito foi desviado
em frente ao prédio da Secretaria da Segurança. Os comentários, como não poderiam
deixar de ser, giravam sempre em torno da violência, tanto em Belo Horizonte como
em outras cidades brasileiras./Poucos minutos depois das 9 horas, o coronel Amando
Amaral apontou na escadaria do prédio, ladeado pelo Superintendente da Polícia
Civil Thacir Menezes Sia, pelo chefe do Departamento de Investigações, João Fonseca
Perfeito, delegados operacionais e da cúpula da Polícia Civil, além do comandante
da PM, coronel Jair Coutinho, do Policiamento da Capital, coronel Waldir Soares e
diversos outros oficiais./Nesse momento, todas as sirenes das viaturas, tanto da Rotam
como da Roe, tocaram ao mesmo tempo e os policiais ficaram perfilados e silenciosos.
Fotógrafos, cinegrafistas de televisões e repórteres começaram a circular por entre as
autoridades e o mais procurado para entrevistas era o coronel Amando Amaral, que
afirmou: ‘A Rotam vai funcionar com 170 militares que foram especialmente treinados
para combater assaltos, mas isto não impede que eles atuem também em outras áreas.
Todavia, a prioridade da Rotam será o combate aos assaltos a mão armada. Ela é
um desdobramento da Polícia de Choque da PM.’/Segundo Amando Amaral, a Roe
(Rondas Operacionais Especializadas) da Polícia Civil terá a mesma finalidade e
as duas organizações policiais vão trabalhar em conjunto. Cada viatura da Rotam
(o total de 18) funcionará com um sargento e dois soldados que, por sua vez, terão
um comando único dos capitães Rubim ou Renato, que vão se revezar. /Além disso,
as viaturas da Rotam serão tão bem aparelhadas com até um rifle especial, o “Riot

Ptr ROTAM antes do lançamento.
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TC Klinger e Cel Waldir Soares – CPC – na Praça da Liberdade, em 04Fev81

Gun”. Isto sem contar com farta munição e uma bala especial calibre 12, que tem
uma potência capaz de fundir o motor de qualquer veículo. /As viaturas da Rotam
terão ainda uma rede privada de rádios, que permite uma comunicação entre todas as
outras, o que, segundo o coronel Amando Amaral, vai permitir a agilização da polícia
em todos os locais em questão de minutos. A Roe, já em operação, está sob o comando
direto do Superintendente da Polícia Civil, Thacir Menezes Sia. (...) O secretário
do Interior e Justiça, Dênio Moreira, também acompanhou Amando Amaral e as
autoridades civis e militares na inspeção dos policiais que integram a Roe e a Rotam...”
Como registro histórico da nova configuração operacional que emergira do
Batalhão de Choque, e mensagem à tropa, fizemos publicar em Boletim da Unidade,
a mensagem sinalizando o fato auspicioso, concluindo com o chamamento:
“... Patrulheiros, somente o tempo e os bons serviços prestados à sociedade irão
dizer o valor das Rondas Táticas Metropolitanas, ora lançadas nas ruas de Belo
Horizonte./Aos Guardiões da Ordem Pública, que estarão ombreando as atividades
das ROTAM, conclamamos para que trabalhem com lealdade, disciplina, fortaleza,
equilíbrio e coesão, evitando sempre o abuso do poder e a violência arbitrária./ Avante
Camaradas, chegou o dia “D”, o momento de mostrar ao povo, que se encontra
apreensivo neste quadro de criminalidade violenta, todos os valores que norteiam
e constituem o embasamento da tradicional e bicentenária milícia de Tiradentes...”
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D) ANTECEDENTES E INCIDENTES DA ROTAM
Em 2015, retornando a Belo Horizonte, após 28 anos em atividades
empresariais fora do Estado, tomei conhecimento e participei de um grupo de
veteranos da ROTAM, os chamados “Boinas Marrons”. Muitos deles pediram-me
que explicasse os antecedentes da criação das ROTAM, e o porquê da consolidação
legendária dos “Boinas Marrons”.
Em 2017, elaborei um longo artigo que, nestas memórias, julgo importante
transcrever, pelo menos em parte, que elucida os primeiros momentos de ufanismo
e os incidentes.
“...Fim de julho, 1979. 2ª feira. Concluído o CSP, retorno de São Paulo. Belo
Horizonte em convulsão: greve da construção civil; carros incendiados, inclusive
viatura dos bombeiros.
Sou convocado pelo Cmt. Geral: – “Assuma o comando da capital e controle a
situação”. Surgia o Batalhão de Choque provisório. Cias de Choque dos 1º e 7º BPMs;
duas Cias de alunos CFAP, um Esquadrão de Cavalaria e um de Radiopatrulha
e a Cia de Polícia de Cães. Greve administrada, e outras emergem em cascata:
comerciários, bancários, motoristas, funcionalismo público etc. Era, após o fim do
A5, a ruptura do vulcão social represado. Conseguimos dominar as turbulências
– passeatas sem quebradeiras nem incêndios. Muita energia e parlamentação,
inclusive com o líder sindical que despontava: Lula.
Segunda quinzena de agosto! Ainda em uniforme de combate, no entrevero das
refregas, fiz um relatório-crítico ao Cmt Geral: a PMMG precisava de um Batalhão
de Choque. Proposição aceita, mas que, à luz da então legislação, dependia de
aprovação do EB, que só saiu em meados de dezembro. Nesse interregno, assumi o
comando do 1º BPM. No início de janeiro, 1980, instalei o Batalhão de Polícia de
Choque, no antigo quartel do CFAP, rua Dr. Gordiano, Prado. Escolhi a tropa. Do
1º BPM: Cia de Choque, Cia de Polícia de Cães e Grupo de Operações EspeciaisGOE. Do 7º BPM: Cia de Choque. Do BPRp: Patrulheiros que me acompanharam
no Batalhão Provisório. Do BPTran e 14º: hábeis motociclistas. Lembro-me dos
primeiros oficiais e praças: Maj Amauri, capitães Lacerda, Terra, Gomide, Dalmir,
Renato Melo, Rubim; tenentes Eleutério, Moreira, Calcagno, Bahia, Maurício,
Rúbio, Severo, Romes, Wadson, Antônio Luiz, Adilson, Jadir, Davidson, José
Augusto; sargentos Foureaux, Wanderley, Baroni, São Joaquim, Jairo Shinerley,
Kleber, Costa, Ubiracy e Carmo (este veio do 14º BPM para treinar o Esquadrão de
Motociclistas); cabos Baroni, Ubiratan e Ubirajara; soldados Paixão, Lacerdino e
Unaque... Não me recordo do nome de todos, mas eram dezenas que conhecêramos
de pretéritas jornadas.
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Estruturamos as primeiras Escolas de Recruta. Implantamos a filosofia de
trabalho – cada choqueano recebeu a cartilha: O MEU BATALHÃO DE CHOQUE.
Treinamento árduo: correr, saltar, pular, escalar e atirar. Mas, respeito à dignidade
humana. E a canção da unidade (letra do TC Felisbino Cassimiro Ribeiro e música
do Major Dolarino Pereira da Rocha) era entoada com entusiasmo invulgar,
simbolizando, no estribilho, nossa postura em ação: “Mesmo o inferno cuspindo
a metralha, venceremos no choque a batalha...”
Vencidos os tumultos de 1980, nossa tropa, reconhecida por seu valor,
permanecia aquartelada, saindo esporadicamente para policiar grandes eventos.
Enquanto isso, a criminalidade violenta golpeava a RMBH: assaltos a mão armada,
latrocínios, sequestros... sonhamos e começamos a adestrar a experiente tropa –
uma simbiose de velhos patrulheiros e soldados novos, criteriosamente treinados
– para o combate à criminalidade da pesada. Era a ROTAM que se desenhava
em nossas mentes. Na 2ª quinzena de novembro/1980, quando o Cel Coutinho –
comandante de rara inteligência, que acreditava no poder da polícia de patrulha para
conter a criminalidade em expansão – assumiu o Comando-Geral, apresentei-lhe
o plano de criação e implantação das Rondas Táticas Metropolitanas, empregando
uma Cia de Choque adestrada para patrulhamento motorizado, com o escopo
exclusivo de combater a “criminalidade da pesada”. O recurso humano – super
adestrado, eu já dispunha – porém necessitava de 20 viaturas tipo presídio e doze
motocicletas possantes. O Cmt Geral se entusiasmou. Comprou e entregou-me
as viaturas adequadas. Lançaríamos as ROTAM, publicamente, em 04Fev81. As
motocicletas vieram tempos depois, via contatos do Cel Coutinho. Recebemo-las
por intermédio do Presidente da Caixa Econômica Estadual – Dr. Júlio Laender –
e o nosso Plano de Prevenção e Repressão a Assaltos a Bancos-PPRABAN ganhou
eficácia plena para tranquilidade da população.
Companhia ROTAM/BPChq, tropa pioneira: cada patrulheiro deveria ostentar
um visual diferente; uma marca que fixasse na mente da opinião pública uma
imagem forte. O que fazer diante dos recursos escassos? A PMMG usava, à época,
no patrulhamento, quepe ou capacete. Tentara anos antes o uso de boinas marrons,
chegando a adquirir cerca de mil coberturas que, repudiadas, estavam em depósito
no SIMB. Mandei buscá-las, assim como cordões tipo alamar, da mesma cor. Tudo
combinava: cintos e coldres, cadarço de amarrar nas pernas, enlace da arma em
cordão até o ombro direito e coturnos; e a Boina Marrom, aditivo de cobertura a ser
usado com elegância. Faltava um detalhe: nosso uniforme de combate caracterizavase por ‘gandola’ com mangas até o punho. Tropa alinhada, e instrução sobre a aposição
da boina, recomendamos: cada um vai pedir à esposa ou namorada, ou mãe que
transforme essa ‘gandola’ em mangas curtas. Aplausos!... Próxima formatura para
checagem: tropa ao lado das viaturas novas, e um uniforme cáqui diferente: ‘gandolas’
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de mangas curtas; dos coturnos à cabeça, tudo marrom. E a ansiedade para começar,
porquanto diretriz do Comando Geral nos destinara um canal exclusivo no COPOM,
e a comunidade aguardava ação para erradicar os bandidos.
No percurso para lançamento das ROTAM, um incidente. O BPChq, um tigre
no campo, e uma forja de manuais práticos, que orientavam os detalhes das ações:
Abordagem, Busca e Identificação; Condução de Presos e Escoltas Diversas. Nessa
fonte, editamos o MANUAL DE PROCEDIMENTOS/ROTAM. Este estabelecia
as linhas mestras do patrulhamento preventivo e/ou repressivo, no qual criamos o
termo RASTREAMENTO, que impunha aos patrulheiros a persecução incessante
dos delitos que deixassem indícios ou pistas de autorias. Nosso guia escrito, não
sabemos como, chegou às mãos da cúpula da Polícia Civil que, por interpretação
distorcida, entendeu que as futuras ROTAM usurpariam as prerrogativas de
investigação inerentes à sua corporação.
Assim, programado o lançamento, o Cmt Geral convocou-me para reunião no
gabinete do Secretário de Segurança Pública – Cel EB Amando Amaral – juntamente
com os Chefes da Polícia Civil. Quando adentramos, em volta do Secretário, uns 10
Delegados – Superintendente e Assessores; pela PM, eu e o Cel. Coutinho. Então,
iniciada a reunião, um dos Delegados – o Chefe da COSEG – Conselho Estadual
de Segurança Pública – meu velho conhecido, começou a folhear o Manual de
Procedimentos ROTAM, todo marcado e sinalizado. Elogiava minha experiência
de Delegado de Capturas, ao mesmo tempo em que tentava demonstrar que a tropa
criada para iminente lançamento – ROTAM – tinha por escopo usurpar atribuições
exclusivas da Polícia Judiciária. Juntamente com o Cmt Geral – oficial com Cursos
na Gendarmaria Francesa, pós-graduação em Criminologia na Universidade de
Paris e na América do Norte – desmontamos a tese extraída indevidamente de nosso
Manual, discorrendo, para o Secretário de Segurança e os dignos Delegados que
o assessoravam, o conceito de Polícia de Patrulha nos EEUU, Inglaterra, França,
Espanha e demais países desenvolvidos: esta só entrega ao corpo de investigações o
delito misterioso; normalmente, o patrulheiro, que recebe os dados do delinquente,
pode identificá-lo até pelo modus operandi, rastreá-lo e prendê-lo de imediato. Ao
final, o Secretário de Segurança, sem argumentos, propôs uma solução conciliatória:
a Polícia Civil lançaria, na mesma data e local, as Rondas Operacionais
Especializadas-ROE. Discretamente, o CG consultou-me, e eu concordei.
Descendo do terceiro andar do antigo prédio da Segurança Pública, o Cel
Coutinho interpelou-me: – ‘Klinger, eu não ia permitir esse absurdo de ROE, mas
você concordou, colocando-me num cinto justo’. Respondi-lhe: – ‘Fique tranquilo
comandante; essa turma está improvisando, não sabe fazer polícia de patrulha; não
é concorrente; vai desmoronar-se em pouco tempo’.
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Numa manhã, em 04 de fevereiro, as 09h00, 4ª feira,1981, estávamos formados
e bem alinhados, ao lado de nossas exuberantes 20 viaturas (todos de Boina Marrom
– a Cia ROTAM, o Cmt do BPChq, TC Klinger; o Subcmt, Maj Amauri; o P/3, Cap
Lacerda e toda a assessoria.), em frente ao Prédio da SSP/Cmdo Geral, na Praça
da Liberdade. Ao nosso lado, 10 a 15 viaturas da Polícia Civil: velhas, e algumas
sujas, com homens, em maioria, barbados e gordos. A imprensa pululava. No topo
da escadaria, as autoridades: Secretários de Segurança e Interior, cúpulas das duas
polícias. Fizemos a cerimônia de lançamento, sirenes ligadas, continências de estilo
e desfile. Estava lançada a ROTAM e, ao lado, sua concorrente, a ROE.
Iniciamos com força total. Poucos meses depois, nos foram entregues as 12
máquinas Honda, pilotadas por ases do motociclismo, da abordagem e do tiro.
Quando desciam, tiravam os capacetes e colocavam a boina marrom. Os efeitos
ROTAM vieram de imediato: redução dos assaltos e erradicação completa de tipos
assustadores como assalto a banco e sequestro. Um a um, os assaltantes e traficantes
iam sendo presos. Um lema espalhou-se entre a bandidagem: não enfrente a ROTAM;
entregue-se, e sua integridade física será respeitada. Foi-se edificando a lenda dos
BOINAS MARRONS. O Cmt Geral entusiasmou-se e destinou-nos mais 28 carros
presídio, ordenando que duplicássemos o efetivo, criando mais uma Cia ROTAM.
Ordem dada, ordem cumprida. Chegamos a lançar numa só noite 48 carros, cada
um com quatro patrulheiros, e mais duplas de motocicletas. A criminalidade da
pesada perdia espaços, e cumpríamos o objetivo: inibir a vontade de delinquir. Os
bandidos, para não cair em nossa rede, recuaram.
E a ROE?! Esfacelou-se. Em meados de abril/81, fomos avisados de que os
Delegados e Detetives se reuniriam no Parque de Exposição da Gameleira para
confraternização pelo fim da ROE. Compareci com a ROTAM-Comando e alguns
patrulheiros. Um Delegado amigo, um pouco tocado pela bebida, agradeceu-me,
dizendo mais ou menos isto: – ‘Cel Klinger, nós estamos é atrapalhando; patrulhar é
com vocês; continuem rastreando e mandando esses bandidos para nossas delegacias’.
Batemos continência e nos retiramos, deixando os alegres companheiros à vontade...”
E) PRESSUPOSTOS DO MORAL ELEVADO
1) Fundamentos Gerais – Durante o período de Comando do Batalhão de
Polícia de Choque – implantação, estruturação e operacionalização – não nos
descuidamos dos aspectos concernentes ao moral da tropa, fundamental para a
excelência na prestação de serviço.
O comandante e seus oficiais não se apartavam da tropa: a) treinamento
participativo e objetivo, nunca faltando os elementos básicos, como munição
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para os exercícios regulares de tiro de combate; b) produção de manuais/cartilhas
didáticas distribuídas à tropa; c) alimentação gratuita antes, durante e após os
serviços, no mesmo padrão de qualidade para oficiais e praças; d) avaliação de
desempenho meritório com premiação simbólica –Águia de Ouro; e) comandantes
sempre à frente da tropa, visíveis nos entreveros ou missões de risco...
2) Canção do BPChq – 2ª quinzena Mai80. Fomos comunicados de que a
Unidade seria inspecionada pelo General IGPM na 1ª quinzena do mês seguinte.
Os oficiais me questionaram: – “Comandante, estamos em condições operacionais
de receber o IGPM, a tropa está ‘tinindo’; nossas demonstrações serão exuberantes.
Porém, falta-nos algo! Precisamos de uma Canção. Toda Unidade que se preze tem a
sua Canção. ” Oficiais estavam com a razão. Tínhamos de elaborar uma Canção –
pujante e heroica, que retratasse a grandeza do Batalhão Choque – e cantá-la com
toda a tropa. O que fazer? Como resolver o impasse?
Pensei, pensei, pensei... Então, veio-me o estalo! Dois amigos da reserva.
O Major Felisbino Cassimiro Ribeiro, poeta e repentista, autor de inúmeras
composições, inclusive canções militares; Major Dolarino Pereira da Rocha,
antigo Regente da Banda de Música do BG (1º BPM) e Professor do Conservatório
Mineiro de Música. Convoquei-os, com urgência, dizendo-lhes que meu
problema era sério, e pedia ajuda. Era uma quinta feira. Fui objetivo: – “Avisem as
famílias que vocês vão passar o fim de semana no Batalhão de Choque; assistirão aos
treinamentos e operações da Unidade. Tomarão alimentação com a tropa; dormirão
no apartamento do gabinete de Comando. Na 2ª feira, deve estar pronta a letra, da
lavra de Felisbino, devidamente musicada por Dolarino.”
O primeiro, brincalhão e gozador, respondeu que era fácil. O segundo
ponderou que música precisava de inspiração, não surgia a toque de caixa.
Retruquei: – “Você é um mestre inigualável, Dolarino. Não vai deixar seu amigo na
mão. A inspiração virá com a convivência de fim de semana com a Tropa de Choque”.
Na 2ª feira, letra e música prontas. Os dois majores distribuíram a letra
e, durante todo o dia treinaram o canto uníssono das diversas Companhias. A
missão fora cumprida.
Vide a seguir a letra gloriosa (original ofertado ao Cmt BPChq, pelo autor),
com a nossa homenagem a esses dois companheiros saudosos, que, há anos,
partiram rumo à Pátria Espiritual, deixando-nos um belo legado, e o exemplo de
que para o Soldado não há missão impossível.
3) Despedida Interna do “Tigre” – Os oficiais e praças foram generosos com
o Cmt Klinger (cognominado “Tigre”, denominação codificada nas operações).
Seguidas homenagens que me sensibilizaram. Citarei apenas duas:
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(1) Discurso de improviso: o tenente Davidson ofereceu-me, em nome dos
oficiais e praças, a Balança da Justiça, simbolizando a conduta do comandante.
(2) Foi-me entregue a Águia de Ouro, réplica do Troféu conquistado nas disputas
internas pela 1ª Cia ROTAM, e, na sequência um discurso que transcrevo no
Anexo “A”.
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Passagem de comando BPChq. À esquerda Cel Klinger; à direita, TC Rolino.

F) PASSAGEM DE COMANDO
Em consenso com o Comandante-Geral, mesmo promovido ao posto de
coronel, Mar81, continuei à frente do Batalhão de Choque até 15Mai81, quando
passei o comando ao TC Tarcísio Rolino de Castro, e, em seguida, assumi o
Comando do Policiamento da Capital-CPC, cuja jurisdição era toda a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com suas Unidades de área – 1º, 5º, 13º e 16º
BPMs -e as especializadas: BPChq, BPTran, RPMont, Cia de Polícia de Guarda.
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ANEXO “A”
Discurso Cmt Cia Águia de Ouro, Ten Edgar Eleutério, despedindo-se do Cmt Klinger,
que se transferia para o Comando de Policiamento da Capital-CPC, após implantar,
estruturar e operacionalizar o BPChq, e criar duas Cias ROTAM.

“Sr Comandante:
Há um ano e quatro meses aqui aportastes para exercer a nobre e dignificante
função de ‘Primeiro Comandante do Batalhão de Polícia de Choque.
Alguns de nós já aqui nos encontrávamos oriundos do extinto Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças, outros chegaram convosco ou pouco tempo
depois. E confessamos receosos de certas mudanças e da imagem de ‘Bicho Papão’
que vos teciam aqueles que procuram fugir do trabalho e das responsabilidades.
Cedo, bem cedo mesmo, nós, vossos comandados, passamos a não ver mais em
vossa pessoa apenas a imagem do Comandante, para ver acima de tudo o competente
superior, companheiro e leal amigo.
O Batalhão de Choque constituiu para nós um Escola do Saber, onde o vosso
lema se nos apresenta a cada instante: TRABALHO, JUSTIÇA, DISCIPLINA E
LEALDADE serão para sempre o nosso fanal.
Nosso respeito, nossa amizade e admiração que por nós aumentaram
diuturnamente com o passar dos dias, levam-nos ao esquecimento deste momento:
o vosso afastamento do nosso convívio diário.
Vós fostes chamado para uma nova missão; a de comandar o Policiamento da
Capital, o que significa uma tarefa árdua e espinhosa, que somente é vencida pelos
fortes, pelos equilibrados, por aqueles que possuem desprendimento de espírito.
Não vos desejamos êxito nas novas funções, pois isso seria repetir o óbvio, pois
bem sabemos o quanto a vossa vida tem sido marcada pelo sucesso, e que assim
continuará sendo, onde quer que fordes.
Sr Cel Klinger! Este momento cala-nos a voz pela tristeza de que é revestido, e
embaraça-nos; mas sabemos que é necessário para mostrar-vos o próximo passo...
Vamos despedir-nos do amigo – daquele que soube nos cativar e vai nos deixar
saudade. É indizível o nosso sentimento, creia-nos. É difícil acreditar que vais partir;
mas temos que aceitar, pois é uma realidade. Permita-nos uma reflexão:
‘Não compreendemos nada de nada...
Tanto mistério existe no crescimento
de um grão de trigo, quanto no movimento
das estrelas...
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Mas, sabemos que somos os únicos
capazes de amar, e é por isso que o menor
dos homens, é maior que todos os
mundos reunidos.’
(Guy de Larigandie)
Sr Comandante! A obra por vós edificada não perecerá no tempo.
Ela foi erguida com a argamassa que consubstancia todos os princípios
preconizados em nosso Código de Ética.
Preclaro Chefe!
Toda a Primeira Companhia aqui presente – a vossa Companhia ‘Águia
de Ouro’ é uma só alma, um só corpo, um só sentimento para dizer-vos: Muito
obrigado: Sede Feliz! ”
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ANEXO “B”
Carta-Resposta a uma crítica jornalística.

Belo Horizonte, 19 de novembro de 1980
Sr. Jornalista Hélio Fraga,
Sua coluna de 15Nov80, no item 5, faz referência de torcedores contra
excessos dos policiais, por ocasião das últimas partidas noturnas.
O problema levantado nos diz respeito, porquanto, desde 27 de fevereiro
do corrente ano, a responsabilidade do policiamento dos eventos realizados no
Estádio Magalhães Pinto (Mineirão) é afeta ao Batalhão de Polícia de Choque
(BPChq), Unidade esta sob o Comando do signatário.
Apenas num posicionamento para abordagem do problema, mostramos
o quadro anexo, relacionado com as atividades desta Unidade no “Mineirão”,
até 16Nov80.
Verifica-se que, no decorrer desses meses, nossos policiais-militares, atuando
num cenário onde a paixão (muitas vezes exacerbada até ao paroxismo individual
ou coletivo), relacionaram-se com milhares de pessoas de todos os níveis sociais
e diferentes qualificações profissionais, morais e intelectuais (homens, mulheres e
crianças; pobres e ricos, opulentas e miseráveis; uns sóbrios e equilibrados, outros
agressivos e desvairados; uns sãos, outros dominados pelo álcool ou tóxico). Pelas
mãos de nossos policiais foram apreendidos, além de substâncias tóxicas como
maconha, centenas de foguetes, chuços, facas, armas de fogo e uma variedade de
objetos contundentes (quantos ferimentos ou mesmo mortes foram evitados?!...
Quantos pais puderam voltar tranquilos para seus lares?!... Quantas desgraças
deixaram de ser anunciadas pelos órgãos de imprensa?!...)
Pela ação de nossos policiais foi impedida a atuação de meliantes e muito
patrimônio resguardado. Foram apartadas brigas, serenados ânimos inflamados e
socorridos feridos em vezes incontáveis.
Nossos policiais têm sido a muralha física e psicológica entre dirigentes,
torcedores e atletas envolvidos no clima passional do espetáculo, garantindo
a sua realização e o equilíbrio do ambiente, não obstante os fatores adversos
(Experimente alguém permanecer entre dois grupos litigantes que se provocam,
trocam insultos pesados, arremessam objetos e só não se engalfinham face a
presença dissuasora, conselheira e equilibrada, mas às vezes necessariamente
enérgica, do policial fardado...).
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Evidentemente que a nossa tropa é preparada para enfrentar tudo isto.
Recebe instrução contínua e permanente. Vai para o estádio cônscia de sua missão
e condicionada psicologicamente. Contudo, havemos de convir que o soldado
é também um ser humano como qualquer outro (tem pai, mãe, esposa, filhos,
doenças na família, problemas financeiros, etc...). No meio de mil soldados que
ajam com controle emocional, equilíbrio e correção nos entrechoques do clima
passional que envolve o espetáculo esportivo, é possível que um ou mais policiais
excedam, a menos que admitamos irrealisticamente que ao policial só assiste
um direito: SER INFALÍVEL, NÃO ERRAR JAMAIS, o que, em última análise,
contraria a própria natureza humana. Havemos de convir mais, que a conduta
humana é imponderável, por melhor que orientemos e condicionemos o policial
a agir com calma e equilíbrio no meio dos instintos liberados de uma massa, de
um torcedor fanático ou um ébrio inconsequente, sempre é possível que um ou
outro, em razão de impulsos interiores a nós imperscrutáveis, atinja os limites do
suportável, ocorrendo, então, um excesso ou desvio indesejável.
O policiamento do “Mineirão” é executado de acordo com um planejamento
em contínua revisão crítica. Não há ninguém incógnito, não se escondem os desvios
e nem se ignoram as falhas. Cada desempenho é objeto de minuciosa análise
entre os oficiais que comandam e o Estado Maior da Unidade, entre comandante
e comandados. O público destinatário de nossa prestação de serviços tem sido
auscultado. Este Comando tem recebido em seu gabinete chefes de torcidas;
tem participado de reunião com torcedores e imprensa no próprio estádio, a
exemplo do que aconteceu na semana que antecedeu ao último clássico Atlético
x Cruzeiro. Buscamos atender aos anseios, aspirações e reclamações, e orientar
quando é o caso. Temos recebido cartas de torcidas organizadas, alertando-nos
sobre problemas no estádio, como, exemplificando: ainda recentemente, um chefe
de torcida informou-nos sobre o uso de maconha em alguns setores, o que nos
permitiu estabelecer um esquema que vem possibilitando localizar os focos de
tóxicos, com apreensão e prisões. Tem-se punido e afastado policiais que, por
ventura, cometem excessos.
Tudo isto temos feito por obrigação profissional e por entender que
segurança pública é um valor comum e vital às comunidades. Entendemo-la
integrada à comunidade que, sem a sua aura protetora, não pode realizar-se. E
no caso específico do estádio, a força pública ali está para garantir a realização da
prática esportiva, protegendo atletas, autoridades, torcedores, patrimônio e todos
os envolvidos, constituindo-se, portanto, num liame da própria competição.
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Dentro deste espírito, reafirmamos que estamos prontos e abertos a todas as
críticas construtivas e reclamações procedentes, seja pela imprensa, no estádio,
por telefone, por carta ou no nosso Quartel:
Batalhão de Polícia de Choque
Rua Dr. Gordiano, 123, Prado
Fones: 335-4188 ou 226-9022
Contudo, uma coisa é a reclamação procedente em decorrência de um fato
concreto ou crítica construtiva de quem observa, analisa e vive o problema; outra
é a reclamação difusa, indefinível e, às vezes, anônima, como tem ocorrido não
raramente.
Quem seriam os reclamantes dos últimos jogos noturnos? Quem seriam as
vítimas da agressão ou arbitrariedade?
– Seriam os fumantes de maconha ou traficantes, cujos nomes e profissões
omitimos por respeito à pessoa e à classe profissional?
– Seriam os maconheiros que tiveram de se desfazer de alguns pacotes de
maconha ante à ação policial?
– Seriam os que tiveram armas apreendidas, ou os que foram controlados em
seus instintos para não atingir semelhantes inocentes?
– Seria algum malfeitor (batedor de carteira ou figura semelhante) insatisfeito
com a presença inibidora do policial?
– Seria um cidadão tranquilo, honesto, trabalhador que, numa determinada
circunstância, extrapolando seu próprio comportamento, passou a ferir o direito
de outrem, motivando a intervenção dos policiais?
Na verdade, é muito fácil ao indivíduo, alguns embriagados ou mesmo
em caos psicológico pela derrota de seu clube, chegar junto a uma cabine
de imprensa ou repórter e lançar denúncia difusa e anônima: O SOLDADO
ME AGREDIU... Solta a aleivosia no ar, transmitida aos milhares de ouvintes,
às vezes com ingredientes de sensacionalismo (o que, felizmente, é minoria)
malhando o conjunto policial que se empenhou e se esgotou antes, durante e
depois do espetáculo, vai-se embora o denunciador, perdendo-se na multidão
a pseudovítima. Então, um trabalho sério, planejado e executado com amor e
sacrifício para garantir a todos: atletas, público, imprensa, etc... vê-se até mesmo
comprometido injustamente perante a opinião pública. Logo é de se perguntar:
Por que o reclamante não é encaminhado ao Comandante do Policiamento para
apresentar o fato de maneira concreta? Por que não fornecer o seu nome correto,
endereço e local do fato de que se diz vítima? Por que não se dirigir ao Batalhão?
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O certo é que não acobertamos excessos e nem toleramos arbitrariedades, e isto é
sabido pelo pessoal que convive conosco.
Fazemos questão de apurar na hora e punir o responsável por qualquer
arbitrariedade. Não há nenhuma dificuldade. Os espetáculos no “Mineirão”, para
efeito de policiamento, são divididos em cinco classes; existe, no mínimo, um
Capitão do BPChq no Comando; sua ocupação se faz por setores, subsetores e
postos sob o comando de oficiais e graduados; os soldados trabalham enquadrados
em grupos, pelotões e companhias. A ocorrência de qualquer anormalidade,
relacionada com o nosso policial, se trazida ao nosso conhecimento de forma
concreta, pode ser esclarecida de imediato ou mesmo “a posteriori”. É necessário
que fique bem claro que somos uma organização aberta, que vivemos em
interação com a comunidade, que o “feedback” do usuário da segurança pública
é ingrediente para aperfeiçoamento do nosso sistema. Todavia, não podemos dar
acolhida a reclamações difusas ou improcedentes, porquanto, amanhã, até mesmo
o meliante que for afastado de circulação para não “afanar” o dinheiro ou qualquer
bem do público, sentir-se-á no direito de chegar junto a um microfone e reclamar
que a polícia está cerceando o seu direito de ir e vir dentro do estádio. Acolhemos
as críticas, vemo-las como valiosos subsídios para o aperfeiçoamento de um
trabalho que redundará em benefício da coletividade. Contudo, há necessidade
de que também se reconheça e valorize o trabalho da polícia.
O soldado é o operário da segurança pública; quer sentir, numa aspiração
humana, o reconhecimento, e isto não temos visto por parte de alguns órgãos
de imprensa que só enxergam o policial através de uma lente escura. Este ano
tivemos um campeonato nacional pesado (jogos de ânimos acirrados, torcidas
adversárias inflamadas); o nosso policial viveu, no redemoinho de tudo aquilo;
quantas vezes, de há muito terminado o espetáculo, silenciados os comentários das
rádios e televisão, ainda estávamos a proteger ônibus de torcedores, a encaminhar
elementos perdidos ou a socorrer pessoas. Porém, se folhearmos as nossas crônicas
de esporte, não encontraremos uma palavra positiva em favor da polícia. Fazemse milhares de ações corretas, mas se acontece uma falha (mesmo que ainda não
comprovada), então é a polícia citada, malhada e até mesmo tripudiada. Não se
reconhece que o nosso estádio não tem sido palco de selvagerias como a televisão
nos tem mostrado no Brasil inteiro e, algumas vezes, na tão civilizada Europa; não
se reconhece aquele trabalho estafante e desgastante de dividir as torcidas, de estar
perto para inibir conflitos, de estar presente para impedir as cenas de vandalismo.
Fazendo-lhe estas considerações, Senhor Jornalista, não nos move outro
propósito senão o de esclarecer. Não há intuito de defesa, mesmo porque não nos
sentimos réus, e nem de reparos à sua publicação. Pretendemos, isto sim, levar
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ao conhecimento de V. Sª, cuja coluna isenta, séria e honesta, acompanhamos há
anos, um novo ângulo do problema levantado. E se assim procedemos é porque,
embora não o conhecendo pessoalmente, temos notado que as suas críticas são
embasadas no respeito à instituição e à pessoa, bem como o conteúdo de suas
crônicas evidencia a formação e a estrutura moral do autor. Não fora tudo isto,
teríamos nos limitado a absorver o que tivesse de procedente na citação referida
ou ignorá-la, caso improcedente.
Agradecendo-lhe a paciência, caso se tenha dado à leitura destes esclarecimentos, cumprimento-o cordialmente e coloco-me à inteira disposição de V. Sª
no aquartelamento do Batalhão de Polícia de Choque.
Klinger Sobreira de Almeida, Ten Cel PM
Comandante do BPChq
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CAPÍTULO 15

COMANDO DO POLICIAMENTO/RMBH
(MAIO81 A JUL84)

A MISSÃO É O FANAL
Ao assumir o Comando do Policiamento da RMBH, 15Mai81, em mensagem
pronunciada perante o alto comando e representação da tropa, reafirmamos nosso
compromisso de trabalho, esforço e dedicação rumo ao cumprimento da missão.
Eis alguns trechos do pronunciamento de 6 páginas datilografadas:
“...Sr. Cmt Geral, recebo um desafio, e o soldado que agora tem a honra de assumir o comando do policiamento da capital, tem o peito a sopitar-lhe e a impeli-lo
ao cumprimento da indeclinável obrigação de manifestar publicamente a V. Exa.
gratidão pela confiança que lhe foi depositada, guindando-o ao patamar de um dos
mais desafiantes comandos da corporação (...) Consciente da responsabilidade que
me foi outorgada, asseguro-lhe, no exercício do cargo, a minha dedicação, o meu
entusiasmo, o meu constante devotamento ao dever, a minha lealdade irrestrita (...)
A ação solidária tem sido o chamamento de V. Exa. na rota do dever, tem sido a sua
filosofia de comando. Imbuído do mesmo pensamento, da mesma vontade e do mesmo propósito, perscruto o vasto horizonte da missão e inunda-me a certeza de que,
se terei pela frente uma estrada árdua e íngreme, não a trilharei solitariamente. São
oito unidades que compõem o CPC. Terei ao meu lado oito comandantes experientes
e valorosos, que comandam soldados briosos e conscientes do dever (...) Juntos e unidos, tenho a crença e a fé de que daremos nossa parcela de esforço,nossa participação
entusiástica, o nosso devotamento pleno, na marcha ascensional de uma corporação
sesquicentenária, cujo objetivo-síntese é o bem comum da gente de nossa terra (...)
Aos companheiros da Polícia Civil, anuncio – e não precisaria fazê-lo, porque tenho
um passado à minha esteira – que continuaremos a marcha solidária na mesma
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cadência. Sempre cri, preguei e pratiquei que o nosso ideal é comum, e como tal não
comporta divisões. Polícia Civil e Polícia Militar são corporações irmãs que se complementam no exercício do dever (...) A responsabilidade presente leva-me a um retrospecto ao passado. Comandar implica em tempo, tirocínio e experiência. Um dia
fomos cadetes; depois vieram os comandos de pequenas ações, a responsabilidade
pela segurança de vilas e pequenas cidades, os comandos de subáreas, as complexas
delegacias especiais e de capturas. Veio o oficialato superior e os comandos de unidades operacionais interior e capital. Surgiram à nossa frente os desafios que impunham respostas eficientes e eficazes (...) Na Escola da Vida, tivemos os mestres que
nos deram a seiva generosa do saber e da prática. Homenageio-vos, eternos chefes
e comandantes (...) E neste cenário, guardo um lugar especial para o legendário Cel
Pedro Ferreira dos Santos, o velho Capitão Pedro, paradigma de cidadão e profissional, que, ao longo dos anos de convívio aos seu lado, naquelas memoráveis e épicas
jornadas de combate ao banditismo, soube nos inspirar e transmitir, com cores vivas
e inapagáveis, a noção exata do dever (...) Parto para a jornada com uma convicção,
uma certeza e uma esperança./Parto com a convicção firme e segura de que, unido
aos meus companheiros, nenhum obstáculo haverá de nos deter em nosso ideal de
bem servir./Parto com a certeza de que o exercício do cargo nos proporcionará um
campo fértil para semear e colher ações benfazejas./Parto com a esperança de que,
num porvir não distante, quando no decurso natural das mutações das coisas humanas, tiver de transmitir este cargo, possa situar-me no alto do pedestal do dever e
dizer a frase mais digna do soldado: MISSÃO CUMPRIDA.”

SEÇÃO I
REFORMULAÇÃO DO QUADRO DE SITUAÇÃO/MAI81
Em 1980, por uma série de fatores, o Comando Geral entendeu de
extinguir o Batalhão de Radiopatrulha-BPRp, transformando-o em unidade com
responsabilidade de área (16º BPM). As viaturas de radiopatrulhamento foram
redistribuídas, com parte do efetivo humano de operação e manutenção.
Na nova concepção, a RMBH passou a contar com 4 batalhões de área: 1º, 5º,
13º e 16º. A unidades tinham suas companhias de policiamento concentradas na
sede, exceto o 1º, que transferira uma delas para a Rodoviária, no 2º semestre/1979.
As unidades, dispondo de radiopatrulhas, distribuiu-as pelas companhias
centralizadas. O que era ruim com o BPRp, ficou pior, dificultando, tremendamente,
o controle do COPOM. O patrulhamento de área tornara-se uma ficção de
segurança, o que sobrecarregava as tropas especiais: BPChq/ROTAM, Regimento
de Polícia Montada-RPMont e BPTran.
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Conhecedor da situação precária e contando com oficiais do BPChq
transferidos para o Estado-Maior/CPC, reformulamos, de imediato, o Conceito
de Operação, emitindo plano de execução, em Encontro de Operações com os
Comandantes de UOp e todos oficiais operacionais da RMBH.
O Plano de Operações, embora inovador, era simples e de fácil implementação.
Constava basicamente de 4 fases ou estágios:
1ª) DISTENSÃO DA MALHA PROTETORA DO POLICIAMENTO
OSTENSIVO – Consistia, num primeiro movimento, no desdobramento da
área das UOp em subáreas de Companhia, e estas em Setores de Pelotão. As
Companhias e Pelotões posicionaram-se no terreno, ocupando respectivas
subáreas e setores, cabendo-lhes a responsabilidade inicial da segurança pública.
Colocava-se, assim, a tropa em contato direto com as forças vivas da comunidade
e o povo em geral. Os oficiais e sargentos inseriam-se no seio dos problemas de
segurança pública visando uma resposta eficiente eficaz e efetiva. O modelo do
interior era, tardiamente, implantado na RMBH.
O BPTran participava desse primeiro esforço distribuindo sua tropa em
pontos fixos de controle de trânsito e fiscalização a pé, em setores limitados.
Secundariamente, atuava complementando os batalhões de área.
2ª) CRIAÇÃO DA COMPANHIAS TÁTICO-MÓVEL nos 4 batalhões
de área. Nelas, centralizaram-se as radiopatrulhas sob a coordenação direta do
COPOM, e instituiu-se o Pelotão de Operação Presença. Esta 2ª fase constituía o
PRIMEIRO RECOBRIMENTO DA MALHA PROTETORA. Este recobrimento
exigia um esforço de planejamento e acompanhamento do Cmt da Unidade
de Área e seu estado-maior. Os pontos de maior incidência de criminalidade
importunadora seriam, de imediato, objeto da ação dinâmica das radiopatrulhas
e da operação presença.
Em primeiro recobrimento, o BPTran atuava com a fiscalização de trânsito
motorizada (viaturas e motocicletas).
3ª) SEGUNDO RECOBRIMENTO DA MALHA PROTETORA far-se-ia,
por decorrência de acompanhamento do EM/CPC, empregando as Cias de
Choque e Cães/BPChq, e RPMont. Quando necessário, grupos motorizados do
BPTran eram empenhados. Esta fase implicava em estudos de inteligência com
maior vigor repressivo, visando prisões em flagrante ou mediante mandado, e
desorganização de estruturas delinquenciais. Havia, no planejamento e desencadeamento das operações, um entrosamento estreito com as Delegacias de Polícia
vinculadas ao Departamento de Investigações (Furtos e Roubos, Homicídios,
Vigilância, Vadiagem...).
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4ª) A quarta fase configurava o TERCEIRO RECOBRIMENTO DA
MALHA PROTETORA – o emprego das ROTAM – viaturas e motocicletas –
visando prevenir/reprimir a criminalidade da pesada, mormente assaltos a mão
armada, furto qualificado, extorsão mediante sequestro... O planejamento de
emprego consistia numa ligação interagente do EM/CPC com o Departamento
de Investigações/SSP e Superintendência da Polícia Federal.
Consolidamos a figura do “RASTREAMENTO”, adotada no BPChq/
ROTAM, em todas as Unidades do CPC. Sobre esta figura, anos mais tarde,
1991, encontrando-me no QOR, provocado pelo Major Belione (meu antigo
tenente do BPChq), que se achava cursando o CSP, distendi o entendimento do
tema – constando, no Anexo “A” deste capítulo, a correspondência do oficial e
minha resposta.
O Novo Conceito de Operação, resolvidos alguns problemas incidentais,
começou a dar resultado compensadores em poucos meses.

SEÇÃO II
PROBLEMAS INCIDENTAIS
A) COPOM V. CENTRO COMUNICAÇÃO POLÍCIA CIVIL
Fruto de incompreensível rivalidade, o Centro de Comunicações da Polícia
Militar-COPOM não se ligava ao Centro de Comunicação da Polícia Civil. Eram
dois órgãos estranhos no Sistema de Segurança Pública. Havia uma disputa ridícula
para ver quem chegava primeiro num local de ocorrência. Às vezes, presenciavase a aglomeração de viaturas, ocorrendo até mesmo alguns incidentes.
Entendendo a necessidade de entrosamento dos órgãos, adotei algumas
providências saneadoras, o que também era de interesse da Polícia Civil, cujo
Superintendente – Delegado Thacir Menezes Sia – meu amigo de antigas jornadas,
era um policial aberto ao diálogo, e muito ligado à Polícia Militar (filho do saudoso
coronel Antônio Sia).
Primeira providência: fiz algumas substituições de oficiais no COPOM,
retirando aqueles predispostos ao conflito. Para a Chefia do COPOM, levei um
oficial experiente e de grande visão operacional – o Major Joel Mansur Reis.
Da parte da Polícia Civil, assumiu o Centro de Comunicações o Delegado
Weber Americano, profissional de alta competência, e pessoa aberta à cooperação
entre as instituições de Segurança Pública. Este, por sua vez, mobiliou o órgão
com Delegados afeitos ao entendimento entre as corporações.
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Montadas as novas equipes, promovemos uma reunião visando estabelecer
modelo de cooperação. Tudo assentado, os dois Centros passaram a ter acessos
mútuos, ficando estabelecido que a Radiopatrulha seria a primeira no local, para
as medidas comuns aos patrulheiros, e a Polícia Civil compareceria aos eventos
dependentes de investigação e perícia, contando com a colaboração dos policiais
militares envolvidos na ocorrência. Assim, o problema foi erradicado, e os dois
Centros de Comunicação funcionaram harmoniosamente em prol da melhor
eficiência das operações de segurança pública.
B) ATRITOS ENTRE CORPORAÇÕES
Com alguma frequência, vinham ocorrendo conflitos entre patrulheiros,
mormente do trânsito, com agentes da Polícia Civil. Estes, às vezes, quando
parados em blitz ou pela fiscalização, não queriam aceitar a autoridade do policial
de trânsito. Por sua vez, alguns policiais-militares não tinham a devida polidez
na abordagem e/ou diálogo com o possível infrator da organização policial civil.
Esses conflitos costumavam assumir proporções, provocando o ajuntamento
de viaturas das duas polícias, numa ridícula demonstração de força. Isto servia de
exploração pela imprensa, em detrimento da imagem das corporações perante o
público.
O tema foi objeto de nossa pauta com a Chefia da Polícia Civil. Estabelecemos,
numa primeira abordagem, que o universo de policiais-militares e agentes da
polícia civil seriam instruídos sobre a melhor maneira de relacionamento nas
atividades e competências funcionais de ambas as corporações. Outrossim, caso
algum desentendimento eclodisse, para o local o COPOM despacharia um oficial
com viatura, e o Centro de Comunicações da Polícia Civil, um Delegado de
Polícia. As duas autoridades resolveriam o impasse. Ficou expressamente proibido
o deslocamento de mais viaturas.
O acordo, como num passe de mágica, resolveu a incômoda situação, e os
desentendimentos ou atritos tornaram-se raros.
C) APREENSÃO/RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS
As Unidades de Área haviam adotado uma antiga prática do Batalhão de
Radiopatrulha (o mal feito sempre encontra seguidores!): Os veículos furtados
ou roubados, quando encontrados por policiais militares, eram devolvidos
diretamente aos proprietários; em alguns casos, via empresas seguradoras. Em
decorrência os PMs recebiam gratificação pelo trabalho de recuperação.
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Por incrível que pareça, essa prática ilegal (abertura à corrupção desenfreada!),
que acarretava profundo atrito com setores da Polícia Civil, era defendida por
alguns comandantes ingênuos.
Numa das primeiras medidas saneadoras tão logo assumi o CPC, proibi a
prática, emitindo norma rigorosa: Todo veículo produto de crime contra o patrimônio, caso recuperado por ação de patrulheiros PM, deveria ser objeto de Boletim de Ocorrência e encaminhado à Delegacia de Repressão a Furtos de Veículos.
Após a emissão da diretriz, promovi reunião de comandantes e oficiais da
RMBH. Segundo meu costume, dei liberdade de manifestação. Alguns oficiais
argumentaram que os policiais civis exigiam “gratificação” para restituir os
veículos às vítimas e/ou pressionavam empresas seguradoras. Esclarecendoos, mostrei-lhes que esse era um problema da Polícia Civil, e se eles tivessem
elementos concretos para a afirmação, trouxessem ao meu conhecimento que, de
minha parte e em razão do cargo, levaria ao conhecimento da Corregedoria de
Polícia/SSP, exigindo providências.
Na oportunidade, mostrei aos comandantes e oficiais, o perigo da prática
que, além de ilegal, propiciaria desvios de patrulheiros vocacionados à delinquência, pois já existia rumores de que policiais promoviam os furtos, através de
ladrões parceiros, para, horas depois, “encontrar o veículo” e restituí-lo à vítima
mediante gratificação.
Resumindo: a absurda, ilegal e perigosa prática cessou. Extinguiu-se um
ponto de atrito com a Polícia Judiciária. Eliminou-se uma válvula de corrupção.
D) ASPECTO GRAVÍSSIMO DOS PROBLEMAS
Quando do lançamento da ROTAM, em 04Fev81, o Secretário de Segurança
Pública – Cel EB Amando Amaral – foi exaustivamente entrevistado por repórteres. Vejamos pequeno trecho de publicação do Diário da Tarde, 05Fev, no tocante
a perguntas de um jornalista e respostas do Secretário de Segurança: “... Um repórter então perguntou ao secretário se era verdade que muitas pessoas assaltadas
deixam de registrar queixa com medo da polícia. Amando Amaral mostrou-se
surpreso e afirmou: – ‘Isto nunca pode acontecer. Isto não acontece. Por quê ter
medo da polícia se ela está aí justamente para proteger a população? ’ Indagado
sobre como andam as investigações para apurar os crimes de execuções em Belo
Horizonte, ele respondeu: – ‘Estão indo bem as investigações, mas por enquanto
não podemos adiantar nada’. Ele rechaçou a afirmativa de que existem mais de 100
mortes com autores desconhecidos na periferia da Grande BH, dizendo: – ‘Isto
posso lhes garantir que não é verdade. Deve haver a metade de mortes miste-
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riosas, mas se for polícia que está fazendo isto, o responsável será punido. O ser
humano, qualquer que seja a sua condição, merece o nosso respeito...”.
Desde 1979, aconteciam homicídios misteriosos na RMBH. Normalmente,
os mortos eram delinquentes fichados criminalmente. De início, alimentada por
certos setores policiais, a imprensa atribuía a ‘matança’ de marginais a guerra
entre facções criminosas.
Contudo, os policiais mais experientes, entre Oficiais e Delegados, viam,
claramente, que algo trevoso estava por detrás das mortes – tudo indicava
“queima de arquivo” envolvendo policiais corruptos: uma minoria insignificante,
mas atuante, das duas corporações.
Juntamente com o saudoso Cel Jurandir Marino, tentei, ainda em 1979,
alertar o Comandante do Policiamento da Capital, quando do assassinato de um
PM em trajes civis na Pedreira Prado Lopes (este, da P/2 do BPRp, fora buscar
dinheiro para tóxico), porém não fomos bem compreendidos.
O Comando Geral, devidamente alertado, transformou o BPRp em batalhão
de área e procedeu a uma limpeza bem discreta, procurando afastar a PM das
suspeitas de execução à guisa de “queima de arquivo”.
O ritmo de execuções, embora diminuindo, continuou, e a imprensa lançava
especulações, como se vê da reportagem acima – pergunta incisiva e resposta
duvidosa do Secretário de Segurança.
O certo é que a “Queima de Arquivo”, com a chancela dos matadores,
sinalizava-se por duas denominações: “Bombril” e “Cravo Vermelho” (junto aos
mortos, fiapos de Bombril ou um Cravo Vermelho). Tal fissura da segurança
pública não podia continuar. A imprensa e o povo desconfiavam que se tratava de
ação da minoria podre das organizações policiais.
Na assunção do CPC, o Cmt Geral – Cel Jair Cançado Coutinho – manifestoume seu desejo de ver a Polícia Militar agindo, com rapidez, eficiência e eficácia,
caso houvesse participação de policiais-militares. Garantiu todo seu apoio.
Ainda no BPChq, já me preocupava com o gravíssimo problema, e encetara
algumas tratativas com Delegados de Polícia, meus amigos (Benício Augusto,
Jaci Abreu, Newton Ribeiro...), que queriam expurgar a Polícia Civil dos policiais
desviados do caminho do dever. Assumindo o CPC, dei o recado ao “diminuto
setor” que tínhamos como suspeito, alertando sutilmente que agiríamos. Aos
Delegados da parte sadia da Polícia Civil assegurei que, se surgissem novos
casos de execução, agiria, de imediato, com a força da legislação penal militar
e dos regulamentos disciplinares, dando-lhes elementos para desencadearem a
repressão aos comparsas (nessa “queima de arquivo” os policiais da parte podre
atuavam sempre em parceria).
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Houve uma pequena trégua dos executores, mas, de repente, duas mortes em
pontos diferentes da região metropolitana (ambos delinquentes conhecidos), e um
dos cadáveres com a cabeça decepada. Os integrantes do Bombril/Cravo Vermelho
nos testavam. Instaurei do Inquéritos Policial Militar-IPM – designando para a investigação experiente equipe chefiadas pelos competentes e corajosos Maj Jayro e
Ten Eleutério. Logo, logo, surgiram os executores: num dos crimes, um soldado nosso conhecido – famoso no 6ºBPM/Gov. Valadares, de onde viera transferido por conveniência da disciplina; um cabo do extinto BPRp, que se encontrava em nossa lente.
Com a prisão dos dois, e a iminente elucidação dos fatos delituosos, começou
um murmúrio de pressão, inclusive com telefonemas ameaçadores aos familiares de
membros da equipe investigadora. Em decorrência, reuni um universo do qual os
indiciados faziam parte, e, nas asas da fama que eu carregava do Vale do Rio Doce,
dei um recado: – “Pegamos a raiz desse grupo de corruptos que faz queima de arquivo,
e vamos implacáveis ao conjunto. Estão dando telefonemas ameaçadores aos familiares de meus investigadores. No entanto, quero deixar claro que já disponho de dados
sobre familiares dos ameaçadores. Se continuarem as ameaças, preparem-se, pois a
contrapartida será terrível. Todos me conhecem, sabem que não brinco de ameaçar...”
O efeito de nossa mensagem foi fulminante. As ameaças cessaram. O soldado
e o cabo, ao final da apuração, foram presos, expulsos e entregues às autoridades
civis. A Polícia Civil, lastreada nos dados que fornecemos, fez seu arrastão.
Em suma, a farsa da briga de facções foi desmascarada, e o “Bombril/Cravo
Vermelho” desapareceu, ficando apenas como uma história triste de desvio de
uma pequena, porém perigosa banda podre das duas organizações policiais.
As necessárias e objetivas medidas repressivas internas eliminaram o que se
cristalizara por inércia de alguns comandos de pequenos setores policiais; foi para
as “calendas gregas”.

SEÇÃO III
CPC EM AÇÃO DINÂMICA
A) CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O Estado-Maior/CPC mobiliado de oficiais do mais alto gabarito profissional
e de inteligência (TC Jayro, Major Amauri, Major Joel Mansur, Cap Lacerda, Cap
Verter Santa Cecília, Ten Eleutério...) passou a funcionar full time em produção
de diretrizes, instruções de conduta operacional, notas instrutivas, controles
estatísticos etc.
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O Cel Jair Cançado Coutinho vinha provocando uma “revolução na
corporação”, inovando e suprimindo algumas práticas viciadas do passado distante
(praças ordenanças, cozinheiros, sapateiros, barbeiros, garçons, faxineiros etc), que
implicavam em número excessivo de militares na administração, em detrimento
do policiamento. Instituiu-se o quadro de funcionários civis e o arrendamento
de ranchos e cantinas (função civil deveria ser exercida por civil). Dentro desse
espírito, passamos, semanalmente, a contar com os antigos “batalhões de proveta”,
formados por PMs da administração, além de contar com o efetivo das escolas de
formação e aperfeiçoamento.
Tropa aquartelada, em permanente treinamento para o combate – característica do “exército estadual”- perdera-se na “poeira do tempo”. O Cmt Geral queria
tropa na rua, patrulhando e garantido a tranquilidade da comunidade. Resguardando a disciplina tradicional, o treinamento tomava maior conotação policial.
Rememorando aquele período do 2º semestre78 (que deu certo!) – o Cel
Carlos Augusto emitiu a Dtz 1/11– retomamos a supervisão cerrada: Comandantes
e oficiais do EM/Unidades Operacionais atuando junto à tropa nos bairros, ruas e
logradouros, verificando, observando e apoiando. O novo Conceito de Operação
– Malha Protetora distendida como os recobrimentos – constituía o lastro da
segurança visível.
Em diversas oportunidades, o Cmt Geral nos acompanhava, dava presença e
dialogava com os patrulheiros em serviço.
Visitando com frequência as Unidades, fazíamos palestras educativas à
tropa, revendo ocorrências de acerto e promovendo críticas construtivas, quando
isto era exigido.
Os Encontros de Operação, abrangendo comandantes e oficialidade
da RMBH, aconteciam uma vez por bimestre. Os resultados eram expostos
e comentados, avaliando-se o desempenho das Unidades. O CPC proferia
uma palestra de cunho doutrinário, ou lançava alguma Instrução de Conduta
Operacional-ICOp ou Nota Instrutiva.
O envolvimento pleno da oficialidade (intensidade da interação junto aos
patrulheiros) e a auscultação das forças vivas das comunidades permitiram-nos
identificar desvios, fazer ajustes de aperfeiçoamento na prestação do serviço, além
de corrigir ações fora do eixo. Nos subitens que se seguem o rol de algumas ações.
Contudo, entendo interessante, para melhor assimilar o passado, e a evolução nos
primórdios dos anos 80, a palestra que proferimos no Encontro da Comunidade
de Operações, em 22Out81, denominada A MANUTENÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA E O PAPEL DO OFICIAL, cuja difusão se fez em circulação restrita
aos oficiais (Anexo A, ao capítulo VI).
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B) CAMPANHA DE REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE
A estatística do CPC evidenciava que, se, de um lado, com a elevada
operacionalidade do BPChq/ROTAM, a criminalidade da pesada fora reduzida,
a local (furtos simples ou qualificados, tentativas de homicídio e lesões corporais,
disparo de arma em via pública, perturbação do sossego público...) elevara-se.
Havia uma intensa insatisfação, mormente nos bairros periféricos.
Diante da anomalia desenvolvemos um esforço no esclarecimento/
treinamento da tropa das Unidades de área, no sentido de desenvolver ação
preventiva/dinâmica, mormente nos horários noturnos. A repressão ao porte
ilegal de armas brancas e de fogo tornou-se prioridade, além do controle dos
ébrios e vadios. Adotou-se a precaução de evitar ações açodadas que pudessem
descambar para a violência arbitrária, perturbando ao invés de tranquilizar.
Concomitantemente, emitimos a Nota Instrutiva denominada “Visita
Tranquilizadora”, que incentivava os comandantes de frações de subáreas e setores,
visitar moradores de sua região, auscultando-os, convocando-os à participação
e tranquilizando-os.
Por outro lado, em interação com os órgãos
competentes dos municípios da RMBH, inclusive
capital, foram estabelecidos limites de horário para
funcionamento noturno (meia-noite) para bares e
casas de show.
Dentro dos critérios de avaliação de
desempenho dos batalhões de área e companhias de
subárea, enfatizamos que “a repressão consciente ao
porte ilegal de armas conduziria, inexoravelmente,
à redução da criminalidade contra a vida, bem
como desestimularia refregas e atritos públicos”. Na
oportunidade, revitalizamos, no âmbito do CPC, a
Nota de Instrução de Apreensão de Armas, que, em
14Mai81, expedíramos no BPChq.
C) COIBIR A VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA
Apesar do intenso treinamento, notamos que algumas ações policiais eram revestidas de violência arbitrária. Visitando Delegacias Distritais, os Delegados de Polícia, embora estivessem satisfeitos com a nova dinâmica do patrulhamento, alegaram
que estavam tendo dificuldades com a minoria de policiais militares que insistiam em
espancar alguns detentos que conduziam em razão de ocorrências diversas.
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Constatamos, também, que certos oficiais, por vício pretérito, eram
coniventes com esses desvios.
Assim sendo, não obstante a conduta correta da maioria, essa anomalia de
conduta de uns poucos comprometia o esforço consciente do grosso da tropa.
Ademais, a população gosta, e apoia a polícia enérgica, mas repudia violências
desnecessárias.
Além de punir severa e ostensivamente os policiais violentos, desenvolvemos
uma ação educativa, buscando internalizar o princípio do respeito aos direitos
humanos.
Em Dez/82, emitimos, relembrando e revigorando todos os ensinamentos
ministrados, uma Nota Instrutiva, que alertava sobre os danos individuais e
corporativos de condutas policiais que se desviavam para a violência arbitrária.
Distribuindo-a à tropa, com debates e comentários, visávamos internalizar a
consciência coletiva da conduta correta. Eis dois tópicos da Nota Instrutiva:
“... Algumas intervenções policiais em ocorrências rotineiras, como vias de
fato, embriaguez, rixa, vadiagem, porte de arma, etc... que deveriam primar-se pela
observância à lei e respeito à dignidade humana por parte dos patrulheiros, não raras
vezes, desandam em tapas, socos, chutes ou cassetetadas nas pessoas envolvidas(...)
Ora, ou somos profissionais de Segurança Pública, ou não somos. Ou sabemos fazer
polícia, ou não sabemos...”
“... A organização policial, cujos componentes perdem a compostura e o
equilíbrio emocional diante de qualquer ocorrência, cujos membros só sabem atuar
de forma atrabiliária e prepotente, torna-se temida e repudiada pelo povo. Está
fadada à extinção porque não sabe cumprir o seu papel...”
Persistindo pequenos desvios, como nossa meta era qualidade total na
prestação do serviço policial, emitimos, em 27Jul83, nova Nota Instrutiva, da qual
transcrevemos um trecho:
“... Alguns policiais-militares, talvez por fragilidade da própria estrutura
psicológica, metamorfoseiam-se, quando envergam a farda. Colocam um revólver na
cintura e estão juntos a outros companheiros. Assim situados, sentem-se onipotentes,
no cume de um pedestal de força. Esquecem-se, então, certamente inebriados pelo
poder, que a função policial se caracteriza pelo equilíbrio, pela serenidade, pela
lhaneza e cortesia no trato com os semelhantes. Esquecem-se que a energia, quando
necessária, não pode e não deve ser confundida com a estupidez, arrogância,
truculência ou arbitrariedade. Aliás, esse tipo é bem conhecido, quando só e sem a
farda, costuma ter o comportamento do subserviente e do poltrão, para não dizer
do covarde...”
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Nossa insistência deu resultados – o índice de violência arbitrária chegou à
insignificância.
Em 29Mar84, no 1º Encontro da Comunidade de Operações, desenvolvi a
conferência com o título “VIOLÊNCIA POLICIAL – O Problema, Suas Causas
e Solução”, evidenciando os resultados positivos que encetáramos, na RMBH, a
partir de 1981. O ensaio teve difusão nacional, e integrou a obra editada pela
PMMG, Mar87 – MENSAGENS PROFISSIONAIS – contendo alguns estudos
profissionais do autor. Em razão dessa palestra, recebi diversas manifestações não
só de Minas Gerais, mas também de outros Estados da federação, via telegramas,
radiogramas, cartões e missivas. Destas destaco a do Presidente do TJM/1984, que
transcrevo no Anexo “B”.
D) USO INDEVIDO DA ARMA DE FOGO
Comandar uma tropa policial na imensa RMBH não era tarefa fácil. Sem
embargo do treinamento objetivo e contínuo, supervisão intensa e correções às
vezes severa, persistiam os eventos danosos por uso indevido de arma de fogo
por policiais.
No início de 1984, difundi um levantamento estatístico das ocorrências
relativas ao uso inadequado de arma de fogo, no âmbito do CPC, de Jan81 a Out83.

Dessas, 153 ocorrências, muitas tiveram como consequência vítimas
lesionadas entre civis, gerando, além das medidas disciplinares, processo criminal
com condenação de policiais-militares.
Encarando o problema preocupante, emitimos, em 09Mar84, a Nota
Instrutiva 01/84, destacando os casos lamentáveis e discorrendo sobre a arma de
fogo, sua finalidade como instrumento do policial, e forma.
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Foi um documento volumoso (10 páginas datilografadas), mas
numa linguagem inteligível, didática e apropriada ao soldado – difundido,
individualmente, aos oficiais e sargentos. Constou dos seguintes itens desdobrados
em subitens. Vamos citá-los, transcrevendo alguns:
(1) INTRODUÇÃO – Mostra o quadro acima e discorre a respeito das
situações que acarretaram punições disciplinares e processos criminais.
(2) A ARMA DE FOGO – “a. Generalidades: A arma de fogo (revólver, pistola,
metralhadora ou rifle) é um instrumento perigoso. Só deve ser usada pelo profissional
de Segurança Pública. Pelo homem que conhece o seu funcionamento, que conhece
todos os incidentes de tiro possíveis. Pelo homem que treinou exaustivamente,
e continua treinando para adquirir condicionamentos e reflexos. Pelo homem
equilibrado emocionalmente. Pelo homem que conhece e domina todas as normas
de segurança na sua utilização (...) b. Por Que o Policial-Militar Usa Arma de Fogo
(...) c. Qual a Finalidade da Arma de Fogo Portada pelo Policial-Militar (...) d.
Cuidados Com a Arma de Fogo...”
(3) A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO –“A atividade policial em
quaisquer de suas modalidades é plena de acontecimentos que exigem a utilização
da arma de fogo. O policial-militar, profissional de Segurança Pública cônscio de
sua responsabilidade social, deve ter o necessário tirocínio e discernimento para
saber ‘QUANDO’, ‘COMO’ e ‘ONDE’ poderá e deverá sacar sua arma de fogo e
utilizá-la. Teoricamente, é impossível listar todas as circunstâncias em que a arma
de fogo pode e deve ser utilizada. Vamos alinhavar, com base na experiência da
vida policial, algumas circunstâncias: a. Numa Abordagem a Local ou Elemento
Suspeito (...) b. Para Repelir Agressão a Tiros de Delinquente (...) c. Para Intimidar,
Inibindo ou Fazendo Cessar Resistência de Infrator (...) d. Para Cobertura à Ação
de Companheiro ...”
(4) O QUE É PROIBIDO AO POLICIAL-MILITAR – “a. Retirar a arma do
coldre ou de seu local de guarda na Vtr para exibir ou brincar; b. Ameaçar, por gestos
ou palavras, que vai sacar a arma do coldre por pretextos tolos (...) c. Fazer disparos
intimidativos (...) d. Atirar em delinquentes ou suspeitos em fuga (...) e. Efetuar
disparos ou engajar-se em troca de tiros em locais de grande afluxo de pessoas (...) f.
Usar imoderadamente os meios necessários para repelir ataque...”
(5) CONCLUSÃO – “A presente Nota Instrutiva não esgota o assunto, mas
é um alerta a todos os policiais-militares deste Comando para que eliminemos de
nosso meio as práticas não profissionais. / Os Comandantes devem empenhar-se
no sentido de que seus comandados estejam sempre a praticar exercício de tiro em
locais adequados, visando adquirir segurança, confiança e reflexo. / Em suma, de
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forma alguma a arma de fogo entregue ao policial-militar, para defesa e proteção
da população, pode transformar-se, pelo uso inadequado e/ou insensato, num
instrumento de perigo (...) Acabemos, de vez, os lamentáveis incidentes com arma de
fogo, disparos intimidativos e outras anomalias. /Sejamos verdadeiros profissionais
de Segurança Pública. ”
Essa Nota Instrutiva, por tratar, pioneiramente, dos incidentes/acidentes
com arma de fogo portada por policiais, em todas suas nuances, teve grande
repercussão. Foi adotada em algumas polícias de outros Estados (oficiais cursando
em MG, levaram-na).
A Justiça Militar de Minas Gerais acolheu-a como indicador para os Juízes,
numa manifestação em sentença proferida pela Terceira Auditoria Militar,
14Abr89, quando foi condenado o soldado-réu LES, que, em 1983, atirara pelas
costas num suspeito em fuga, resultando em sua morte.
E) O PODER DE POLÍCIA E A POLÍCIA DE
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
Nossa meta era uma Polícia que cultivasse, do topo de comando à base de patrulheiros e guardas, a “Qualidade Total”, buscando ininterruptamente o caminho
da perfeição. Assim, as Notas Instrutivas sobre os diversos aspectos da conduta
eram iterativas, difundidas e comentadas com toda a tropa. As palestras consistiam no coroamento, por ocasião dos Encontros da Comunidade de Operações.
No 1º Semestre/83, veio à luz a palestra com título em epígrafe, exposição
datilografada em 28 páginas que retratava a evolução da criminalidade em nossa
região de responsabilidade, os acertos e falhas, bem como as medidas de correção
de rumos, inclusive transcrevendo em seu bojo algumas Notas Instrutivas/1982.
Convocava os oficiais à reflexão, dando-se ênfase ao slogan: FAZER POLÍCA, SIM.
VIOLÊNCIA, NÃO. E frisávamos que “A organização policial, cujos componentes
perdem a compostura e o equilíbrio emocional diante de qualquer ocorrência, que
só sabem atuar de forma atrabiliária e prepotente, torna-se temida e repudiada
pelo povo. Está fadada à extinção, porque não saber cumprir o seu papel...
No bojo da mensagem, citando imagens negativas, à guisa de reflexão,
transcrevemos editorial do Jornal do Brasil/RJ, 12Dez82 (jornal, à época, campeão
de circulação nacional):
“Triste sina está reservada às pessoas que caem nas mãos da Polícia brasileira.
Há uma tradição secular de violência e brutalidade, que precisa ser radicalmente
mudada e fazer com que se entenda qual é a missão da polícia. Pois existem policiais
sérios, competentes, cumpridores dos seus deveres, e que estão dispostos a agir de
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acordo com a lei – e com rigor. Não se deseja uma polícia fraca, condescendente e
débil. Exige-se que ela seja forte, incorruptível e vigilante. Mas que conheça bem
o limite entre o seu dever de policiar com eficiência e o direito de todo e qualquer
cidadão, do mais conceituado ao mais simples, de, ao ser preso por uma razão justa,
ser tratado como um ser humano. /O incrível é que tudo isto, que para qualquer
pessoa civilizada parece o óbvio, para grande parte dos policiais soa como grego.
/A dura verdade é que estes acontecimentos, que constituem um escândalo moral,
diminuem a condição humana não só dos agentes diretos das violências, mas todos
os que com eles convivem em sociedade. Em certo sentido, todos são responsáveis.
Portanto, não podem continuar acontecendo – e os criminosos não podem ficar
impunes. Ou se reforma a polícia, exigindo dela comportamento compatível com
o convívio humano e um mínimo de dignidade, ou que as autoridades declarem de
uma vez por todas que a polícia é incontrolável pelo Estado, e que assim continuará
agindo, para vergonha da Nação. /Mas pelo menos cairá a máscara, deixando à
mostra a face horrenda da barbárie. ”
Aconteceu que, nossa palestra, impressa e difundida aos presentes – oficiais
da RMBH, Curso Superior de Polícia-CSP e Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais-CAO – foi entregue a um oficial superior da Polícia Militar do Rio de Janeiro, aluno
do CSP. Em Ago/85, dois anos após, recebo um gentil cartão do Cmt da PMERJ –
Cel Carlos Magno Nazareth Cerqueira – enviando-me um aditamento ao Boletim
Geral da Polícia Militar nº 151, 12Ago85, contendo a palestra em apreço, na sua íntegra, com distribuição a todos oficiais daquela corporação. Agradecia-me, e elogiava a postura da PMMG, sempre vigilante contra a violência arbitrária e a corrupção.
F) CPC – FONTE DA DOUTRINA DE EMPREGO
O Comando de Policiamento da RMBH tornara-se autêntica fonte
doutrinária, não só para a PMMG, mas para as Polícias Militares brasileiras.
Alunos cursando a Academia de Polícia Militar-APM – CFO, CAO e CSP –
frequentavam os Encontros da Comunidade de Operações e, quando retornavam,
conduziam exemplares de Palestras, Instruções de Conduta Operacional-ICOp,
Notas Instrutivas... Desta forma, a PM mineira irradiava a boa doutrina por todos
os quadrantes do território nacional.
Muitas palestras tiveram de ser reproduzidas para atender pedidos de outras
corporações. Uma delas – A FORÇA DO EXEMPLO: Elemento Essencial para o
Exercício do Comando – teve exemplares solicitados anos depois. Nesse processo
de irradiação de doutrina, o próprio CPC teve de atender convites de outros
Estados, que se miravam do exemplo mineiro.
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No ano de 1984, estivemos em Recife/PE, onde ministramos para os
oficiais a palestra A CRISE DA INSEGURANÇA E A RESPOSTA DAS
POLÍCIAS MILITARES. Em Salvador/BA, foi a vez da ADMINISTRAÇÃO DAS
OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA NAS REGIÕES
METROPOLITANAS. Ambas, focando a experiência mineira, mormente o
inovador Conceito de Operação, com a distensão da Malha Protetora e os
sucessivos recobrimentos. Também apontavam soluções de problemas aflorados
e que inquietavam a população. Foram publicadas pela PMMG, na obra
“MENSAGENS PROFISSIONAIS – Palestras Sobre Problemas da Atividade
Policial-Militar. ”
G) OCORRÊNCIAS DIGNAS DE CITAÇÃO
A criminalidade recebeu rígida repressão nos anos de 81/82, mas, na
dinâmica própria de sua natureza, ela sempre emerge em novos matizes para, em
detrimento da comunidade, superar o esquema preventivo da polícia.
Com a inserção das motocicletas no dispositivo tático das ROTAM, demos
um fim, em 1981, à modalidade de assaltos que o eixo RioxSP nos exportara. Em
1982, duas novas modalidades que cresceram e exigiram apurada inteligência de
nosso pessoal de planejamento.Vejamo-las:
1) Iterativos Assaltos às Kombis de Entrega de Cigarros
Naquele ano, uma empresa (ERIC!) monopolizava a entrega de cigarros na
RMBH, através de uma frota de Kombis. Semanalmente, faziam-se as visitas aos
locais de comércio, recolhendo-se dinheiro vivo ou cheque (ainda não tínhamos
adentrado ao modelo de cartão de crédito e transferências on line), no ato da
entrega. Eram dezenas de viaturas envolvidas, e o transporte de grande soma em
dinheiro, que logo despertou a atenção da marginalidade.
Semanalmente, das dezenas de Kombis em operação – cada uma com um
motorista e um ajudante, ou só com o condutor do volante – duas ou quatro eram
saqueadas sob a ameaça de arma de fogo. Os assaltantes fugiam de automóvel.
Desenvolvemos ações preventivas com os batalhões de área, mas infrutiferamente. Estávamos diante de profissionais do crime altamente preparados.
Era preciso por um final na ação desses delinquentes. Um plano foi
“bolado”, envolvendo a direção da ERIC. Selecionamos, em todo efetivo da
região metropolitana, 120 milicianos (oficiais e praças) de melhor acuidade para
enfrentamento de bandidos perigosos. Treinamo-los para uma missão secreta,
que seria executada em trajes civis.
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Criterioso e detalhado estudo de situação mostrou o eixo temporal/espacial
dos assaltos: todos eles de quarta a sexta feiras, e em certos bairros da periferia.
Estudamos o perfil dos empregados para maior segurança.
Feito isto escondemos dois policiais em trajes civis, no fundo dos pacotes de
cigarro, em 50% das viaturas. Primeira e segunda semana da operação tivemos
assaltos em carros não tripulados por policiais. Na terceira semana, um trio de
assaltantes caiu na mão de uma dupla, ficando dois deles gravemente feridos, e o
terceiro, interceptado, quando tentava fugir numa viatura.
Delegado e detetives de confiança do Departamento de Investigações que
estavam de prontidão em nosso esquema, foram acionados. Velozes interrogatórios,
inclusive dos lesionados, nos levaram a uma residência em Santa Luzia, onde se
hospedavam os quadrilheiros – homens e mulheres. Todos, assaltantes oriundos
de São Paulo, foram presos. Posterior prisão preventiva garantiu a ação repressora
da Justiça.
Esses marginais de São Paulo, bem organizados, fizeram morada na RMBH,
após estudos que lhes mostraram a vulnerabilidade do transporte de avultadas
somas em dinheiro, e pretendiam, consoante o Inquérito Policial evidenciou,
expandir suas ações.
2) Assaltos: ônibus urbano
Vencida uma modalidade, outra nos veio, também importada do eixo
RioxSP: assaltos a ônibus urbanos, produzindo uma limpeza na receita que ficava
em poder do cobrador, e também nos passageiros.
Estudos de Situação com a participação de uma elite da Polícia Civil nos
clarearam o modus operandi e o desenvolvimento temporal/espacial da modalidade.
Fizemos uma seleção de quase trezentos policiais exímios, e treinamo-los.
Desencadeamos uma operação melindrosa. Três policiais disfarçados nos
veículos mais prováveis de serem assaltados. O revide seria no “mano a mano”
com os assaltantes, ou durante a fuga, pois não poderia ocorrer troca de tiro no
interior do coletivo, em face do risco aos passageiros, motorista e cobrador. Dois
meses de operação. Desestruturamos três quadrilhas. Todos marginais do eixo
RioxSP. Além de assaltantes presos e feridos, duas mortes. Zeramos os assaltos.
Com operações de envergadura, cessou a migração de marginais para a RMBH.
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SEÇÃO IV
UM COMANDO GERAL DE INICIATIVAS GRANDIOSAS
Realizei na seara policial – fazendo do CPC, de 1981 a 1984, um modelo para
o Brasil, porque tive a oportunidade de participar de um Comando Geral de visão,
que entendia a finalidade da Polícia e não se curvava aos obstáculos.
O Cel Coutinho comandou a PMMG, Nov80 a Mar83. Em pouco mais de dois
anos, proporcionou, no meu entender, um avanço considerável da Corporação.
Muitas de suas realizações talvez acontecessem num quinquênio ou década.
Foi graças à sua visão e compreensão que nos foi possível implantar as
Rondas Táticas Metropolitanas-ROTAM, tropa especial que atuava com um eixo
voltado à prevenção/repressão da criminalidade da pesada (assustava e inquietava
as comunidades!), dentro de uma concepção operacional pioneira, objetiva
e diferente. Essa implementação tornou-se modelo para o Brasil, alastrandose por diversos Estados. Em Minas, as duas companhias do BPChq evoluíram
para o Batalhão ROTAM, hoje pujante Unidade Operacional do Comando de
Policiamento Especializado-CPE.
Durante o Comando/Coutinho em nenhum momento tivemos de arrefecer
a operacionalidade por falta de recursos. Desenvolvia sempre, em todas as
circunstâncias, ação forte e decisiva juntos aos poderes políticos do Estado.
Lembro-me, à guisa de exemplo da época, que, de certa feita, a administração
estadual, em penúria financeira, teve uma ameaça no suprimento de combustível.
Tal situação afetava emprego eficiente do policiamento motorizado. Levei o fato
ao Cmt Geral. Ele, com a farda de expediente, atravessou a Praça da Liberdade,
e, sem marcar audiência, adentrou ao Gabinete do Secretário da Fazenda. Foi
objetivo (assisti a conversa): – “Secretário, a redução de combustível não pode
atingir a PMMG; caso se concretize, o Cel Klinger está autorizado a recolher todo o
patrulhamento; as cidades se transformarão em caos”.
De imediato, o Secretário convocou os assessores pertinentes, e ordenou que
nenhuma redução se fizesse em relação à Segurança Pública. Na continuidade
da conversa, o Secretário pediu nosso auxílio para evitar a evasão de receita de
impostos, mormente na Zonas da Mata e Sul de Minas. Em consequência, nosso
Estado-Maior auxiliou na elaboração de um Plano Especial com envolvimento
inclusive do BPChq para cobrir as vulnerabilidades.
Logo que assumi o CPC, dele recebi pleno apoio ao novo e revolucionário
Conceito de Operação que lhe apresentei para a RMBH: Distensão da Malha
Protetora, descentralizando em subáreas e setores das Unidades Operacionais, e
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recobrimentos sucessivos das vulnerabilidades. Enquadramento do BPTran no
escopo. Criação das Companhias Tático Móvel para o primeiro recobrimento;
segundo recobrimento – BPChq (Cias de Choque e de Cães), RPMont, tropas
de alunos da Academia de Polícia Militar nos eventos desportivos e culturais,
emprego de batalhões de adestramento com pessoal da área meio. Terceiro
recobrimento: as duas Cias ROTAM.
Vejamos algumas medidas de grande impacto, na área operacional, que
repercutiram, efetiva e rapidamente, na evolução da operacionalidade:
A) CRIAÇÃO DA POLÍCIA FEMININA
Foi uma ideia e decisão, com muita determinação, do Cel Coutinho. Adotando
medidas iniciais no CPC, recebi sua primeira mensagem: – “Klinger vou reforçar
sua Malha Protetora criando a Polícia Feminina”. Fiquei perplexo, e ele mostrou-me
a minuta do decreto que seria levado ao Governador Francelino Pereira.
Não obstante algumas vozes contrárias, prevaleceu a vontade do Cmt Geral.
Em 29Maio81, o Governador assinava o Decreto 21.336, nove artigos: Art. 1º –
Fica criada, na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a Companhia de
Polícia Feminina, orgânica do Comando de Policiamento da Capital. Estava
consumada uma situação, embora tardia, de cunho social, e irreversível.
Indicamos o primeiro comandante – brilhante Cap Dalmir, do BPChq – e
os oficiais. Estruturando a novel e pioneira subunidade, localizando-a na APM,
participamos da seleção, no universo de mais de 2.000 jovens – possuidoras de 2º
Grau do ensino médio, e a maioria cursando ou já com curso superior concluído.
Selecionadas 120 jovens, estas iniciaram o Curso de Formação de SargentoCFS, em 1ºSet81, conclusão – 02Abr82 – 112 formandas, promovidas a 3º sargento.
Preenchendo uma vulnerabilidade, que, há muito, nos trazia embaraços,
foram as PM femininas distribuídas nas Unidades para recobrir o policiamento
em pontos críticos ou eventos: Aeroporto da Pampulha, Estação Rodoviária,
Estação Ferroviária, Espetáculos Esportivos ou Culturais no Mineirão e
Mineirinho, Teatros etc. Mais tarde, um grupo foi alocado ao COPOM na sua fase
de informatização.
A partir de 1983, nas sucessivas leis de fixação de efetivo, o quadro foi
aumentando, e as PM femininas foram inseridas em turmas mistas nos cursos de
formação de soldados, sargentos e oficiais.
Em 1983, cinco sargentos feminino/1982 ascenderam ao Curso de Formação
de Oficiais. Essas pioneiras destacaram-se no âmbito de uma turma mista de
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mais de 70 alunos. Como comandante da APM, tive a oportunidade de tê-las
como alunas que despontavam sempre nos exercícios intelectuais, profissionais,
físicos, culturais... Comandaram tropas masculinas em inúmeros acampamentos
e exercícios de campanha. Participaram do primeiro Curso de Montanha, no
11ºBatalhão de Infantaria de Montanha/EB-São João Del Rey, e receberam elogios
do comandante daquela Unidade/EB. Constituíram destaque em todas as provas
de tropa: Pista de Aplicação Militar, salto do trampolim etc.
1985 – Entre 76 Aspirantes formandos, as cinco pioneiras situaram-se
nos 9 primeiros lugares: 1º lugar, Luciene Magalhães de Albuquerque (sempre
1ª, desde a seleção); 3º, Maíza Ferreira dos Santos; 4º, Dulcinéia Maria Barros;
6º, Mirian Assumpção Paschoal; 9º, Mariza Ribeiro Xavier Cardoso. Todas elas
desenvolveram uma brilhante carreira, e abriram caminhos para a expansão
quantitativa e qualitativa da figura feminina na PMMG.
B) SEGURANÇA JURÍDICA AO PM OPERACIONAL
Apesar de meus protestos, quando Capitão aluno do CAO/1969, vi o
sancionamento da Lei 5.301, 16Out69, que instituía o novo Estatuto do Pessoal
da Polícia Militar/EPPM. Os homens de gabinete, produtores do documento,
ignoraram que a maior parte do efetivo estava empenhada na atividade-fim,
principalmente em Polícia de Patrulha na capital e interior.
O artigo 203, no seu § 3º, era cruel para com os homens da operação: se
processados, independente de crime de serviço ou não, estavam impedidos de
progredir na carreira e nem mesmo podiam fazer qualquer curso de natureza
profissional. No meio de dezenas de companheiros, eu que estava a concluir o
CAO, mas com dois processos em decorrência de serviço, não teria podido
ingressar no curso, caso essa malfadada lei estivesse vigorando em Fev69.
Na década de 70, nas diversas funções que exerci – Delegacias de Capturas
e Ipatinga, Chefia Divisão Ensino/DI, Comando do 14º, PM3, Comando 1º
BPM e BPChq – discuti, iterativamente, o tema com o pessoal da atividade-fim,
e promovi expedientes fundamentados tentando motivar o Escalão Superior da
PMMG a corrigir a injustiça que se fazia ao efetivo exposto ao contato frequente
com os bandidos, na prevenção/repressão da criminalidade. Todos os esforços em
vão. A estrutura de gabinete não se sensibilizava.
No comando do Cel Coutinho, no 2º semestre/81, levei ao seu conhecimento
a angustiante questão que afetava o universo operacional da PMMG. Oficiais e
praças que, enfrentando marginais, tiveram de usar força, inclusive arma de fogo,
embora reconhecida as ações no campo da excludente de criminalidade, tinham
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sido denunciados e processados. Certamente, seriam absolvidos, mas, até lá, no
torvelinho da morosa justiça, estariam prejudicados pelo cumprimento do dever.
A maioria dos Promotores de Justiça, à época, por uma distorcida visão
doutrinária, entendiam que a Denúncia era obrigatória, mesmo na evidência
cristalina do “estrito cumprimento do dever legal” e/ou da “legítima defesa”. Os
juízes, na mesma linha, preconizavam a instrução criminal como necessária.
Evidentemente, havia, entre as mentes mais esclarecidas, exceções.
Lembrei ao Cmt Geral o caso dos irmãos Piriás (temíveis bandidos!), mortos
em confronto com uma patrulha do major Jurandyr, na madrugada de 25Out78. Se
não fora um Promotor esclarecido, que aceitou a tese do Inquérito Policial Militar,
e pediu o arquivamento dos autos, assim como o Juiz que mandou arquivar, os
bravos policiais, que arriscaram a vida, estariam “congelados na carreira”.
Felizmente, o Cmt Geral foi sensível. Recomendou ao EMPM que, após
receber minhas fundamentações, preparasse um Projeto de Lei para ser levado ao
Gov Francelino. Na sequência veloz, o que era característica do Cel Coutinho, o
Projeto foi elaborado, e o Executivo o encaminhou à Assembleia Legislativa.
A Lei 8.190, 13Mai82, modificou o Art. 203, § 3º, da Lei 5.301, 16Out69EPPM. O novo dispositivo legal consagrava a justiça: se no Inquérito, ficasse
comprovado que a “ação policial” fora legítima, o agente policial prosseguiria
sua carreira normalmente, em que pese uma possível trajetória processual
penal. Buscando uma metáfora, diríamos a lei 8.190, foi “a Lei Áurea” da
tropa operacional.
Exemplificando apenas com um caso, lembro-me do processo criminal a que
foram submetidos (82 ou 83), o tenente Celso Faria e seus comandados, quando os
mesmos, numa madrugada, abordaram um carro com suspeitos, e estes fugiram
atirando na ROTAM comando. Alcançados e bloqueados na avenida Carandaí, não
se renderam, resistiram. Um dos quatros jovens foi baleado e morreu. O Inquérito
mostrou, de forma cristalina, que os policiais agiram no campo da excludente
de criminalidade. Porém, por pressão da imprensa (o jovem morto tinha um
pai de prestígio social!), foram todos denunciados e processados (o tenente, um
sargento e dois soldados). Em 1985, foram absolvidos. Depondo, naquele ano,
na audiência de julgamento, o Promotor perguntou-me se eu considerava a ação
policial legítima. Minha resposta: –“O Estado considerou a ação policial legítima.
O tenente Faria, fez o EAP, e é Capitão; o 2º sargento foi promovido a 1º Sgt; um
dos soldados, fez o CFS, e ascendeu a 3º sargento; o outro soldado, aprovado em
concurso da Polícia Civil, tornou-se Investigador...”
Dentre os muitos avanços promovidos pela visão do Cel Coutinho, esse não
poderia ser olvidado.
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C) O BAIRRO MORRO ALTO
Em meados, ou fins de 1982, intenso e destruidor temporal assolou a
RMBH, na tarde de um domingo, persistindo até 2ª feira. O Ribeirão dos Arrudas
(conhecido como o “Rio” da capital), em face da imensa correnteza dos afluentes,
transbordou em toda sua extensão. Nessa época, além de não ser canalizado,
estava infestado de barracos provisórios em suas beiradas. Estes foram derrubados
e grande parte arrastado pela enchente. Quase 300 famílias lançadas ao relento e
assolada pelo temporal.
Residindo no bairro Nova Cachoeirinha, proximidade da Av. Antônio
Carlos, fui alertado pelo COPOM, por volta das 13h00. Imediatamente, fardei-me
para o combate e parti rumo à linha de frente. Tal era o nível na enchente que só
cheguei ao centro da cidade com grande dificuldade, onde instalei meu Posto de
Comando e convoquei todos os comandantes. Reuni o máximo de tropa para as
ações de socorro, juntamente com o Corpo de Bombeiros.
Ao anoitecer, continuando a chuva intensa, logramos planejar a ocupação
de escolas municipais e estaduais; famílias sem teto alojadas. No tocante à
alimentação, mobilizamos a iniciativa privada, e os ranchos de nossos batalhões,
com o apoio do Cmt Geral – Cel Coutinho, que também compareceu ao epicentro
do evento desastroso.
Veio a 3ª feira, e o temporal esmaeceu. O Sol voltou a brilhar. O rio Arrudas
baixou suas águas, mas os barrancos exibiam a lacuna dos barracos destroçados,
e parte da pobre mobília dos desalojados, barreada ou seguindo o curso d’água...
O que fazer com as famílias, pois as escolas tinham de ser desocupadas?
Um patrulheiro abordou-me: – “Comandante, na variante de estrada para
Pedro Leopoldo, região do Morro Alto, existem mais ou menos 330 casas prontas,
prédios para serviços e escola abandonados há quase cinco anos, por causa de
um conflito judicial entre o Banco Nacional de Habitação-BNH e empreiteiras
construtoras. ”
Verifiquei a valiosa informação in loco, e, com a ajuda do Setor de
Informações, constatei a procedência do estranho conflito. Se nos apossássemos
daquelas construções, estaria resolvido o grave problema das famílias desalojadas.
Levei a questão ao Cmt Geral, e este com a capacidade de decisão e velocidade
que lhe eram peculiares, foi direto ao Governador Francelino. Daí contatos com
o Presidente Figueiredo – cavalariano ligeiro nas decisões. Em uma semana,
tudo resolvido. Planejamos a ocupação de Morro Alto em interação com a Casa
Militar e Secretarias pertinentes para problemas sociais. Houve também grande
colaboração das forças produtivas da RMBH – comércio, indústrias e serviços.
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A tarefa foi gigantesca: preparar as famílias para ocupar casas decentes,
supri-las com mobília, ativar escola, posto de saúde, destacamento policial...
Mas tudo, numa ambiência de colaboração e integração, em menos de um
mês o bairro do Morro Alto tornara-se modelo de solução para um gravíssimo
problema emergente.
Infelizmente, decorridos anos (mais ou menos 20), o bairro degradou-se, tornando-se antro de delinquentes, conforme constatei quando retornei para BH/2015.
D) VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL
1)A Medalha do Mérito Profissional, criada no comando do Cel Carlos
Augusto, por sugestão do Comando do 14º BPM, para premiar os“atos
meritórios” dos milicianos da Atividade Operacional, caíra no rol comum das
outras condecorações (distinção a quem estava próximo do poder!). Alertado,
o Cel Coutinho normatizou a concessão, voltando aos objetivos originais. Criou
um novo Conselho de Concessão da Medalha, mobiliado pelos Comandantes
Intermediários (CPC, CPI, CCB, CPA...).
2) Dentro da ótica de valorização do profissional da Atividade-Fim, criou-se
a figura dos destaques bimestrais do CPC, CPI e CCB. Os escolhidos – oficiais ou
praças – que, no bimestre tivessem se destacado, de forma clara e objetiva, em ações
de combate à criminalidade ou solução de sinistros/salvamentos. Policiais da área
administrativa ou educandários também eram destacados se tivessem realizado
um feito digno de nota quando em empenho operacional. Esses destaques, de
grande efeito no moral da tropa, realizavam-se em cerimônias públicas, seis vezes
ao ano.
3) Antigo pleito dos subtenentes e sargentos – Boletim Reservado para
publicação de punições decorrentes de transgressões sem repercussão pública –
foi atendido. Esse pleito fora por mim formulado ao Cel Carlos Augusto, quando
comandava o 14º, que o encaminhou ao Estado-Maior, deixando-o “morrer”.
Aproveitando o comando de visão do Cel Coutinho, retornei ao tema. Ele o acolheu
prontamente, com excelente efeito moral no círculo de Subtenentes/Sargentos.
4) No aspecto concernente à dinâmica administrativa, à esteira do Boletim
Reservado, o Cmt Geral adotou, via Resolução, uma medida simples e prática. Os
Comandos Intermediários (CPC, CPI e CCB) faziam a difusão dos seus Atos no
Boletim do Comando Geral-BCG, tal qual as Diretorias. No sentido de desafogar
os canais, foi criado, em cada Comando, os Boletins próprios. Isto foi excelente
como canal de difusão de nossas ICOp, ICAdm, Notas Instrutivas, Planos
Operacionais etc.
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E) OBSOLESCÊNCIA DO COPOM
Após descentralizar os batalhões de área – distendendo a malha protetora – e
criar a Cia Tático Móvel em primeira recobertura, deparamos com uma vulnerabilidade que comprometia o atendimento policial, e causava grande insatisfação
à população.
Quando o 190 era acionado para atendimento de uma ocorrência, o tempo
de chegada da radiopatrulha alcançava a inacreditável média de 45 minutos.
Umas chegavam mais rápido, porque próximas, outras costumavam demorar até
90 minutos.
Reuni meu estado-maior e o Chefe do COPOM. Precisávamos resolver a
situação.
O COPOM, operado por antigos patrulheiros (a maioria sargentos),
constituía uma imensa ala do 1º andar da Secretaria do Interior. Numa ponta, os
telefonistas, na outra, os controladores das RP. Recebido o chamado, o telefonista
preenchia uma ficha, e acionava a uma correia mecânica, que a conduzia aos
homens das RP. Um deles, dependendo da área do chamado, tentava localizar uma
viatura liberada, vasculhando o mapa da parede onde as figuras eram imantadas.
Isso, com controles manuais, ficava disperso e confuso. Serviço arcaico e atrasado.
Obsolescência irritante!
Apoiados pelas equipes da PM3 e PM6, garimpamos soluções. Avançadas e
caras, mas não impossíveis. A informática, no Brasil, ainda não se popularizara
e, por força de uma lei de reserva de mercado, engatinhava paquidermicamente.
O Chefe da PM6, repartição entrosada com a PRODEMGE (Cia Estatal de
Processamento de Dados), deu-nos ciência de que em Washington-USA operava
um processo de despacho de patrulha todo informatizado.
Convidamos o Cel Coutinho para conhecer o problema no interior do
COPOM. Ele ficou estarrecido. Porém, apresentamos o caminho da solução: o
Sistema de Washington. Dentro de seu feitio, o impetuoso Chefe envolveu, de
imediato, o Presidente da PRODEMGE. Uma comissão da empresa estatal
e um oficial do EMPM viajaram à USA; objetivo: verificar in loco a Central de
Despachos de Patrulha.
Ao final do 1º Sem/81, montada uma equipe multidisciplinar, iniciou-se o
Projeto do COPOM modelo Washington (PRODEMGE, PMMG e uma empresa
de São Paulo/Sisco). Sonho ousado, mas factível! Houve resistências, em face
do elevado custo. Um coronel do alto comando, contrário ao investimento,
tentou convencer os demais da insensatez do custo, que seria melhor empregado
comprando mais de duas centenas de viaturas. As opiniões contrárias ficaram à
retaguarda, e o Cel Coutinho mandou avançar o projeto pioneiro na América Latina.
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Ago/82 – instalados os mainframes e a rede de telas, visualizamos o que seria
o novo COPOM. Out82 – Equipes treinadas. Ajustagem e testes com os modernos
equipamentos. O COPOM, inaugurado solenemente. Fotos que se seguem.
Secretário Segurança Pública
– Cel EB Amando Amaral –
acompanhados dos Generais
Comandantes 4ª DE e 4ª BI,
e Cmt Geral, Cel Coutinho,
descerram a fita que dava
entrada ao COPOM,
inaugurando-o, oficialmente,
em Out/82

Sequência da inauguração do
COPOM. Da esq.p/dir:
Gen Patrício-Cmt 4ª DE; Cel
Klinger-CPC; Cel Coutinho-Cmt
Geral; Cel Eurico PaschoalPresidente TJM; Gen Bayma
Deniz-Cmt 4ª BI; Cel EB
Amando Amaral-SSP. Um
sargento operador demonstra o
funcionamento.

Outra visão do evento de
inauguração, aparecendo à
esquerda o Major Joel Mansur
– Chefe do COPOM, um dos
gigantes no desenvolvimento do
projeto.
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Gov. Francelino Pereira
– cuja visão de estadista
permitiu o grande avanço
tecnológico da PMMG. Por
razões de compromissos
inadiáveis, compareceu no
decurso da solenidade.

Fev83! Último mês de
governo. Francelino
Pereira, entusiasmado com
os resultados, fez questão
de visitar o COPOM em
pleno funcionamento.
O Cap Renato, um dos
pioneiros, explica-lhe
detalhes da operação.
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F) DIFICULDADES EMERGENTES
O COPOM inaugurado em fins de Outubro/1982, constituíra, em termos de
América Latina, ainda capengando na cibernética, um notável feito tecnológico
no campo da Segurança Pública. Nosso Centro de Despacho Automatizado de
Patrulhas, semelhante ao mais moderno dos Estados Unidos, o de Washington,
que lhe servira de modelo, atraiu as atenções gerais. Os principais Estados (São
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul...) enviaram comitivas para visitá-lo.
A antiga equipe, formada por idosos e experientes graduados, acompanhou
a modernização, treinou e deu a partida na tessitura tecnológica de Out/82 a
Fev/83. Contudo, algo que ocorria de um modo geral no Brasil, grande parte,
apesar de contribuir, fazia-o modestamente: Resistência ao Computador.
Não podíamos continuar naquele clima. Então, numa reunião com a assessoria
– Chefe do COPOM e Estado-Maior – analisamos o problema e alvitramos a
melhor solução: Polícia Feminina. As sargentos, quando estagiaram no Centro de
Despacho de Patrulha, evidenciaram, em face da formação intelectual avançada
(algumas já entrosadas na era do Computador e Programas), um entusiasmo
incomum pela inovação. Formadas no ano anterior, possuíam conhecimento da
atividade operacional.
Não tivemos dúvidas, apoiado pelo Cmt Geral, que encerrava sua trajetória
de realizações, fizemos a troca de toda a equipe do COPOM. Despedimo-nos dos
velhos servidores, tributando-lhes toda honra e agradecimentos, alocando-os em
importantes setores da organização. Preenchemos as 24 horas de funcionamento
ininterrupto do COPOM com as Sargentos Femininas.
“Ovo de Colombo”! A partir de Mar/83, o Tempo Médio de Espera que,
gradualmente, decrescia dos vergonhosos 45 minutos, mergulhou. Em abril,
chegou aos oito minutos. E na média de 7 a 9 minutos permaneceu nos meses
subsequentes. Alcançáramos a vitória plena. Também os outros Estados nos
copiaram, adotando nos processos de despacho de patrulha, a Polícia Feminina.
G) CRIAÇÃO DO 18º BATALHÃO
Não obstante o acerto de inúmeras medidas que eram adotadas no campo da
Polícia de Patrulha, um anseio da comunidade sempre palpitava com exigências
diante da pressão da criminalidade.
Desenvolvemos estudos que, acolhidos pelo Cmt Geral e levados ao
Governador, resultaram na criação do 18º Batalhão, sediado em Contagem
(Decreto 22.063, 24Mai82).
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Instalado em 17Ago do mesmo ano, num prédio provisório, devidamente
adaptado, a Unidade, além do município de Contagem, tinha a responsabilidade
de segurança no entorno da capital: Ribeirão das Neves, Ibirité, Nova Lima, Betim,
Pedro Leopoldo, Vespasiano, Esmeraldas, Lagoa Santa, Sabará, Santa Luzia, Caeté,
Rio Acima e Raposos.
O novo batalhão, com suas companhias e pelotões descentralizados, mais
a Cia Tático Móvel, deu um grande alento na operacionalidade, desafogando as
Unidades da Capital.
CONCLUSÃO SEÇÃO IV
Quando retornei ao meu torrão natal – Minas Gerais – após quase seis
lustros em atividades empresariais fora do Estado, voltei a participar do convívio
com os milicianos mineiros, mormente aqueles veteranos de gloriosas jornadas
do meu tempo.
Elaborei, com base nos fatos que vivenciei ativamente um “artigo” sobre
o surgimento e os primeiros passos das ROTAM, com seus pioneiros “Boinas
Marrons”.
Nesse artigo/ensaio, uma Seção denomina-se UM COMANDANTE
VISIONÁRIO, referindo-se ao Cmt Geral que, lastreado numa inteligência
privilegiada e uma visão além de estreitos horizontes, possibilitou os monumentais
avanços da PMMG em apenas dois anos de Comando. Este, o Cel Veterano
JAIR CANÇADO COUTINHO – que ensejou a criação das ROTAM, que se
alastraram pelo Brasil, como modelo de tropa especial na prevenção/repressão à
criminalidade da pesada.
Antes da difusão do artigo, enviei-o ao Cel Coutinho, via nosso amigo
comum, um dos baluartes de seu comando naqueles tempos saudosos – Cel José
Aníbal da Fonseca. Lendo, em primeira mão, o tema sobre os “Boinas Marrons”,
o inolvidável Chefe, honrou-me, 26Abr17, com a missiva que abaixo transcrevo:
“Prezado Klinger
Recebi, por meio do nosso amigo comum, Aníbal, seu artigo/depoimento
sobre a fundação do BPChq/ROTAM, que você teve a gentileza de enviar-me para
apreciação.
Depoimento primoroso e fiel, sob todos os aspectos, graças a sua prodigiosa
memória, seu inconfundível modo de escrever e sua inigualável competência na área
operacional.
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Quanto aos rasgados elogios que você faz ao nosso comando e à minha pessoa,
claro está, que são por demais exagerados, mas que, entretanto, não me ofendem a
modéstia, pois o êxito alcançado sempre creditei aos excepcionais auxiliares que me
ajudaram, dentre os quais se destacava você.
Quando você dizia que nosso comando deu uma volta de 180 graus na
operacionalidade da Polícia Militar, sempre respondia que, nessa engrenagem, a
principal peça era você.
Lembro-me bem de quando, no início de meu comando, chamei-o ao meu
gabinete para comunicar-lhe que eu estava querendo propor sua promoção a
Coronel. Queria designá-lo Comandante da RMBH, pois eu tinha ideias a implantar,
inclusive sobre problemas graves que ocorriam na Corporação. Você me respondeu
prontamente: ‘Para isso, o Senhor pode contar comigo’.
Seu artigo/depoimento está fidelíssimo, nada teria eu a acrescentar. Só para
refrescar a memória, lembro-me de que as ROTAM/MOTOCICLETAS foram
inauguradas poucos meses após a Cia. ROTAM, e as motocicletas nos foram doadas
pela Caixa Econômica Estadual, cujo presidente era o Doutor Júlio Laender, a quem
procurei pessoalmente. Não me lembro se ele teria envolvido o sindicato dos bancos.
Recordo-me, ainda, da solenidade específica que fizemos para o lançamento
das ROTAM/MOTOCICLETAS. E o detalhe da solenidade foi quando o Ten.
Severo, comandante do pelotão, desfilou em frente ao prédio do Comando, em
sua motocicleta, ‘plantando bananeira’. Como parte da cerimônia, entreguei-lhe,
simbolicamente, a chave da motocicleta. Quando, hoje me encontro com o Severo,
costumo lembrar-lhe o episódio.
Klinger, sempre me lembro daquelas reuniões que nós fazíamos, você e eu, com
o Secretário da Segurança e seus delegados. Era uma ciumeira só. Mas, no fim, eles
mesmos reconheceram.
Enfim, meu caro Klinger, além de cumprimentá-lo pelo artigo/depoimento,
quero dizer-lhe que você está resgatando parte importante da memória da
Corporação. Assim é que se formam as tradições de uma instituição.
Oxalá, as gerações presentes e futuras de nossa Corporação não se esqueçam
disso...”
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SEÇÃO V
CARACTERÍSTICAS DE UM PERÍODO
(Tancredo Neves-Governador/Min. Carlos Fulgêncio-SSP)
– Cmt Geral PMMG: Cel Waldir Soares 16Mar83/1ºMar84 –
Cel Leonel Archanjo Affonso – a partir 02Mar84
A) INTROITO
15Mar83 – O Governador Francelino Pereira/ARENA, após 4 anos de
profícua gestão, despede-se. Assume Tancredo Neves/MDB, que triunfara nas
eleições de1982. A Secretaria de Segurança Pública foi entregue ao notável e
respeitável jurista, ministro aposentado do STF Carlos Fulgêncio da Cunha
Peixoto, tendo como Secretário Adjunto o Delegado de Polícia José Rezende de
Andrade, policial de grande envergadura moral e profissional.
O Cel Coutinho fora nomeado, pelo Governador substituído, Juiz do
Tribunal de Justiça Militar. Substituiu-o no Comando Geral o Cel Waldir Soares,
que exercia o cargo de Chefe do Estado-Maior.
Com a dupla Ministro Carlos Fulgêncio/Delegado José Rezende aconteceu
maior entrelaçamento e abertura de canais de cooperação na seara da Segurança
Pública. O Secretário anterior, pessoa educada e cortês no trato, entendia muito
pouco ou quase nada de polícia, e era constantemente envolvido por Delegados
equivocados. Isto nos colocava em posição de cautela.
O substituto do Cel Coutinho – Cel Waldir – oficial probo e de invejável
cultura, possuidor de diversos cursos no exterior, e sempre o primeiro lugar,
inclusive no curso de Direito/UFMG, era muito apegado ao gabinete. Preferia
comandar por ordens escritas: memorandos e ofícios. Teve, no seu período de
comando – 17Mar83 a 01Mar84 – raríssimas audiências com o Governador e o
Secretário de Segurança Pública. Contudo, apoiou o modelo de trabalho do CPC,
que vinha dando excelentes resultados, e incentivou meus contatos diretos com o
Secretário de Segurança Pública.
Dentro da abertura que me fora dada pelo Cmt Geral, passei a despachar
diariamente com o Secretário de Segurança e/ou o Secretário Adjunto, dandolhes todas as informações do quadro de Segurança Pública, não só na RMBH,
como também de todo o Estado, por força do controle que o COPOM exercia.
Habilitava-os, por conseguinte, ao melhor diálogo com a Superintendência da
Polícia Civil.
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Nesse interim, nosso COPOM informatizado funcionava a todo vapor
– qualidade no atendimento ao 190 e velocidade na resposta. O Tempo Médio
de Espera fixara em 07 minutos, demonstrando o pleno controle do despacho
automático das radiopatrulhas ao local do evento. Ressalte-se, para registro
histórico, o acerto de mobiliarmos o COPOM com 60 sargentos femininas. Estas
proporcionaram ao Centro de Operações um padrão de qualidade que causava
admiração aos setores de governo, como também aos visitantes de outros Estados.
Tancredo Neves governou o Estado até 14Ago1984, quando passou o governo
para o Vice-Governador Hélio Garcia, desincompatibilizando-se rumo às eleições
a Presidente da República, por exigência de considerável grupamento político.
Durante o período governamental de Tancredo Neves, a Segurança Pública
foi privilegiada e apoiada em todos os sentidos.
B) ASPECTOS CONCERNENTES A FATOS POLÍTICOS
A pedido do Escritor-Jurista – Cap Steevan Tadeu Soares de Oliveira –
elaborei um breve ensaio denominado “Tropa de Choque em Minas Gerais: na
linha da História e da Vivência”, que foi inserido na obra coordenada pelo oficial
em apreço “Operações de Choque” – Editora D’Plácido/2019. Parte desse ensaio
contém os eventos principais do período Tancredo Neves no governo do Estado,
que entendo pertinentes ao tema deste capítulo, em razão da qual transcrevo:
“...6. Governo Tancredo Neves
6.1 – Diretrizes Firmes
Ao apagar das luzes do governo, Jan83, o Governador Francelino Pereira e
o Cmt Geral, Cel. Coutinho, inauguraram um sonho: o novo COPOM, primeira
central automatizada de Despacho de Patrulha na América Latina (serviu
de modelo para todos os Estados, inclusive RJ e SP). O emprego de tropa, em
decorrência, alcançou elevada eficiência e eficácia.
Logo a seguir, Tancredo Neves, candidato resultante da união das forças
oposicionistas, toma as rédeas do governo mineiro. É nomeado Secretário
de Segurança Pública, um jurista famoso – Ministro aposentado do STF –
Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto.
Os anarquistas e extremistas, que se agasalhavam nos partidos legais,
entenderam que o campo lhes estava aberto. Ledo engano! Tancredo, político
democrata, entendia que a liberdade se processava em clima de ordem. Seu
Secretário de Segurança possuía autoridade moral incontrastável. Não admitia
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desordens e nem que um grupo de manifestantes ideológicos sacrificasse a
coletividade, fechando vias arteriais e bagunçando o trânsito da população.
Paradoxalmente, as autorizações e controles se tornaram mais rigorosos.
Muitas manifestações em 1983, mas sempre precedidas de comunicação de
interesse diretamente ao Secretário, com comparecimento dos responsáveis ao
seu gabinete, quando eu me fazia presente. Concentrações eram permitidas em
locais públicos isolados: normalmente praças ou quarteirões fechados.
Tivemos três casos em que as lideranças, inobstante o compromisso com o
Secretário de Segurança, resolveram, instigados por extremistas, desobedecer e
partir para a passeata e confrontação. Em todos, com o nosso esquema armado,
parlamentamos e tentamos dissuadi-los. Em vão!
No primeiro evento, realizado na praça fronteiriça à Estação Rodoviária, à
tarde no horário do rush, tive de mobilizar tropa mais numerosa para isolamento.
Quando tudo indicava o fim pacífico, o Vice-Presidente do Partido do Governador,
que, junto de outros líderes, estivera no gabinete do Secretário de Segurança na
véspera, compromissando-se a encerrar a manifestação sem passeata, resolveu,
entusiasmado com o incentivo dos inconsequentes, fechar a confluência das
avenidas, e partir para a desobediência. Fechei-lhe os espaços, e pediu-me para
conversar.
Mandei trazê-lo ao meu Posto de Comando à vista da multidão. Ele, irritado,
desafiou, acintosamente, a ordem, gritando que a passeata se realizaria. Não tive
dúvidas, apertei o cerco e enfiei-o no xadrez de uma ROTAM. Liguei-me por
rádio com o DOPS, que o qualificou e segurou-o até a noite. A manifestação se
dissolveu. O Secretário de Segurança apoiou-me.
Esse fato marcou a autoridade do comando da tropa de choque, pois, no dia
seguinte, na parte da manhã, o Governador Tancredo, vindo de uma reunião da
Sudene, ocorrida em Recife, desceu de jatinho na Pampulha e, abordado pelos
repórteres, que lhe perguntavam se demitiria o CPC, como era exigido por alguns
pronunciamentos na Assembleia Legislativa, respondeu que, chegando de viagem,
desconhecia o incidente e ia se inteirar.
Coincidentemente, quando ocorreram esses fatos, eu presidia o COPM,
e o Governador compareceria à nossa Sessão de Gala para a entrega do Troféu
Alferes Tiradentes. Ele compareceu com grande parte do Secretariado, presidiu
a solenidade e participou do coquetel. Sobre o incidente, disse-me, puxando-me
para o lado, algo que “fica no segredo da história”.
No mês de julho, 22, foi criado pelas Federações Sindicais um Dia Nacional
do Protesto contra os Pacotes, o FMI e a Política Econômica. A Comissão
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Organizadora – todos os Presidentes de Federação – esteve no gabinete do
SSP, recebeu autorização para ocupar o quarteirão fechado da Praça Sete.
Comprometeu-se, por unanimidade, em não promover passeata. Porém, ao final
da tarde, como confirmaram diversos líderes, em entrevistas nos jornais do dia
seguinte, resolveram acatar a proposta da minoria e fazer a passeata. Tomaram o
dispositivo e caminharam alguns metros, e aí, a SUCATRA funcionou de imediato.
Quase ao final do ano, no quarteirão da Praça Sete, outra manifestação
autorizada. Desta feita, políticos de esquerda de diversos matizes. Protestos contra
o rigor no controle dos atos públicos e o governo militar, visando o Cmt 4ª DE, Gen.
José Eduardo – homem humano, entrosado socialmente e amigo do Governador.
Fizeram o protesto livremente, usando diatribes em cima das autoridades.
Terminado o ato, incorreram no erro do desafio e armaram uma passeata rumo ao
Palácio da Liberdade. Deram início e, sob os efeitos da SUCATRA, dissolveram-se
em três minutos. Assediado pelo rádio, quando informei que não havia passeata,
o Cmt Geral e oficiais superiores do EB vieram verificar in loco, e, estupefatos, não
viram sinal de tumulto.
Em todas as situações, firmeza, decisão e rapidez, mas nenhuma
arbitrariedade, ninguém ferido. Os princípios formulados para balizar a atuação
da Tropa de Choque permaneciam incólumes.
6.2 – Tropa de Choque Invisível
1984! Inicia politicamente quente. O General Figueiredo estava no último
ano de mandato. As eleições presidenciais seriam indiretas. Porém, em oposição,
com base em proposta de Emenda Constitucional, emergiu o movimento popular
“Diretas Já”, que pipocou pelas capitais. Tancredo Neves, ao lado de todos
opositores, encampou-o. Os comícios, começando por Curitiba e avançando
por outras cidades, atraiam as massas. Belo Horizonte programou-se para 24Fev,
mobilizando-se sob a liderança do Governador.
As perspectivas eram de um comício gigante, exemplo para o Brasil, com a
presença dos governadores e líderes da oposição ao regime militar.
O próprio Tancredo Neves presidiu uma reunião com o Secretário
Segurança, Prefeito Hélio Garcia, Cmt Geral, CPC e outras autoridades. Tratouse do local e forma de facilitar o acesso das massas no tocante a transportes.
Pessoalmente, recomendou-me: – “Coronel Klinger, quero ordem e apoio ao povo,
sem ostensividade de tropa”.
Foi montado palanque com onze metros de altura e 136 metros quadrados,
dispondo de banheiros e camarins, na Praça Rio Branco/Rodoviária, frente para a
Mangabeira. Previsão: 400.000 pessoas.
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Diante da vontade do Governador – ordem e apoio ao povo, sem
ostensividade de tropa – participamos ativamente do planejamento e exercitamos
o Poder de Polícia pleno: (1) mobilização de toda frota urbana, (2) catraca livre,
para acesso e retorno, (3) isolamento do perímetro central a partir de 14h00, com
fechamento do comércio, e vedação de circulação veicular, (4) proibição de venda
de bebida alcoólica na região; (5) distribuição dos pontos de embarque dos ônibus
para facilitar a evacuação rápida ao fim do evento.
Por volta das 15h00, 24Fev, mais ou menos 200.000 pessoas já se aglomeravam.
Visível, apenas o policiamento de trânsito. BPChq e RPMont – todo efetivo – em
locais mediatos: Parque Municipal, Igreja de Lourdes, Pça Raul Soares e Lagoinha.
As unidades da capital, inclusive APM, em prontidão. Às 18h00, o maior comício
da capital estava com uma presença aproximada de 400.000. O povo, portando
abundância de bandeiras, ocupava toda Avenida Afonso Pena até as proximidades
da igreja São José. Maior comício de Belo Horizonte! Multidão só superada pela
visita do Papa, em 1980.
Bem assessorado em comunicação via rádio, meu Posto de Comando foi
instalado no 6º andar de um edifício ao lado do palanque com visão de todo o
cenário. Dali, assisti os discursos inflamados – Franco Montoro, Miguel Arraes,
Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Lula e outros – e a postura de um locutor
famoso que incendiava a massa de entusiasmo. Tancredo Neves, o último orador,
em emocionante oração iniciada por volta das 23h00. Quase meia-noite, a
manifestação chegava ao fim, e começava a evacuação do povo.
Elio Gaspari, em seu 5º volume sobre o regime militar – A DITADURA
ACABADA – narra os comícios das “Diretas Já” nas diversas capitais, comentando
o de Belo Horizonte, com população bem menor que São Paulo, superara a marca
da Sé (local do comício realizado dias antes naquela cidade). E finalizou: “... o
comício de Belo Horizonte terminou sem que se registrasse qualquer incidente”.
(“Diretas Já”, p. 265 – A Ditadura Acabada
Sim! Cumpríramos a recomendação governamental. Por volta de 01h30
da madrugada, o centro de BH deserto. A logística de evacuação funcionara à
perfeição. Emiti ordens de reunião da tropa e fiz os agradecimentos do comando.
Cheguei à minha residência às 02h30. Descalçava os coturnos, quando o telefone
tocou. Minha mulher atendeu: – Palácio da Mangabeira, Ajudante de Ordens
do Governador. Minha “cuca” ardeu. Pensei: Não é possível. Deixei tudo em
ordem. Fui ao telefone, e o Ajudante do Ordens: – Senhor coronel, o Governador
quer falar-lhe. Aguardei, e ouvi a voz de Tancredo Neves; guardo-a até hoje: –
‘Coronel Klinger, perfeita a atuação da Polícia Militar. Apenas duas palavras
– Muito Obrigado’. ’’
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C) FATOS DIGNOS DE MENÇÃO
1) Perfeita coesão dos Órgãos de Segurança Pública sob a regência do SSP.
Todavia, certo dia, o SSP, na presença de seu adjunto, abordou-me sobre
um problema que vinha dos anos anteriores, e exigira de minha parte uma dura
medida unilateral, apoiada pelo Cel Coutinho, mas à revelia do Secretário anterior.
Tratava-se de uma questão relativa à Divisão de Tóxicos da Polícia Civil.
Nossos setores de informação detectaram que o grande volume de tóxicos
apreendidos (maconha, cocaína...), mormente pelas ROTAM, tinham destino
não conveniente. Além disso, segundo voz corrente e fatos detectados, diversos
policiais apresentavam sinais de escravização ao vício.
Em decorrência, e de comum acordo com o Superintendente da Polícia
Federal – Delegado Renato Surette – determinei, no 2º Semestre/82,que todas
ocorrências atinentes a tráfico de entorpecente, com as apreensões, fossem
encaminhadas à Polícia Federal. Cessei o suprimento à Divisão de Tóxicos.
Minha decisão unilateral lastreara-se em antecedentes relativos à corrupção,
que leváramos com dados concretos ao Secretário, mas que sofrera desvios nos
escaninhos burocráticos.
Expus o problema, com franqueza, e o Secretário e seu Adjunto, já sabedores
dos rumores, deram-me total solidariedade. A Divisão de Tóxicos objeto de
rigorosa limpeza pela Corregedoria de Polícia, entrou em recesso por alguns
meses. Retornou com novas equipes, ensejando o restabelecimento de nossas
ligações sadias.
2) Pesquisa Favorável
Em um dos meses do 2º Semestre/83, num dos despachos com o SSP, fui
informado de que a rede Globo/Programa Fantástico desejava entrevista por
um fato inusitado. Fora procedida uma pesquisa nas sete principais Regiões
Metropolitanas do Brasil sobre o grau de confiança que o povo creditava às
Polícias. Seis regiões metropolitanas, inclusive RJ e SP, estavam reprovadas.
Somente a RMBH recebera aprovação.
O Secretário, muito entusiasmado, queria elementos para a entrevista.
Associando-me à alegria do Secretário e todo seu staff, expliquei todas as medidas
que tinham sido adotadas a partir de 1981: Distensão da Malha Protetora com
sucessivos recobrimentos de vulnerabilidades, criação das ROTAM/repressão
eficaz aos crimes violentos, automatização do despacho de patrulhas (redução do
tempo de espera para sete minutos, implementação das visitas tranquilizadoras,
perfeito entrosamento com as Delegacias da Polícia Civil).
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Ocorreu, quando a rede Globo divulgou o resultado, a entrevista do SSP em
difusão nacional. A Segurança Pública mineira teve um destaque imensurável,
o que engrandeceu o Governo Tancredo Neves, trazendo reconhecimento às
Polícias Militar e Civil.
3) Criminalidade Desafiadora
A criminalidade, quando se perde diante das forças de segurança pública,
garimpa novos meios para a atacar a população ordeira e trabalhadora.
Estávamos no final do 2º Sem/83, e a criminalidade sofrera sucessivas e
acachapantes derrotas por força do Conceito de Operação implementado em 1981
– distensão da malha protetora e sucessivas recoberturas das vulnerabilidades,
PRABAN, Cias Tático Móvel, Cavalaria no Centro da Cidade e Zonas Nobres, Cias
de Choque, ROTAM, primeiro sistema informatizado de despacho de patrulhas
na América Latina. A chamada criminalidade da pesada (assaltos à mão armada,
extorsões, estupros...) fora praticamente aniquilada.
Os bandidos “pés ligeiros”, trombadinhas, saqueadores e outros contumazes
em delitos médios e leves contra o patrimônio perderam espaço... Estes
encontraram sucedâneo. Passaram a atuar intensamente nas periferias distantes
e nos morros, com preferência aos horários noturnos, quando os trabalhadores
(homens e mulheres) chegavam de ônibus.
O que fazer? Era nosso dever descobrir a resposta. Restabelecer a certeza de
segurança para os trabalhadores.
Enquanto desenvolvíamos ações repressoras, que minimizavam, mas não
solucionavam de forma eficaz, nosso Estado-Maior chegou a uma conclusão.
Precisávamos inserir o patrulhamento com motocicletas com rádio, potência de
125 até 150 cc, nos batalhões de área.
Feito o planejamento, que incluía seleção e treinamento de patrulheirosmotociclistas, o Comando Geral em sintonia com o SSP, levou o problema ao
Governador, que acolheu a proposta da compra de 400 motos.
Em poucos meses, as motos atuando em todos os quadrantes periféricos
da capital e região metropolitana, deram a resposta eficaz. No 1º Sem/84, a
tranquilidade dos trabalhadores foi restabelecida. Os meliantes da periferia foram
presos ou escafederam-se. Prevalecia o primado da Segurança Pública.
4) Vulnerabilidade Banco Central
1983 – Fui procurado, reservadamente, pelo Gerente Regional do
Banco Central. Relatou-me que, não obstante o rigor de segurança da sede da
regional, ele detectara sinais de tentativa de arrombamento ao cofre. Em face da
repercussão que o fato poderia proporcionar, solicitou-me apoio na investigação
e reformulação da segurança, porém mantido sigilo.
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Fomos in loco e, após investigação profunda, identificamos vulnerabilidades
e chegamos aos suspeitos. Estes devidamente encaminhados com o apoio do
Secretário de Segurança e seu adjunto, mas tudo sendo desenvolvido em sigilo.
Voltada a normalidade na regional do BACEN, orientamos a reformulação
do plano de segurança, vedando todas as vulnerabilidades possíveis. Foi um
trabalho profissional de cunho altamente-secreto.
Quanto deixei o CPC, designado para o comando da APM, Jul/84, o Gerente
Maurício Lourenço da Costa, justificando ausência na minha assunção do
Comando da Academia de Polícia Militar, enviou-me correspondência datada de
18/07/84, que finalizava: “... agradeço, em nome do Banco Central, a cobertura que
tivemos enquanto sob seu comando o policiamento desta capital...”
D) ATAQUES DOS FANÁTICOS IDEOLÓGICOS
Minha carreira foi bem matizada. No começo, aos 21 anos, adentrei
com vigor no combate ao crime impiedoso. Também fui impiedoso. Todavia,
no decurso de breve tempo de entreveros contra o crime e a criminalidade, a
escola da vida, os grandes mestres e a evolução espiritual ensinaram-me que o
“Fazer Polícia” poderia exigir decisão e energia em determinadas circunstâncias
de enfrentamento com o delinquente contumaz, insensível e violento, mas era
incompatível com a “Violência Arbitrária”.
Por onde atravessei profissionalmente, nas décadas de 60 a 80 – ora como
Delegado de Polícia, ora Comandante de Tropa – deixei um conceito e um nome
que tem honrado meus descendentes. Quase toda minha carreira se ergueu na
prevenção/repressão ao crime, ao criminoso e à criminalidade.
Na conduta sociopolítica de cidadão, sempre fui avesso ao radicalismo de
extrema direita ou de esquerda. Os “ismos” nunca me atraíram: nazismo, fascismo,
comunismo. Por formação educacional (Cristã) e lições de vida, segui e sigo o
caminho do equilíbrio e da razão. Nos exercícios eventuais como autoridade,
repudiei os “ismos”, agindo ou escrevendo.
Em Mai64, presidi o Inquérito Policial sobre subversão no Vale do Rio
Doce. Indiciei 32 pessoas que infringiram a Lei de Segurança Nacional da época.
Nenhum ficou meu inimigo. Aliás, quando assumi o Inquérito, um grupo de
esquerdistas estava preso no antigo DOPS, agoniados com a distância da família.
Mandei retorná-los a Gov. Valadares em ônibus especial, e aguardar em prisão
domiciliar. Na mesma época, não aceitei pressões espúrias para prender dirigentes
partidários, mormente do antigo PTB.
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Lembro-me, como Delegado Especial de Polícia de Ipatinga, nos primórdios
dos anos 70, um grupo de extrema direita que assolava o Brasil, cognominado
“Deus, Pátria e Liberdade”, aportou na cidade e começou a perturbar as famílias e as
atividades obreiras com sua pregação, insistente e doentia. Convoquei-os, e determinei que cessassem a “baderna ideológica”. Ameaçaram denunciar-me ao General
Cmt da 4ª DE, como “comunista” e, realmente, o fizeram, mas caíram no ridículo.
Nunca aceitei provocação de “Direita ou de Esquerda”. Jamais deixei de
homenagear as vítimas das ideologias exóticas. Por exemplo: em 27Nov80, quando
se comemorava 45 anos da “Intentona Comunista/1935, formei duas turmas de
recrutas no BPChq; o paraninfo foi o lendário Cel Pedro Ferreira dos Santos, e
os patronos do 4º e 5º pelotões, o Cel Sílvio de Souza e Dr. Luiz Soares da Rocha
(todos defensores das liberdades democráticas, e lutadores contra as ideologias
escravizantes). Eis, uma página do artístico convite amplamente difundido:
1982 – Estando à frente da tropa que
ccontrolava uma passeata permitida, notamos, no meio das Bandeiras da Pátria, alm
gguns pavilhões vermelhos, com o símbolo
da foice e do martelo. Ora, à época, os Pard
tidos
Comunistas eram ilegais. À luz da lei,
t
mandei
recolher os símbolos atentatórios
m
ao
a regime democrático. Minha ação teve
repercussão,
r
e foi amplamente aprovada
p
pelo
povo e autoridades políticas. Dos
companheiros da Polícia Militar, recebi
um ofício de congratulações do saudoso
Cel Derly Oscar de Miranda, que concluía:
“... Completando meus cumprimentos de
solidariedade pelo seu ato mui digno, posso
afiançar-lhe, que estes meus sentimentos
são, também, dos demais companheiros de
farda – da Polícia Militar de Minas Gerais
– especialmente os da velha guarda...”
Essa coerência de conduta com equilíbrio, equidistante de paixões
ideológicas, e dentro da lei, valeu-me, principalmente, no início da década de
80, quando fiquei conhecido como comandante do Batalhão de Choque e das
ROTAM, muita ojeriza por parte de “esquerdistas radicais”, contrários à Revolução
de 1964, que estava no estágio de transição final. Fui objeto de mentiras, calúnias
e difamações. Eis algumas:
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1º) O PASQUIM, jornal mensal de panfletagem ultra esquerdista/RJ, publica,
26Mai83, artigo intitulado: POLÍCIA DE TANCREDO FAZ SUA ESTREIA,
comentando, depreciativamente, a ação da PM numa manifestação de estudantes
que, contrariando ordens da SSP, tentou fechar a Av. Afonso Pena, no horário do
rush, mas foi impedida. Trecho do texto do esquerdista Júlio Peralva que alude
ao meu nome: “...Polícia de Tancredo, igual a de Figueiredo. Mas se enganam. Ela
não é só igual não. Pelo menos o comandante do Policiamento de Belo Horizonte,
cel. Klinger Sobreira de Almeida, é mais: é do Figueiredo mesmo. Era o comandante
no Governo Francelino, que Tancredo manteve no posto para não desagradar o
Presidente. Servia ao PDS; agora serve ao PMDB. Com a mesma energia.”
O Governo mineiro simplesmente entendeu como fantasiosa, para não dizer
idiota, essa manifestação mentirosa da esquerda fanática. De minha parte, achei graça.
2º) Mal refeito da difamação de O Pasquim, eis que, em 23Jul83, sou
surpreendido por uma reportagem do Diário da Tarde, sob a epígrafe “LÍDERES
SINDICAIS FELIZES COM A MANIFESTAÇÃO”. Referia-se à manifestação pelo
transcurso do Dia Nacional do Protesto, 22Jul, garantida pela PMMG. Esse ato,
autorizado em reunião prévia no gabinete do SSP, Min. Carlos Fulgêncio, com
os líderes sindicais organizadores, inclusive minha presença. Ficara acertado o
isolamento de um quarteirão fechado no centro da cidade, e proteção da PMMG,
o que se efetivou. Contudo, não seria permitida passeata na Av. Afonso Pena.
Ao final da manifestação, os “radicais de sempre” sugeriram uma passeata até
a Praça da Liberdade para acessar o palácio do governo. Deixamos que eles se
posicionassem na Av. Afonso Pena e iniciassem o desrespeito ao combinado.
Então, aplicamos a SUCATRA e, em três minutos, no sufoco, mas sem nenhuma
arbitrariedade, dissolvemos a pretensa “passeata”, e a via pública retomou a
normalidade. Nenhum lesionado.
23Jul – Reportagem mentirosa, e um trecho calunioso e difamatório à minha
pessoa: “... Ontem, foram espancados pela Polícia Militar, nesta situação, vários
profissionais. Mas o que causou espécie e mereceria ser tomado como um alerta aos
responsáveis pela Segurança Pública do Estado, foi a atitude do Comandante do
Policiamento da Capital, Coronel PM Klinger Sobreira, que se dirigiu a um grupo de
jornalistas utilizando linguajar que nos poupamos reproduzir. Em resumo, o policial
simplesmente comunicou aos companheiros que não haveria nenhum respeito por
parte de seus comandados ao trabalho da imprensa. Isso, depois de o Secretário de
Segurança, Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto, ter afiançado ao presidente deste
Sindicato, que os jornalistas, neste tipo de cobertura, deveriam se identificar para
não serem molestados pela polícia...”
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Surpreendido pela aleivosia inacreditável, atribuída ao presidente do
Sindicato, o ex-exilado Tilden Santiago, recebi a solidariedade dos repórteres que
faziam a cobertura do CPC, e que tinham a convicção de que eu seria incapaz de
praticar violência arbitrária e usar linguajar espúrio nos meus relacionamentos.
Também, surpreenderam-se o Cmt Geral, o SSP e seus assessores, que me
garantiram apoio para intentar uma ação contra os difamadores.
Passado o momento de perplexidade, e ouvido jornalistas amigos que
comigo conviviam diariamente (Vilaça, Glória Lopes...), afastei a possível ação
judicial, que daria palco e notoriedade aos difamadores, e elaborei uma missiva
pessoal ao sindicalista Tilden Santiago (duas páginas datilografadas), mostrandolhe que o narrado era inverossímil, inacreditável...
Aliás, antes dessa grosseira mentira, no mês de abril, efetuei, por desacato,
a prisão de RB, Vice-Pres./PMDB (pertencente ao então ilegal PC do B). Rendeu
discursos de deputados contra a minha pessoa, tentando afastar-me do CPC.
O assunto se encerrou. Continuei apoiado pelas autoridades, inclusive
prestigiado pelo Gov. Tancredo, que, conhecendo meu modo de agir, não
acreditara nas aleivosias. No entanto, jamais me veio um pedido de desculpa de
Tilden Santiago.
3º) Os anos se passaram. Os caluniadores e difamadores silenciaram. No fim
do 1º Sem/84, sponte propria, deixei o CPC para assumir o comando da APM.
Porém, em 1986, um obscuro articulista de um inexpressivo jornal mensal de
Itabira, resolve me difamar. Eis, resumidamente, o que ocorreu.
Em 1977, no comando do 14º BPM, fui agraciado com o título de cidadão
honorário de Itabira. A honraria, decorrente do trabalho que fizéramos desde 1975:
instalação de uma Cia de Polícia, convênio com a Vale do Rio Doce para construção
de sede decente para quartel, implantação de um novo modelo de polícia integrada
à comunidade etc. Na época, não me foi possível receber o título em cerimônia, em
face de compromissos previamente marcados em minha extensa jurisdição. Anos
transcorreram; fiquei com o honroso título, mas sem o diploma.
1986 – Veio ao Estado-Maior/PMMG, uma Comissão de Vereadores de Itabira,
convidando-me para receber o diploma concernente ao título de cidadania honorária
que me fora concedido nove anos antes. Não poderia recusar; seria uma desfeita à
terra de Carlos Drummond de Andrade. Assim, em 07Out86, compareci ao Centro
Cultural de Itabira, participando da cerimônia em que pessoas gradas, na presença
do Prefeito, Secretários, Vereadores, autoridades locais e do povo, receberam o
diploma de Cidadão Honorário. Em breves palavras, agradeci a distinção, frisando
que o que eu fizera era por merecimento daquela modelar comunidade.
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Tempos depois desse evento, um miliciano de Itabira, traz-me a página de
um jornaleco denominado O COMETA DE ITABIRA, em que um cidadão de
nome Geraldo Arantes escrevera um artigo de meia página, criticando a evolução
da cidade, e um trecho difamando-me, além de um desenho horripilante, de
cunho satírico, em que o Cel Klinger massacra pessoas (vide abaixo).

“... Como se não bastasse a depredação e a poluição deixada pela Vale,
procuram enlamear ainda mais as tradições desta terra. Ainda agora, no último
7 de outubro, no Centro Cultural de Itabira (que ironia!), a Câmara Municipal,
hoje lamentavelmente um antro de entreguismo e dedurismo, concedeu o título
de Cidadão Honorário a uma das mais odientas personalidades do Estado. Não
há nestas Minas Gerais um só estudante consciente que não tenha sido, direta
ou indiretamente, vítima deste ditadorzinho, que batia em meninos, professores e
trabalhadores, mas que, covardemente, nunca prendeu bandido. Itabira agora, por
crédito de seus vereadores conta entre seus ‘cidadãos ilustres’, com a figura cruel e
rasteira do Cel. PM Klinger Sobreira de Almeida, um dos braços armados dos que
oprimiram e torturaram o povo deste País durante as últimas décadas...”
Esse foi o tipo de “gente” – Fanáticos extremistas! Cultores de Ideologias
supressoras da liberdade! – que, na ânsia de destruir alguém da ordem vigente,
mentiam despudoradamente, difamavam, caluniavam... Alguns punham a cara,
certos de que a imprensa os acobertaria. Outros agiam na surdina como narro na
próxima alínea.
A PMMG levantou a vida do Esquerdista Purulento:Geraldo Claret Arantes,
filho de Antônio Vinhas Arantes e Eponina Rabelo Arantes, e todos dados de
sua vida errante como “comunista”, inclusive endereço. Companheiros de meus
tempos das Delegacias de Captura, souberam da calúnia e ficaram revoltados;
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ofereceram-se para dar uma lição no difamador. Recusei, explicando aos
companheiros que vingança não fazia parte de minha visão da vida terrena, e
que, ademais, se pretendesse tal medida, faria pessoalmente sem envolver pessoas
amigas. De qualquer forma, pensei em representar criminalmente contra o
repelente indivíduo. Porém, autoridades de Itabira e amigos dissuadiram-me,
pois, um processo criminal colocaria em evidência um difamador contumaz, que
não tinha público e escrevia num jornaleco sem nenhuma penetração. Esqueci o
fato, e só relembrei agora, ao rever meus arquivos.

Cerimônia Itabira: Prefeito
– dr José Maurício Silva;
Pres Câmara – Aylton Mendonça;
Delegado de Polícia – dr Airton Reis

Cmt 14º BPM – Construçãoo
do Quartel, criação da Ciaa
de Polícia e implementaçãoo
da Polícia Comunitária.
a.
Incentivei e participei,
ei,
ativamente, dos movimentos
tos
cívicos da cidade de Itabira.
ra.

Cel Klinger, esposa Zaíra
– à esquerda filha Simone;
à direita, filha Suzana.
Família, em Itabira,
cerimônia recebimento
diploma cidadão
honorário,1986.
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E) SUCESSÃO DO COMANDANTE GERAL
O Secretário de Governo de Tancredo Neves – Deputado Federal Carlos
Cotta – político da região do Vale do Aço, era meu amigo particular. Tínhamos
um liame muito estreito, em face de nossa convivência na sua região de origem,
em que fui Delegado Especial de Polícia – Cel Fabriciano e Ipatinga – e comandei
o 14º BPM.
Em razão de sua amizade com o Governador e o peso do cargo, representava
uma espécie de 1º Ministro, e coordenava todas as Secretarias. Alguns temas mais
complexos na seara da Segurança Pública, consultava-me.
No início do governo, ele sentiu o abuso no uso de viaturas oficiais, sob
seu controle. Em conversa informal, pediu-me sugestões. Orientei-o a criar uma
Assistência Militar provida de um oficial enérgico e probo, entregando-lhe o
controle de viaturas e outros assuntos melindrosos. Aceitou a ideia, concretizada
por Ato Governamental.
Para a Chefia da Assistência Militar, foi nomeado o oficial que indiquei,
embora desfalcasse meu Estado-Maior de um excelente P/3: Cap José Antônio
Lacerda de Faria – oficial talhado para impor ordem e moralizar qualquer setor.
Com efeito, ele se tornou imprescindível na Secretaria de Governo.
Essa aliança ao Secretário de Governo, e o convívio funcional ao lado do
Secretário de Segurança Pública – num quadro de pouca aptidão do Cmt Geral
para tratar pessoalmente assuntos na área governamental – levaram-me a ter
contatos diretos com o Governador Tancredo Neves em temas graves de controle
da ordem pública.
Aproximando-se a passagem do Cel Waldir para a reserva – Fev84 – acirrouse a disputa para o cargo de Cmt Geral, o que era comum na Corporação. Fiquei
de fora, apesar das costumeiras “fofocas”, porquanto jamais fui de pleitear cargos.
Aconteceu, no entanto, que, em Dez83, o Secretário de Governo procuroume dando ciência de que o Governador o chamara e lhe informara de sua decisão
de nomear-me para suceder o Cel Waldyr, quando de sua exoneração em final
de fevereiro do ano seguinte (passagem compulsória QOR). Esclareceu-me que
a disputa estava acirrada com inúmeros pedidos políticos, alguns forrados de
intrigas e difamação. Sugeriu que eu tirasse férias, um mês antes, para sair dos
entrechoques de interesses.
Alheio à disputa e sem cobiçar o cargo, não poderia declinar do convite,
caso fosse formulado, como era pretensão de Tancredo. Assim, no final de Jan84,
entrei em gozo de 15 dias de férias (coisa que nunca acontecia!), e viajei para fora
do Estado.
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Ao retornar, fui a um evento da 4ª DE, estando presente o mundo oficial
(Governador e Secretários, Gen José Eduardo Lopes Teixeira, Gen Tinoco...).
No decurso da cerimônia, Carlos Cotta chamou-me para uma conversa
reservada, dizendo-me que o Governador, apesar do interesse dele e dos generais,
tivera um impedimento político para definir meu nome como Cmt Geral.
Dissera-lhe que havia um veto da esquerda, e ele não poderia contrariá-la. Em
razão disso, e assessorado pelos dois generais, escolhera o coronel mais antigo:
Leonel Archanjo Affonso.
Na ocasião, Carlos Cotta não sabia o porquê do veto, pois o Governador não
lhe revelara. Manifestei ao amigo minha satisfação pela escolha de Leonel, oficial
mais antigo, meu colega de ginásio, e profissional do mais alto quilate. Não quis
fazer maiores indagações sobre o veto da esquerda, que, na ocasião, já acostumado
com as intrigas e difamações, seria algo engendrado.
Continuei como CPC, em perfeito alinhamento ao comando do Cel Leonel,
e merecendo todo apoio do Secretário de Segurança e de Tancredo Neves.
Tempos depois, após o falecimento de Tancredo Neves, encontrando-me
com Carlos Cotta, ele revelou-me que, o governador, já eleito Presidente da
República, revelara-lhe, em conversa informal, porque não pudera me escolher
para Cmt Geral: alguns políticos o procuraram, municiados por alguns elementos
da PMMG, informando-o sobre a chacina de operários/Out63 – Ipatinga.
Responsável: Ten Klinger.
Cotta disse-me que ficara estarrecido, e esclareceu a Tancredo Neves que
tudo fora intriga, pois, o Ten Klinger, à época dos fatos, não era conhecido na
região, onde chegou quatro anos depois, e, nas diversas funções que exercera,
durante anos, fora o grande responsável pela integração Polícia/Comunidade.
Fica aí, sem comentários, o registro para a história. Mais uma canalhice
da “Esquerda Fanática e Radical”, que abre suas veredas através de mentiras
e falsidades.
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SEÇÃO VI
ENCERRAMENTO DO CICLO NO COMANDO RMBH
A) CPC – 1º SEM84
A partir de 02Mar84, o CPC ficou sob a égide de um novo Comandante
Geral – Cel Leonel Archanjo Affonso – oficial que, a par de um invejável preparo
profissional, caracterizava-se por uma postura firme, serena e ética. Tinha como
seu imediato, na Chefia do Estado-Maior, outro oficial que se alinhava às mesmas
características: Cel Dorgival Olavo Guedes Jr.
Com essa dupla de comando, no topo da Corporação, tive total respaldo nos
duros embates que enfrentamos: tentativas de perturbação da ordem por parte da
esquerda radical, em 1984.
Como explanei neste capítulo, os radicais, querendo desestabilizar as forças
de segurança, investiram contra a minha pessoa. Tentaram afastar-me do CPC.
Porém, em face do apoio de um comando forte da PMMG, nada conseguiram.
Além de inúmeras melhorias em equipamentos e viaturas, o Cel Leonel foi
decisivo na implantação do policiamento de motocicletas com rádio, na periferia
da Capital e Região Metropolitana (aquisição 400 motos 125cc).
Outra decisão estratégica de imenso alcance, referiu-se ao Quadro de Saúde
(principalmente Hospital Militar). Levei-lhe a situação caótica do HPM, objeto
de constantes reclamações, pois há cerca de 4 anos, os praças foram substituídos
por funcionários civis, inclusive no tocante aos auxiliares de enfermagem.
Os funcionários que vieram transferidos estavam sobrando nas Secretarias
(enjeitados), e não tinham nenhum preparo para recepcionar o público interno
e familiares que recorriam ao nosocômio. Minha proposta que foi acolhida: (1)
não mais realizar cursos de sargentos de saúde para cabos e soldados; (2) recrutar,
para um Curso Intensivo (máximo de três meses), Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem formados e registrados no Conselho Regional de Enfermagem; (3)
devolver os funcionários civis inadaptados.
Feito o concurso, a massa de candidatos era do sexo feminino. O primeiro
curso para formação de cabos, ministrado no BPCqh. O modelo, um sucesso.
Proferi a aula inaugural (Anexo “D”). Em pouco tempo, novos cursos se realizaram:
cabos e sargentos, recrutados entre profissionais que preferiam a PMMG, em face
da estabilidade, possibilidades de progressão na carreira, salários etc. O HPM
tornou-se um estabelecimento modelar.
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Nesta oportunidade, para mensurar o caráter desse Comandante impecável,
trago à luz um fato de que participei, no 1ºSem84.
A PMMG lutava para conseguir um reajuste salarial, que era imperioso, mas
estava difícil. O Cmt Leonel fizera o pleito escrito, entregue diretamente ao Gov
Tancredo Neves, e vinha pressionando a Secretaria da Fazenda Luiz Mitraud.
Certa manhã, estando no CPC, em farda de combate e devidamente armado,
o Cmt Leonel convoca-me para uma reunião no Palácio da Liberdade, a fim de
tratar do aumento salarial, com os Secretários Mitraud e Carlos Cotta. Soldado
cumpre ordens, e acompanhei o Cmt Geral.
Reunião tensa! O duro Secretário Mitraud, disse que tratara do tema –
reajuste salarial – exaustivamente, com o Governador. Este acolhera o pedido
do Comando Geral, aumento salarial de 25% apenas para os oficiais; os praças
teriam 9%.
O Cmt Geral, diante da inusitada proposta, dirigiu-me uma pergunta: –
“Cel Klinger, você que comanda uma tropa de 12.000 em operação, o que acha da
proposição do Secretário Mitraud”. Levantei-me do assento, e respondi, duro e rijo,
encarando os dois secretários: – “Comandante, essa proposta é insultuosa. A Força
Pública tem uma tradição centenária de lealdade entre oficiais e praças; somos um
só conjunto. Não podemos aceitar reajustes diferentes. É preferível que não haja
aumento nenhum e continuemos nessa situação de miserabilidade. ”
O Cmt Leonel, com seu jeito sereno, mas firme, viu o abalo, principalmente,
do Secretário Mitraud (Carlos Cotta conhecia-me sobejamente, e não estranhou
meus argumentos), e ponderou a situação, dizendo aceitar e aprovar meu
posicionamento. Contudo, após alguma discussão envolvendo a situação
financeira do Estado x imprescindibilidade da Segurança Pública, fez uma
proposta final para ser levada ao Governador: 12% de reajuste para oficiais e
praças, o que prevaleceu, inclusive com aprovação de Tancredo Neves.
Meu ciclo no CPC – mais de três anos de duros embates – estava encerrando.
Solicitei ao Cmt Leonel uma nova função, justificando-lhe que o cargo era
estressante e desgastante, e impunha-se uma troca. Ele se comprometeu levar
o pleito ao Gov Tancredo (cabia a ele a movimentação), que confiava e apoiava
minhas ações, apesar de algumas investidas difamadoras da Esquerda-Radical.
Antes, no entanto, pediu para que eu escolhesse a Diretoria na qual seria designado.
Disse-me que qualquer que fosse, ele proporia a exoneração do ocupante, inclusive
a Diretoria de Pessoal, da qual era titular o Cel Jurandyr (seu primo e meu amigo
incondicional!).
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Nessa discussão sobre minha exoneração do CPC, ponderei ao Cmt Leonel,
que eu não tinha vocação para cargo de Diretor, mas alimentava um sonho antes
de encerrar a carreira: comandar a Academia de Polícia Militar. Porém, havia um
senão: a Escola, embora cargo de coronel, era subordinada à Diretoria de Ensino
e, como eu era o coronel mais antigo do posto, não poderia, à luz do regulamento,
ficar subordinado a um coronel mais novo. O Cmt Leonel respondeu: – “Vejo o
comando da APM como um cargo ideal para você; deixa que eu resolvo o problema”.
Leonel resolveu! Levou a questão de minha exoneração ao Governador,
que, surpreso, interrogou o motivo, que lhe foi explicado. Ao final, ficou decidido
que um Decreto Governamental retiraria a Academia de Polícia Militar da
subordinação à Diretoria de Ensino, igualando-a aos demais comandos com
subordinação direta ao Comando Geral, reportando-se ao Cmt Geral e/ou Chefe
do Estado-Maior.
B) DESPEDIDA DO CPC
10Jul84! Emocionado por inúmeros eventos de despedida dos companheiros,
fiz a passagem solene do Comando do CPC ao Cel Welison de Oliveira Carvalho.
Minha mensagem de despedida:
“15 de maio de 1981. Volto-me ao passado e assinalo a data. Recordo-a, num
retrospecto sentimental, porque ela, representando a ascensão e o desafio profissional,
foi-me cara e gratificante.
Antes daquele 15 de maio, este soldado, vindo de outros sítios, inserira-se no
quadro operacional da Região Metropolitana de Belo Horizonte, primeiro como
comandante de um grupamento improvisado que restabelecera a ordem no caos de
agosto/79; depois, o comando do 1º BPM, a implantação do Batalhão de Choque, o
lançamento de uma nova força de combate à criminalidade violenta: as ROTAM.
Na sequência dessa trajetória, o soldado ansiava por um espaço maior que desse
vazão à torrente represada de concepções acumuladas ao longo de uma vivência
profissional plena de acidentes de variados matizes.
Com a ascensão ao Comando do Policiamento da Capital, foi-me concedido
o espaço. Belo Horizonte e mais treze municípios da RMBH. Foi-me permitido
escolher uma equipe de assessores e comandantes de Unidade. E unidos, congregados
num mesmo ideal, partimos para a marcha ascensional.
Permitam-me recordar sem nenhum laivo de vaidade ou tolas pretensões.
Nova organização e nova dinâmica das operações floresceram. As Diretrizes de
Policiamento Ostensivo – DPOC, fruto da experiência e do anseio de perfeição de
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uma grandiosa equipe. Vieram à luz, carregando em seu bojo a doutrina, o método
novo, a regra de conduta, o conceito avançado. Seguiram-se-lhe os regulamentos, os
planos, as ICOP, as Notas Instrutivas. Enfim, um corpo de normas, instrumentos
atuais de uma moderna concepção de manutenção da ordem pública. O homem – do
soldado ao coronel – o profissional de segurança pública assimilou a ideia, aceitou a
força da “Ideologia Operacional”, internalizou e percebeu a extensão e profundidade
da ideia da Malha Protetora, dos Recobrimentos Sucessivos, da Responsabilidade
perante o público.
Eficiência e Eficácia: binômio que se tornou lema das ações em todos os escalões.
Coragem para a autocrítica; coragem para mirar-se no espelho da realidade e
enxergar os defeitos e falhas; coragem para revolver as próprias chagas; coragem para
agir foi o lema do nosso comando. Clamávamos que tínhamos de ser profissionais
de Segurança Pública, verdadeiros e autênticos, e perseguíamos esse objetivo,
em que pesem os obstáculos, os percalços, os preconceitos e as incompreensões.
Firmamo-nos na tese de que três eram as faces negras e deterioradoras de qualquer
organização policial:
a) Falta de preparo profissional por parte de seus membros.
b) A prática da corrupção por parte de seus membros.
c) A prática de violências arbitrárias por parte de seus membros.
Firmados nesta tese, também nos firmamos numa postura de enfrentamento
dos fatores poluidores de nossa organização. Pretendíamos uma Polícia Militar
Metropolitana de faces límpidas e reluzentes que, por suas ações, alcançasse,
realmente, o objetivo da tranquilidade pública.
A Instrução orientou-se finalisticamente. Os Encontros da Comunidade de
Operações – os consagrados ECO – transformaram-se, com suas conferências, seus
estudos de caso, suas teses, seus debates, em portentoso manancial de aperfeiçoamento
profissional, em Centro de Pesquisa que extrapolava os limites da caserna, face ao
interesse público dos problemas tratados. O praça, o patrulheiro, recebendo melhores
instrumentos de desempenho, passou a ser aferido pelo resultado de suas ações.
Não titubeamos, não hesitamos em recompensar e estimular os bons serviços.
Porém, em contrapartida, fomos inflexíveis no sancionar, no punir para erradicar
males que deterioravam o nosso comportamento. Não se contemplou condutas
anômalas, mas incrivelmente toleradas, como o perigoso disparo intimidativo
que, praticamente, desapareceu. Procedeu-se a uma vitoriosa cruzada contra a
“Violência Arbitrária”, hoje figura residual e esmaecida no quadro da conduta de
nossa tropa. Varreu-se, e com rigor, a corrupção que, embora incipiente, persistia
em alguns segmentos da tropa.
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No seio do Comando do Policiamento da Capital, criou-se a nova Concepção de
Administração das Operações. Implantou o Projeto COPOM – advento pioneiro do
computador nas operações policiais. Instituíram-se instrumentos de coordenação de
controle: Quadro das Operações Planejadas, Análise Mensal da Operacionalidade,
Relatório Diário de Operações, Relatório Diário de Emprego de Meios... Não
se descansou, levou-se ao nível da tropa o Diário de Informações de Segurança
Pública-DISP, o Talão de Informe Preliminar-TIP, o Talão de Ocorrência PolicialTOP; assegurou-se-lhe o acesso às Instruções de Conduta Operacional-ICOP,
às Nota Instrutivas e a um Arquivo Criminal. Incentivou-se a prática desportiva
e o Tiro como elemento essencial ao adestramento do patrulheiro, e, dentro dessa
ótica, nasceu o Torneio “MALHA DE OURO”, disputa anual entre as Unidades dos
diversos desportos.
Buscou-se, enfim, a implantação da mentalidade do profissional de Segurança
Pública. E seguindo essa trajetória, a Polícia Metropolitana irradiou “Sabença
Profissional”. Foi imitada e tem sido imitada não só em grandes cidades mineiras,
mas também em outras grandes metrópoles brasileiras. A nossa terminologia própria,
o nosso jargão profissional, os nossos conceitos operacionais correram o Brasil. Em
verdade, só não vê quem não quer: o Comando de Policiamento da Capital tornouse uma Escola de Manutenção da Ordem Pública.
Hoje, 10 de julho de 1984, finda esta jornada gloriosa. Chego neste ponto,
enriquecido e gratificado espiritualmente. Enriquecido e gratificado porque me
foi concedida a oportunidade de trabalhar arduamente, numa ação solidária que
congregou muitos: dezenas, centenas e milhares de homens e mulheres – oficiais e
praças – que acreditavam e acreditam numa Polícia Militar pujante. Enriquecido e
gratificado porque me foi dado construir e edificar, deixando, à minha esteira, uma
obra de alicerces sólidos. Enriquecido e gratificado porque tenho a certeza e a convicção
de que os companheiros que ficam prosseguirão na marcha incansável e realizadora.
Hoje, 10 de julho de 1984, sintonizo o meu pensamento em harmonia com a
comunidade da RMBH. Sintonizo o pensamento em agradecimento e reconhecimento
a todas as forças vivas da comunidade, que interagiram, colaboraram, participaram da
mesma obra: Representantes do Poder Político, Associações Comunitárias, Entidades
de Classe e Imprensa. Agradecimento aos valorosos companheiros da Polícia Civil que,
como soldados da mesma causa nobre, sempre souberam marchar na cadência do
dever, solidários ao nosso lado. Agradecimento aos briosos companheiros das Forças
Armadas e Polícia Federal, amigos e jornadeiros de lutas comuns.
Reconhecimento ao Chefe, na pessoa do Exmo. Sr. Cel Leonel Archanjo
Affonso, esse dinâmico Comandante Geral, que nos impulsionou e deu forças para o
cumprimento da missão.
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Por derradeiro, reconhecimento à tropa leal, que homenageio na citação dos
nomes daqueles que a lideram, que a conduzem:
Ten Cel Éden Ângelo, Cmt1º BPM;
Ten Cel Antônio da Cunha Ramos, Cmt 5º BPM;
Ten Cel Orlando Teixeira Campos, Cmt 13º BPM;
Ten Cel José Alaim Lopes, Cmt 16º BPM;
Ten Cel Welison de Oliveira Carvalho, Cmt 18º BPM;
Ten Cel Jayro Gomes de Oliveira, Cmt do BPChq;
Ten Cel José Cândido da Silva, Cmt do RPMont;
Maj Pedro Magalhães de Faria, Cmt da Cia Polícia de Guarda;
Cap Dalmir José de Sá, Cmt. Cia P Fem;
Maj Joel Mansur Reis, Chefe EM/CPC;
Maj Bernardo Pereira Brandão, Chefe do COPOM.
Hoje, 10 de julho de 1984, estou tranquilo e confiante. Sei que o Comando
do Policiamento da Capital continuará sua trajetória ascensional, mais vigorosa
e mais resoluta. Reafirmo esta certeza e esta convicção, não só pelo valor da tropa,
mas também pela estatura moral e profissional daquele que vai comandá-la. O
Cel Welison de Oliveira Carvalho não é um comandante improvisado, mas, sim,
o Soldado-Profissional que galgou todos os patamares da carreira na luta e nos
embates do dia-a-dia. Conheceu todos os meandros da profissão, forjou seu perfil de
comandante no cadinho da experiência. Está acostumado a comandar. Comandar
para ele é exercício de uma arte nobre. Melhor timoneiro não poderia ter o CPC
nesta turbulenta quadra em que as causas da criminalidade se expandem e se
aprofundam por força de uma grave crise econômico-social. Felicidade, Cel Welison:
comandar a malha operacional na RMBH era e continua sendo um formidável e
hercúleo desafio. Você, acostumado às intempéries da vida de soldado, saberá vencêlo, para o bem-estar de nosso povo.
Hoje, 10 de julho de 1984. Adeus, companheiros de meu Estado-Maior e do
COPOM. Adeus, comandantes e oficiais. Adeus, subtenentes, sargentos, cabos e
soldados. Adeus, camaradas de jornada.
Parto para novos sítios, novas missões. Contudo, meu espírito permanece
interligado a vós. Sempre estarei a acompanhar-vos, espiritualmente, nas noites
frias e indormidas, nos morros ou no asfalto, nas horas boas e nas horas graves.
Sempre estarei com o espírito sintonizado em vosso espinhoso mister, em vosso labor,
em vossa jornada. Vossos sucessos, vossos êxitos representam o sucesso e o êxito da
própria Corporação. Representam a tranquilidade de três milhões de mineiros deste
coração de nossa terra.
Segui em frente, camaradas! Que Deus seja o vosso guia, o vosso fanal! ”
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Mai83 – À esq. Chefe EM, Cel Willer
– Cel Klinger, CPC – Cmt Geral,
Cel Waldyr Soares, inaugurando Cia
descentralizada 13º BPM

Outro aspecto da inauguração da Cia
descentralizada do 13º BPM, Mai83.
Da Esq. p/Dir: Cel Willer, Cel Waldyr,
Cel Klinger e Cmt da Unidade – TC
Antônio Gonçalves de Lima.

Secretário de Segurançaa
República – Ministroo
Carlos Fulgêncioo
da Cunha Peixoto – à
r.
esq. um visitante; à dir.
C
Cel Klinger-CPC

Visita dos oficiais da Polícia Nacional da Colômbia ao Gabinete do Cmt Geral – Esq p/Dir:
Cel Klinger – CPC; Cel Leonel Archanjo Affonso – Diretor de Pessoal; Cel Marcos Boffa
– Chefe do Estado-Maior. Entre os visitantes o Cmt Geral – Cel Jair Cançado Coutinho.
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ANEXO “A”
Palestra “A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E O PAPEL DO OFICIAL”,
proferida no Encontro da Comunidade de Operações/RMBH, 22Out81
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ANEXO “B”
Correspondência recebida do Presidente do TJM sobre a Palestra “VIOLÊNCIA
POLICIAL – O Problema, Suas Causas e Solução”, proferida por ocasião do 1º Encontro
da Comunidade de Operações/1984.

Transcrição da missiva do Cel Laurentino de Andrade Filocre, Presidente do
Tribunal de Justiça Militar, datada de 11Abr84:
“A sua admirável palestra – ‘Violência Policial – o problema, suas causas e
solução’, 29.Mar.84 – é o que já li de mais sério, sensato e profundo sobre o tema.
Manifestamos em todas as oportunidades, e em especial nas aulas para o
C.S.P., a necessidade da Polícia Militar nova – a P.M ‘post’ o Dec. Lei 317 – da
qual foi precursor o Coronel Antônio Norberto dos Santos – avaliar a sua atuação
no desempenho das amplas atribuições que lhe passaram, então, a ser cometidas;
a identificar com percuciência, os impactos que a realidade mudada lhe causou; a
fazer correções, reajustamentos, reorientações e mudanças; a projetar bases físicas,
legais, morais e psicológicas para uma P. M. moderna.
Nessa visão, a sua palestra é um marco histórico.
A violência policial é problema com o qual sempre nos preocupamos. Atacamolo no efêmero comando do 5ºBPM, procurando ainda que de forma empírica, inibir
no policial militar, os sinais negativos da personalidade mal formada ou deformada
e a promover a interação com o meio social circundante, invariavelmente hostil
provavelmente pelas ‘causas psicológicas’ a que você se refere.
Introduzimos as mesmas ideias nas ‘Diretrizes para Ação de Comando’ –
outro marco importante, elaborado com idealismo por companheiros de valor no
Comando do Cel Vicente Gomes da Mota, documento que pelo seu teor doutrinário
inovador não merece ser esquecido.
Nessa época e com as mesmas intenções, traduzimos, de forma adaptada, ‘Le
Guide du Gendarme’ – ‘O Guia do P. M.’
No C. S. P., fizemos recair nesse tema os trabalhos dos oficiais-alunos.
No exercício da magistratura militar, a violência policial, já com feição de
crime, tem marcado profundamente a nossa preocupação. E, agora, na Presidência
do Tribunal de Justiça Militar, para ela me volto.
Ainda carente de estatística mais substanciosa, verificamos que, no quadro de
criminalidade policial militar, aproximadamente 60% são de delitos contra a pessoa
e, em seguida, na ordem de 24%, são contra o patrimônio!
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Vamos ampliar e aprofundar as pesquisas, mas já se vê que há questões
fundamentais a serem estudadas e erradicadas ou minimizadas suas causas.
Tenho sustentado que tal esforço não pode e não deve ser feito isoladamente
pela Polícia Militar ou pela Justiça Militar.
Os resultados seriam parciais. É tempo de entender-se que, embora atuando
em níveis diferentes – o administrativo e o judiciário – ambas instituições perseguem
o objetivo único de fazer com que a sociedade receba a prestação dos melhores
serviços, assegurando a ela, em geral e a cada cidadão, em particular, a proteção de
uma segurança eficaz.
A atuação da Justiça militar – ou mesmo a própria instituição – tem sido
relegada ao desconhecimento senão, não raro, à desconsideração.
Não cabe invocar, aqui, as causas, mas acentue que compete à Justiça Militar
sanear a Corporação na manifestação mais grave da ação dos seus integrantes – o
crime.
E não se esqueça que são os oficiais, nos Conselhos, que em maioria de 4 a 1
(Juiz Auditor), agindo com isenção ou no plano inclinado do favoritismo, decidem
sobre os destinos da Polícia Militar, no momento crítico de protegê-la contra o crime
ou de facilitar a impunidade que pode miná-la.
O fato disciplinar, na forma de transgressão ou crime é, na origem, um único,
e o seu efeito, menos ou mais grave, resulta na lesão aos mesmos bens a serem
tutelados por ambas instituições.
Com esse entendimento, estamos propondo à Polícia Militar – vamos ter, a
propósito, audiência com o caro Cel Leonel, nosso insigne Comandante Geral – uma
atuação conjunta, iterativa e ampla.
Desejo que a Justiça Militar zele pela celeridade e isenção dos seus julgamentos,
mas queremos fazê-la, sobretudo, conhecer a realidade íntima da Corporação e
contribuir a aperfeiçoá-la com uma política que previna o cometimento do crime.
Estamos programando seminários com oficiais e visitas às Unidades para um
aprofundamento de conhecimento mútuo e pesquisa dos elementos essenciais.
Estamos propondo a divulgação pela P. M. e J. M. de um documento periódico
(bimensal, talvez), que, sem as características das revistas jurídicas, sirva à
divulgação de estudos de casos concretos e problemas básicos policiais e judiciários,
dos acórdãos, sentenças e ementários de especial interesse e de informações em
geral. Uma revista deste gênero, que, se sugere, fique aos cuidados de uma ‘Centro
de Estudos e Divulgação’, deverá levar a toda Corporação, até nos mais distantes
Destacamentos, sua presença orientadora e formadora ou reformadora.
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Trabalhos da magnitude e relevância da sua palestra, por exemplo, não podem
ficar confinados.
Devem penetrar a consciência de todos os policiais militares, clarear-lhes a
inteligência e modificar-lhes ou aprimorar- lhes o entendimento.
Felicito-o vivamente e peço-lhe a adesão da sua força moral para os propósitos
da Justiça Militar...”
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ANEXO “C”
Correspondência do Major Ricardo Belione de Menezes, de 25/02/1991, e resposta do
Cel QOR Klinger Sobreira de Almeida, de 03/03/1991.

1) CORRESPONDÊNCIA:
“... Na condição de matriculado no Curso Superior de Polícia, da PMMG,
deverei apresentar um trabalho monográfico.
O tema por mim proposto é: ‘O RASTREAMENTO, conceituação doutrinária
e os aspectos legais’.
A PMMG, em Instrução Geral nº 3005, conceituou RASTREAMENTO como:
‘a diligência policial que visa a perseguição para a localização e captura de criminoso
em estado de flagrância’.
Com esta conceituação, procura a Corporação dar uma melhor linha de ação na
execução dos trabalhos em uma ocorrência policial, para que não sejam confundidos
com as atividades de investigação, desenvolvidas pela Polícia Civil. Mesmo com essa
preocupação, alguns segmentos daquela organização têm se manifestado contrários
às ações de rastreamento, sob a argumentação de desvio e/ou abuso de poder.
Muito importante é, pois, que se defina a amplitude do campo de atuação da
PM, no caso específico do empenho nas ocorrências policiais, notadamente quanto
ao ‘tempo da infração’, para que o rastreamento seja eficaz e os agentes de segurança
pública possam atuar com eficiência e legalidade, no que nos diz respeito.
Ante o exposto (opinião minha), gostaria de conhecer vosso pensamento a
respeito do assunto, enfocando, entre outras, as seguintes preocupações:
– O conceito da PMMG ao termo
– RASTREAMENTO X APURAÇÃO
– Reação da Polícia Judiciária ao termo
– Atuação de um militar, face ao clamor público, para localização e prisão de
um infrator fora do estado de flagrância...”
2)RESPOSTA:
“Seu pedido de colaboração para um trabalho profissional, ao qual atendo
com prazer, trouxe-me recordações dos velhos tempos da profissão policialmilitar.
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Pergunta-me você sobre o conceito de RASTREAMENTO no enfoque
da ação policial-militar. Não sabia que a PMMG, via Instrução Geral, havia
conceituado o termo.
À guisa de esclarecimento, devo dizer-lhe, preliminarmente, que o conceito
de RASTREAMENTO na ação policial-militar foi por mim introduzido, no
âmbito do policiamento ostensivo da Capital, quando assumi o comando do 1º
BPM, em 1979. Antes, este termo só era empregado, na sua conotação policial,
por alguns autores da Polícia Judiciária.
Preguei e empreguei o conceito em palestras, orientações e instrução à tropa.
Posteriormente, quando idealizamos e criamos as ROTAM, inseri o conceito no
Manual de Procedimentos da ROTAM. A partir daí o conceito ganhou força e
difundiu-se não só na PMMG, mas nas PMs do Brasil.
Para que eu possa lhe dar a minha visão correta do conceito, preciso discorrer
um pouco (por isso falei em recordações dos velhos tempos).
De tenente a major, aprendi a ‘fazer polícia’ no interior, ou mais precisamente,
nos Vales do Rio Doce, S. Mateus, Mucuri e Jequitinhonha (Cmt de frações de
tropa, Delegado Especial de Polícia, Delegado de Capturas e Cmt de Batalhão).
‘Fazia-se polícia’ de forma dinâmica e sem compartimentações, estanqueidades ou
dicotomias tolas. A questão nuclear do policial-militar do meu tempo e na minha
região, era garantir a segurança da comunidade. Para tanto, o homem-policial
tinha o dever indeclinável de conhecer o crime, o criminoso e a criminalidade.
E mais, tinha o dever de antecipar-se à eclosão do delito, prevenindo, não com
mera presença estática, mas atuando no ‘calcanhar dos delinquentes contumazes’:
afugentando-os, desarmando-os ou prendendo-os. Contudo, e apesar de tudo, se
eclodisse o delito, o ‘fazer polícia’ devia e era como uma seta disparada contra o
alvo. Nada de parar em fronteiras. O bem-estar da comunidade, afetado pelo ato
delinquencial, não podia sujeitar-se a convenções engendradas –a posteriori –
pela burocracia cartorialista e corporativa.
Ora, aprendi a ‘fazer polícia’, pratiquei polícia, vivenciei polícia – planejando,
executando e ensinando – de uma forma dinâmica e direcionada à tranquilidade
da comunidade. E eis que, chegando à capital mineira, encontro um ‘fazer polícia’
completamente diferente. Encontro, segundo a doutrina oficial da época, um ‘fazer
polícia’ estático no tocante ao chamado policiamento ostensivo. O PM era apenas
presença física; era apenas um visual da farda e do carro. O PM era restringido: (1)
não podia subir em favelas; (2) não podia dar buscas pessoais; (3) era-lhe vedado
reprimir o porte de arma; (4) perseguir, nunca. O PM era um ornamento, numa
visão lírica, para não dizer incompreensível. Essa postura estática e medrosa
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jamais poderia ‘ocupar espaços e inibir a vontade de delinquir’. Na verdade, essa
postura, tão de agrado dos comandantes e oficiais de vontade tíbia, promoveu
um avanço da escalada criminosa na RMBH. Também serviu de jocosidade para
conhecido Delegado de Polícia que, nas páginas de um livro que escrevera, ao
preconizar uma polícia mais dinâmica e civil, classificara os ‘coitadinhos’ dos
policiais-militares como ineficientes/ineficazes, ‘autênticos espantalhos no trigal’.
E esta classificação pejorativa, embora nos intumescesse de raiva, era a pura
realidade da PM/RMBH, em 1979.
O que fazer? Como romper a ilusória doutrina que guiava a nossa ação?
Comecei pelo 1º BPM, renovado quase todo por oficiais que eu arrebanhara
inclusive no interior. Primeiro, a prevenção dinâmica: a busca do marginal
conhecido no seu antro principal: a favela; paralelamente, o desarmamento
intensivo.
Ao romper a doutrina do PM estático/ornamental, tive de discutir e agir
para superar os paradigmas de então.
O passo seguinte foi a configuração do RASTREAMENTO, através de
patrulheiros preparados. Isto resultante de nosso conhecimento teórico e
experiência no campo dos entreveros. Uma indagação: A Polícia Militar realizava,
por força de lei, a Polícia de Patrulha? Esse tipo de ‘fazer polícia’ mundialmente
praticado (modelos: americano, francês, espanhol, mexicano...) era incompatível
com a ‘polícia estática’. Ao contrário, a Polícia de Patrulha não pode parar,
mormente nos eventos que precisa de maior velocidade (na eclosão do delito).
Eu e minha equipe da época não encontramos razões doutrinárias nem legais
para manter a Polícia de Patrulha em postura estática. Ela devia ser dinâmica
antes, na prevenção para evitar o delito, e veloz, se este acontecesse. Sim, veloz
para, além de preservar o local, inquirir, perscrutar, clarear e tentar, se possível,
ir ao encalço do autor ou autores. E, para escândalo de alguns doutrinadores/
orientadores ingênuos, introduzimos o ‘RASTREAMENTO’ do delito.
Perguntaria, então, você: Houve conflito com a Polícia Civil? Não. Quem
já trabalhou comigo conhece minha concepção de Polícia como função
governamental. Concebo-a dentro de uma visão holística. As vertentes que
compõem a Polícia – instituição e função – não se repelem; muito pelo contrário,
estão no bojo de um mesmo sistema; as ações convergem para um mesmo objetivo.
E o sistema só funciona – alcança o objetivo – se houver interação dinâmica e
sinérgica entre as corporações.
Sempre entendi, e escrevi sobre o tema, que o problema policial brasileiro,
viciado por uma estrutura de falsa dicotomia – militar e civil – compartimentado e
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corporativizado à exacerbação, não se resolve com isolamentos, enfrentamentos e
‘arreganhos de dente’, exibições de força etc. O caminho, cri e pratiquei, é o diálogo
franco e sério, a cooperação, a colaboração, o entendimento, o despojamento
de vaidades. Quando assumi o 1º BPM, PM e PC, pareciam dois ‘cães raivosos
arreganhando os dentes’ nas Zonas Centro/Sul da Capital. Com o Subcmt que eu
trouxera do interior – o notável Maj Jayro – fizemos a reversão do quadro imbecil.
Conversamos e trocamos ideias com os então Delegados Seccionais.
Buscamos preencher, através de ações coordenadas, o vácuo de segurança pública
que assolava o Centro/Sul de BH, em face da ação intensiva dos marginais.
Estabelecemos com os companheiros da Polícia Civil que na ação das duas
polícias não poderia existir uma demarcação rígida de limites: tanto a Polícia de
Investigação faria um pouco, ou até bastante, se necessário, de Polícia de Patrulha,
como esta também adentraria, em certas circunstâncias, na Investigação. A zona
de interseção de atividades constituiria um espaço de interação sinérgica, em prol
da tranquilidade pública. O ‘Rastreamento’ se fez presente como ajuda mútua,
sem conflitos nem atritos.
No BPChq, tão logo criamos a ROTAM, tivemos a oportunidade de
aprimorar o conceito do RASTREAMENTO. À essa altura, já o difundíramos a
alguns Estados do Brasil. Porém, como estou fazendo um pouco de história e
indo além do que você pediu, devo dizer que o RASTREAMENTO quase impede
a criação da ROTAM. O então SSP – assessorado por alguns Delegados da linha
do confronto, via na ROTAM uma usurpação das prerrogativas da Polícia Civil.
Junto com o Cel Coutinho – decidido Cmt Geral – reunimo-nos, em Jan81 com o
Secretário – Cel EB Amando Amaral – explicando os contornos doutrinários que
guiariam a nova força, com ênfase ao ‘Rastreamento’, que era o ponto nevrálgico da
questão. Ao final, acordamo-nos: a PM lançaria a ROTAM e, concomitantemente,
a Polícia Civil, uma Ronda de Operações Especializadas-ROE, ambas com a
mesma missão: prevenir/reprimir a criminalidade da pesada.
Em face do acordo, na manhã de 04Fev81, na Praça da Liberdade, em
frente ao prédio da Secretaria do Interior, enfileiraram-se, de um lado, 20 carros/
ROTAM com os seus patrulheiros-rastreadores e, de outro, 15 carros/ROE com
os detetives/patrulheiros. Presentes: Secretários, Cmt Geral e alto-comando.
Tudo ocorreu serenamente, sem conflitos: as duas polícias lançaram suas forças
de escol. Todavia, a ROTAM, muito bem adestrada, cumpriu o seu papel, mas a
ROE esfacelou-se e desapareceu em menos de três meses.
No mês seguinte ao episódio acima narrado, fui promovido a coronel e
alçado ao CPC. Então, apoiado pelo Cmt Geral, pudemos reformular, de forma
mais abrangente, a estranha doutrina anterior. E o RASTREAMENTO revigorou-
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se, pois promovemos o diálogo mais amplo com a Polícia Civil, e a doutrina
passou a ser melhor compreendida.
Sei que o Rastreamento sofreu desvios nos últimos anos. Talvez, por isto, o
Comando Geral tenha procurado defini-lo numa Instrução Geral. Soube também
que o modelo teria servido de capa para ações policiais arbitrárias: espancamentos,
interrogatórios com violência dentro dos quartéis, prisão ilegal de suspeitos etc...
Tudo isso é lamentável, e não faz parte de nossa concepção original.
Feitas estas digressões, façamos novas indagações que certamente interessam
ao seu trabalho:
O RASTREAMENTO, do ponto de vista doutrinário do ‘fazer polícia’,
é correto?
Sim. Vimos que a função polícia tem de ser enfocada por uma visão holística
e dentro de uma abordagem sistêmica. Ações de polícia compartimentadas
se dispersam, esgotam no vácuo e nunca alcançam o objetivo-síntese:
TRANQUILIDADE PÚBLICA.
Nós – Polícia Militar – somos, essencialmente, Polícia de Patrulha (e um
pouco Polícia de Guarda). A Polícia de Patrulha orienta-se por um modelo
universal. Sua ação é dinâmica. Na maioria dos países civilizados – onde não
existe a Polícia Judiciária lastreada no anacrônico Inquérito Policial com base
no cartorialismo – a Polícia de Patrulha desenvolve o ciclo completo dos delitos
sem mistério; encaminha suas constatações a um Tribunal ou, dependendo do
sistema, oferece subsídios diretos ao Ministério Público. Infelizmente, viceja, no
Brasil, a força da pressão corporativista ao lado de um poder político míope, o que
enseja que continuemos atrelados a uma estrutura policial arcaica, ultrapassada e
balofa. Apesar do anacronismo, a Polícia de Patrulha pode e deve avançar, criando
situações de prevalência do interesse público.
A ação policial, na sua gênese e conteúdo, pode, para melhor compreensão
da dinâmica, ser comparada a uma corrida de velocidade em revezamento,
quando o bastão é passado aos diversos atletas corredores; não se para ao passar
o bastão. A passagem se processa em velocidade, e o resultado final é resultante
da sincronização veloz dos corredores. No uso da metáfora, a Polícia de Patrulha,
eclodido o delito, é sempre, como representante ambulante do governo de Estado,
a que chega primeiro, e dá início ao desvendamento do evento quanto ao local
e autoria. Com a ocorrência o mais completa possível – inclusive, se factível via
rastreamento, a prisão em flagrante do autor – passa o ‘bastão’ às polícias técnicocientífica e de investigação. Este é o momento da continuidade acelerada para o
cabal alcance do objetivo comum.
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O RASTREAMENTO, seja na prevenção ou na repressão, constitui
característica primordial da Polícia de Patrulha, nunca se exaure. Sua prática, no
Brasil, deve evoluir, mormente nas infrações de pequeno potencial ofensivo, assim
que forem criados os ‘Juizados Criminais Especiais’ preconizados pelo melhor
entendimento da Constituição Federal/1988. Entretanto, ressalvo novamente: o
Rastreamento, instrumento de patrulheiros preparados, jamais pode servir de
capa para encobrir abuso/desvio de poder ou violência arbitrária.
O RASTREAMENTO trata-se, na verdade, de um conceito cristalino, sem
reparos, tanto no direito positivo como na doutrina consagrada universalmente,
do como ‘fazer polícia’ numa abordagem sistêmica, que não comporta preconceitos
nem demagogias tolas. Compõe o ‘fazer polícia’ interagente e sinérgico, voltado,
na plenitude, ao interesse público.
O RASTREAMENTO não é só a definição estreita de ‘perseguir e prender o
delinquente’. Isto qualquer do povo pode fazê-lo. Significa muito mais: é o clarear
do delito, garimpar seus contornos e meandros, enquanto o evento ainda está
‘quente’ e ‘cheirando’; é o iluminar os aspectos sutis do fato delituoso (a inércia da
Polícia de Patrulha pode contribuir para o mistério).
A Polícia de Patrulha, no local do crime e nas imediações, inquire, perscruta,
colhe detalhes e clareia as trilhas da elucidação (normalmente, o patrulheiro
experiente e inteligente faz deduções a partir do modus operandi). Sua atuação
pode desembocar na perseguição e prisão em flagrante.
A Polícia de Patrulha não é ‘enfeite’ nem ‘espantalho no trigal’ que chegou a
servir de chacota em ensaio de conhecido Delegado de Polícia. Não é produtora
de Relatórios de Ocorrência ou Boletins Simplórios, para desprezo de algumas
autoridades da Polícia Judiciária.
O RASTREAMENTO é, na verdade, a consagração do patrulheiro que
estuda, conhece e vivencia sua profissão; do patrulheiro que sabe desvendar os
segredos da trilogia crime-criminoso-criminalidade. Não deve ser praticado por
tropa mal instruída, despreparada e indisciplinada, porquanto enseja abusos de
poder/desvios e violência arbitrária...”
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ANEXO “D”
Aula inaugural, proferida pelo CPC – Cel Klinger Sobreira de Almeida
– quando do 1º Curso de Cabo de Saúde. Alunas selecionadas e recrutadas entre
Auxiliares e Técnicas de Enfermagem, regularizadas nos órgãos regionais de saúde.
Curso pioneiro, no quadro de uma nova estratégia na área de saúde.
Curso realizado no Batalhão de Polícia de Choque-BPChq.

“Neste instante em que começamos uma nova experiência, ponho-me
a refletir.
A Polícia Militar inicia a experiência. Abre os seus quadros de Auxiliar de
Saúde à mulher. Sim! Mas, não trazendo a mulher como mera funcionária. Ela
chega na qualidade de servidora militar.
A experiência não é só por este ângulo. As portas da Corporação abriramse ao pessoal já qualificado na área da saúde – homem ou mulher. Ingressam
em nossa organização trazendo a qualificação básica no campo da saúde. Aqui,
recebem o embasamento militar.
Se, de uma parte, a experiência é nova na Instituição Militar. De outra, é a
vossa vida que se desabrocha em nova experiência.
Ouvistes o nosso chamado. Entendestes a dimensão da abertura. Apresentastes
aos nossos quartéis. Dentre muitas – mais de mil candidatas – fostes selecionadas.
Hoje, aqui, estais, para o início do primeiro curso da carreira que, certamente,
pretendeis abraçar. É o Curso de Formação de Soldados. Sois, doravante, soldado
de 2ª Classe. Em breves meses, tereis ascendido ao estágio de Soldado de 1ª Classe
para, finalmente, chegardes ao patamar de “Cabo Auxiliar de Saúde”.
Refletindo, ancoro-me no saudoso pensador Teilhard Chardin: ‘Nada, por
natureza, é mais delicado e fugaz do que um começo’.
Estais no limiar da carreira. A multissecular Força Pública Mineira vos acolhe.
Vossa vida, vossa conduta e vossos hábitos sofrerão modificações. Algumas,
dentre vós, estranharão. Estranhando, talvez possam titubear neste início da
jornada. Mas, a maioria, como sempre tem ocorrido, prosseguirá. E, mais tarde,
reconhecerá que, no tecido da vida, no seio de uma instituição militar, nada existe
de estranhável; ao contrário, nela, os valores que apreendemos e assimilamos
em nossa infância, em nosso lar, em nossa escola, são cultivados com vigor e
acendrado amor.
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Sim, na instituição militar pode ocorrer modificações de conduta e aquisição de hábitos, consubstanciados em valores benfazejos que nos levam a realização interior.
Aqui, encontrareis, como valores sacrossantos, a HIERARQUIA e a
DISCIPLINA.
O leigo, ou o libertino, ou o mal informado poderá entender que esses
valores são coercitivos ou opressivos. Entretanto, os que adentram aos umbrais
de nossa instituição apreendem a dimensão maior desses valores, e, apreendendo,
cultivam-no de forma consciente e até mesmo sublime.
A escala hierárquica que inicia no soldado e, ascendentemente, vai do cabo
ao coronel, não representa casta nem separação. Constitui, isto sim, o sentido da
ordem, organização em prol da ação direcionada ao objetivo de servir.
Hierarquia representa poder e autoridade dentro da organização. Poder e
Autoridade impõem ao detentor mais responsabilidade para com o bem comum.
Exercitam-se no contexto da colaboração, compreensão, bondade e respeito entre
os membros da instituição.
A hierarquia, reafirmamos, não é casta. Não é barreira de relacionamento.
Fator de ordenamento organizacional, deve ser entendida, compreendida e
internalizada como instrumento de coesão e exercício de sadia camaradagem.
As graduações e os postos hierárquicos superiores não são privilégios de uns
poucos. São alcançáveis por todos. O caminho é o mérito, o estudo, a competência,
a vontade firme de lutar e vencer...
Hoje, ingressais como soldados de 2ª Classe. Num futuro não distante,
algumas, dentre vós, poderão estar a ocupar altos escalões hierárquicos. Na
Polícia Militar não medram preconceitos de nenhuma natureza. As veredas são
desobstruídas; os caminhos são abertos a todos que querem fazer da travessia
humana uma constante trilha ascensional.
E a nossa disciplina?!
A disciplina, justaposta à hierarquia, em nada difere da que se cultua em
todas as organizações humanas: religiosas, empresariais, escolares...
Disciplina é obediência às regras institucionais.
Nenhuma nação – qualquer que seja seu matiz ideológico – ou instituição, ou
organização, sobrevive sem disciplina. A ausência da disciplina gera a anarquia.
Esta, o caos, o naufrágio inexorável.
A disciplina que aqui ireis encontrar será a disciplina consciente, a disciplina
que se erige pela persuasão.
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Hierarquia e Disciplina, reprisamos, alicerces da instituição que ora acessais,
constituem valores que cultivamos, porque em nossa missão não podemos falhar.
Somos força pública armada, exercitando um monopólio do Estado em prol do
bem-estar da comunidade mineira.
Hierarquia e Disciplina são valores universais que os grandes povos cultivam.
Conduzem à ordem e ao progresso, os sublimes objetivos da humanidade.
Para aqui viestes como competentes profissionais da área da saúde! Fostes
selecionadas dentre centenas de candidatos. Atendendo ao chamado da Polícia
Militar, ireis encontrar um campo fértil ao exercício profissional pleno e,
verdadeiramente, sacerdotal.
Sede bem-vindas! Que Deus ilumine o vosso porvir! ”
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ANEXO “E’
Transcrição na página de editorial, Estado de Minas, de 11Jul89, de meu manifesto
sobre o falecimento do Ministro Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto, ex-Secretário de
Segurança Pública, no governo Tancredo Neves.

UM MINEIRO EXEMPLAR
“O homem faz sua travessia terrena convivendo com pessoas. São figuras de
todos os matizes: boas ou más, virtuosas ou viciadas, justas ou injustas, egoístas
ou solidárias, medíocres ou elevadas, mesquinhas ou altruístas, leais ou canalhas,
hipócritas ou sinceras. Não há condições de efetuarmos a nossa travessia como
uma nave solitária num deserto cósmico.
Como todos, ao longo de uma vida que chega ao cinquentenário, convivi
com pessoas. Relacionei-me, por força dos lances da própria construção de
nossa existência, com uma variedade imensa de personalidades. Figuras de todos
os naipes.
Caminhando na vida fui sepultando, na poeira do passado, os canalhas, os
hipócritas, os medíocres etc... Nesse processo interior, fiz questão de conservar a
amizade dos homens de bem. Guardei, num recanto sagrado e indestrutível de
meu ser, a memória dos homens dignos com os quais convivi. E, dentre estes,
alguns situados em pedestal bem alto.
Uma das fases mais frutuosas de minha carreira profissional foi a convivência,
pequena no tempo, mas de conteúdo altamente substancioso, ao lado do ministro
Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto. Conhecia-o, como antigo estudante de Direito,
de nome, de leitura e de fama. O homem – o jurista, o escritor e o magistrado –
tinha um renome, sólido e incontrastável, a nível nacional.
Lembro-me, nos primeiros dias do governo Tancredo Neves, estando no
Comando do Policiamento da Capital, fui apresentar-me, pela primeira vez, ao novo
Secretário de Segurança Pública. Na ocasião, as dúvidas assaltavam-me: como um
jurista – um intelectual – vai postar-se ante os problemas – graves, cruéis, atuais,
chocantes e complexos – da Segurança Pública? Será que o intelectual deixar-se-á
envolver pelas raposas sagazes da Segurança Pública, tal qual ocorrera com alguns
secretários anteriores, bem-intencionados, mas ingênuos? Aconteceu o primeiro
contato e vieram outros. O convívio profissional contínuo e permanente. E dessa
interação conheci a estatura moral do homem, a tessitura férrea de seu caráter, a
vontade e o dinamismo incoercíveis na ação.
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O ministro Carlos Fulgêncio, o intelectual, não era apenas o jurista, o
escritor, o magistrado. Era o homem, idoso na cronologia do tempo, mas jovem na
vitalidade e no espírito. Era o homem evoluído, que alcançara um estágio superior
na vida, pairando acima dos entrechoques emocionais, das mesquinharias e das
coisas menores. Suas palavras, suas orientações e suas mensagens carregavam o
conteúdo da sabedoria, conduziam à serenidade nas ações. Sua postura, o seu pulso
firme e sua determinação inibiam a corrupção que antes vicejava desenfreada na
polícia judiciária.
O ministro Carlos Fulgêncio sabia ver em profundidade e avaliar. Sua
atuação, equilibrada e estável, dava tranquilidade ao sistema de Segurança Pública
(um sistema nervoso, composto de organizações rivais e de culturas diferentes,
mas que tinha de dar respostas ágeis, eficientes e eficazes aos anseios urgentes da
sociedade). Exercia o poder sem se embriagar pelo poder, sem se preocupar com
pompas e grandezas, mas com o equilíbrio de um compromisso moral que só os
grandes homens sabem impor-se a si mesmos.
Chegou, exerceu o poder com sabedoria – enérgico, mas equilibrado e
humano; tolerante, mas rigoroso no exercício da autoridade; flexível e afável,
porém intransigente com os maus e, sobretudo, justo – e saiu com a dignidade do
dever cumprido, deixando, à sua esteira, a lição maior: o exemplo de como se deve
conduzir no exercício do poder.
Recordando-o, altaneiro e sereno, naqueles tempos duros, de muita convulsão
social e de criminalidade agudizada, quando ele, por sua idade e pelo que já tinha
edificado, poderia estar desfrutando de merecido repouso, tento definir o homem
e vou encontrar a definição numa página magistral de Bertholt Brecht: “Existem
homens que lutam um dia e são bons. Existem outros que lutam um ano e são
melhores. Existem aqueles que lutam muitos anos e são muito melhores. Mas
existem os que lutam a vida toda, estes são imprescindíveis. ”
O ministro Carlos Fulgêncio foi um homem imprescindível ao nosso
tempo. Para mim, profissional de Segurança Pública enrijecido nos entreveros
da espinhosa profissão, foi uma honra e uma lição de vida ter desfrutado de sua
convivência. Guardei sua amizade e seu exemplo ímpar. Se pudesse escrever a
crônica das ‘figuras inesquecíveis’ de minha vida, reservaria a esse homem, que
soube sintetizar sabedoria, fortaleza, coragem e bondade, as mais belas páginas.
Tive conhecimento, via imprensa de seu passamento. E senti, como creio
que sentiriam todos os que tiveram a oportunidade e o privilégio de com ele
participar momentos de vida. Contudo, o sentimento de perda foi breve e fugaz.
Na concepção espiritual da verdadeira vida, os homens não morrem, apenas

681

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
733
Book -AndarilhoKlinger.indb
681

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:40:32
10/05/22
15:47

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

mudam de plano. Alçam a um plano superior, isto é, prosseguem em trajetória
evolutiva aqueles que souberam entregar a mensagem – e dar-lhe conteúdo – na
travessia humana. O ministro Carlos Fulgêncio o soube, e com muita propriedade:
foi um construtor na obra do Criador, não foi mero passante ou um desagregador.
Transportou-se deste plano existencial, onde encetou uma travessia ascensional,
para planos superiores, e deixou a chama viva e perene que alumia o caminho.
Não morreu; voou para planos mais elevados. ”

682

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
734
Book -AndarilhoKlinger.indb
682

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:40:32
10/05/22
15:47

CAPÍTULO 16

ALÉM DA OPERAÇÃO
EVENTOS PRINCIPAIS/1980 A 1985

A) Simbolismo Afetivo
O 6º BPM (antigo 6º BI) – sediado em Governador Valadares, desde 21Jul52
– ocupa lugar de relevo em minha geografia afetiva. Nele, ainda jovem tenente,
aos 21 anos, aportei nos primórdios de 1962, levado por um comandante e mestre:
Maj Antônio Norberto dos Santos – introdutor das duplas Cosme e Damião de
Belo Horizonte/1956, e autor do fabuloso manual o “POLICIAMENTO”, nosso
vade mecum dos anos 60/70. Sob sua orientação, os primeiros envolvimentos em
operações de envergadura, e a assunção de Delegacias de Polícia, por ocasião das
acirradas eleições de 1962.
No 6º, aproximação com o lendário “Cap Pedro” – Cel Pedro Ferreira dos
Santos – e participação em diligências de captura.
No torvelinho dos entreveros, quantas lembranças do querido batalhão. As
noites na Delegacia de Governador Valadares, apoiando o titular Cap Jacinto Franco
do Amaral, e aprendendo com sua experiência incomensurável. Reencontro com
o Chefe impoluto – Cel Aderbal Correa, Delegado de Polícia exemplar. A figura
dos grandes comandantes que permanecem vivas: Santa Cecília, Smith Alves
Valentino, Fernando Mendes, Jair Alves Pinheiro...
Revivendo as pelejas e os perigos, vêm à mente aqueles bravos das jornadas
de captura, ou nas Delegacia de Machacalis, Itambacuri, Governador Valadares,
Mutum, João Monlevade, Cel Fabriciano, Mantena, Ipatinga... Subtenente Oliveira
Campos; sargentos Rômulo, Wlamir, Moisés, Bermond; cabos Teodoro, Urcelino,
Nivercino, Arlênio, Levi; soldados Arnaldo, Madaleno, Fantoni, Sebastião (o
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“Feio” de insuperável coragem!)... Os notáveis Escrivães de Carreira Walter Silva
e Rafael Machado Jório, os soldados-escrivães Gentil Coelho da Silva e Antônio
Garcia Pereira – todos eles aposentados como Delegados de Carreira. E o saudoso
Escrivão da Captura e amparo nas diversas Delegacias, em momentos cruciais:
Almir Batista da Silva.
Fabuloso 6º Batalhão! Por impositivos da profissão, dele, afastei-me em
Ago73, ao ser promovido a major. Porém, retornei em Abr75, para estruturar
seu filhote em Ipatinga – o 14º BPM – até a entrega do prédio da Unidade, e de
algumas subunidades, em Ago78.
Em 1980, comandava o 6º, o Ten Cel Jair Alves Pinheiro. Oficial íntegro,
corajoso e respeitado no meio militar e civil. Convivemos nos anos 60 e 70, e, por
identidade de ideais e coerência de conduta, tornamo-nos amigos.
Em 1973, dois meses após minha saída, ele assumiu a Delegacia Especial de
Polícia de Ipatinga. Foi o último Delegado Militar. Em pouco mais de um ano,
deixou a marca positiva de sua passagem. Foi um dos pioneiros da implantação do
14º BPM e, quando exonerado, passou uma herança agradável ao seu substituto:
Delegado de Carreira – nosso comum amigo: Benigno Augusto da Costa. Ou seja,
graças ao seu esforço, a Prefeitura de Ipatinga estava construindo o novo prédio
da Delegacia de Polícia.
Finalmente, fora alçado ao Comando do 6º, seu sonho.
RETORNO AFETIVO AO 6º BPM
17SET1980
Pelo 3º ano consecutivo, o inesquecível Cel Vicente Torres desfilava com a
Unidade sob seu comando na Capital da União. A demonstração de Esgrima a
Toque de Corneta e a correção impecável, impressionaram a delegação Chinesa,
que premiou o Batalhão.

Capa do Convite
– belo emblema do 6º BPM.
Ao fundo do triângulo:
o Pico do Ibituruna e as águas
do Rio Doce; sobreposto,
o Pagode Chinês, conquistado
pela Unidade, no desfile/1942,
no Distrito Federal/RJ.
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Por força deste Convite,
fiz meu retorno afetivo
ao 6º BPM, e à
minha querida
Governador Valadares,
como Paraninfo dos
formandos.

As cerimônias de formatura de
soldado são comoventes. Os familiares
dos formandos, ao lado das autoridades e convidados, compõem um todo
cívico-emocional. Perante essa plateia
fiz meu discurso de paraninfo. Eis alguns trechos:
“Retornando a esta terra exuberante; revendo o Ibituruna majestoso;
sentindo novamente o calor vivificante
deste aquartelamento; mirando-me em
Ten Cel Jair Alves Pinheiro, intrépido
tantas faces amigas, algumas já sulcadas
Cmt 6º BPM, entrega o diploma
a um dos formandos
pela passagem do tempo inexorável; sinto o impulso irresistível e incontrolável de
alçar um voo ao passado, numa ligeira e gratificante viagem sentimental. / Vem-me
à mente, viva e matizada como se fosse agora, a imagem de um jovem recém-promovido a 2º tenente, que, nos primórdios de 1962, sob uma canícula estonteante,
desembarcava, às 11h25, na Estação da Vitória-Minas, e, meio perplexo, orientava-se com o cabo Chefe do Posto Policial sobre a maneira de chegar à sede do 6º./De 2º
tenente a major, tive a honra e o privilégio de servir no 6º BPM. Sob o pálio de seu
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estandarte, penetrei no âmago profundo de nossa árdua mas sublime profissão, fiz
uma carreira. Galguei escarpas, subi píncaros, vi a glória, inebriei-me com a vitória,
mas, na euforia fugaz, recebi e apreendi também as grandes e substanciosas lições
de vida: conheci e palmilhei os caminhos ásperos, os vales e os pântanos, e senti, não
poucas vezes, o amargor da derrota. (...) É com o peito inflado de júbilo e emoção,
que vos agradeço a distinção que me conferistes, trazendo-me de volta a esta casa, da
qual espiritualmente jamais me ausentei, e outorgando-me a envaidecedora missão
de paraninfar os primeiros soldados da década de 80; homens que, a partir de agora,
se tornam solidários na responsabilidade intransferível de continuar edificando a trajetória ascensional do 6º BPM./Atribuo a vossa deferência – comandante Jair, companheiros do 6º e formandos do Pelotão 1/80 – ao próprio espírito de fraternidade e
amizade que sempre bafejou a família Sextobiense. (...) Assistimos, neste instante, a
formatura de profissionais de Segurança Pública./ São homens da comunidade que,
dentro do leque de opções de uma sociedade buscaram a Escola da Caserna. Esta os
acolheu; selecionou-os; burilou-os; forjou-lhes a têmpera para a espinhosa missão de
proteger a comunidade. (...) O Ser Humano é a essência da atividade de Segurança
Pública. E é com essa compreensão que devemos nos integrar a este momento solene.
(...) O momento é de alegria. Vejo no semblante de cada um a projeção do justo júbilo
interior. Vejo o reflexo de uma vibração intensa. Ser Soldado não é fácil. Passar por
uma Escola de Recruta, abdicar de gozos e prazeres para viver sob a égide das rígidas
regras da disciplina, que visam forjar o caráter do miliciano, e submeter-se a duros
e férreos treinamentos constituem passagens que só podem ser experimentadas por
homens de vontade inquebrantável. Atravessar toda a jornada, chegando à reta final
ao som da vitória, é, com efeito, motivo de alegria indizível.(...) Refleti bem, formandos! Não sois doravante um simples cidadão do povo, que pode dar seus ‘escorregões’,
seus desvios das regras morais. Sois doravante guardiões da sociedade. Sois parcela
de uma Corporação que tem por finalidade proporcionar à comunidade um clima de
permanente e contínua segurança e tranquilidade. A sociedade não vos olha como
o indivíduo isolado, mas como o integrante de uma instituição. Onde estiverdes, no
serviço ou nos momentos de folga, sereis sempre o representante da Forção Pública. A
vossa postura de Soldado deve primar-se pelo exemplo. Jamais vos deixeis cair pelos
desvãos dos vícios que degradam. Jamais vos deixeis atrair pelos enganosos atrativos
da corrupção. Jamais vos esqueçais de que a hierarquia e a disciplina constituem os
alicerces e a força motriz da Corporação Militar...”
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B) Atividade Docente na APM
Apesar da carga de atividades na implantação, estruturação e operacionalização do BPChq, tive de curvar-me ao apelo de meu colega de turma (CFO,
CAO e CSP), e companheiro de tempos bons ou trevosos: Cel Dorgival Olavo
Guedes Jr. Convidou-me para ministrar Trabalho de Comando (Planejamento
Estratégico), no Curso Superior de Polícia-CSP, e Tática Policial-Militar, no Curso
de Aperfeiçoamento de Oficiais-CAO, no ano de 1980.
Lecionar, como sabem os professores e aqueles que foram instrutores, não é a
simples transmissão de conhecimentos em sala de aula, em determinado horário.
Exige pesquisa, atualização e, sobretudo, preparação.
Comecei a atividade e, em meus raros momentos de folga, pesquisava e
preparava minuciosas e detalhadas Notas de Aula, para ambos os Cursos.
Nas Notas de Aula do CAO, em nº de oito, aprofundei-me nos conceitos, nas
práticas de Polícia de Patrulha em diversos países, e estabeleci modelos segundo
minha experiência no exercício do ciclo completo de polícia no interior, e o
exercício da polícia integrada na Capital. As Notas eram impressas no SMAE/
APM e distribuídas individualmente aos Capitães-Alunos. As provas de avaliação
ensejavam soluções de casos com ampla consulta.
No tocante ao CSP, a PMMG nem a Escola dispunham de fontes de consulta
referente a Trabalho de Comando para o planejamento de Estado-Maior, voltado
à Manutenção da Ordem Pública, na seara policial.
Na PMMG, estudáramos Estado-Maior nos Manuais do EB, principalmente
o C-101-4, mais tarde na versão da IP-101-4. Não tive dificuldades, porque
nos meus estudos dos Manuais do EB e algumas obras das Forças Armadas
Americanas, consegui desdobrar conceitos aplicáveis em nosso dia-a-dia policial.
Em 1981, emiti 10 Notas de Aula sobre Trabalhos de Comando, que distribuí
individualmente, com a recomendação de que eram “reservadas”, pois parte do
material fora extraído de manuais ou estudos “reservados” do EM/EB, que eu
conseguira com amigos do Exército (meu relacionamento com o EB era bem
próximo, por força de funções anteriores).
Nesse afã, fui até o ano de 1983, quando pedi minha exoneração do
QuadroDocente da APM, por absoluta impossibilidade de conciliação de minhas
atividades operacionais no Comando do Policiamento da Capital.
Minhas Notas de Aula continuaram como fontes de consulta e distribuição
aos alunos nos anos subsequentes. Àquela época, a APM reservava vagas a
Capitães/CAO e oficiais superiores/CSP de outros Estados. Desta forma, minhas

687

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
739
Book -AndarilhoKlinger.indb
687

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:40:33
10/05/22
15:47

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

Notas de Aula circularam em diversas Polícias Militares, tornando meu nome bem
conhecido no Brasil, inclusive com inúmeros e insistentes convites para palestras
(atendi alguns, por impossível atender a todos).
Nesta oportunidade, é bom recordar alguns problemas que surgiram:
1º) Minha hesitação em aceitar o convite para lecionar no CSP, curso que
acolhia oficiais superiores (alguns Estados mandavam coronéis), era o problema
de “cola”, coisa que eu não admitia. Assim, na primeira prova de 1980, os oficiaisalunos ficaram inquietos – “vai ter consulta?!” – era um dos questionamentos.
Mantive silêncio, e pedi ao Cmt da APM que reservasse um dia inteiro para minha
avaliação, o que foi concedido. Preparei três dezenas de diferentes e complexos
“Casos de Segurança Pública”. Na manhã do dia, estando todos em sala, distribuí
os “Casos” – cada aluno com o seu. Após, dei minhas orientações e os dispensei
para retorno às 16h00. Podiam consultar o que quisessem e a quem quisessem.
À tarde eu recolheria as soluções individuais. Deu resultado esse sistema de
avaliação que passou a ser, embora trabalhoso, o meu modelo.
2°) Tive de dispensar e devolver, via comandante da APM, ao Estado do Espírito Santo, um tenente-coronel. Nas dissertações do Curso, ao ler seu trabalho, notei
que o conhecia. Era uma cópia fiel do trabalho de um tenente-coronel do Paraná,
que, no ano de 1978, cursara o CSP, em São Paulo, obtendo o primeiro lugar. Ele me
obsequiara com uma cópia, em 1979, quando visitamos a PM de seu Estado.
3º) Reprovei, por insuficiência intelectual, um tenente-coronel de Brasília.
O reprovado era homem de confiança do poderoso General Nilton Cruz,
Comandante Militar do Planalto. O Comandante Geral recebera telefonema,
pedindo que reconsiderássemos a reprovação, pois o oficial precisava do Curso
para incluir gratificação na reserva. Não obstante houvesse possibilidade de 2ª
chamada (2ª época), esclareci ao Cmt Geral que o oficial, por sua carência, seria
novamente reprovado; contudo, eu poderia ser exonerado do cargo de Instrutor,
e um outro lhe aplicaria a prova. O Cmt não aceitou minha sugestão. O oficial em
apreço fez a 2ª chamada e continuou reprovado.
ABORRECIMENTO
Em fins de 1984, estando no Comando da APM, recebi de um antigo aluno do
CSP-APM/82, um livro, intitulado TRABALHO DE COMANDO, de autoria de
um ex-aluno cearense. O remetente possuía minhas Notas de Aula sobre Trabalho
de Comando, e verificou tratar-se de uma cópia malfeita, mas que reproduzia
quase tudo com fidelidade. Esclareceu que o livro estava bem difundido nas PMs
do nordeste.
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Li o livro e fiquei assustado com a desfaçatez de meu antigo aluno de CSP, que,
inclusive, contrariara minhas recomendações. Comuniquei o fato ao Cmt Geral e
pedi que se nomeasse uma Comissão de Peritos Literários para comparar minhas
Notas de Aula e o livro que me chegara às mãos. Resultado: Cópia de trechos
inteiros das 10 Notas de Aula. Como o livro estava sendo vendido e com grande
aceitação, pensei em ingressar na Justiça contra o plagiador. No entanto, após
entendimento entre Comandantes, e para não expor as Corporações, esperamos
que o Cmt Geral do Ceará adotasse medidas disciplinares. Eis o resultado:

Realmente, a atitude do Ten Cel Walmir Galdino de Queiroz, meu aluno
CSP/1982, aborreceu-me. Preferi esquecer. Porém, de vez em quando, até os dias
de hoje, algum oficial, mormente das Polícias Militares do Nordeste, aparece com
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a obra plagiada. Em verdade, quando fui alertado, a obra já havia sido amplamente
difundida, proporcionando ganho ilícito ao inconsequente plagiador.
Após assumir o Comando da APM, era habitual minhas palestras ao CAO
e CSP, sem caráter de aula, sobre todos os temas pertinentes à Segurança Pública,
mormente Planejamento Estratégico.

C) Clube dos Oficiais
1) PRIMÓRDIOS DE UMA PARTICIPAÇÃO
Em 1980, na implantação do Batalhão de Choque, em face de um substancioso
pretérito policial, e medidas adotadas no 2º Sem79, coube-me, embora não fosse
minha pretensão, uma certa liderança do oficialato. Assim, vi-me de repente
assediado para concorrer à Presidência do COPM.
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Tradicionalmente, nosso Clube, não tinha disputas por ocasião das
eleições bienais. O Chefe do Estado-Maior era o candidato único. Teríamos
eleições, o candidato natural para substituir o Cel Rachid, que deixava a
Chefia do EM, em razão da transferência para o QOR, seria o novo Chefe, Cel
Marcos Boffa. Tudo tranquilo aparentemente. Porém, a oficialidade não estava
tranquila; queria mudanças no sistema, mormente na manutenção da caríssima
Colônia de Carapebus.
Fui procurado por Comissões de oficiais da Capital e Interior – oficiais
superiores, capitães e tenentes, da ativa, reserva e reformados – pleiteando que
eu disputasse as eleições próximas, em oposição ao Cel Boffa. Deixei bem claro
que, de forma alguma, eu disputaria, porquanto não tinha nenhuma inclinação
para cargos sociais. Esclareci que eu era policial de operação, homem de prevenir/
reprimir o crime e a criminalidade, homem de capturar bandidos; não me via com
nenhuma vocação para presidir um Clube Social e atuante, do porte do COPM.
Entretanto, julgando justas as alegações dos companheiros que me procuraram, e não acostumado a fugir de desafios, prometi-lhes liderar uma solução.
Encontrei-a, no nome do Cel Luiz Sabino Neto, oficial de inteligência invulgar,
passado probo e de realizações, que acabara de ser transferido para o QOR.
Luiz Sabino foi aceito por unanimidade. Todos apoiaram, por entenderem
ser a pessoa ideal, por sua experiência administrativa e integridade. Ele resistiu!
Porém, na base de nossa amizade pessoal e alguns companheiros, conseguimos
convencê-lo, desde que eu e o Cel Dorgival aceitássemos as 1ª e 2ª VicePresidências. Aceitamo-las para resolver o impasse.
Estruturado o esquema de uma Chapa, fui pessoalmente ao meu amigo
e Chefe do Estado-Maior, Cel Boffa. Expus-lhe a situação, já de conhecimento
dele por seus órgãos de informação. Recebi sua compreensão, e ele desistiu da
candidatura, ficandoSabino como candidato único. Eleito, exerceu seu mandato
80/81, com absoluto êxito.
Ao se aproximar o fim do mandato – 2 anos – estávamos certos de que o
convenceríamos à reeleição, porquanto havia uma satisfação geral da oficialidade
com seu dinamismo e postura ética no exercício do cargo. Todavia, eis que surge
novo impasse! Sabino recusa a eleição, sob a alegação de que cumprira a missão,
inclusive com o sacrifício de objetivos pessoais. Aduziu, que a hora era do 1º Vice.
O fato tornou-se um dilema de honra!
Tive de aceitar, e nisto com pleno apoio do Cmt Geral, Cel Jair Cançado
Coutinho, que deu sugestões na montagem da Chapa.
Cel Dorgival relutou, mas teve de aceitar a Vice-Presidência. Procurei prover
os cargos de Diretoria com oficiais que pudessem se integrar efetivamente nas
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atividades sociais, cívico, culturais e desportivas que caracterizavam a entidade
dos oficiais. Na Diretoria Administrativa Financeira, trouxe pessoas do porte
moral e inatacáveis: TC Jayro e o Maj Nilo Rodrigues. A parte Social – o Maj
José Aníbal da Fonseca; Cap José Guilherme, nas Relações Públicas; Maj Amauri
Meireles – Diretor Desportivo; Maj João de Freitas Heringer – Diretor Cultural,e
outros ases das Corporação. No tocante à útil, mas problemática Colônia de
Férias de Carapebus/ES, designamos para legalizá-la (escritura, registro etc.),
o Maj Augusto Soares, que, não só se desincumbiu da missão com êxito, como
coordenou as melhorias das instalações, inclusive a construção do sonhado Bar
da Praia. Para presidir o Conselho Deliberativo, o Cel Vicente Gomes da Mota, e
o Fiscal, o Cel José Meira Jr, ex-Comandantes-Geral, que tiveram total liberdade
para compor os respectivos Conselhos.
A posse, 1982, foi presidida pelo Governador Francelino Pereira, presenças
Cmt 4ª DE/EB, Secretário Segurança Pública, Cmt Geral e inúmeras autoridades
do primeiro escalão do governo, além de oficiais, convidados e familiares.
No discurso de abertura, após transmissão do cargo pelo Cel Luiz Sabino,
destaquei a força do ideal dos companheiros que, em 1948, fizeram emergir o Clube
dos Oficiais. Reportando à história da entidade, destaquei que “... de um patrimônio
material insignificante, o clube rompeu as décadas de 50, 60 e 70, crescendo sempre
e sempre: portentosa colônia de férias no litoral capixaba; majestosa sede social.
Grandioso parque desportivo; hoje, com mais de três mil sócios...”
No prosseguimento da manifestação, a par de ressaltar a impecável gestão
de meu antecessor, evidenciamos que o COPM jamais conhecera ou agasalhara
em seu seio o vírus da discórdia, o sentimento desagregador ou a vocação para
caminhos indesviáveis; o alinhamento aos nossos Comandantes fora a constante
permanente das ações. Deixei bem expresso que o Presidência do COPM era
uma missão e, como Soldado “não me era lícito, perante meus pares, recusá-la”,
mesmo porque recebera o aval do Cmt Geral – Cel Jair Cançado Coutinho “cuja
obra à frente da corporação, impulsionando-a num ritmo nunca visto, também nos
impulsiona à participação...”.
Encerrando o longo discurso de posse em que reafirmávamos os propósitos
de nossa Diretoria em prosseguir a trajetória ascensional da entidade, fortalecendo
cada vez mais as atividades de congraçamento dos oficiais e familiares nas searas
Sociais, Cívicas, Culturais e Desportivas, fiz um agradecimento a todos citando
nominalmente o Governador Francelino Pereira, que nos honrara em presidir a
Sessão de Posse, dando-lhe invulgar relevo, o Gen Moacir Pereira, ínclito Cmt da
4ª DE/EB, e o Cmt Geral.
O coquetel servido na sede social, onde transcorrera a cerimônia, constituiu
um congraçamento inesquecível.
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2) O COPM EM MOVIMENTO
Como frisei no item anterior, exclusivamente profissional da operação
policial, vida social não era meu forte. Porém, liderar e administrar faziam parte
de minha tessitura de comando, e a Presidência do clube era um comando.
Logo após a posse, promovemos as primeiras reuniões com minha
selecionada Diretoria, e traçamos as Diretrizes desdobradas em Planos de Ação
para cada Diretoria. Mensalmente, promovíamos reuniões de controle/avaliação,
muitas remanejando ou realinhando planos dos diversos segmentos.
A parte social, sob a direção do Maj Aníbal, constituiu o ponto alto, com a
realização de horas dançantes, bailes e shows abrilhantados por artistas nacionais
consagrados. Francisco Petrônio e suas pastorinhas, de renome em todo o Brasil,
proporcionaram o Baile da Saudade em três oportunidades. Realizaram-se, sob
a égide de orquestras de primeira qualidade, os bailes tradicionais de carnaval e
réveillon (o Vice-Presidente e os diretores coordenavam diretamente, o Presidente
– ocupando o cargo de CPC, tinha afazeres junto à tropa, só comparecia, em farda
de combate, por algum pequeno período, em alta madrugada).
Abr83, Semana da Inconfidência! Solene noite cívico-cultural, lançamos,
sob a presidência do Governador Tancredo Neves, o Troféu Alferes Tiradentes,
destinado a distinguir, anualmente, sócios ou familiares que se destacassem na
vida profissional e literocultural etc. Pelo regulamento original, seriam outorgados
o máximo de 15 Troféus por mérito, e um, hors concours. O primeiro, ao Cel
Antônio Norberto dos Santos.
Abr84: entrega de mais 15 Troféus, e hors concours, outorgado ao Cel Pedro
Ferreira dos Santos. Pelo 2º ano, evento presidido pelo Gov. Tancredo.
No lançamento do Troféu Alferes Tiradentes (COPM completava 35 anos),
em discurso de nove laudas datilografadas, reverenciamos a figura histórica
do patrono. Eis breve trecho do discurso: “... Eis o troféu da integração e da
solidariedade espiritual. Concedido a quem teve mérito, a quem teve valor. Recebe-o
o velho Coronel que viveu as épicas campanhas de 30 e 32; recebe-o o pioneiro da
moderna doutrina do Policiamento Ostensivo; recebem-no valorosos companheiros
que, ensarilhando as armas da caserna, continuaram pontificando nas atividades da
vida civil; recebem-no profissionais civis e militares; recebem-no o jovem estudante
e o jovem oficial, antes os quais se descortina a estrada do futuro. / Eis o Troféu
Alferes Tiradentes, desnudado de qualquer significado material. Eis o símbolo no
seu aspecto mais abrangente (...) símbolo que tem alma, porque, representando o
miliciano, o Soldado Mineiro, o Arauto da Liberdade, oferece-nos uma permanente
mensagem do amor cívico mais puro, mais esplendoroso (...) Eis o símbolo que
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O Troféu Alferes Tiradentes foi instituído através da Portaria 001, 20Fev83,
expedida pelo Presidente do COPM – Cel Klinger Sobreira de Almeida.
Nesta página do Jornal do Clube/Mai83, três dos agraciados.
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tem vida porque, representando o eterno exemplo do imortal Alferes, nos fala, nos
convoca para a grandiosa oração do dever cívico...”
Coube ao Gov. Tancredo Neves entregar a cada agraciado o Troféu
conquistado. Finda a cerimônia, Coquetel no Salão Nobre do COPM, onde
Tancredo Neves conversou informalmente com os sócios e familiares.
Ao lado do dinamismo social, a Diretoria Cultural também se destacou com
cursos e promoções musicais, danças, teatro, literatura, folclore e escotismo.
O pioneiro Concurso de Poesia teve uma repercussão incomum, inclusive
com iterativos noticiários pela imprensa. Alguns trechos do nosso pronunciamento, quando do evento de entrega da premiação (05Ago83):
“... Nossa gratidão à imprensa que divulgou e apoiou e deu grande conteúdo a
esta modesta promoção cultural. Nossa gratidão às autoridades civis e militares que
nos prestigiam. Nosso reconhecimento a esses diamantes incandescentes da cultura
mineira – Professores Ayres da Mata Machado Filho, Lacir Schettino e Mauro Mendes
Villela – que, com tanta bondade, interesse e carinho, aquiesceram ao nosso convite
e compuseram a Comissão Julgadora deste concurso. Nossa gratidão aos artistas do
Palácio das Artes que dão a este Ato o tom da sublimidade. Nosso reconhecimento à
Sua Exa. Dr. Carlos Cotta, Secretário de Lazer e Turismo – que, participando deste
evento, engrandeceu-o (...) Nossa homenagem muito especial ao homem simples
e humilde, mas gigante em inteligência e riqueza interior, nossa homenagem ao
Soldado que traz encastelado no
peito a sensibilidade do artista.
Refiro-me àquele que deu maior
dinâmica e nova dimensão ao
Setor Cultural deste Clube. Refirome ao Diretor Cultural, a esta
figura humana impressionante,
que todos admiram: Maj PM João
de Freitas Heringer...”(Programa
no Anexo “A” ao Capítulo VII)
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CONCURSO DE MONOGRAFIAS
Poderíamos alinhavar inúmeras promoções, algumas pioneiras e grande
relevância, mas, para não alongar a garimpagem no passado, reportemo-nos tão
somente ao concurso de monografias destinado aos Cadetes da Academia de
Polícia Militar, sócios do COPM. Trechos do discurso do Presidente, no evento
de premiação, 04Out83:
“... Esta não é a nossa primeira promoção cultural. É a sequência de uma política
formulada a partir das elevadas e nobres finalidades inseridas no Estatuto de nossa
entidade (...) o Concurso de Monografias, instituído para um universo restrito do
segmento social, ao contrário das demais promoções sócio-desportivo-culturais, tem
um significado particular e diferente nos meandros de nossa função social e ostenta um
conteúdo de profunda integração./A pesquisa de fatos pretéritos, a busca de eventos
épicos, a recordação de vultos históricos, e, enfim, a viagem afetiva e sentimental ao
passado desta gloriosa Milícia de Tiradentes, realizada pelos Cadetes da Academia de
Polícia Militar, desfolha-se num grandioso simbolismo (...) Cadetes da APM, vós que
participastes desta cruzada cívica de busca ao passado, deste voo afetivo e sentimental,
são aguardados pelo COPM como lídimos continuadores da jornada histórica...”
INCENTIVO AO ESCOTISMO
Ao transmitir a Presidência do COPM ao novo Presidente eleito – Cel
Dorgival Olavo Guedes – que, como 1º Vice-Presidente, participara ativamente de
minha administração, recebi manifestações que muito nos sensibilizaram, dentre
elas duas longas correspondências: 1º) Tenente Hely Maurílio Pereira, 11Abr84:
“... No limiar da administração do senhor, como Presidente do nosso Clube, cumpreme um dever, uma obrigação consciente, de expressar-lhe um agradecimento.
Agradecimento, em nome de um ideal, de um pensamento, de uma comunhão de
esforços, em favor do movimento do qual me orgulho pertencer. / O senhor soube
quando e como acolher o Escotismo no COPM; foi metódico e consciencioso às
nossas pretensões; foi rígido aos nossos excessos e, sobretudo, foi amigo e participou
conosco desse objetivo sadio (...) Sou grato ao senhor, o nosso Grupo Escoteiro
é grato ao senhor; nossos Escoteiros
são gratos ao senhor. O movimento
Escoteiro é grato ao senhor...”

Reprodução de trecho
do Jornal do Clube
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Com efeito, atendendo apelo de expressivo segmento social, que pleiteava
oportunidades de participação à infância e aos jovens adolescentes, com o
assessoramento do Ten Hely, criamos, no âmbito da Diretoria Cultural, o Grupo
Escoteiro Cel Vicente Torres Jr. Sobre esse empreendimento, pronunciou-se, em
correspondência de 29Mai84, o Diretor Presidente da Regional de Escoteiros-MG,
Ronaldo Admond: “... Cumpre-nos, com satisfação, comunicar-lhe que a Direção da
União dos Escoteiros do Brasil, atendendo proposição desta Regional, concedeu-lhe
a Medalha de Gratidão Bronze. Esta Comenda destina-se a laurear as pessoas que
imbuídas do espírito altruísta, trabalham em prol do Movimento Escoteiro, para
sua grandeza e de seus integrantes. É inegável a participação de V. S. no aspecto
referenciado, muito fazendo pela nossa Região Escoteira, bem como para o Grupo
Escoteiro Cel Vicente Torres Jr, Grupo este que foi fundado sob os auspícios de V. S,
quando Presidente do Clube dos Oficiais da PMMG...
À esquerda: Cel PM QOR Luiz Sabino Neto, início 1982,
presidindo solenidade no COPM, ladeado pelo Prefeito Belo Horizonte
– Eng Maurício Campos; Cel Klinger – Vice-Presidente, e
Cel Afonso Barsante dos Santos – Pres. Tribunal Justiça Militar.

Pronunciamento do Cel Klinger ao
assumir a Presidência do Clube dos
Oficiais-COPM – Abr82

Nova configuração fotográfica da
Mesa da Presidência da Solenidade/1982
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– Gov. Tancredo Neves
KLINGER SOBREIRA DE21Abr83
ALMEIDA
preside a Cerimônia de lançamento
do Troféu Alferes Tiradentes –
ladeado pelo Cmt Geral, Cel Leonel,
e o Presidente COPM, Cel Klinger.

2º Ano de outorga do
Troféu Alferes Tiradentes, Sessão Solene
presidida pelo Gov. Tancredo Neves,
entrega à sócia Maria de Lourdes,
Profa. de História do Colégio Tiradentes.

Cerimônia/Abr83.
Entrega do Troféu,
pelo Gov. Tancredo Neves,
ao sócio Maj Amauri
– Destaque
Operacional/1982

Antes da passagem de Governo/1982,
o Gov. Francelino Pereira, honrou-nos,
visitando a Colônia de Carapebus.
Ao lado, o Cel Mafra, Chefe do Gabinete Militar,
Cel Vasco e o Cel Klinger, que o recepcionou.

Francisco Petrônio apresentou três
bailes da Saudade. Iniciativas do
Dir. Social – Maj Aníbal. Artista é
cumprimentado pelo Cel Klinger
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Recepção no COPM ao Cmt
DE.
Esq p/direita: Zaíra, esposa Cel Klinger;
Rosely, esposa do Cel Dorgival; esposa do
General Cmt 4ª DE ao seu lado.
Cel Dorgival, Vice-Presidente e Chefe
EM, Cel Klinger, Presidente COPM.

Aspecto de um dos numerosos bailes
p
ppela Diretoria Social
promovidos

Dançando a Valsa com minha
saudosa filha – Suzana – no Baile das
Debutantes. Gestão Cel Luiz Sabino

Com passagens por d
duas vezes
em BH – Cmt 4ª BI e Cmt 4ª DE
– o General José Eduardo Lopes
Teixeira, amigo incondicional
da PMMG, prestigiava todos os
eventos do COPM

Meu entendimento – filho de Soldado destacado – fora no sentido de
que os Militares Estaduais constituíam uma única classe.
Presidente do COPM, abri as portas ao Pres. do Clube de Subtenentes e
Sargentos: Sgt Paixão, convidando-o, e os seus Diretores, para participar
de nossos eventos. Acima: o Sgt Paixão levou-me, na sede do COPM,
um Sargento Diretor da Associação de Militares de São Paulo.
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D) Programação IBM
A PRODEMGE, empresa estatal que impulsiona a Tecnologia da Informação
em prol do desenvolvimento do serviço público, é uma evolução do Escritório
Técnico de Racionalização Administrativa-ETRA, criado em 1968, cuja
transformação aconteceu por força da Lei Estadual nº 6.003, 12out72.
A PMMG, reformulando seu Estado-Maior, nos primórdios da década
de 1970, instituindo a PM6 (Orçamento e Modernização Administrativa), e
mobiliando-se com uma nata de oficiais desenvolvimentista e visão estratégica,
estabeleceu um canal de estreita interação com a PRODEMGE. Isto lhe foi muito
salutar no processo de ascensão administrativo-operacional. Como vimos, essa
estatal da informática desempenhou papel fundamental na implantação do
pioneiro processo de “Despacho Automático de Patrulha”/1982 (Informatização
do COPOM), o primeiro da América Latina.

Foto dos 20 participantes do Estágio na Escola IBM/Floresta da Gávea-Rio de Janeiro.
Dentre eles, oficiais da PMMG. Da esquerda p/Direita, em pé: 5º, TC Jair José Dias;
6º, Cel José Luís Costa; 8º, Maj Antônio Eustáquio de Almeida; 9º, Cap Flávio Furst,
10º, Cap Fortunato Nazareth Ribeiro.
Assentados: 1º, Cel Jurandyr Affonso Marino; 3º, TC Walter Gonçalves;
4º, Cel Dorgival Olavo Guedes Jr; 5º, Cel Klinger Sobreira de Almeida; 6º, Cel José Braga;
7º, Cel Zeder Gonçalves do Patrocínio; 8º, Cel Sílvio Cristo Moreira...
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Coube à PRODEMGE, em 1984, dentro
de sua política de envolvimento de altosexecutivos do serviço público, indicar 11 oficiais
da Corporação, para um estágio de três dias na
Escola da IBM(floresta da Gávea-RJ), onde os
estagiários ficariam hospedados em tempo
integral, em apartamentos individuais supridos
de terminal de Computador. Autêntico
mergulho na Seara de Informática, dentro da
visão da multinacional IBM que, apesar da Lei
de Reserva de Mercado, penetrara e dominava
a tecnologia no mercado brasileiro.

Certificado fornecido aos
participantes do PROPLAM –
PRODEMGE/IBM

Estando no comando da Academia de Polícia Militar-APM, fui um dos
indicados. Retornei com a visão bem ampliada, mormente na área de mainframe.
O Brasil, atrelado a um arcabouço legal antiquado e protetor, ainda estava distante
da rede de minicomputadores pessoais.

E) Ciclo de Extensão – Escola Superior de Guerra
A Escola Superior de Guerra, educandário de Altos-Estudos, orgânico do
Estado Maior das Forças Armadas, constituía, e ainda constitui, o laboratório de
estudos, pesquisas e proposições de políticas de desenvolvimento nacional. Além
dos Cursos Permanentes, promovia, anualmente, diversos Ciclos de Extensão
sobre problemas brasileiros.
Em Outubro de 1984, de 16 a 26, dedicou um Ciclo de Extensão à ciência e tecnologia, denominado CIÊNCIA E TECNOLOGIA: UNIVERSIDADE
E EMPRESA.
Selecionou 184 candidatos de todos os Estados, expedindo convites, para a
realização do evento no Rio de Janeiro, em sua sede.
Foi distribuído um livreto com o nome, endereço e qualificação de cada
participante: grandes executivos empresariais, reitores e professores de cursos
pós-universitários, cientistas de renomes, altos-administradores públicos. Dentre
os selecionados, 9 militares: 3 Coronéis Engenheiros-EB, 3 Coronéis Aviadores, 2
Capitães de Mar e Guerra, e um Coronel da PMMG: Klinger Sobreira de Almeida.
A indicação de um representante da PMMG, escolhido pelo Cmt Geral,
Cel Leonel, deveu-se, principalmente, ao avanço da Corporação no campo da
Tecnologia da Informática, tanto na área Administrativa, como na operacional:
COPOM pioneiro em informatização na América Latina.
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Os frequentadores do Ciclo de Extensão tiveram atividades de exposições,
palestras e pesquisas em tempo integral. Por gentileza do Cmt do Batalhão PMERJ/
Botafogo, que fora meu aluno de CSP/MG, fiquei hospedado naquela Unidade,
bem próxima da Escola da ESG, o que muito me facilitou nos trabalhos escolares.
Durante o Curso, os estagiários foram divididos em 20 grupos de trabalho
para fins de pesquisa sobre temas distribuídos. Pertenci ao Grupo 13, liderado
pela Professora Universitária Sílvia Pucú de Stephano, Delegada Regional do
MEC no Estado do Amazonas. Fui eleito Relator do Trabalho cometido à nossa
turma de 9 estagiários.
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O tema proposto ao Grupo 13:
“Avaliar os aspectos relevantes do desenvolvimento científico e tecnológico
nacional e propor políticas e estratégias relativas à articulação entre a Universidade e a Empresa, considerando
particularmente o papel do Estado na
sociedade brasileira. ”

A complexidade do tema exigiu

grande esforço de pesquisa,
envolvendo inclusive reuniões
noturnas. Produzimos um ensaio de 60 (sessenta) páginas,
em abordagem profunda e
ampla, fazendo proposições
de Linhas de Ação. Difusão
Nacional aos Ministérios e
Universidades.
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F) Planejamento Estratégico
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Nos anos 60, o Planejamento Estratégico Empresarial emergiu como
novidade em empresas japonesas, americanas e europeias. Tomou força na
década de 70, e surgiu no Brasil. Como militar, estudioso dos Manuais de Estado
Maior/EB (inspirados nas fontes do Exército Americano), adotados nas Polícias
Militares, tive um primeiro entendimento: as empresas adaptaram, diante das
incertezas do mercado mundial, com quebradeiras seguidas, as estratégias das
forças armadas, mormente do EEUU. Lendo obras e artigos especializados, vi que
meu entedimento estava correto.
1980 – Passei a lecionar Trabalho de Comando, em nível de Planejamento
Estratégico, para o Curso Superior de Polícia-CSP.
Em Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro, a exemplo da Fundação Getúlio
Vargas-RJ, adentrara, em seus currículos de cursos e consultorias empresariais,
o Planejamento Estratégico, modelo americano, anunciando em Ago80, um
Seminário específico para início no mês seguinte.
Como Instrutor da disciplina no CSP,
o Comando Geral indicou meu nome para
participar do “Seminário de Planejamento Estratégico, e era meu interesse verificar o modus operandi da entidade mineira, no desenvolvimento do tema.Assim,
de 15Set a 22Out1980, frequentei todas
as atividades concernentes ao evento,
como se vê da certificação abaixo.
Minhas conclusões:
1) A Fundação João Pinheiro
assenhoreara-se com grande perfeição
da essência do Planejamento Estratégico;
2) Minhas aulas e trabalhos
propostos ao alunos do CSP estavam
coerentes doutrinariamente.
O maior proveito que tirei foi
a convivência com a Fundação João
Pinheiro que, anos depois, levei para
dentro da Academia de Polícia Militar.
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ANEXO “A”
Programa de entrega dos prêmios de Concurso de Poesia/COPM
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CAPÍTULO 17

NO COMANDO DO ENSINO

SEÇÃO I
POLÍTICAS, PROPÓSITOS E MENSAGENS
13Jul84 – 6ª feira – Assumi o Comando da Academia de Polícia MilitarAPM, que me foi entregue pelo Cel José Braga Jr.
Meu discurso de posse, publicado em Separata do Boletim Interno nº 30, de
23Jul84, contém políticas, propósitos e mensagens para o exercício do Comando.
Transcrevendo alguns trechos, em “como chego e porque chego” inicio adentrando
num poema de Gabriela Mistral:
“Toda a natureza é um serviço.
Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva.
Onde haja uma árvore para plantar,
Planta-a tu.
Onde haja um erro para corrigir,
Corrige-o tu.
Onde haja um trabalho, e todos se esquivarem,
Aceita-o tu.
Sê o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações
E as dificuldades do problema. ”
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13Jul84 – comandante substituído – Cel Braga – e, substituto, Cel Klinger,
prestam o anúncio regulamentar ao presidente da cerimônia – Cel Leonel, CG

Expressando minha emoção ao assumir o Comando:
“... Para este Soldado acostumado a comandar, enrijecido nas rudes liças
interioranas ou nos árduos entreveros das grandes urbes, seria tão somente uma
rotina a mais, uma chegada para outra missão; cumpri-la e sair um dia. Exato!
Comandar uma Unidade para quem comandou tantas outras Unidades, para quem
implantou Unidades, para quem esteve à frente de tantas e complexas operações,
seria uma mera transposição de lugar, sem emoções, sem desafios, sem novos
horizontes. Mas, paradoxalmente, não o é. Não é rotina; não é mera transposição.
Comandar a Academia de Polícia Militar, berço de nossa formação, sacrário
de nosso aperfeiçoamento, é muito mais que um Comando: É uma sublimação; é
uma apoteose a que todo militar aspira. É, pois, no vértice deste sentimento, no calor
desta emoção que fervilha como lavra incandescente, que chego ao Comando de
minha Escola, da nossa Escola, da Escola da Polícia Militar (...) chego a um sítio de
terra fértil, a um chão abençoado, onde vejo sementes generosas, onde vejo brotos
que medram, onde vejo a espera da mão amiga que adube, que pode, que ampare,
que realinhe. Chego a um sítio que vamos trabalhar com plantas tenras até torná-las
Jequitibás inquebrantáveis – majestosas árvores que jamais se vergarão ante o furor
dos vendavais do porvir...”
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Evidenciando a contemporaneidade de uma criminalidade cada vez mais
organizada, sofisticada e violenta, aliada ao perigo das imensas urbes, dos sinistros
e catástrofes, diante do clamor da sociedade por Segurança Pública, tracei meu
entendimento da MISSÃO DA ACADEMIA. Eis mais um trecho claro e objetivo:
“... A sociedade quer ver a Polícia Militar ágil, atuante, dinâmica, eficiente e
eficaz no dia-a-dia de suas ações, ou seja:
– Contendo a criminalidade a níveis suportáveis, pela ação de presença
real e potencial, que circunscreva o espaço dos delinquentes, que lhes diminua as
oportunidades para delinquir;
– Ágil no controle do trânsito, amenizando a crueldade e a voragem do veículo
automotor;
– Pronta para atuar e extinguir incêndios, ou salvar vidas.
O povo não quer saber de pieguices, teorismos e justificativas. O povo quer uma
organização que, objetivamente, saiba conter a escalada da violência criminal; saiba
desenvolver técnicas e táticas inteligentes para tolher a ação dos bandidos. O povo
quer a polícia integrada para remediar os males do trânsito e as inconsequências
ecológicas. O povo quer a organização que saiba administrar mesmo no pânico, ou
no caos. E por uma Polícia de excelência, ele custeia seu adestramento.
A Polícia Militar é uma organização do Sistema de Segurança Pública. A Polícia
Militar vive em razão de um papel social. Deve cumpri-lo agora, como o cumpriu no
passado. Porém, deve cumpri-lo, e muito bem, no futuro, para que não venha a ruir,
a soçobrar como outras instituições que falharam, que se mostraram impotentes.
E como será o futuro da Segurança Pública?
Como estará a criminalidade do porvir?
Como serão as necessidades básicas de Segurança Pública da sociedade do
Século XXI?
Nessas indagações, reside o núcleo da Missão desta Academia. Não estamos
apenas alimentando e realimentando o presente. Estamos preparando os Chefes do
Futuro, a Polícia Militar do amanhã.
A Academia de Polícia Militar é a nossa Universidade. É o Centro formador
dos Técnicos e dos Engenheiros da Segurança Pública contemporânea e futura. É
desta Casa do Saber que sairão os Chefes, os Líderes, os Homens que terão a função
de comandar a Manutenção da Ordem Pública nesta década, na próxima década
e na primeira década do terceiro milênio. É desta Casa, Laboratório do Saber
Profissional, que fluirão as ideias, os conceitos avançados e a doutrina.
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Ortega, consagrado pensador espanhol, distinguia três funções da Universidade.
A primeira: Transmissão da Cultura. A segunda: Ensino das Profissões. A terceira:
Investigação (Pesquisa).
A Academia de Polícia Militar, repito, é a nossa Universidade. Universidade
multifacetada, porque assim é a Segurança Pública dinâmica, assentada nas
necessidades presentes, mas alçando voo rumo ao futuro. Como a universidade
Orteguiana, aqui se transmitirá a Cultura na sua vasta extensão humanística;
a Cultura que irá embasar o profissional da Segurança Pública; a Cultura que
irá sedimentá-lo em valores interiores, pois a sociedade não quer o profissional
autômato, hermético e insensível. Aqui se formará o Profissional de Polícia. O
dirigente da Manutenção da Ordem Pública. O dirigente das atividades de Bombeiro.
O Profissional verdadeiro, autêntico e legítimo. Aqui, far-se-á a Investigação, a
Pesquisa em nível apropriado: criar, remodelar e aperfeiçoar a doutrina. Projetar
as mudanças e a polícia do futuro, dentro de um quadro de evolução da Segurança
Pública, serão as constantes deste laboratório que reúne, periodicamente, os
“cérebros” da Corporação e os profissionais experientes nos entreveros do dia-a-dia.
Em suma, a Academia não pode permanecer estática e inerme, apenas
observando o agravamento dos problemas sociais e a aceleração da criminalidade.
Ao contrário, ela é o celeiro. É o futuro da organização. Tem de ser veloz, como veloz
o mundo moderno. Não pode ficar presa às amarras de uma estrutura que jaz no
passado. Impõe-se-lhe saltar, voar, ultrapassar conceitos e enfoques convencionais
para não ficar à reboque das mudanças avassaladoras...”
Na continuidade de nosso pronunciamento, endereçamos mensagens
distintas à Administração Escolar, aos Corpos Docente e Discente. Evidenciamos,
com clareza meridiana, o que pretendíamos do Corpo de sustentação da Escola,
no quadro de sua missão.
À Administração Escolar, ressaltando o seu valor, fizemos ver que, unida
à Direção do Educandário, constituía o instrumento para o cumprimento dos
objetivos. Apoiar os membros do Corpo Docente, facilitando-lhes os meios
para o desempenho da transmissão de conhecimentos, treinamento prático,
desenvolvimento dos estágios profissionais, em diferentes atividades. Em suma, o
Ensino não poderia fragilizar-se. Apoio eficiente, eficaz e efetivo consubstanciava
como essência do papel da Administração Escolar.
Ao Corpo Docente, sinalizamos que seus membros deveriam viver na alma
o ideal da Escola:
“... Queremos mestres portadores de uma Mensagem Cultural, uma Mensagem
Profissional, uma Mensagem Desbravadora (...) Cada Mestre – Professor ou
Instrutor – deve ter em mente a nobreza de seu papel; que aqui se encontra para
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formar Caracteres, para forjar Chefes. / O Primeiro dever do Mestre é ter o ‘Saber’
para transmitir, motivar e impulsionar (..) O Saber é produto de uma aliança de
Teoria e Prática. É preciso vivência daquilo que se ensina...”
Lembrando os grandiosos e inesquecíveis Mestres que mobiliaram o
educandário das décadas de 1930 a 1960 – Bilac Pinto, José Lourenço de Oliveira,
Nivaldo Reis, Jurandir Navarro, Yago Pimentel, Osvaldo Carvalho Monteiro ... –
evoquei o filósofo e educador Julien Marias, no seu comentário judicioso sobre
a moderna Universidade que só se configura no contexto “à medida que existam
professores que pensem na frente dos alunos, que pensem com eles, para eles, em
diálogo com eles; isto é, professores capazes de produzir o contágio do pensamento”.
Então, reafirmei, a concepção que nos animava: A Academia de Polícia Militar era
a Universidade de Segurança Pública de Minas Gerais.
Ao Corpo Discente, a mensagem realística, firme e vigorosa.
“... O Estado investe na vossa formação, na vossa reciclagem, no vosso
aperfeiçoamento, para que vos torneis Técnicos e Dirigentes no campo da Segurança
Pública./ A Escola só estará sendo honesta, patriótica e cumpridora de seus deveres,
caso esteja cônscia de que, realmente, realimenta os quadros com sargentos e oficiais
de alta qualificação profissional. / De nada adiantam solenidades pomposas para
apor divisas, se aqueles que as recebem não serão os ‘Sargentos’ de que as Unidades
Operacionais necessitam. O Sargento – policial ou bombeiro – qualquer que seja a
sua qualificação, é o Técnico de Segurança Pública de que a corporação precisa para
bem cumprir a Missão...”
Quanto aos futuros Aspirantes a Oficial – os Cadetes – não os iludimos.
A Academia não entregaria à Corporação “Cabides de Estrela” (pseudo-oficiais),
mas, sim, oficiais autênticos e verdadeiros. Os que se mostrassem indecisos e
frágeis, seriam eliminados. Nesse foco, frisamos em nossa mensagem: “...O Corpo
de Oficiais é a elite da organização. O jovem Cadete deve estar bem atento para
isto. Nesta Escola, ele receberá todo o embasamento que se fizer mister, receberá a
orientação moral e o exemplo. Entretanto, deve estar cônscio de que a direção escolar
não titubeará em retirar os não vocacionados, os que demonstrem sobejamente sua
inaptidão para o oficialato. A Direção Escolar e o Corpo Docente não têm outro
compromisso ético, senão com a sociedade mineira, que mantém esta portentosa
Academia para formar e aperfeiçoar os grandes chefes em Segurança Pública.
Esta Casa do Saber não é lugar para ‘apadrinhamentos’, para ‘pieguismos’, para
‘paternalismos nocivos...”
Sinalizando as Políticas e Propósitos – mensagens realísticas! – adentramos
na Academia de Polícia Militar, convocando todos a uma participação construtiva
para os novos tempos e um futuro desafiador.
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SEÇÃO II
IMPLEMENTAÇÕES IMEDIATAS
A)ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE
Encontrei uma boa equipe nas áreas administrativa e de ensino. Contudo,
achava-se quantitativamente defasada. Apoiado pelo Cmt Geral, trouxe oficiais
de renomada experiência operacional: Capitães José Guilherme, Gilberto,
Gomide, Moreira, Nunes, Eleutério... Tenentes Rúbio, Severo, Kitamura, Albino...
Convoquei alguns oficiais da reserva como os capitães Mário Lopes e Albano.
O Sub Cmt Maj Carlos Alberto Carvalhais permaneceu por alguns meses,
quando o substituí por um mais afinado ao meu método de trabalho: Ten Cel José
Eustáquio Natal.
A Chefia da Divisão de Ensino permaneceu com o Maj Euro Magalhães,
oficial que, além da altitude intelectual invejável, possuía notável experiência
operacional, inclusive planejamento, adquiridos de seus tempos de 6º BPM e PM3.
A Chefia da Divisão Administrativa foi entregue ao competente, dinâmico e
probo Maj Hindemburgo Brizon, que, transferido do EM/PM-4, aportou à Escola
poucos meses depois, imprimindo velocidade às ações administrativas e logísticas.
Estruturada a equipe partimos para o impacto visando a implantação de
nossas políticas.
B) –REVOLUÇÃO INICIAL/2º SEM/84
1) Ensino
Por razões logísticas, segundo alegações, as atividades didáticas se
desenvolviam de 2ª a 6ª, quando os alunos eram dispensados (raramente
envolvidos em atividade operacional).
Retomamos as atividades de 2ª a Sábado, condicionando a folga dominical
aos interesses da Escola em envolver os Alunos (CFO, CFS e CAS) em atividades
operacionais. Aulas de manhã e à tarde – 2ª à 6ª. No sábado, atividades desportivas
de 07h30 às 12h30.
Os alunos que não tivessem aptidão para os esportes tradicionais – futebol
de campo, futebol de salão, voleyball, basquete, judô, natação, atletismo com suas
variedades, tiro ao alvo, equitação – seriam deslocados para as novas modalidades
que criamos: orientação em florestas e zonas rurais; pista de aplicação militar;
cabo de guerra, corridas rústicas, travessia de obstáculos, ascensão e descida de
alturas, tiro de combate policial (este, abrangendo como disciplina todo universo
de alunos).
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O Cadete deveria, obrigatoriamente, pertencer a uma equipe de esportes. O
sábado, de manhã, envolveria todo o efetivo. Ninguém ficaria fora.
Não haveria mais dispensas para os feriados (ou dias santos). Essas datas, à
época abundantes, seriam preenchidas com atividades cívicas ou desportivas, ou
jornadas de campo. O importante era manter o aluno, custeado pelo Estado, em
constante atividade vinculada ao seu preparo profissional.
Sobre essa supressão das folgas nos dias santos e feriados, um episódio digno
de nota, envolvendo o major capelão Luiz De Marco (foi um ardoroso defensor da
disciplina e profissionalismo, autêntico e produtivo líder).
O Corpus Christi, tradicional comemoração Católica, no ano letivo de 1985,
ocorreria em 06Jun, 5ª feira, para o qual programei exercícios de campo em Nova
Lima.
O Padre De Marco, que conhecia minhas razões para suprimir as folgas nos
feriados santos e apoiava (normalmente, os alunos não observavam as regras
religiosas; ao contrário, eram vistos bebendo nos bares da Praça de Esportes
ou nas proximidades da APM), veio ao meu gabinete e pediu para abrir uma
exceção no Corpus Christi, pois era tradicional uma Procissão que percorria todo
bairro Prado/Calafate. Discutimos a pretensão, e estabelecemos: os alunos que
cumprissem o rito religioso, inclusive participando da Procissão, estariam isentos
da Jornada em Campo.
Difundido o aviso do comando, aconteceu algo incrível: todo Corpo de
Cadetes ofereceu-se ao Padre Luiz De Marco para participar dos ritos religiosos:
Católicos, Evangélicos, Espíritas, Ateus etc. Realizou-se a maior Procissão de
todos os tempos em reverência a Cristo. O Cmt da APM e oficiais participaram.
Comentários do saudoso Capelão: – “O Cmt proporcionou-nos uma Procissão
Ecumênica, caso raro no mundo”.

Preparativos para
Grande Procissão
Ecumênica de
Corpus Christi/1985.
O Cmt Klinger e os
oficiais, ladeados por
Cadetes, constituem
a frente.
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2) Particularidades
Para entrar no gozo das férias a partir de 15Dez até final de janeiro, o Cadete
aprovado nas provas curriculares, deveria mostrar-se apto em duas provas extras:
(1) Transpor a Pista de Aplicação Militar-PAM com o tempo mínimo de 04
minutos e 30 segundos, e correção de todos os saltos e escaladas; o reprovado
ficaria em treinamento com um instrutor, visando superar suas deficiências,
quando perderia os dias de férias. (2) Todo Cadete deveria pular do trampolim da
piscina de profundidade: 1º ano, do primeiro trampolim; 2º ano, do 3º trampolim.
Essas duas provas extras, denominadas provas do Comando da Escola, tinham por
escopo erradicar o “MEDO”, incompatível para um oficial de polícia, que iria, no
futuro, liderar no combate à criminalidade. Quando as introduzi, fui amaldiçoado
por alguns Cadetes; soube que um deles, do Espírito Santo, que estava no 2º
ano, aprovado para o 3º, só superara suas deficiências e o medo, após 8 dias de
treinamento cerrado; sua liberação se dera na véspera do Natal. Odiava-me, e não
queria voltar, mas a família o obrigou. Anos depois, quando me encontrava no ES,
como Diretor de uma empresa, ele, já Major, visitou-me, agradeceu e confessou:
seus “medos” ficaram no passado.
3) Ensino de Bombeiros
O Centro de Instrução de Bombeiros-CIBOM, edificado no Taquaril,
década de 1970, achava-se, estranhamente, em abandono; transformara-se em
pastagem para cabritos e outros animais. Enquanto isto, o ensino de bombeiro,
altamente especializado, capengava em todos os sentidos. Isto provocara um justo
aborrecimento aos oficiais que tinham a atividade na “veia”. Numa conversa com
dois deles – tenentes Damásio e Eli Chagas – busquei uma solução.
Indicaram-me o capitão Reinaldo Veriano dos Santos para chefiar o CIBOM,
e reerguer o ensino especializado daquela atividade. Feliz indicação, logo aceita.
O CIBOM foi reativado – os equipamentos restaurados. Em breves meses,
tornou-se um invejável cenário de atividades, e o Maj Euro – Chefe da Divisão de
Ensino – readequou o programa de especialização de praças e oficiais Bombeiros.
4) Estrutura Logística
Soldado, para combater, necessita estar bem alimentado. Crédito foram
abertos, e passamos a fornecer lanches e refeições quando o aluno em atividade.
Onde alimentar? O velho prédio do rancho, erguido há vários lustros para
atender o efetivo pretérito, era o mesmo para um número quintuplicado de alunos.
Impunha-se uma resolução: ampliação, de imediato, das instalações. Auxiliado pelo
competente Chefe da Divisão Administrativa – Maj Brizon – pusemo-nos em cam-
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Visão de palanquee
improvisado paraa
cada eventoo

po. Créditos liberados, projeto concluído, e início das obras que, além da parte de
rancho, avançou para criar instalações condignas, e acolher a 2ª Cia de Alunos – Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos – comandada pelo Cap Moreira.
Não paramos! O antigo internato com suas salas de aula, dormitórios,
biblioteca, não comportava o volumoso número de Cadetes. A solução viria:
construção de um novo prédio para o CFO – projeto oriundo da USIMINAS,
empregando estrutura metálica, com o propósito de absorver maior número de
alunos; 3 andares, com instalações modernas e confortáveis. Durante as obras,
ocorreu a necessidade de aumentar a capacidade do fornecimento de energia
elétrica, o que foi possível com a participação da CEMIG: construção de uma
subestação específica. Com isto, retiraríamos os Cadetes, inclusive de outros
Estados, que pernoitavam em pensões improvisadas, desconfortáveis, num
ambiente propício a desvios, incompatível para a formação do futuro oficial.
Na sequência de obras imprescindíveis, a remodelação da Sala da Orquestra
Sinfônica, dando-lhe conformidade acústica.
APM – Sala de visita da PMMG. Local onde se desenvolviam solenidades
de relevo. Para atender essa exigência, via-se, desde meu tempo de Cadete, aquela
faina de montar e desmontar palanques, muitas vezes improvisados. Acontece,
no entanto, um imprevisto: 25Ago85 – homenagem ao Exército; presença de dois
generais e oficiais superiores 4ª DE e 4ª Bgda, bem como Cmt Geral e Secretários.
Fortes chuvas com ventania carregaram a cobertura precária, atirando-a na Praça
de Esportes. Foi o fim!
Convocamos o Maj Mozart, aluno do CSP, e apelamos para sua qualidade
de engenheiro civil: prepare-nos um Projeto de Palanque. Este, pronto em uma
semana. O início da construção com a ajuda do Capelão Luiz De Marco, que
conseguiu doação de material. Utilizamos mão de obra própria, e, em 20 dias,
tínhamos o palanque pronto, até hoje utilizado nas cerimônias. Ficou apenas o
desconforto do 25Ago85!
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ADVENTO DO STAND DE TIRO
Boletim Especial 004, 19/03/86 – Nota do Gabinete do Comando – “DIZER
CONSIGO MESMO: MISSÃO CUMPRIDA – É APANÁGIO DOS BRAVOS,
DOS PERSEVERANTES, DOS QUE LUTARAM E VENCERAM.”
“Jovens Cadetes – Futuros oficiais e futuros Sargentos deste cinquentenário
Templo do Saber / Assistimos há pouco a concretização de uma das metas de
Comando do Exmo Sr Cel Comandante Geral, objetivando dotar esta Escola dos
recursos necessários ao desempenho do processo ensino-aprendizagem, no que tange
ao treinamento do tiro policial.
Hoje, galgamos mais um patamar em busca do aprimoramento profissional
de nossos quadros. O estande de tiro policial, ora ativado, construído dentro da
mais moderna técnica e elevado grau de segurança e conforto, proporcionará,
indubitavelmente, um melhor rendimento para a aprendizagem desta disciplina
curricular ao mesmo tempo que permitirá o adestramento de nossos oficiais e praças
nesse mister tão importante para nossa atividade operacional (...) O tiro ao alvo
– o esporte – tem sido um importante coadjuvante da formação profissional de
nosso policial-militar, por suas características que bem se adaptam e identificamse aos atributos da profissão: disciplina, perseverança, paciência, força de vontade,
equilíbrio e controle emocional (...) Assim é que temos procurado desenvolver nesta
Escola, e difundir na Corporação, a prática deste nobre e indispensável desporto
(...) Entra em cena a figura legendária de um policial-militar que, também, com
maestria, segurança, paciência e coragem, soube utilizar, com eficiência, sua arma,
não para conseguir os louros da vitória em competição desportiva, mas, sobretudo,
na defesa da lei e da ordem pública, num cenário diferente onde os alvos não eram
fixos nem inertes, mas ativos e atuantes, causando risco de vida tanto para outrens
quanto para aquele que os combatia./Estamos diante da figura impoluta e respeitável
do legendário CAPITÃO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS”. O profissional
autêntico, cujo curriculum vitae há pouco ouvistes. O homem que, em situações
tremendamente adversas, combateu, com estoicismo, coragem e perseverança, o
banditismo nos Vales do Rio Doce, São Mateus, Mucuri e Jequitinhonha.
Eis aí, o patrono do Torneio de Tiro disputado entre os nossos Cadetes do CFO-1.
Mirai-vos em seu exemplo, e estejais certos, num futuro próximo poderão dizer,
com orgulho e altivez, ao lado da família, dos amigos e da comunidade: MISSÃO
CUMPRIDA. ”
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APOIO SOCIAL AO PÚBLICO INTERNO
TRABALHO VOLUNTÁRIO DAS ESPOSAS DE OFICIAIS E PRAÇA
Desde 1984, sob a coordenação de minha esposa Zaíra, tendo como principal
coadjuvante a Sra Clarice Brizon, estas se reuniam, periodicamente, para apoio,
não só aos praças da Administração, mas também aos alunos, mormente aqueles
cujas famílias se encontravam distantes: interior de Minas, Pará, Maranhão,
Rondônia etc.
De vez em quando, algum aluno era encontrado chorando nas escadarias
do prédio de dormitórios – saudade da família distante. Então, alguma esposa era
informada, e tomava as rédeas da situação. Na minha residência, alguns Cadetes
foram levados para almoço nos fins de semana, estabelecendo-se um convívio
“bem familiar”. Isto ocorreu com outros oficiais e alguns sargentos voluntários.
Problemas financeiros eram levantados, e o Comando buscava solução
dentro das aberturas das normas regulamentares.
As Senhoras que compunham o voluntariado programavam, com o apoio do
Subcomandante, do Maj Capelão e do Chefe da Divisão Administrativa, o Natal
dos familiares. Em 1986, esse Natal superou todas as expectativas. Vejamos o que
ocorreu:
1986: ano eleitoral. O TRE desenvolveu, via emissão de novos Títulos
Eleitorais, o recadastramento de todo cidadão apto a votar. Tratava-se de um
esforço hercúleo que exigia o engajamento colaborativo de toda a Administração
Pública. A PMMG não se furtou a colaborar decisivamente, ensejando Postos de
Recadastramento nos Batalhões do interior. Na Capital, a APM, sob a égide de
um Juiz Eleitoral, instalou seu Posto no Ginásio de Educação Física, envolvendo
Praças e Cadetes.
Os novos Títulos Eleitorais constituíam um impresso bem frágil, e o TRE
recomendava plastificá-los. Em decorrência, nas proximidades dos Postos
de Recadastramento se instalavam os plastificadores, cobrando CR$ 0,50 por
plastificação. Não deu outra, orientadas por Brizon, nossas esposas adquiriram
máquinas de plastificação, sendo as únicas que poderiam se instalar na parte
interna da Unidade. Assim, o recadastrado saia com seu documento, e deparavase com as bancas de plastificação: CR$ 0,50. Resultado: as mulheres conseguiram
um montante de recursos financeiros invejável para o Natal/1986.
Natal exuberante para a família policial-militar! Dentre tudo que se
conseguiu, lembro-me de um caminhão de brinquedos comprados diretamente
da fábrica.
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O autor, neste momento em que a memória se irradia de luz, presta um
preito de reconhecimento a Zaíra e àquelas abnegadas esposas de Oficiais e Praças
que, voluntariamente, em meados da década de 1980 – 84/85/86 – nos deram o
suporte social, psíquico e humano, para comandar a portentosa APM.
5) PLANEJAMENTO ANOS SUBSEQUENTES – 1985/1986
Os dois Centros de Execução do Ensino – 1ª Cia: Curso de Formação de
Oficiais-CFO; 2ª Cia: Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos-CFS/
CAS – comandados por oficiais extraordinários, executavam a Revolução do
Ensino.
A Divisão Administrativa abria veredas para maior eficiência e eficácia das
atividades de apoio: suprimento adequado de insumos para continuidade da
instrução, mormente munição para as intensas instruções de tiro; desenvolvimento
de obras imprescindíveis; facilitação de meios auxiliares de ensino...
A Revolução continuava na esfera do planejamento para os anos subsequentes,
envolvendo, principalmente, meu Estado-Maior, os Chefes da Divisão de Ensino
e das Seções correspondentes às áreas de ensino Técnico, Fundamental e FísicoDesportivo.
Nesse período, valendo-me dos conhecimentos de 1980, por ocasião do
Seminário de Planejamento Estratégico, fizemos aproximação com a conceituada
Fundação João Pinheiro, visando uma parceria nos Cursos de Pós-Graduação:
CAO e CSP. A equipe inicial veio chefiada por um jovem que se despontava:
Professor Anastasia que, anos depois, se projetou como grande político:
Governador do Estado, Senador... No seio de sua equipe veio um professor/
pesquisador de Segurança Pública, tido como grande crítico do “Regime Militar”:
Antônio Luiz Paixão.
Essa parceria avançou em 1985, quando no meio do ano, o Comandante
Leonel, que a aprovou, firmou um convênio com a entidade.
Paixão, com o qual fizemos o melhor relacionamento, mostrou-se um Mestre
autêntico. Em seus trabalhos ou palestras, jamais adentrou em teses ideológicas de
esquerda, como alguns temiam (sobre ele fui convidado para uma conversa na 4ª
DE/EB, ocasião em que tranquilizei o General Comandante e seu Estado-Maior).
Tendo em vista a celeuma que se levantou por causa do Paixão, entendo
interessante transcrever um pequeno trecho de um Ensaio Acadêmico Americano
– devidamente traduzido, ao qual tive acesso, via Cel Severo (Woodrow Wilson
International Center for Scholars – The Latin American Program – Police Reform
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in Latin America: Currente Efforts in Argentina, Brasil, and Chile – Heather H.
Ward – Presented to the Working Group on Citizen Security – April 19 and 20,
2001, Washington, DC):
“... MINAS GERAIS: POLÍCIA COM RESULTADOS – É difícil falar sobre o
evento em Minas Gerais como significativo esforço da reforma. A Polícia Militar em
Minas Gerais introduziu uma série de pequenas mudanças para a Gerência Policial,
Sistemas de Informações, Distribuição e no Treinamento do Serviço por muitos anos.
Estas mudanças são produto de uma parceria entre a Polícia Militar, a
Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação João Pinheiro, iniciada há mais
de quinze anos.
Então, como o Brasil estava realizando sua transição para a Democracia, o
Comando da Polícia Militar mudou de opinião, prevendo as novas demandas que a
nova situação política colocaria para a organização.
Para melhorar o profissionalismo e o serviço público, eles procuraram duas
instituições educacionais para fornecer novo modelo de instrução.
Alguns dos oficiais que participaram naqueles primeiros cursos estão agora na
direção do Serviço Policial, e eles estão mais estabelecidos em métodos científicos
de Prevenção do Crime e da Violência...” FATORES QUE CONDUZIRAM À
REFORMA DA POLÍCIA – No adiantado dos anos 80, uma pesquisa surgiu entre a
Universidade Federal de Minas Gerais, a Polícia Militar e a Fundação João Pinheiro,
o Centro de Pesquisa Semiautônomo e a Escola de Polícia.
Como as instituições tornaram-se mais democráticas, muitos membros da
liderança da Polícia Militar, particularmente o Coronel Klinger, entenderam
que se a Polícia não acompanhasse as mudanças que a Democracia trazia, eles
provavelmente não sobreviveriam.
Klinger, tido como líder no conhecimento de pensamentos de combate à
criminalidade durante os últimos anos do Regime Militar, quando a Polícia Militar
funcionou como auxiliar do Exército.
Coronel Klinger deu forma a uma parceria com Antônio Luiz Paixão, um crítico
do Regime Militar, e uma pesquisa desenvolveu-se nas áreas de Violência, Crime e
Policia no Brasil, sob a coordenação da Fundação João Pinheiro. Paixão acreditava
que toda a Polícia era extremamente importante no processo da democratização.
Paixão e sua equipe organizaram cursos de graduação na Administração Pública,
necessários para promoções na Polícia.
De acordo com Cláudio Beato, Diretor do CRISP e um discípulo de Paixão, isto
foi uma etapa crítica na educação da Polícia Militar.
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Jul85 –Gabinete Comandante-Geral (Cel Leonel – na cabeceira da mesa). À esq.: coronéis
PM e Diretores da Fundação João Pinheiro, quando se oficializou a presença da entidade
na APM, via assinatura de convênio. A FJP, que deu grandes subsídios à Corporação,
mormente à criação da Divisão de Pesquisa/APM e a modernização dos cursos de
pós-graduação (CAO/CSP), encontra-se ativa até os dias de hoje.Coronéis PM.
Esq: Cel Dorgival, Chefe EM; Cel Klinger, Cmt APM; Cel Mafra, Ch Gab Militar;
Cel Paulo Mendonça; Cel Odilon Mansur. Os que estão em trajes civis são Diretores da FJP.

Os cursos, que cobriram tópicos como Relações Públicas e Sociologia, ajudaram
a Polícia a tornar-se um Serviço Público, em parte porque, nas suas experiências no
dia a dia na sala de aula, contava com professores não policiais e estudantes.
Hoje, o mais jovem daqueles primeiros estudantes, ocupa o mais alto ranque
da Polícia Militar.
A relação entre a Universidade Federal e a Polícia Militar ao longo com a
Fundação João Pinheiro, tem crescido desde aqueles primeiros dias. Em 1994, Paixão,
Beato, e o terceiro investigador da Universidade Federal, Renato Assunção, com o
então Cel Lúcio Emílio, e a Fundação João Pinheiro, investiram numa colaboração
de pesquisa. Eles quiseram examinar toda a Polícia no controle da Violência, a qual
estava aumentando nos centros urbanos do Brasil desde os anos 80...”

722

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
774
Book -AndarilhoKlinger.indb
722

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:40:40
10/05/22
15:48

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

SEÇÃO III
– ARRANCADA PARA 1985/1986 –
A) MEDIDAS PRELIMINARES
As obras projetadas e programadas continuaram dentro de um planejamento
realístico: os Cadetes de outros Estados e do interior passaram a dispor de
confortáveis alojamentos (prédio de três andares, ao lado do antigo internato). O
Rancho foi ampliado, modernizando-se a cozinha. A sede da 2ª Cia – Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos – fora concluída. Prosseguíamos em
remodelação as salas da Banda de Música e Orquestra Sinfônica. A APM encetava
1985 com uma nova configuração.
A par das obras, impunha-se receber os alunos principiantes e os que
retornavam de férias, apresentando-lhes um senso de organização.
Elaboramos o Manual do Aluno – equipe da Divisão de Ensino e Centros
de Formação – detalhando todas as informações relativas à vida do aluno na
ambiência escolar. Direitos e Deveres estavam bem delineados. Cada aluno, com
explicações do Chefe de Curso, recebeu seu exemplar.
Além do Manual do Aluno, destinado aos Cadetes, elaborou-se o manual
específico, destinado aos alunos que adentravam à Escola para os Cursos de
Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos.
A biblioteca e as Praças de Esportes eram usadas
de forma meio desordenada, às vezes criando conflitos
internos. Elaboramos as Normas Gerais de Ação-NGA,
concernentes à Biblioteca, regulando em detalhes o
funcionamento. Ídem com relação às Praças de Esporte,
incluindo Pista de Atletismo e PAM, como também as
piscinas do COPM.
No tocante ao Manual do Aluno, abria-se com
a Mensagem do Cmt da APM, que transcrevo para
conhecimento dos leitores da atual geração:
“Caro Cadete, estamos no limiar de um novo ano letivo.
Você está retornando das férias. Ou você está chegando do mundo civil para a
vida na caserna. Receba o seu ‘Manual do Aluno’.
Ele foi elaborado para orientá-lo na vida dentro da Escola. Não esgota todos os
assuntos que interessam ao aluno. É apenas um guia que deve ser lido, e bem lido.
Em seguida, ou paralelamente, leia os Regulamentos, as Instruções, as Resoluções,
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os Avisos, as Diretrizes e outras ordens. É dever do Cadete estar
bem informado sobre a organização de sua Escola, sobre os
procedimentos, sobre os preceitos regulamentares.
Jovem, você aqui está. Pretende ser oficial da briosa e
secular Polícia Militar de Minas Gerais. Nós – o comandante,
os oficiais, os instrutores, os professores – aqui estamos para
ajudá-lo na sua vocação, caso ela seja sincera e produto de sua
vontade firme.
O jovem que aspira ao oficialato, que vai ser o chefe do
futuro, deve começar a cultivar valores diferentes de sua faixa
de idade. Seu primeiro dever é ser responsável consigo mesmo, com sua conduta
dentro e fora do quartel. Não se admitem máculas na conduta de quem pretende
ser oficial, pois ele, o jovem, já começa a ser olhado pela tropa. E mais responsável
perante a comunidade que, doravante, não vê o jovem, mas sim o futuro oficial.
Porém, isto não é tudo, meu caro Cadete. O jovem que pretende ser oficial trilhará o
caminho que o levará a tornar-se o Supersoldado, porquanto irá formar e comandar
Soldados. Logo, terá de ostentar uma cultura profissional superior, um caráter
fortemente estruturado, e uma capacidade física incomum.
Jovem, você está no meio do caminho, ou está começando a caminhada.
Firmeza nas suas resoluções. Fortaleza na sua caminhada. Caso você sinta que se
enganou de vocação, que sua força de vontade é fraca para vencer os obstáculos
– e ninguém vai chegar ao oficialato sem vencer grandes e difíceis obstáculos – é
melhor parar; meditar e refletir: sair enquanto é tempo. A sociedade e a Corporação
necessitam de oficiais rijos, firmes e decididos, que saibam conduzir as grandes ações
no futuro.
Entretanto, se você está decidido a ir até o final, se a sua vontade é inabalável,
se a sua vocação é indestrutível, conte conosco. Nossa missão é formá-lo para a vida
profissional.
Felicidades!
Quartel em Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 1985”
Ainda dentro das Premissas para 1985, o Cmt Geral, por proposta da APM,
aprovada pela Estado-Maior PMMG, criou na estrutura da Escola, a Divisão
de Pesquisa, à qual, não só deveria desenvolver ampla pesquisa doutrinária no
campo de emprego da Polícia de Patrulha, como também coordenar os cursos de
pós-graduação superior: CSP e CAO. O primeiro ocupante de sua chefia foi o Maj
Gomide, oficial de elevada intelectualidade e experiência policial, que acabara de
concluir curso específico no Departamento de Pesquisas do Exército Brasileiro.
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B) PREPARO PROFISSIONAL DO CADETE
Em 1986, ao final do ano letivo, quando homenageamos a 1ª turma/1936 em
seu cinquentenário, a APM publicou um exemplar da revista O ESPADIM – um
apanhado da história e do desenvolvimento evolutivo do ensino, com foco na área
de formação de oficiais. Nossas equipes elaboraram um texto sintético, mas bem
objetivo sobre o Preparo Profissional do Cadete. Aproveitamos esse texto.
GENERALIDADES – Voltada durante anos para o preparo essencialmente
militar dos oficiais da corporação, devido ao envolvimento constante da Polícia
Militar de Minas Gerais em movimentos armados, foi necessário à Academia
acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade e adequar-se para a formação
do profissional de Segurança Pública dentro de uma nova realidade, na qual a
atividade fim da Polícia Militar definiu-se na execução com exclusividade do
policiamento ostensivo fardado.
Verdadeira “revolução” ocorreu na APM na área do Ensino: Reformulação completa de currículos com a introdução de disciplinas voltadas para o conhecimento das
ciências jurídicas, ciências sociais, ciências do comportamento humano, novas técnicas e táticas policiais. O jovem cadete passou a ser preparado para atuar dentro de um
contexto onde o contato com a comunidade passou a ser íntimo e direto.
As mudanças emergiram num ritmo acelerado e hoje, a APM estrutura-se
de forma a transmitir ao cadete o maior número possível de informações e de
oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos.
Tendo como objetivo habilitar o cadete para o desempenho das atribuições
institucionais da Polícia Militar, compatíveis com os postos de oficiais subalternos
e intermediários, onde aparecem em primeiro plano as atividades operacionais
de manutenção da ordem pública e de Bombeiros, deve o CFO ser voltado para
o preparo teórico-prático que atenda tais necessidades, complementando a
formação do cadete na sua habilitação para exercer funções também nas áreas
administrativas e de ensino.
Para alcançar seu objetivo, a APM dividiu o Ensino em três áreas: (1)
Fundamental; (2) Técnico; (3)Educação Física.
(1) ENSINO FUNDAMENTAL – visa dar ao preparo do cadete uma base
humanística, bem como aumentar os conhecimentos gerais do futuro oficial,
utilizando-se a APM do princípio no qual a Escola, atenta às constantes evoluções
científico-tecnológicas e das ciências sociais e humanas, deve proporcionar aos
seus alunos condições para atualização de utilização dos conhecimentos, dentro
da oportunidade requerida pelo momento histórico, buscando maior eficiência
na atividade operacional.
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Nesta área, o cadete irá estudar as seguintes disciplinas, entre outras: Administração, Chefia e Liderança, Comunicação e Expressão, Criminologia, Assuntos
Civis, Informática, Estatística, EPB, Higiene e Socorros de Urgência, Metodologia
Científica, Noções Gerais de Direito, Psicologia, Sociologia etc.
(2) ENSINO TÉCNICO – Tem como objetivo assegurar o necessário
embasamento profissional aos cadetes, transmitindo-lhes os conhecimentos
técnicos peculiares à atividade policial-militar.
Utilizando-se do princípio da objetividade, esta área de ensino procura
ministrar aos alunos os conhecimentos realmente necessários à ocupação de
cargos e desempenhos de funções inerentes ao oficial, principalmente nas
atividades de Manutenção da Ordem Pública.
Assim, o cadete estuda no campo policial, disciplinas tais como: Armamento
e equipamentos policiais; Criminalística; Direito Administrativo; Direito Civil;
Direito Constitucional; Direito Penal; Direito Processual Penal; Direitos Humanos; Legislação Básica; Legislação de Trânsito; Medicinal Legal; Tiro Policial e
Policiamento Ostensivo (Geral, de Guarda, Rodoviário, de Trânsito, Florestal).
No campo militar, o cadete terá contato com a Instrução Militar Básica,
Informações, Ordem Unida, Operações de Defesa Interna e Defesa Territorial,
Técnica de Elaboração de Planos e Ordens, Trabalho de Comando.
No Ensino de Bombeiros, o cadete irá conhecer a Administração
das Operações de Bombeiros, as Atividades de Bombeiros e Defesa Civil,
Equipamentos Motomecanizados, Material Operacional, Montanhismo, Natação
Aplicada ao Salvamento, Prevenção contra Incêndio, Técnicas e Táticas de
Combate a Incêndios, Tecnologia de Incêndios etc.
(3) ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Destina-se à modelagem do físico e
do caráter do jovem cadete, bem como o seu desenvolvimento desportivo.
Além das atividades de Ataque e Defesa, Educação Física e Natação, são
realizadas competições esportivas durante o decorrer do ano letivo de acordo
com o Plano de Atividades Físico-Desportiva (PLAFIDE), com diversas Escolas
e Instituições.
– ESTÁGIOS –
Visando adequar a prática ao ensino teórico, o cadete realiza uma série de
estágios, a partir do 1º ano, onde é lançado no 2º semestre letivo, em policiamento
de eventos especiais, Mineirão, Mineirinho, Motocross, Shows Artísticos, etc, ou
em operação presença, às sextas-feiras, no 4º turno.
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O CFO-2 realiza estágios a partir da 1ª semana do ano letivo, durante um
mês nas unidades operacionais da capital, mantendo assim um primeiro contato
com a realidade da vida operacional das OPM. São empenhados nas seguintes
atividades: Auxiliar de CPU, policiamento de carnaval, estágio na sala de operações
e nas Cias descentralizadas, acompanhamento de atividades comandadas por
oficiais etc.
Realiza também o CFO-2 estágios no Batalhão de Polícia Rodoviária, saindo
em patrulhas pelas estradas; no Batalhão de Polícia de Trânsito, onde participará
de ações e operações inerentes à OPM (PCTran, PFTran, Blitz, Radar etc.), e
no Batalhão de Polícia Florestal. Empenha-se ainda no Centro de OperaçõesCOPOM, durante três meses, sem prejuízo para suas atividades na Escola.
O CFO-3 inicia o ano letivo realizando estágio de um mês nas unidades
operacionais do interior, complementando os conhecimentos adquiridos nos
anos anteriores e colhendo subsídios para os trabalhos a serem desenvolvidos.
Ao longo do ano, o Estágio de Montanhismo em São João Del’Rey,
patrocinado pelo 11º BI/EB. Este estágio é precedido por um período de
treinamento intensivo no CIBOM.Tratava-se de uma inovação, prova obrigatória
para os Cadetes do CFO-3. Após o 1º Estágio de Montanhismo, que envolveu o
CFO-3/1985, inclusive as seis Cadetes Femininas, convidamos o Cmt do 11º BI/
EB, e os oficiais Orientadores e Coordenadores, para uma visita à APM, quando
foram homenageados.

Cmte oficiais do 11º BI/EB – São João DelRey – homenageados/1985, na APM.
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Realiza o CFO-3 outro estágio nas unidades operacionais da capital,
desempenhando os cadetes a funções de Cmt de Guarnição no patrulhamento
básico e tático-móvel.
Finalizando os estágios, os cadetes do último ano são encaminhados ao
BPChq, onde desempenharão as funções de Cmt de ROTAM, concluindo assim
seu aprendizado teórico-prático.
– JORNADAS, ACAMPAMENTOS E EXERCÍCIO DE CAMPO –
Tendo por escopo testar a capacidade de resistência física e psicológica do
cadete, e de verificar o seu espírito de sacrifício, bem como proporcionar ao cadete
do CFO-3 oportunidade para o comando de tropa, realiza a APM frequentes
exercícios de campo durante o ano letivo.
No mês de abril, a primeira marcha com um percurso de 12 Km e exercícios
de vivacidade em região próxima de Belo Horizonte.
A segunda marcha, com um percurso de 16 Km, e exercícios de Instrução
Militar Básica e Tiro, é programada para agosto.
Encerrando as atividades de campo, é realizado o acampamento em outubro/
novembro, duração de 7 dias, e onde são programadas e executadas operações
de captura de marginais, além do treinamento em stands de tiro de revólver,
carabina, escopeta, tiro de combate policial, primeiros socorros, armamento e
munição química, sobrevivência, pista de aplicação militar etc.
Paralelo às operações são realizadas ações de cunho cívico-social, como
atendimento médico-odontológico da população rural, distribuindo-se
medicamentos e alimentos; expedição de carteiras de identidade e de trabalho,
com a colaboração da Secretaria de Segurança Pública; apresentação da Grande
Banda/APM nas cidades vizinhas ao acampamento. Palestras educativas sobre
doenças endêmicas, higiene etc.

Acamp. 2º Sem/84 – Ribeirão
da Neves – o Cad CFO3 faz
exposição: Gen Tinoco, Cmt
4ª Bgda; Cel Leonel, Cmt
Geral; Carlos Cotta, Sec. de
Governo;Cmt e oficiais da
APM.
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Acamp85 – Exercícios de escala
de rochas por alunos do CIBOM.
Dois Delegados da Polícia
Federal: dr. Surette,
Sup. Regional,
e dr. Getúlio, prof. da APM.
O Sup Reg levou para
exercício de tiro, as primeiras
metralhadoras UZZI, fabricação
israelense, para testes.

A
Acamp/86
– Jaboticatubas
– Cel Klinger conduz
visitantes na área dos exercícios
– oficiais o Exército e PM de
Pernambuco. O cidadão em
traje civil, visto ao fundo, em
bate papo com os Cadetes, é o
Cel QOR Raimundo Valério,
Prefeito de Jaboticatubas,
antigo instrutor da APM.

Observações pessoais do Cmt da APM – Cel Klinger – A partir de certa
época, década de 1970, adotei um caderno para anotações no decurso de minhas
atividades profissionais. Participando dos Acampamentos da Escola, 84/86,
fiz registros.
Transcrevo pequena parte nestas Memórias:
“Reflexões sobre a injustiça social. No período de 25Out a 1ºNov, a Academia
acampou na Fazenda das Lajes, propriedade da família Borja Pinto. O sítio localizase no Município de Taquaraçu de Minas, entre Santa Luzia e Jaboticatubas.
Foi-nos cedido para manobras, por gentileza dessa maravilhosa e simpática
família, que, além de tudo, nos recebeu para um almoço bem mineiro, no dia 28.
Comecei estas reflexões para falar sobre injustiça social, porém, pelo que estou
vendo, já desemboco a louvar o acampamento/85 que, em verdade, suplantou todas
as nossas expectativas. Vou parar aqui! Depois, escreverei sobre o acampamento: os
exercícios, as visitas, as operações comunitárias etc. Agora, comentarei apenas um
aspecto, já meu conhecido há anos, mas que nem por isto deixa de sensibilizar-me.
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Quero comentar, e preciso comentar, sobre a miséria no meio rural. Desta
feita, por força das ações comunitárias lideradas pela Cadete Lucienne (uma moça
fabulosa!), a miséria aflorou nas suas cores mais negras. As famílias, numerosas,
vegetam no lodaçal. Incultas, florescem à margem do fenomenal avanço tecnológicocientífico deste final de século. Famélicas, embora situem-se e estejam inseridas no
seio de uma fabulosa terra ‘onde se plantando, tudo dá’.
As cenas de miserabilidade são agudas e terríveis. Barracos toscos. Nenhuma
noção de higiene. Ausência total de perspectiva futura.
Num domingo, o acampamento abriu-se a visitas. Os olhos dos homens,
mulheres e crianças extasiaram-se quando viram o almoço que estava sendo feito
para a tropa. Tivemos de alimentá-los. Era um espetáculo, não sei se curioso ou
triste, ver aquela ânsia, a voragem em direção aos alimentos, como se eles fossem
mera ilusão prestes a esvanecer-se. Assistiu-se a um cenário vivo da fome crônica,
que mereceria ser retratado pelas câmeras de um fotógrafo ou cinegrafista.
Tivemos de alimentá-los não só no almoço. Olhos ávidos, projeção de
organismos subnutridos, continuaram a nos rondar como cãezinhos esfomeados.
Continuamos a dar-lhes comida, roupa e afeto.
Finalmente, o resultado estarrecedor. O exame de fezes por amostragem – 120
amostras. 120 resultados positivos de ‘shistose’. Nem mesmo uma criancinha de
um ano escapou. A região é endêmica. Todos sabem: governos federal, estadual e
municipal. Os opulentos fazendeiros da região também o sabem.
Comentei sobre a miséria. Agora, vejamos o reverso da medalha. As fazendas
são portentosas. Sedes, a maioria, magníficas. Um fazendeiro convidou-me para
um Wisky e uma sauna. Os proprietários residem, quase todos, em Belo Horizonte,
nas grandes mansões. E mais, navegam nas águas luxuriosas da riqueza, da
abundância, do excesso de faustos. Certamente, e isto é o normal, grande parte
possui apartamentos no Rio, casas em Búzios, rola dólares pela velha Europa.
É a paisagem contrastante. O grande e formidável contraste. De um lado, uns
poucos, muito poucos; detentores de uma fabulosa riqueza acumulada, amealhada
por herança ou por golpes de astúcia nos negócios materiais. Do outro lado, lá
embaixo, no lodaçal das existências, a imensa legião de párias; são os que nasceram
sem herança, que não tiveram sorte, que caíram no torvelinho de um sistema
desumano, injusto e asqueroso. São os escravos da vida.
O interessante nesse cenário de miséria incrustado no fulgor da riqueza da
minoria de privilegiados, é o teor dos discursos. Os miseráveis conformados com a
sua sina. Os poderosos reclamando da assistência governamental: estrada asfaltada,
crédito agrícola, subsídios à pecuária... É o ápice da pirâmide em discurso egoísta;
quer mais benesses; quer tudo do grandioso bolo do produto nacional; nem mesmo
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o farelo para os que estão rastejando na base da pirâmide. Não se vê – incrível! –
um grande proprietário olhar para baixo; até parece que isto lhe traz vertigem. No
discurso do potentado não há uma palavra, um gesto sequer no sentido de estender
as mãos para levantar a imensidão de farrapos humanos que habitam suas terras.
Evidente que há raras exceções; estas, às vezes, levantam a voz, ou tentam agir
isoladamente em ações inócuas.
Tudo que vi agora, que tenho visto e assistido ao longo de uma existência
de andarilho policial, é o reflexo do capitalismo selvagem, egoísta e suicida. Sim,
capitalismo suicida! Esses materialistas, consumistas e insensíveis têm de acordar;
têm de compreender que são humanos e irmãos de todos. Se não houver o despertar,
caminharemos, inexoravelmente, para a avalanche de uma revolta social, onde nada
ficará de pé. Então, sob os escombros de uma ordem social injusta, veremos erigir
uma outra ordem certamente mais injusta, mais sufocante, mais opressora. Falo do
Comunismo, a chamada Ditadura do Proletariado. Falo desse engodo, dessa chama
de ilusão que tem sido acenada as massas sem esperança. Exatamente isto! O melhor
caminho para o Comunismo é essa cegueira do Capitalismo egoísta que colocou a
acumulação de riqueza como supremo ideal, postergando os valores espirituais da
solidariedade e fraternidade.
O Comunismo é uma utopia idiota, engodo, farsa, ilusão... Não só! É
ofuscamento da individualidade. Supressão da liberdade. Reinado de meia-dúzia
de burocratas que cultivam a vassalagem...”
– CURSOS, SEMINÁRIOS, VISITAS DE ESTUDO –
Como complementação da preparação profissional, são programados vários
cursos, seminários e visitas, no decorrer do CFO. Os cadetes frequentam cursos
de oratória, etiqueta social, técnicas de interrogatório, além de participarem de
seminários de psicopatologias, chefia e liderança, tóxicos e outros.
As visitas são interessantes e constantes: Instituto de Medicina Legal,
Penitenciárias, Delegacias de Polícia e outros órgãos públicos.
– CONCLUSÃO –
Essa abordagem procurou mostrar como é preparado o cadete da PMMG,
futuro oficial, profissional de Segurança Pública e depositário das esperanças de
paz de toda a sociedade.
Procura-se dar ao aluno uma carga de conhecimentos técnico-profissionais,
aliada ao conhecimento das áreas das ciências sociais e humanas, de forma teórica
e prática. Espera-se que o produto final, o Aspirante a oficial, atenda às expectativas
criadas em torno de sua atuação nas unidades operacionais, e, felizmente, a
resposta tem sido positiva. O trabalho desenvolvido pela APM tem frutificado.
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C) UMA CERIMÔNIA ATÍPICA
10Maio1865! Data relevante: A Brigada Mineira, composta pelo 17º
Batalhão de Voluntário da Pátria e pelo 21º Batalhão de Infantaria, contando
1.200 praças, partia, sob o comando do tenente-coronel Antônio Enéias Gustavo
Galvão, rumo à Guerra do Paraguai. Essa tropa, além de vivenciar a dolorosa,
mas heroica, Retirada da Laguna, notabilizou-se por grandes feitos nos campos
de batalha. Note-se que o 17º utilizou 70% do efetivo do Corpo Policial (Força
Pública Mineira)
Comemorando e consagrando a data, um tanto olvidada pelos historiadores,
resolvemos fazer uma cerimônia diferente para entrega do Espadim Tiradentes
aos Cadetes do CFO-1.
Deslocaríamos para Ouro Preto, 10Maio85 – 120 anos da partida da Brigada
Mineira rumo ao Paraguai – uma Cia de Alunos e o CFO-1.
A Grande Banda/APM – junção Banda de Música da OPM com os cursos
em funcionamento de formação de sargentos músicos, e aperfeiçoamento de
sargentos músicos – mais de duzentos componentes, também se deslocaria para
a antiga capital.
Era nossa intenção, e conseguimos realizar, fazer a entrega dos Espadins em
Praça Pública e, em seguida, uma solenidade especial comemorando os 120 anos
ao som musical da trilha sonora de 1812 (composto para sinalizar a derrota de
Napoleão, quando invadiu a Rússia, é executado por orquestra sinfônica e banda
militar com o auxílio de peças de artilharia e carrilhão).

O Cmt da
Guarda de Honra
presta anúncio
regulamentar ao
Ministro da Cultura
José Aparecido.
Ao lado, o Cmt da
APM, Cel Klinger
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Respaldado no Cmt Geral, Cel Leonel, recebemos total apoio do então Cmt
da 4ª DE, Gen José Eduardo, e do Cmt da 4ª Brigada de Infantaria, Gen Tinoco.
O canhão, com os respectivos atiradores para simulação, foi colocado à nossa
disposição.
A exibição, com o magistral desempenho de nossa Grande Banda, o carrilhão
e os disparos de canhão, constituiu um show nunca visto em Ouro Preto.
Compareceram ao evento, o Ministro da Cultura José Aparecido, e,
representando o Governador, o Secretário de Governo Carlos Cotta.
10Mai85! Foi um dia memorável, que empolgou Ouro Preto e centenas de
turistas visitantes. A Brigada Mineira foi relembrada em êxtase de civismo!
D) ESTRUTURA MUSICAL-PMMG
Tradicionalmente, e isto vem da antiguidade, a música é um componente das
forças públicas – instituições estatais armadas, detentoras do Poder de Polícia de
Manutenção da Ordem Pública.
No Brasil, garimpando-se a história, vamos encontrar a aliança força pública
x música, desde o Brasil Colônia.
Em Minas Gerais, as Bandas de Música sempre compuseram as estruturas
em nível de Batalhão. Além de oferecerem oportunidades às classes menos
favorecidas, atuavam como entretenimento cultural nas campanhas preventivas
das forças policiais. Além disso, o músico militar, a par da instrução policial que
recebe e pratica, traz em si o Espírito da Caserna.
De certa feita, um Presidente do Estado, na Primeira República, à guisa de
diminuir despesas, suprimiu as Bandas de Música de alguns batalhões do interior,
o que lhe trouxe grande desprestígio; teve que retroceder no exercício seguinte.
Diversos comandantes, dentre os maiores, iniciaram a carreira como
músicos: Cel Alvino Alvim de Menezes, Cel Egídio Benício de Abreu (Jequitaí) ...
Em suma, Força Pública e Música têm um liame – sociológico, psicológico,
organizacional, tradicional e finalístico – indestrutíveis.
No final dos anos 70 e primórdios de 80, a PMMG, pressionada pela demanda
do Policiamento Ostensivo – exigência das comunidades – deixou as Bandas de
Música e sua Orquestra Sinfônica num certo abandono. O quadro de músicos foi
se esvaziando, e nenhuma renovação.
Já designado comandante da APM, tive uma conversa com o Cmt Geral
– Cel Leonel – sobre as diretrizes que deviam ser implementadas na Escola.
No decurso da interlocução, emergiu o problema da defasagem do quadro de
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A Orquestra Sinfônica/PMMG,
plenamente recomposta em 1986,
é apresentada a autoridades
da área cultural.
Em pé, o Regente Cap Cristiano.
Na oportunidade, diversos
números executados,
inclusive “Cavalaria Ligeira”,
de Franz Van Suppé,
a preferida do Cmt.

músicos, estando algumas
Bandas de Música e a Orquestra
uestra
Sinfônica quase em extinção. Disse-me o CG que seu pai – o valoroso Major
Ref João Affonso – o interpelara a respeito, censurando o desprezo com a parte
musical da força pública. Respondi-lhe que, por coincidência, meu genitor – Ten
Ref Machado – me fizera semelhante observação.
Constatado o problema, definimos que, no planejamento de 1985, iríamos
revigorar a Estrutura Musical da PMMG, com, no mínimo, quatro cursos de
músicos: dois de formação e dois de aperfeiçoamento de Sargentos Músicos. Para
1986, repetiríamos o modelo.
No cumprimento dessas diretrizes, em 1985, formamos a Grande Banda/
APM, que executou brilhantes apresentações na capital e interior, e gravou um LP
de grande sucesso: A PM FAZ O ESPETÁCULO. A Orquestra Sinfônica tomou
corpo, retornando suas apresentações culturais. Redenção Musical da PMMG!
Em 1986, aconteceu um fato novo, que ora relato.
Nossa política de envolvimento social do Cadete foi intensa e objetiva, como
parte de seu preparo profissional. Em convênio com o COPM, eram promovidos
Bailes e Horas Dançantes com a presença dos Cadetes em Uniforme de Gala.
Em parceria com comandantes interioranos, promovemos alguns bailes em que
os Cadetes eram apresentados à sociedade (o de Sete Lagoas, promovido pelo
saudoso Cap Ivo, foi notável!). No rancho da APM, almoços bimestrais, ao som
de música ao vivo.
Passamos a ter um sério problema, falta de verba para contratar orquestra.
Chamei o Chefe da Divisão Administrativa e os mestres de música, e troquei
ideias. Então, veio a luz. Alguém falou: – “Comandante, por que não criarmos
nossa própria orquestra com os músicos da APM; alguns já tocam, nas horas de
folga, em casas noturnas...”Questionei: – “Quem vai organizar? ” Resposta: – “O
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Out/86, a AMOS,
em treinamento,
visitada pelo Cmt Klinger.

tenente Getúlio Naziazeno,
N
regente da Banda do
11º, está desejoso de retornar para a capital. Tem experiência de organização de
orquestras...”
Na época, eu acumulava o Comando APM e Chefia do Estado-Maior, era
dono de decisões. Conversei com o Cmt Geral, que aprovou a vinda do tenente
Getúlio, para o qual liguei. Dentro de uma semana estava em Belo Horizonte,
apresentando-se à APM, pleno de satisfação e entusiasmo. Assim, nasceu, em
tempo recorde a ACADEMIA MUSICAL ORQUESTRA SHOW-AMOS, que não
só resolveu os problemas internos da Escola, mas varou os anos, promovendo
Relações Públicas da Corporação nos diversos quadrantes do Estado de Minas.
Até hoje, continua pujante, dentro do espírito de seu criador e primeiro Regente:
o saudoso Ten Getúlio.
E) HOMENAGENS E ACONTECIMENTOS RELEVANTES
1) Gov. Hélio Garcia na APM
Out84 – Paraninfo Aspirantes,
é recepcionado pelo Cel Klinger.
Acompanha-o, José Eduardo, Cmt
4ª Divisão.
2) Despedida Gen Div Cmt 4ª
DE/EB
O General José Eduardo Lopes
Teixeira era um amigo incondicional da PMMG. Quando esteve em
Belo Horizonte, pela primeira vez,
comandando a 4ª Brigada de Infan-
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Gen José Eduardo, acompanhado dos
coronéis Leonel e Klinger, dirige-se ao palanque oficial.

taria, acompanhou pari passu a implantação da tropa de Choque e das ROTAM.
Suas visitas ao Batalhão de Choque, no Prado Mineiro, inclusive participando de
almoços, era uma constante. No início do Gov. Tancredo, retornou para comandar a 4ª Divisão do Exército. No 2º Sem85, promovido a General de Exército, retornou a Brasília para cargos mais elevados. A PMMG, reconhecida, prestou-lhe
imponente homenagem na APM, com a presença das mais altas autoridades do
Estado, e do Gen Eraldo Tinoco, que, promovido a General de Divisão, se transferira do comando da 4ª Brigada para a 4ª DE.
3) Visita do CAO/Ceará
A APM recebeu a Visita
de Estudos/1985, Capitães do
Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais-CAO/Ceará. Permaneceram em estágio de estudos por cinco dias. Ao lado,
os oficiais cearenses formados
aguardam o evento de homenagem pelo encerramento.
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4) Comitiva Militar de Cabo Verde
Esse pequeno, mas pujante país africano, libertara-se
do colonizador Português, em 1975, depois de sangrentas
lutas. No decurso destas, sob a liderança de Amilcar
Cabral, foram criadas as Forças Armadas Revolucionárias
do Povo-FARP. Ocorrida a Independência, as FARP se
tornaram o Exército Nacional de Cabo Verde.
Em Jul86, numerosa comitiva militar cabo-verdiana,
sob a chefia de Honório Chantre Fortes, Ministro da
Defesa Nacional, veio em Viagem de Estudos ao Brasil, percorrendo os Comandos das FFAA, em Brasília e
Rio de Janeiro.

FARP – Evolução de um
Exército Guerrilheiro

Parte da comitiva, que cuidava da questão policial, deslocou-se para
Minas Gerais, considerada o modelo em termos de Polícia Militar. Foi, assim, que
tive o prazer de receber, e hospedar na APM, o Capitão Antero Matos – Chefe da
Direção Política das FARP e Milícias. Oficial de Artilharia, grande cultura profissional, com cursos na Inglaterra e antiga União Soviética.
O oficial ficou uma semana em nossa companhia: assistiu aulas, palestras e
exercícios práticos, recebendo toda teoria sobre a estrutura, articulação e conceito
das operações no âmbito da PMMG, inclusive textos escritos. Tivemos muitas
conversas e troca de experiência. Ao despedir-se, ofereceu-me um pequeno
livreto, e colocou-se à disposição em seu país:
5) Primeira Turma de Sargentos/1935
Criado, por Decreto do Interventor Benedito Valadares,
Mar/34, o antigo DI, hoje APM, formou em 1935, sua primeira turma de Sargentos – 39 graduados. Prestamos, cinquentenário/1985, uma
homenagem a esses
pioneiros – a maioria
já transportada à Pátria
Espiritual. Poucos compareceram; tivemos a
presença de algumas viúvas e descendentes. Com uma Placa fixada à
parede principal do prédio de administração,
contendo o nome dos formandos, perenizamos a memória dos companheiros.
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6) Aspirantes 1960
A turma do Cmt Geral – Cel Leonel – comemorou seus 25 anos na APM
Cmt Geral – Cel Leonel – ao centro.
O único penetra é este autor, como
anfitrião. Grandes oficiais estão aí
retratados: Cel Vivaldo Leite de
Brito (um gigante operacional!); o
Cel QOR Odilon Mansur,
ás no domínio do idioma pátrio;
Cel QOR Luiz Sabino Neto,
suprassumo em inteligência:
1º lugar em todos cursos da
PMMG, em Direito e Economia,
ambos na UFMG. Os demais,
todos milicianos relevantes...

7) Ex-Comandantes da APM
São os antigos Comandantes que ensejam a continuidade ascensional
das Unidades. Em 1986, conseguimos reunir 12 deles. Os demais, aos quais
sempre reverenciamos, já haviam partido rumo à Pátria Espiritual. Após visitas
às dependências da Escola, constatando as melhorias e recordando as velhas
dependências, levamo-los para a homenagem junto à tropa.
A partir do Cmt Klinger:
Cel José Braga Jr; Cel Dorgival
C
Olavo Guedes Jr; Cel Jair
O
L
Lourenço; Cel Waldir Soares;
C
Cel Edson Olímpio;
C
Cel Marcos Boffa;
C
Cel Joaquim Correa de Matos;
C
Cel Idimar Vilas Boas;
Cel Whelter Vieira de Almeida;
Cel Ellos Pires de Carvalho;
e dois que não consegui
identificar.
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8) Curso Superior de Polícia-CSP/1985
Exemplar do “PM Notícias”/
Ago85” destaca o início do CSP/85,
que teve sua aula inaugural proferida por um intelectual de renome nacional: Prof Aloísio Pimenta – Ministro da Cultura. Além do
Cmt Geral, Cel Leonel, autoridades
do mundo cultural prestigiaram
o acontecimento. Para registro na
história, destacamos trecho do pronunciamento do Professor Aloísio:
“...Valemo-nos da oportunidade deste contato para ressaltar um campo de
atuação que nos parece fecundo para esta Academia. Sendo ela responsável pela
formação e aprimoramento profissional dos oficiais da Polícia Militar, entendemos
oportuno lembrar a dimensão cultural desse trabalho. O oficialato da PM constitui
uma elite com ponderável influência intelectual nas grandes cidades e nos pequenos
centros urbanos. Propomos à reflexão dessa elite as linhas que acabamos de sugerir.
Em termos de cooperação com a Política Cultural conduzida pelo Ministério: a ação
educativa visando a conscientização em torno do valor do patrimônio comum da
sociedade; a do apoio e incentivo às manifestações culturais comunitárias; a do
aprofundamento, nos educandários mantidos pela corporação dos estudos da cultura
regional mineira. Embora saibamos que essas atividades já se exercem de algum
modo, cabe-nos contribuir no sentido de que sejam intensificadas e sistematizadas. ”

SEÇÃO IV
CINQUENTENÁRIO FORMATURA
1ª TURMA CFO – DEZ1986
Transcrição do Editorial da Revista O ESPADIM
“A Polícia Militar é uma das primeiras instituições
mineiras. Antes mesmo de qualquer vestígio de vida
urbana nestas serranias, por aqui já cavalgava o
miliciano mineiro, envergando os vistosos uniformes
do Regimento de Cavalaria, guardando o território,
policiando as estradas reais, por onde transitavam as
arcas lusitanas carregadas de ouro e pedras preciosas.
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A Milícia cresceu com a Província. As primeiras povoações tiveram na figura
do soldado mineiro a garantia da lei e da ordem, pilares inquebrantáveis do colossal
edifício da civilização.
Vieram as vilas, as cidades, as megalópoles. A presença policial-militar
tornava-se a cada vez mais exigida, imprescindível no cenário urbano, povoado de
riscos e perigos. A Instituição, vencendo desafios de séculos, sempre se postou ao lado
do cidadão e da comunidade, oferecendo-lhe proteção e socorro, paz e tranquilidade.
Tecido do próprio povo, a Polícia Militar desempenha o importante papel de
ordenar e disciplinar, nos parâmetros da lei, a vida em sociedade. É a argamassa que
torna possível a convivência harmoniosa e pacífica de milhões de cidadãos.
Uma Corporação com esta missão, para alcançar o sucesso, deve contar com
recursos humanos altamente qualificados, particularmente oficiais, encarregados do
comando e chefia nos níveis estratégico, tático e operacional.
Qualificados não apenas na ciência da profissão policial-militar, mas também
nos aspectos cultural e social.
Neste contexto, a Revista ‘O Espadim’ desempenha um papel singular e de
grande relevo.
Criada em 1961, durante o Comando do Coronel José Geraldo de Oliveira, a
publicação veio suceder a antiga ‘Revista do CFO’, órgão de divulgação do corpo
discente do então DI, surgida em meio à euforia do fim da 2ª Guerra Mundial,
quando festejava a humanidade o renascer da paz, da liberdade e do progresso.
Ao retomar a publicação da Revista, a Academia de Polícia Militar pretende,
não somente manter acesa a lembrança desse passado grandioso, mas garantir aos
alunos do CFO um espaço próprio para exercício cultural e social. Assim agindo,
estaremos contribuindo para a integração sociocultural do Cadete, burilando uma
faceta importante de sua formação profissional.
A Revista ‘O Espadim’ será arauto desse novo tempo vivido pela Corporação:
tempo de renovação e de trabalho profícuo em benefício da sociedade. ”
ÁPICE DAS HOMENAGENS
Com efeito, a primeira turma do CFO – 1934/1936 – representou, ao
longo da trajetória ascensional da Força Pública Mineira, marco importante
de sua evolução. Jovens da sociedade nela ingressaram, em 1934, na condição
de “Sargentos”, formados na Escola de Sargentos de Infantaria ou na Escola de
Educação Física do Exército.
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Foram os pioneiros que trouxeram à Corporação um novo modus operandi
de instrução, serviço em campanha e combate, sob a orientação da Missão Militar
Instrutora/EB, mas também um acervo de conhecimentos nas áreas humanística
e das técnicas policiais de guarda e patrulha.
O Comando da APM, sinalizando esse cinquentenário com eventos
marcantes, homenageou a turma de 36, escolhendo como ocasião a Declaração
de Aspirantes/1986.

Foto de 15/12/51 – 15 anos de formatura.
Alguns na Reserva, mas a maioria, à época, na ativa.

Remanescentes de 1936. Após homenagem, quando cada um,
em Palanque Oficial, teve seu nome enunciado, e recebeu
uma miniatura, em Pedra Sabão, do Portão Histórico
da Academia de Polícia Militar
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Não fora sua proximidade com o Interventor
Benedito Valadares (concunhado e amigo), e seu
prestígio (primo de Getúlio Vargas), talvez não
tivesse surgido o DI. Foi ele quem, em conluio
com os coronéis José Vargas e Edmundo Lery,
conseguiu a assinatura do Decreto de Criação da
Escola, esclarecendo ao Interventor que estaria
emergindo um Centro de
Instrutores de Educação
Física para implantação das Praças de
Esportes, na capital
Cel. José Vargas da Silva
e interior mineiro, Primeiro Comandante do DI
o grande sonho de
Benedito. A partir
de 1937, tornou-se
Chefe de Polícia
até 1942.

Cap. Ernesto Dornelles,
chefe da Missão Militar
Instrutora – paraninfo
da 1ª turma.

Retornou ao Rio Grande do Sul, como
Interventor. Foi, após 1946, Constituinte e
Governador eleito de seu Estado natal. Na
Presidência JK (de quem era grande amigo desde
as lutas de 1932), foi Ministro e membro Comissão
Construção Brasília. Personagem relevante na
construção da Força Pública Mineira, que tem sido
pouco lembrado.

P
Primeiros
Professores do DI,
ccomissionados no posto de Capitão.
Esq p/Dir:
E
Francisco Veloso Meimberg,
F
JJosé Lourenço de Oliveira,
JJosé Batista Mariano,
José Generoso,
Francisco Floriano de Paula,
Nivaldo Reis, Ariston Santiago
e Flávio Neves
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Cel Leonele Cel Klinger conduzem o Paraninfo da Turma – 1986
– Ministro do Interior: Ronaldo Costa Couto – para o palanque oficial.

Esse mineiro ilustre fora Secretário nos Governos Tancredo Neves/Hélio
Garcia. Alvo de um sequestro, em frente sua residência (1º Sem/84), foi salvo,
com vida, pela ação altamente profissional dos Patrulheiros ROTAM.
Em seu discurso, sintético, mas profundo, enaltecendo a PMMG, alertou
os novos Aspirantes para a nobreza da missão que, a partir daquela data iriam
cumprir, e para a importância dos trabalhos de Segurança Pública naquele
momento político. Com emoção, relembrou o fato em que esteve à beira da morte,
nas mãos de assaltantes:
“... Eu devo a minha própria vida à PMMG. Há cerca de 2 (dois) anos
atrás estive visitando o inferno por três horas, e fui resgatado da morte pela
competência, pela coragem, pela dedicação de colegas dos senhores, pela
organização da nossa PMMG. Organização profissional, competente, a PMMG
é orgulho dos mineiros. ”
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Aspirantes 1986 – Turma Jubileu de Ouro. O Orador da turma,
preenchida por brilhantes alunos do Amazonas Pará e Sergipe, foi o
Asp Sérgio Veloso Brasil. Seu discurso, de notável profundidade,
traçou a grandeza da Academia. O Asp Sérgio encerrou a carreira como
Cmt da Escola; hoje, escritor da área jurídica, é membro da
Academia de Letras João Guimarães Rosa/PMMG.

Alegria incontida: a Turma Jubileu de Ouro – CFO/86 – repete o gesto dos
pioneiros que apuseram, nos ombros, a Estrela de Aspirante, em Dez36.
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SEÇÃO V
AVANÇO DA LITERATURA PROFISSIONAL
A) – DESTAQUE DA REVISTA “O ALFERES”
No meu período de comando, a APM, mobiliada por oficiais do mais alto
gabarito intelectual-profissional, e a sequência de cursos técnicos, graduação
e pós, integrantes selecionados com esmero, caracterizou-se por palestras,
dissertações acadêmicas primorosas e edições de manuais de apurado conteúdo.
Sobressaíram-se trabalhos profissionais do Major Aribaldo e tenente Eli das
Chagas, no campo das atividades de Bombeiro. Na seara da Polícia de Patrulha, o
Cap Edgar Eleutério, tenente Severo e outros. Foram artigos e palestras abundantes
em quantidade e qualidade.
A Revista O Alferes, nascida sob o incentivo do Cmt Geral Cel Carlos
Augusto da Costa, no 1º Trim79, e coordenada pela PM3, cujo primeiro número
se achava pronto e revisado para edição em 09Mar79, foi sepultada pelo sucessor
do Comando Geral (por razões que ignoramos!). Renasceu na APM, no comando
do Cel Braga, em 1983, quando Chefiava a Divisão de Ensino do educandário,
o Maj Euro, um dos idealizadores na PM3. Juntamente com Cel Braga, TC José
Alaim, Maj Euro e Professor Vitor José Soriano de Souza, participei do Conselho
Editorial que contemplou o primeiro número do renascimento – Set/Dez83.
O nº 01 publicou artigos selecionados de (1) Cel Olímpio Garcia Pereira
– O Treinamento sob a Ótica Militar; (2) Maj Verter Santa Cecília – Estatística
Aplicada às Operações; (3) Cel Klinger Sobreira de Almeida – O Poder de Polícia
e a Polícia de Manutenção da Ordem Pública; (4) TC Antônio Egg de Rezende –
Normas para Pesquisa no Estado-Maior. E trouxe em seu bojo, o histórico parecer
nº 237/83-CFE: reconhecimento da equivalência do CFO aos Cursos Superiores.
Prosseguindo a nova vida, ainda sob o Comando do Cel Braga, editou-se
o nº 02-Jan/Abr84, com a participação dos articulistas: Maj Euro, Maj Antônio
Gomide Reis, TC Amauri Meireles, TC Jair José Dias. Publicou-se o Relatório da
III Seção do V Congresso da ONU.
Sob o Comando do Cel Klinger, a Revista continuou o impulso que lhe fora
dado no Comando anterior, tornando-se trimestral a partir de Jan/86. Foram editados do nº 03 a 12, com a participação de diferentes articulistas: Prof Sheila Brandão
Baggio (nº 03); TC Mário Olímpio Gomes dos Santos (nº 03); Maj Aribaldo Alves
de Faria (03, 06, 10 e 11); Cap Roberto Soares Terra (03 e 05); Maj José do Espírito
Santo (04 e 08); Cap Marcos Aurélio Machado (04); Cap Soter Baracho (04); Cel
Klinger (04, 07 e 11); Maj Alcino Lagares (04, 06, 11 e 12); TC Amauri Meireles (05,
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07 e 09); Cap Dalmir (05); Cap José Moreira de Castro (05 e 10); Ten Eli Chagas de
Oliveira (05); Prof Lázara (05) Ten Ademir Dias (05); Desembargador TJSP Álvaro
Lazzarini (05, 11 e 12); Cel Leonel Archanjo Affonso (06 e 09); TenWillian Costa
Baía (06); Cel Dorgival (07); Maj Rui Barbosa da Costa (07); Cap Lúcio Emílio
do Espírito Santo (07 e 09); Cel Zeder Gonçalves do Patrocínio (08); TC PMESP
Celso Feliciano de Oliveira (08); Prof Guilherme Patrus M. Pena (08); Maj Antônio
de Pádua Alves Ferreira (09); Oficial Gendarmerie Lucien Mandeville (09); Ten
Severo Augusto da Silva Neto (09); General EB Heitor Luiz Gomes de Almeida
(10); Ten EB João Rodrigues Arruda (10); Prof Manoel Mendes de Freitas (10);
TC PMPE Divanilson José de França Damasceno (11); Jurista Diogo Figueiredo
Moreira Neto (12); Cel José Luiz de Castro (12); Ten José Antônio Gonçalves (12);
TC Antônio Eustáquio de Almeida (12); Cel Jayro Gomes de Oliveira (12).
A Revista O Alferes, além dos artigos/ensaios doutrinários, tornou-se fonte
de informação, divulgando legislação pertinente, jurisprudência de interesse
policial e informações.
Os artigos publicados, difundidos em todo o Brasil, tornaram-se elementos
fundamentais na evolução doutrinária relativa ao emprego das Polícias Militares.
A Revista nº 12 inovou; foram editados dois Tomos. O primeiro Tomo, destinado
aos artigos, ensaios, jurisprudência etc. O segundo Tomo publicou as dissertações
destaques do Curso Superior de Polícia-CSP, em número de quatro: (1) A Polícia
do Ano 2.000 – Uma Visão Gerencial, Maj Euro Magalhães; (2) O Sistema
Prisional e seus Reflexos na Polícia Militar, Maj Carlos Alberto Carvalhaes; (3) A
Comunicação Social na Polícia Militar – Nova Concepção para um Novo Tempo,
TC Francklin Bezerra dos Santos; (4) A Comunicação Organizacional na Polícia
Militar, TC José Eustáquio Natal.
Os artigos deste autor, constantes dos números 04 e 11 –“Crise de Insegurança
e a Resposta das Polícias Militares” e “Polícia: A Nobreza da Missão e os seus
Paradoxos” – foram publicados na obra Mensagens Profissionais, editada em
Fev87, pela Imprensa Oficial/MG.
B) APM – FONTE DOUTRINÁRIA
Ampla reportagem, ocupando duas páginas do Minas Gerais/30Ago85,
descreve o funcionamento da APM e detalha aspectos de sua finalidade, ressaltando
que IRRADIAR DOUTRINA É UMA DAS METAS BÁSICAS, e sintetizando
em manchete a fala do Comandante Klinger: “A Academia de Polícia Militar é
considerada Universidade da PM, centrada na tríplice função de transmissão,
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geração e extensão do conhecimento” e prossegue: “Assim o comandante da
Academia de Polícia Militar, coronel Klinger Sobreira de Almeida, define a APM,
cujo objetivo maior, segundo ele, é especializar os integrantes da PM, preparando-os,
ao mesmo tempo, para enfrentar o cotidiano, cumprindo sua missão constitucional:
a manutenção da ordem pública e o exercício das atividades de bombeiro.”

Cadetes CFO-3, fotografados
em sala de aula para a edição
do Minas Gerais, futuros
Aspirantes-1985.
Obs. Primeira turma
com alunas oriundas
da Polícia Feminina.

Com efeito, a APM era a fonte doutrinária da PMMG. As obras editadas,
difundidas inclusive em outros Estados, formaram uma base incrementadora.
Algumas palestras proferidas pelo autor com repercussão nacional: (1) “O
Tenente de Polícia Militar”, no encerramento do Seminário de Chefia e Liderança/
PMMG, 05Jul85; (2) “Delinquência Contemporânea: Violência e Terror”, no 2º
BPM, para oficiais, sargentos e autoridades de Juiz de Fora, em 06Jul85 – Essa
palestra traçou um quadro do que passaria a vigorar a partir dos anos 90 em
termos de crime organizado e tráfico de tóxicos; (3) “O Problema da Violência
Urbana”, por ocasião do 2º Programa de Especialização em Administração
Pública-17Out85,
promovido pela Fundação João Pinheiro;
Pú
(4)
(4 “Polícia: A Nobreza da Missão e os seus Paradoxos”,
Seminário
PMMG, em Abr86.
Se
Em 1985, os instrutores da APM, tenentes Ademir
Dias
D e Clóvis Kitamura, desenvolveram, um percuciente
trabalho
de pesquisa na PMMG, denominado: LEVANt
TAMENTO
DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES
T
E INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS POR OFICIAIS
SUBALTERNOS
NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1980
S
A OUTUBRO DE 1984.
Esse trabalho resultou na elaboração de uma palestra
“confidencial” de grande repercussão entre os oficiais.
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O levantamento totalizou no período 896 punições por Transgressões
Disciplinares, muitas gravíssimas com Embriaguez, Envolver-se em Escândalo,
Maltratar Presos sob sua Guarda, Faltar a Atos de Serviço etc. E 94 Infrações Penais,
tais como Corrupção Passiva, Concussão, Uso de Arbitrariedades, Falsificação de
Documentos, Apropriação Indébita etc...
Após esse levantamento, que nos deixou impressionados diante do número
sempre crescente de transgressões disciplinares e infrações penais, cometidas
a maior parte por tenentes formados em nossa Academia, elaborei uma Carta
de Reflexão aos responsáveis pela Formação de nossos Oficiais (Professores,
Instrutores e Administração do Ensino), classificando-a como Confidencial.
Foram 20 páginas, tendo como anexo o levantamento de 6 páginas. Enviei cópia
ao Cmt Geral, Chefe do Estado-Maior, Diretores e Comandantes de Unidades.
A Carta de Reflexão foi ao fundo do problema. Até 1970, os oficiais ficavam
na sede, instruindo, supervisionando destacamentos no interior, fazendo
apurações... Não enfrentavam diretamente o problema da criminalidade, salvo os
Delegados Especiais ou de Capturas. Quem sofria os embates do dia-a-dia eram
os sargentos ou os cabos. Estes enfrentavam os criminosos diretamente, resolviam
os conflitos – eram os homens da ação. A Academia (antigo D.I.) baseava sua
preparação no Manuais Militares – preparação para a Revolução ou Guerra.
A Legislação Federal retornou as Polícias Militares à função de Polícia de
Patrulha, extinguiu as Guardas Civis e Polícias Rodoviárias Estaduais. Na cauda
das modificações, a PMMG articulou-se no Estado, descentralizou Companhias
e Pelotões. Os entreveros de prevenção/repressão à criminalidade, que cabiam
exclusivamente ao sargento ou ao cabo, comandando suas frações ou guarnições,
passou para o oficial, principalmente ao Tenente. Enquanto isso, a Academia
“capengava”, e não enxergava a nova realidade. Alguns comandantes experientes e
mais argutos, tanto na capital como no interior, visualizaram o problema; alertaram,
e estruturaram escolas de adaptação dos jovens Aspirantes/Tenentes que recebiam
da Academia. Supriam, assim, a deficiência de formação. Tive oportunidade de
assim proceder, quando comandei o 14º BPM (75 a 78), em Ipatinga.
O levantamento que motivou a Carta de Reflexão repercutiu internamente.
Nossos Professores e Instrutores, e a área de planejamento, deram respostas.
Reformulamos os currículos de Formação e Aperfeiçoamento. Estruturamos
cursos de extensão para oficiais subalternos e intermediários.
Eis a conclusão de nossa Carta de Reflexão:
“A Escola tem responsabilidade quando os seus formandos fracassam na vida
profissional. Já pensaram se os médicos formados pela UFMG começassem a ser
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citados por fracassos? – Médico maltrata paciente, médico erra no diagnóstico,
médico emite receita errada, médico falha em cirurgia! Como ficaria o conceito da
Escola de Medicina?
É certo que a escola não é responsável pela conduta isolada, pelo mau
profissional eventual, pois desvio individual, fora de um contexto geral, é próprio
da natureza humana. No entanto, quando a conduta falha se generaliza, quando
o clamor dos comandantes de Unidades se torna uníssono, quando o boletim de
punições de oficiais se torna um periódico, é porque algo está errado. É preciso
refletir. E é o que estamos fazendo neste educandário.
Vamos trabalhar o jovem; injetemos-lhe conteúdo profissional. Num
curso de 3 anos, um ano e meio é tempo suficiente para o jovem se definir. A
partir daí, temos de ser rijos no expurgo daqueles que, irremediavelmente, vão
comprometer a Corporação. Examineis cada tenente-problema e vereis que ele
já era problema dentro da Escola: impontual ou caráter deformado, ou péssimo
desempenho escolar, ou irresponsável, ou medroso, ou pouco dedicado, ou conduta
incompatível... Porém, muitas vezes, protelamos – deixamos o coração agir em
detrimento da razão, e o aluno sem condições, torna-se o tenente-problema. Este,
verdadeiro suplício para a tropa, para os companheiros, para os comandantes,
para a Polícia Militar.
A fase inicial do jovem é crítica. Vamos apanhá-lo como ‘garrafa vazia’.
Vamos ter paciência, engenho e arte para proporcionar-lhe a seiva da vida
profissional. Corrijamos seus desvios, edifiquemos seu caráter de futuro chefe,
nada de açodamentos. Contudo, se no decurso do processo-educativo, notarmos
que a ‘garrafa’ está quebrada, ou está vedada de forma impenetrável, não podemos,
irresponsavelmente, entregá-lo à nossa Corporação como ‘Aspirante a Oficial’.
Finda esta reflexão, concito-vos a continuar refletindo sobre o problema. Esta
Academia teve, há cinquenta anos, sérias responsabilidades com os destinos da
Secular Milícia de Tiradentes. Hoje, a responsabilidade é maior ainda. Preparamos
o Chefe da Polícia Militar de uma civilização que se anuncia bem diferente, bem
avançada. Não deixemos que aumente o contingente de ‘Porta Estrelas’, ou dos
‘Cabides de Divisa’.
Se procedermos conscientemente no processo de formação, estaremos
preparando o verdadeiro Chefe e Líder que saberá conduzir a Polícia Militar
na marcha ascensional e vitoriosa nesses turbulentos caminhos do mundo
contemporâneo. Então, a própria comunidade nos reconhecerá, e poderemos dizer
perante ela – MISSÃO CUMPRIDA. ”
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SEÇÃO VI
OPERAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
A) – VELÓRIO TANCREDO NEVES
21Abri85 – Notícia que frustrou o Brasil: Tancredo Neves, a esperança da
pátria, falecera.
Após as homenagens post mortem, São Paulo/Brasília, o corpo chega em Belo
Horizonte, para velório no Palácio da Liberdade, no início da tarde de 23Abril.
O povo queria vê-lo. Multidão imensa se ajuntou no entorno do Palácio
Governamental, e tomou toda Praça da Liberdade e adjacências. Milhares queriam
vê-lo. Todos se dirigiram ao velório, circundando a sede governamental. Estimouse 80.000 pessoas aglomeradas, forçando as grades do prédio.
O Comando do Policiamento da Capital-CPC, com os batalhões e a Cia de
Guarda Governamental controlavam a situação.
A Academia de Polícia Militar manteve-se em prontidão, pronta para entrar
em ação, caso houvesse necessidade.
Por volta das 21h00, o Cmt Geral telefona-me: – “Klinger, a tropa do CPC
se acha estafada. Assuma o controle na Praça da Liberdade, substituindo-a”. De
imediato, com as viaturas em Ordem de Marcha, pois acompanhávamos os
acontecimentos via rádio, partimos rumo à Praça da Liberdade.
A pressão da multidão fizera ruir as grades da entrada principal do Palácio
da Liberdade. Acontecera uma tragédia! Eis o que a Revista Isto É, que cobrira
toda a trajetória do drama Tancredo Neves, redigira, à época, em poucas linhas,
o evento de BH:
“... Em Belo Horizonte, as cenas foram ainda mais impressionantes: tumultos na
praça da Liberdade, provocados pela ansiedade da multidão, resultaram em quatro
mortos e 271 feridos (gm). As imagens do drama são de uma imensa mobilização
do povo como há muito tempo não se via (...) Foi um reencontro da população com
o civismo. ” Alguns órgãos de imprensa disseram que os mortos foram em número
de sete. Desses feridos, alguns com gravidade, mas a maioria, leve.
Cheguei com minha tropa bem escalonada. Cadetes do 2º e 3º ano, e todo
CFS e CAS. O único comandante a receber-me foi o Major da Cia de Guarda
Governamental, totalmente desorientado. Onde estava o CPC?!
A situação era um caos. Pessoalmente, estava acostumado aos problemas
difíceis – e minha tropa altamente selecionada, comandada pelo escol dos oficiais
da PMMG – assumiu a situação, acalmou e ordenou a multidão.
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Apaziguado o cenário, organizamos uma fila de visitação da entrada do
Palácio da Liberdade à Praça Sete. Foi difícil, mas com a habilidade persuasiva
dos oficiais e alunos, obtivemos a colaboração do povo ansioso em despedir-se.
A fila andou por toda a noite. Nenhum incidente. Alta dose de paciência dos
alunos que guarneciam o féretro, pois a passagem pelo corpo tinha que ser rápida,
ninguém podia parar: “só olhar em movimento”. Se o contrário, não haveria
vazão (o corpo seguiria para São João Del Rey às 06h00), e a frustração seria
generalizada. Muitos choravam, oravam e queriam contemplar. Mas prevaleceu a
decisão temperada de bom senso.
Atendi diversos telefonemas. Do Governador Hélio Garcia, que estava
em sua residência, no Palácio das Mangabeiras, e soubera que a situação fora
controlada; agradeceu-me; sua voz, muito enrolada, denotava que já se encontrava
bem embriagado. Mantive o Cmt Geral e o Secretário de Segurança Pública
devidamente informados.
Por volta das 06h30, 24Abr, o helicóptero levantou voo, conduzindo o corpo
do pranteado estadista. O povo acenava, gritava e chorava, em despedida...
Retornei com minha tropa para a APM, agradecendo-a e cumprimentando-a,
durante um lauto lanche. Algumas expressões transmitidas aos Cadetes e alunos
do CFS/CAS:– “Vocês, onde outros falharam, deram um exemplo magnífico de como
atua uma autêntica Polícia. Adentraram no caos, e, com dinamismo e serenidade,
restabeleceram o equilíbrio no seio da multidão. Organizaram e ensejaram que
milhares de pessoas desfilassem em frente ao caixão do estadista falecido. Ninguém
se frustrou. Enfim: Missão Cumprida! É uma honra comandá-los. ”
B) REBELIÃO NA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE NEVES
1985, 2º semestre, não me lembro a data. A PAN-Penitenciária Agrícola de
Neves (Penitenciária José Maria de Alkmim), com superlotação, rebelou-se.
Os presidiários, em fúria, assumiram o estabelecimento, impediram Diretor
e funcionários de adentrarem. Só não fugiram em massa porque a PM fez o cerco
externo.
A rebelião durava cinco dias, com repercussão nacional em toda imprensa.
Aparecer na televisão e relatar amarguras e bravatas era a “festa” dos presos
pendurados em muros, grades e janelas.
A mídia, mormente a televisada, proporcionava à massa de presidiários,
oportunidades de evidenciar, para o Brasil e o mundo, a degradação do sistema
penitenciário, no bojo de um Presídio que fora modelo, quando inaugurado, 1937.
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A situação já estava ficando vergonhosa, quando fui convocado para uma
reunião: CmtGeral, Secretário de Segurança Pública e Secretário da Justiça.
Missão: reprimir a rebelião de PAN. Pedi dois dias para Estudo de Situação.
Nesses dois dias que me foram concedidos, coloquei em ação o setor de
informações, visto que era possível o contato no interior do presídio: dois oficiais
e alguns praças demitidos que nos serviriam de informantes, além de delinquentes
meus conhecidos de Mantena, Valadares, Ipatinga... Com isto, logramos
identificar os presidiários mais perigosos, inclusive três assaltantes oriundos
do Rio de Janeiro, um dos quais era o “grande líder”. Além da identificação dos
líderes, obtivemos o quadro real da situação, em que o moral decaia em face da
insuficiência de alimentação.
Estudo de Situação Completo no melhor figurino: todas a circunstâncias,
nuances e detalhes que poderiam afetar o cumprimento da missão. Plano elaborado.
Enquanto isto, selecionamos a tropa de alunos: Cadetes do 2º e 3º ano, alunos
do CFS e alguns experientes Sargentos do CAS. Íamos adentrar no estabelecimento
penal e dominar os rebelados. Certamente, haveria emprego de força, e a diretriz:
sem lesões graves nem mortes. O fator principal de incentivo aos rebelados era a
Imprensa que, com as câmeras e microfones, lhes ensejava ampla cobertura.
Em nova reunião, mostrei aos Secretários e Cmt Geral, minhas linhas gerais
de ação que consistiam: absoluta discrição sobre a substituição da tropa que fazia o
cerco, na noite anterior; fechamento das entradas da cidade, não permitindo acesso
da imprensa; invasão da Penitenciária às 06h00 e, a partir daí parlamentação com
as lideranças. Todos, que me conheciam sobejamente, concordaram, e deram-me,
carta branca, para agir.
Ficou combinado que o Cmt Geral e os dois Secretários permaneceriam na
residência do Diretor afastado, aguardando a liberação do Presídio. Alertei-os
para não se impressionassem com a “algazarra” dos rebelados no decurso da ação,
pois estes não tinham conhecimento de que a imprensa estaria afastada.
Na noite que antecedeu o Dia “D”, fechamos, conforme planejado, Ribeirão
das Neves à imprensa. Às 06h00, a vanguarda invadiu o presídio, criando a primeira barreira interna e o impacto. Negociamos a apresentação dos líderes identificados para uma conversa amigável. Quando os 26 entraram no galpão, arrogantes e impetuosos, recebemo-los afavelmente (no entorno, 80 alunos escolhidos
dentre os melhores lutadores da APM). Fiz um discurso educado, chamando-os à
responsabilidade, mas um assaltante carioca – o líder mais acatado – não acolheu
as propostas e avançou em minha direção: era a senha. Os 26 foram, de inopino,
dominados, e tomaram um banho de água fria antes de serem transportados nas
ROTAMs para o antigo Depósito de Presos da Lagoinha. Líderes desmoralizados,
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o restante nas janelas e muros gritava para “ninguém” – não havia televisão nem
jornalistas assistentes.
Os rebelados, sem liderança, ouviram meu sermão e o acataram-no. Até meio
dia, conversei com todos e colocamo-los a trabalhar no que haviam destruído. Às
16h00, enviei mensagem aos dois Secretários e ao Cmt Geral, que aguardavam
o desenrolar da ação na Casa do Diretor. Deslocaram-se para visitar o presídio,
acompanhados do Diretor destituído e todos os funcionários. Os presidiários, em
silêncio e perfilados, foram irrepreensíveis.
A APM atuara como Tropa de Choque. Nenhum preso lesionado com
gravidade, nem mesmo os líderes que tomaram o banho forçado e foram
transferidos (no domínio pela força, leves lesões). Os cadetes do CFO e os alunos
do CFS/CAS viveram uma lição prática. Emprego da força, bem dosada, após
artifícios que atraíram os líderes. Atente-se que, sete anos depois (1992), a rebelião
de Carandiru/São Paulo, muito semelhante, foi debelada com 122 mortos.
FORMATURA CFO/85

Formatura Aspirantes 1985 – Turma brilhante, que participou dascomplexas operações
desenvolvidas pela APM, em posições de comando. 76 formandos: alunos de diversos
Estados. Dela, vieram as primeiras oficiais femininas, inclusive a Asp Angelina/Roraima,
que chegou, quando Coronel, a Cmt Geral de sua Polícia Militar.
Esq. p/dir: Cel Klinger; Procurador Geral de Justiça, Lauro Pacheco;
Sec. Governo, Carlos Cotta; Gen Pastori, Cmt 4ª BI; Cel Leonel, Cmt Geral; Gen Tinoco,
Cmt 4ª DE; Dep Bias Fortes, SSP; Des. Hélio Costa, Pres. TJ; Justiça; Cel Av Porfírio Borges,
Cmt CIAAR; Gen Luís Domingues, Superintendente Regional/SNI.
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SEÇÃO VII
INSTALAÇÃO DA FUTURA UNIVERSIDADE DE
SEGURANÇA PÚBLICA
PROJETO FRUSTRADO
O Maj Euro Magalhães, um dos sustentáculos do meu Comando na APM,
nos dá notícia do avanço para a concretização da Universidade, através de alentado
artigo na citada Revista “O Espadim”/1986, do qual transcrevo os subtítulos 2 e 3:
“2. A Política do Comando-Geral
O Estado-Maior da Polícia Militar, em virtude de sua característica de
assessoria que planeja a nível estratégico, que vivendo os dias atuais procura
solucionar os problemas futuros, anteviu a extrema necessidade de se adotar
providências no sentido de melhorar as condições físicas da APM. Um dado apenas
já era suficiente para gerar a inquietação e o estudo: a APM, cujas instalações físicas
haviam sido projetadas para 400 alunos, estava abrigando mais de 1.200. Isto aliado
ao fato de que os graduados e Aspirantes formados a cada ano não eram suficientes
para atender às necessidades da Corporação. /Formulando as políticas do Sr Cmt
Geral, o Estado-Maior delineou o que foi enumerado como meta 15.d.e. ‘planejar
transferência da APM para novas instalações, na área metropolitana’ passou a ser
um objetivo a perseguir. Porque, se era necessário manter a escola como instituição,
era urgente ampliá-la e isto só seria possível se a mesma fosse transferida para outro
local mais amplo.
3. Implementação da Política
O Comando da APM saiu a campo, tão logo foram publicadas as políticas do
Sr Cmt Geral. Foram realizados diversos contatos, sendo que a maior receptividade
foi encontrada junto ao Prefeito de Vespasiano, Sr Luís Issa. Tal autoridade realizou
todas as gestões possíveis para a implantação da APM em seu município assim
que vislumbrou as vantagens que lhe adviriam. /Já em setembro 85 estiveram,
em Vespasiano, alguns oficiais da APM, para os contatos preliminares. Em 23 de
outubro foi feita uma visita por diversas autoridades de Vespasiano à APM. Na
oportunidade, os visitantes assistiram a uma exposição sobre o que era o ensino
profissional na Polícia Militar. / Em 28 de novembro uma nova comitiva estava em
Vespasiano para escolha do terreno. Não obstante ter sido escolhido uma excelente
área naquela oportunidade, ocorreram problemas ligados à aquisição. Em 05 de
fevereiro de 1986 nova visita foi realizada, desta vez à fazenda Cachoeirinha.
Considerando a topografia favorável, o terreno foi dado como bom para o objetivo
que se tinha em mente, ficando as providências seguintes a serem adotadas pelo chefe
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do Executivo Municipal. Ainda no dia 24 de março de 1986, a Câmara Municipal
de Vespasiano, em sessão solene, aprovou a aquisição da área de 1.000.000 m² pela
Prefeitura para a implantação da APM. / A partir daí, os trabalhos passaram a ser
os relativos ao projeto urbanístico-arquitetônico. ”
Como este livro é de Memórias, eis que escrevi, em um dos meus cadernos,
em 09Set85, sob a epígrafe: NOVA ACADEMIA: SONHO POSSÍVEL?!... “Hoje
– 09Set85 – reunimo-nos como Prefeito de Vespasiano – Dr. Luís Issa. Presentes:
o signatário, o TC Sebastião Benedito (Cmt 18º BPM), Maj Euro Magalhães (Ch
Div Ens), Cap Huberto, Cap Expedito e Ten Clério. Plantou-se a primeira semente
(ou apenas sonhou-se!) da Academia de Polícia Militar de Vespasiano./ É bom
explicar como nasceu a ideia: Há 03 ou 04 meses, conversando com o Leonel no
apartamento do gabinete do comando da APM, após uma prática físico-desportiva,
mostrei-lhe, numa conversa informal, a situação nobre do quarteirão do Prado. A
área já não mais servia para a APM, Cavalaria e Choque. Deveria ser destinada,
num futuro não distante, a um Centro Desportivo e de lazer da PMMG. Não
ocasião alvitrei: – expansão do Clube dos Oficiais; – transformação do rancho em
um grande restaurante para o pessoal da PM; – destinação de equipamentos para
hotéis (oficiais, sargentos, cabos e soldados); assim, nosso pessoal do interior teria
onde alojar-se em serviço, ou tirar férias com a família, na capital. Em suma, a
ideia deveria ser implementada desde já, em termos de buscar sua viabilização, mas
concluída daqui a 5 ou 10 anos. Seria algo grandioso! No futuro, o quarteirão do
Prado exerceria função de aglutinador do público interno e externo, transformandose no Centro de Esportes e Lazer da PMMG. O Leonel abraçou a ideia, e lançou em
suas políticas recém-editadas a transferência da APM para uma nova localidade.
Eis o porquê da reunião de Vespasiano”.
Eis mais alguns registros sobre a transferência da APM em meu caderno-diário:
“Espero conseguir, como tenho conseguido, levar a ideia avante. Quem sabe,
num futuro próximo, mesmo reformado, poderei estar visitando a portentosa APM
de Vespasiano? Ou vendo o Centro Esportivo do Prado congregando civis e militares?”
“Recordo-me das palavras de Aureliano Chaves que utilizei no convite para a
inauguração do Quartel do 14º BPM em 1978: Nada do que foi construído ergueuse sem que alguém tenha sonhado com isso, alguém tenha acreditado que isso fosse
possível, e alguém tenha querido que isso acontecesse. ”
“O sonho vem se materializando. 16Out85. Recebemos na APM a comunidade
de Vespasiano. Prefeito, Vereadores, Secretários, líderes etc. Visita, demonstrações,
homenagem, almoço. A ideia amadurece. A comunidade acolheu-a.”
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1986 – A ideia estava bem amadurecida.
A Prefeitura de Vespasiano, apoiada pela Câmara deVereadores, definira a compra terreno
que escolhêramos – Fazenda Cachoeirinha.
Fizemos ocupação simbólica do terreno, com
uma jornada de campo. Concomitantemente,
enquanto se promoviam consultas e faziam-se esboços de projeto, o Estado-Maior identificou fontes de recurso no Ministério da
Educação.
1986 – Prefeito de Vespasiano
Vespasiano,
Dr. Luís Issa – grande amigo e
admirador da PMMG
– e sua Chefe de Gabinete.
Se dependesse dele, teria sido
instalado no município o sonhado
e portentoso complexo de
Ensino da Corporação.

Porém – e, no contexto da
degradante política brasileira há, não
raras vezes, um “Porém” – havia o
problema político-partidário da sucessão
governamental. O projeto foi protelado
no âmbito governamental, e com a
vitória de Newton Cardoso e novo AltoComando, o Projeto Academia de Polícia
Militar em Vespasiano foi sepultado.

SEÇÃO VIII
O UNIVERSO DESPORTIVO
PRELIMINARES
Como exposto neste capítulo, a partir do 2º semestre/84, suprimiu-se a folga
de sábado e todos os Cadetes se envolveram em práticas desportivas.
Mexeu-se na tradição dessas práticas. Normalmente, os alunos, com maiores
aptidões esportivas, integravam-se nas equipes – futebol de campo, futebol de
salão, basquete, voley, natação, judô, pista de atletismo... – enquanto a maioria
ficava a torcer, ou a flanar, ou frustrados por não encontrarem um lugar.
Criaram-se novas modalidades. A disciplina Tiro ascendeu à categoria
de esporte com duas vertentes:(1) Tiro ao Alvo (diversos tipos de arma) e Tiro
de Combate Policial; (2) Orientação em Zona Rural; (3) Travessia da Pista de
Aplicação Militar; (4) Corrida Rústica; (5) Saltos Ornamentais em Trampolim; (6)
Equitação; (7) Cabo de Guerra...
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No novo Quadro de Situação, feita a chamada aos sábados, a partir das 07h30,
os cadetes eram distribuídos em suas equipes segundo critérios dos Instrutores/
Treinadores. Nenhum poderia ficar à margem. Envolvimento total.
Sobre a nova filosofia nas práticas desportivas, o 1º tenente Severo Augusto
da Silva Neto, Instrutor da Academia – oficial oriundo do BPChq/ROTAM,
dotado de notável inteligência e experiência – desenvolveu, à época, um artigo de
excelente conteúdo, publicado no nº 01 da Revista “O Espadim”/Dez-86.
Eis alguns pontos relevantes do artigo em apreço, que definem, com precisão,
os objetivos da Educação Física/Práticas Desportivas na Formação Profissional do
Cadete, segundo o modelo desenvolvido pela APM:
“1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS – As multifacetadas missões cometidas à
Polícia Militar no campo da Segurança Pública estão a exigir, mais do que nunca,
nos dias atuais, a manutenção permanente de uma tropa altamente adestrada e em
condições de dar respostas imediatas às exigências do contexto social (...) A Academia
de Polícia Militar, universidade da Corporação e responsável pela formação do futuro
Comandante, o futuro condutor de homens, vem incrementando, a olhos vistos,a
prática dos desportos e atividades físicas que, conjuntamente, com outras atividades
escolares, proporcionam aos nossos cadetes a tão almejada Educação Integral (...)
O Comando da Academia, responsável e realista, rompeu estruturas solidificadas
pelo tempo, as estruturas clássicas, possibilitando-nos irmos de encontro, de forma
consciente e decisiva, da realidade concreta que nos possibilitasse adoção de novos
caminhos na área do treinamento físico-desportivo.
2. ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FÍSICO-DESPORTIVO – O Processo
Educacional em nossa Academia de Polícia Militar está consubstanciado no famoso
triângulo no qual vemos a formação profissional em três grandes campos.

ELE

INT

ICO

FÍS

CT
UA

L

O desenvolvimento harmonioso e positivo nos três aspectos é que nos levará à estruturação do caráter do homem que no futuro irá formar, adestrar e chefiar outros homens na manutenção da tranquilidade pública.
O treinamento físico desportivo, a par de desenvolver a higidez e o
FORMAÇÃO
potencial do homem, constitui fator decisivo na sedimentação de
PROFISSIONAL
qualidade que, sendo comuns a todas as situações da vida, são
MORAL
imprescindíveis ao policial-militar.
Diante desta responsabilidade o Comando da Academia, através de sua Seção de Educação Física e Desportos, organizou o Treinamento Desportivo tendo
em mente a filosofia de criar-se um grande leque de opções aos cadetes de forma que todos
tivessem a possibilidade de, participando de uma equipe, desenvolverem qualidades físicas e
morais tais como: coragem, força, firmeza, audácia, honestidade, lealdade ...”
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Ao final, o planejamento para
1985, já se valendo da experiência
ensaiada no 2º semestre/84, fixou
as seguintes modalidades:
a) Modalidades Desportivas-Masculinas
(1)Desportos Coletivos –
Voleibol; Basquetebol; Futebol de
Salão; Futebol de Campo; Handebol; (2) Desportos Individuais –
Judô, Natação e Saltos Ornamentais; Atletismo; Tiro; Equitação;
Triatlhon; Pista de Obstáculos;
Orientação.

Na ffoto
N
t acima,
i
esq p// dir:
di Ten
T Rúbio,
Rúbi
Cap Huberto, Maj Natal, Cel Klinger,
Wilson Piazza, Cap Vidal e Ten Severo.
Aguardam a chegada dos atletas.

b) Modalidades Desportivas Femininas – Natação e
Saltos Ornamentais; Equitação;
Atletismo; Tiro; Voleibol.

Estruturada a tessitura desejada, os Jogos Internos – tradicional Torneio
Alberto Silva (desde a década de 1930) – envolvendo as turmas do CFO, colocaram
a Academia numa vibração incontida.
Convidado Especial, o Campeão Mundial
da Copa 1970 – o exemplar Atleta Wilson
Piazza – prestigiou o encerramento do Torneio
Pi
Alberto Silva/1985, ocorrido em 07Dez.
A
Concomitantemente, criamos, abranggendo CFS e CAS (formação e aperfeiçoaamento de sargentos), o Torneio tenente
Manoel Gualberto, numa homenagem ao
M
eexcepcional Sargento Monitor, que se tornou
oficial
o
Instrutor a transmitir sua inigualável
experiência
e
em práticas desportivas.

1986 – Subcomandante APM – anuncia ao
Cmt Klinger a abertura do Torneio “Manuel
Gualberto”, envolvendo os alunos Cursos de
Formação/Aperfeiçoamento de Sargentos
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19 – Torneio Interno “Alberto Silva”.
1986
Cadete faz a travessia da Pista de
Ca
Ap
Aplicação Militar-PAM. Com a
in
introdução de novas modalidades, a
co
competição interna entre turmas do
C
CFO, envolvendo a totalidade dos
aalunos, assumiu novos contornos de
ggrande rivalidade e vibração.

DISPUTAS EXTE
EXTERNAS
A Academia não se fechou. As disputas, nas variadas modalidades, se
estenderam em torneios, que propusemos, e foram aceitos, com as Polícias
Militares do Rio de Janeiro e Pernambuco, Escola de Formação da Marinha
Mercante (RJ), Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Barbacena), Escola Superior
de Agricultura (Lavras), Academia de Polícia Civil (MG) e Instituto de Ensino
Superior Newton Paiva.
Além desses torneios de envergadura com outras instituições de ensino,
nossas equipes atendiam o chamamento dos comandantes de unidades do interior
para disputas de algumas modalidades.
A) COMPETIÇÕES EPCAR
No 2º semestre/1984, fizemos a primeira competição externa. Intermediado
pelo Cmt 9º BPM, desafiamos a Escola Preparatória de Cadetes do Ar-EPCAR/
Barbacena. Poucos esportes em disputa: Futebol de Campo, Futebol de Salão,
Basquete, Handebol e Voleibol. Vencemos três modalidades, e ficamos com o
Troféu Santos Dumont. No ano de 1985, perdemos, mas reconquistamos em 1986.
Lembro-me de acirradas disputas no Basquete, e foi a modalidade
que triunfamos por três anos.

Basquete/APM-1984. Disputou e
venceu a poderosa equipe da
Escola Preparatória de Cadetes do
Ar-EPCAR/ Barbacena.
Técnicos: TC Edgar Soares
e Prof. Betinho.
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B) JOGOS VISCONDE DE MAUÁ – EFOMM
“A Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante – EFOMM é uma
Universidade do Mar, um centro de referência para a formação de Oficiais da
Marinha Mercante altamente qualificados, não só do Brasil, mas também para
jovens cujo país de origem não tenha uma Escola de Marinha Mercante, ou para
jovens cujo país de origem possua intercâmbio de alunos, como Peru, Panamá,
Equador, República Dominicana, etc. O Brasil atende como referência para a
América Central, América do Sul e parte da África. Isso atesta o nível de capacitação
profissional a que o Oficial brasileiro se lança no mercado. Na EFOMM são formados
Oficiais em duas opções de curso: o de Náutica e o de Máquinas. Tanto no curso de
náutica quanto no de máquinas, os alunos estudam em regime de internato durante
3 anos...” (Manual EFOMM)
Em meados de 1985, após contatos com o Diretor do Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha, levamos mais de 200 Cadetes para a primeira
competição fora do Estado: EFOMM x APM. Uma semana de disputa ferrenha
em 13 modalidades. No último dia, empate – 6 a 6. Decisão em Natação. Fomos
fragorosamente derrotados.
Retornando a Minas Gerais, combinei com o Almirante Caldeira – Diretor
da Escola – que a próxima disputa seria em Minas Gerais.
Em meados de 1986, recebemos e hospedamos os atletas da EFOMM –
mais de 200 – e comandados pelo Almirante Caldeira, acompanhado de seu staff
de oficiais.
As disputas foram renhidas. Ao final, novo empate – 6 a 6.

A
Abertura
dos I Jogos
EFOMM x APM – 1985
– no Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha-RJ.
O Cmt Geral – Cel Leonel –
prestigiou com a sua
presença – ao lado do
Almirante Caldeira.
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Alm Caldeira, entre Leonel e Klinger,
acompanha a competição. APM
reconquistava o Troféu “Visconde de
Mauá”. O Alm Caldeira olhou para
Leonel e, frustrado, exclamou:
– “Esse Mineirinho, na calada,
me passou a perna. ”
Alguns anos depois, este autor,
Diretor de um Grupo Empresarial,
visitou o Alm. Caldeira, em Brasília,
no seu Gabinete do Estado-Maior
das Forças Armadas. Relembramos,
tomando um cafezinho, o episódio da
Natação. Ele, comentava e ria!

Acontece, no entanto, que, após a derrota de 1985, fiz um repto aos treinadores
de Natação/APM: tenentes Maio e Eli Chagas, e Prof. Anselmo:– “Preparem uma
equipe para vencer nas disputas de 1986. Não quero saber de derrota! ”.
Em decorrência, o treinamento de Natação passou a ser intensivo, inclusive
com assistência e colaboração do Minas Tênis Clube – cujas equipes tinham
grande experiência de campeonatos brasileiros. Na seleção CFO-86, conseguimos
amealhar excelentes nadadores. A respeito, lembro-me de uma situação que se
tornou emblemática, e até pitoresca:
Os treinadores acompanhavam um jovem nadador do Vila Rica (antiga denominação esportiva do COPM), de 17 anos, que se candidatara ao CFO-86. Garoto inteligente e esportista, passou nas provas físicas e intelectuais. Contudo, uma
surpresa: fora eliminado no Psicotécnico. Chamei os aplicadores e recomendei
que me mostrassem o teste aplicado (um teste desenvolvido nos EEUU, para uma
prova em Mendonza-Argentina. Questioneii
o porquê da eliminação do jovem? Resposta inadequada: – ‘Muito imaturo’. Mandei
aprovar, porque um jovem de 17 anos não
podia ser maduro. Esse jovem deu-nos muitas medalhas, formou Aspirante e tornou-se
grande oficial.

Climas opostos – APM risonha e alegre;
EFOMM, simbolizada no Alm Caldeira,
frustrada. Dá-se início a cerimônia de
encerramentos dos Jogos.
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No encerramento oficial, com a prova de Natação, o Almirante Caldeira,
ao lado do Cmt Leonel, ironizou-me: – “Ó Mineirinho, vocês caíram na mesma
esparrela; deixaram a decisão para a Natação. A equipe da EFOMM não conhece
derrota”. Humildemente, respondi: – “É isso aí, meu Almirante! Na vida, temos
de nos acostumar com as derrotas. Tentei ganhar em mais modalidades, e não
consegui.” Iniciadas as provas de Natação, o Almirante foi mudando de cor – um
show da equipe da APM, que ia ganhando seguidamente quase todas as provas,
inclusive uma estupenda vitória no revezamento 4 x 50.
C) ACADEPOL E INSTITUTO NEWTON DE PAIVA
Não só com Escolas portentosas desenvolvíamos competições. Fazíamos,
visando aumentar a interação comunitária, pequenos torneios. Dois deles:
1) Jogos de Integração da Segurança Pública – APM x Academia de Polícia
Civil – por sugestão de nosso amigo Dr. José Rezende de Andrade, Secretário
de Segurança Pública. Apenas 7 modalidades disputadas, que demonstraram
a fragilidade do adversário, inclusive no Tiro. Mas valeu o intercâmbio, que
estabeleceu uma ligação perene entre os dois educandários no campo da Segurança
Pública, e interação entre professores e palestrantes.
2) Jogos da Amizade – APM x Instituto Superior Newton de Paiva
A Academia de Polícia Militar, por afinidade de professores comuns nos dois
educandários, desenvolvia uma intensa interação no campo das Ciências Sociais
e Humanas com o Instituto Newton de Paiva, evolução do tradicional Colégio
Anchieta. Assim, o Diretor-Presidente do educandário em apreço manifestou
desejo de promover torneio esportivos com a APM. Atendemo-lo, disputando
em 1985 e 1986, os Jogos da Amizade. A competições foram excelentes no campo
da sedimentação da amizade, porquanto os adversários eram frágeis diante de
Cadetes superpreparados.
D) JOGOS DE INTEGRAÇÃO MINAS GERAIS X PERNAMBUCO
A Polícia Militar de Pernambuco sempre manteve um
liame com a PMMG. Oficiais que fizeram cursos em Minas
Gerais, e vice-versa. Desse estreitamento profissional, emergiu a ideia dos Jogos de Integração, envolvendo a Academia
de Polícia Militar/MG e a Academia de Paudalho/PE.
1985 – A PMPE deslocou para Minas Gerais mais de
200 Cadetes. Disputamos, ao longo de uma semana, 13
modalidades. Duras e renhidas lides, pois o nordestino é rijo
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30Mai86/6ª feira – Pátio da APM, Técnicos e Cadetes aguardam a ordem de
embarque para a longa viagem terrestre rumo a Recife/Pernambuco.
Outra parte, seguirá, via aérea (Hércules FAB), em 1ºJun.

e forte em qualquer competição. A APM, não obstante a fortaleza do adversário,
ganhou o primeiro troféu dos Jogos de Integração, vencendo 8 modalidades. Os
jogos de 1986 seriam realizados em Pernambuco – desafio que aceitamos.
Não foi fácil. Levamos cerca de 230 atletas a Pernambuco. Três ônibus
especiais. Um avião Hércules – Transporte de Tropa da Força Aérea BrasileiraFAB, graças à intervenção do Cmt do Parque Aeronáutica de Lagoa Santa – Cel
Aviador Carlos Barbosa, cuja Aeronave de Comando, pilotada por ele, conduziu
este autor e quatro oficiais. Tivemos o prestígio de sua presença, e torcida, durante
os Jogos.
A recepção em Pernambuco foi fabulosa. Os jogos disputados com
entusiasmo, vontade incontida de vencer e muita bravura – APM x Academia
de Paudalho.
Ao final, prevaleceu a força e pujança de nossa Academia. Vencemos 9
modalidades, inclusive Equitação, quando disputamos com Cavalos cedidos pela
PMPE, porquanto fora impraticável levar nossos animais.
Em 11Jun86, no Ginásio Esportivo Geraldo Magalhães (Geraldão) –
formado os Corpos de Cadetes da APM/MG, e da Academia de Paudalho/PE, o
Governador em exercício daquele Estado, fez entrega das Medalhas por equipe e
do grandioso Troféu dos II Jogos de Integração a que fizemos jus.
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11Jun86 – 19h00
h – Solenidade
l d d Oficial
fi l de
d Encerramento d
dos
II Jogos de Integração PMPE x PMMG, realizada no Ginásio de Esportes Geraldão.
Acima, o Des. Cláudio Américo Miranda – Presidente do Tribunal de Justiça/PE, e no
exercício do Governo do Estado – faz entrega ao Cel Klinger, Cmt da Academia de
Polícia Militar-APM/MG, do Troféu conquistado por vitória dos Cadetes Mineiros.

O júbilo pela vitória em terras pernambucanas
764
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ALGUNS CENÁRIOS DOS JOGOS
Abertura dos II Jogos de
Integração, no Ginásio
Desportivo “Geraldão”

Cad APM
–Tiro de Combate –
Stand Academia
de Paudalho

Equipes de Tiro
(Masculina e
Feminina) invictas
em todas as
modalidades

Os Cadetes da Equitação, sob a
competente direção do Cap Ferraz,
mesmo com Cavalos emprestados
(um deles cego de um olho),
honraram a Cavalaria de
Tiradentes, conquistando o Troféu
de Saltos, nas provas do Regimento
de Policia Montada –PE
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Equipe de Orientação com
o Técnico
– Ten Gonçalves –
No município de Aldeia-PE.
Pose após brilhante vitória.

A sempre vitoriosa equipe de Judô .
Técnicos: Cap Albano (decano dos Instrutores de Ataque e Defesa da APM, desde o antigo DI) e Prof Shikanai

O Cadetes APM-PMMG,
sob os olhares orgulhosos do Cap
Eleutério – Cmt do Corpo de
Alunos – comemoram
o Bicampeonato dos Jogos de
Integração PMPE x PMMG,
disputados em Minas Gerais/1985,
e em Pernambuco/1986.
Era a consagração do valor
desportivo dos Cadetes Mineiros.
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E) – JOGOS DA INDEPENDÊNCIA/1986 – LAVRAS
Lavras é a sede de nosso tradicional 8º BPM. Em 1986, era comandado
pelo TC Antônio Egg de Rezende – líder de visão, realizador e integrado às
comunidades.
Convidou-me para um Torneio com a renomada Escola Superior de Agricultura-ESAL, educandário federal de renome nacional, sediado naquela cidade.
O convite foi referendado pelo amigo comum – Cel Campolina – Cmt do CPA.
Acolhendo o convite, resolvemos unir duas situações: (1) disputar os jogos
com a ESAL; (2) realizar o desfile dos Cadetes, em 07 de setembro, com o uniforme
de gala.
O Cmt Geral, Cel Leonel, achou a ideia muito boa, aprovou-a, mesmo
porque em nada afetaria as comemorações da Capital, pois a APM teria duas Cias
de Cadetes para desfile, além dos alunos do CFS/CAS.
Os jogos e o desfile empolgaram a comunidade lavrense, e estabelecemos um
elo permanente com o conceituado Educandário Superior.
Os Jogos da Independência – as modalidades escolhidas pela ESAL –
mostraram mais uma vez a superioridade da APM. Vencemos todas.

Prefeito Municipal de
Lavras, acompanhado
das autoridades
Militares, passa o
Contingente de Desfile
em revista

Cmt APM – Cel Klinger –
recebeu das mãos do Diretor da
ESAL – o Troféu dos Jogos da
Independência, conquistado pelos
Cadetes do CFO. Vitória Integral!
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F) – TORNEIOS APM X ACADEMIA PMERJ
1º Torneio em 1985, no Rio de Janeiro. Deslocamo-nos em quatro ônibus.
Disputadas nove modalidades. Vencemos 5. Trouxemos o Troféu.
Os companheiros cariocas propuseram nova disputa mais ampla, em 1986,
quando viriam a Belo Horizonte. Aceitamos, e, num consenso, homenageamos a
Memória do Saudoso Estadista Tancredo Neves, através de sua viúva – Risoleta
Neves.
Os “Jogos Acadêmicos Tancredo Neves” foram instituídos através de
Resolução Conjunta nº 01 pelos Comandante-Geral da PMMG e ComandanteGeral da PMERJ, em 22 de setembro de 1986. À luz desse documento, “... serão
disputados anualmente entre os dois Educandários – APM/MG e EsFO/RJ –
visando ao intercâmbio desportivo, que descerra aos Cadetes um horizonte
promissor de entendimento, cooperação, colaboração e sedimentação de ideais
para futuros Chefes de Instituições que têm missão comum. Instituiu-se também
com Patrono dos Jogos o Saudoso “Presidente Tancredo Neves”, que, como
estadista exemplar, tornou-se um símbolo comum, digno das mais perenes
homenagens de todos os segmentos da Pátria. ”
A delegação carioca chegou e foi recebida na APM, às 07h00, 1ºOut62. Cada
integrante recebeu o Boletim Informativo-18 páginas, contendo tudo relacionado
aos Jogos, cuja Presidência de Honra caberia à Sra Risoleta Neves, viúva do
Patrono.
Para conhecimento dos leitores da geração atual, eis a capa e duas páginas do
Boletim Informativo:
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Salão Nobre/APM – centro a
Sra Risoleta. À sua esq.
1ª fila: Cmt EsFO/RJ,
Cap Mário Lopes, Cap Albano,
Ten Lucienne;
à dir – Cel Klinger,
Prof Madalena, Maj Vidal,
Cap Moreira, Ten Dulcinéia .
À retaguarda da esq p/ direita:
Ten Severo, oficial EsFO,
Maj Gomide e Cap Pimenta.

E
Encerramento
dos 1º Jogos
Tancredo Neves. Seguindo
tradição, de 9 modalidades,
triunfamos em sete: as três
provas de Tiro (Combate, Fuzil
e Revólver), Orientação, Judô,
Futebol de Salão e Atletismo.
Coube-nos o Troféu.

Eis alguns dos principais responsáveis pela elevada performance desportiva da APM
– esq p/dir – em pé: Cap Adauto, Cap Vidal, Cap Eleutério, Cap Mário Lopes,
Cap Paratela, Maj Gomide, TC Amauri c/esposa Márcia, Cap Albano, Maj Lagares;
agachados – Cap Álvaro, Cap Belione, Ten José Humberto,Cap Nunes, Profª Madalena,
Ten Maio e Prof Carlos Iwafune. O time era maior!
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RECORDAÇÃO AGRADÁVEL
No decurso dos “Jogos Tancredo Neves”, comemorei 46 anos – 06Out. Tal
era meu envolvimento que me esqueci da data. Porém, fui surpreendido com uma
homenagem na formatura da manhã, estando os atletas das duas Corporações. Falou
o Chefe da Delegação Carioca, ressaltando alguns episódios de minha carreira.
Emocionou-me, subidamente, a mensagem do representante da APM – o
Cadete CFO-3, da Polícia Militar do Pará: Aldecineide Cruz e Silva. Esse Cadete,
vibrante e inteligente, declarado Aspirante a Oficial, na bela solenidade de
12Dez86, atualmente Coronel da reserva da PM do Pará.
Transcrevo o pronunciamento do jovem Cadete, porquanto
representou a visão que a tropa tinha deste autor:
“ Sr Comandante – É incrível o destino, o mundo dá
muitas voltas! Como é que eu, oriundo do extremo norte
deste imenso País, além do Equador, próximo aos Andes,
venho hoje, em nome de centenas de Cadetes, Alunos,
Instrutores e Professores os quais nunca imaginava conhecer,
fazer uma homenagem a um homem que já é quase um
mito, pelos seus feitos, reconhecido pelos Policiais dos mais
distantes Destacamentos até esta Casa de Ensino? O Sr está
bem Comandante.

Aldecineide Cruz e Silva

Fazer um poema em homenagem ao Senhor é difícil, porque o Senhor já é
um poema. Sabe Comandante, nos lugares mais distantes, muito distante, lá na
linda Belém do Pará, está escrito em uma das salas de aula, em letras garrafais, a
seguinte frase: ‘SOU AMIGO DO HOMEM, E INIMIGO DOS SEUS PECADOS’,
e abaixo, Cel Klinger Sobreira de Almeida. Isso prova que o senhor está colhendo
frutos das sementes que plantou e com esta juventude estampada no rosto, ainda
vai ter muito que colher, com certeza até deste que lhe fala./Não é atoa que sempre
digo que o Sr tem todo direito de exigir que um jovem Cadete passe pela Pista de
Aplicação Militar com um tempo mínimo de cinco minutos e dois segundos, pois
em dos feriados deste, quando me sentei a uma das mesas do COPM, observei um
homem que dava inúmeras voltas ao redor da pista de atletismo, prestei atenção
naquele homem, e para minha surpresa era o Senhor, que podia estar em casa ou
em outro lazer. Daí Senhor Comandante, eu não duvido nada que o Sr consiga
vencer os obstáculos da PAM em menos de cinco minutos. /Todavia o poema se
torna fácil de fazer se nós relacionarmos o Senhor com os deuses da Grécia, com os
Astros, e todas as coisas que nos inspiram, com a sua simples pessoa. Assim, ofereçolhe o poema seguinte, de minha autoria e feito em sua homenagem, com o título
‘RELAÇÕES RECÍPROCAS’.
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– ‘Não sois Jesus Cristo, mas tendes o poder de fazer segui-lo os homens de boa fé;
Não sois Afrodite, mas o amor está vivo dentro de vós;
Não sois Hércules, mas sentimos a força na firmeza de vossas palavras;
Não sois Baco, mas vossos conselhos são doces como vinho;
Não sois Teseu, mas a coragem é constante em vossas atitudes;
Não sois Netuno, mas vossos exemplos arrastam como as fortes ondas do mar;
Não sois Pan, mas vossos elogios nos emocionam como uma música;
Não sois Minerva, mas vossa personalidade é admirada como bela obra de arte;
Não sois Cérbero, mas durante os longos anos de Polícia, nunca fraquejastes e
tivestes sempre êxito em vossas missões;
Não sois a Clorofila, mas transmites a nós a esperança de sermos sempre
vencedores;
Não sois um Planeta, mas sentimo-nos nas alturas quando por vós somos
homenageados;
Não sois a Luz, mas sempre procurais clarear o caminho de alguém;
Não sois uma Estrela, mas por mais distantes que estejamos, estaremos vendo
o vosso brilho;
Não sois um Rei, mas a humildade vos torna um verdadeiro soberano;
Não sois o Flamengo, mas corre um sangue tão rubro quanto contagiante de
amor, raça e fibra em vossas veias;
Não sereis o meu Comandante, mas eu fui, sou e serei sempre o vosso vibrante
subordinado.
FELIZ ANIVERSÁRIO, NOSSO CHEFE E LÍDER. ”
CORRESPONDÊNCIA DEZ/86
A APM sempre se notabilizou por seu quadro de Professores oriundo do
meio-civil. Essa política veio desde a fundação do educandário, Mar34, quando
nomes de grande projeção no meio acadêmico-universitário ingressaram na
instituição: José Lourenço de Oliveira, Yago Pimentel, Nivaldo Reis, Jurandir
Gonzaga Navarro, Bilac Pinto, Osvaldo Carvalho Monteiro e outros de notável
conceito intelectual...
Dentre os professores do meu tempo de Comando, todos de elevado renome,
tínhamos o Professor Manoel Mendes, magistrado da Justiça do Trabalho. Homem
sério, probo, educado e elevada inteligência. Lecionava, na área do Direito, para
o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais-CAO. Suas aulas eram magistrais.
Constituia um orgulho para a APM, tê-lo em seu Corpo Docente.
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Em 22Dez86, o Prof Manoel Mendes envia-me uma Carta manuscrita. Embora não seja acostumado nem me envaideça com elogios, devo confessar que, no
torvelinho das intrigas e calúnias oriundas dos radicais da esquerda em conluio
com alguns milicianos insatisfeitos com meus métodos, recebi a manifestação
transcrita como uma consagração do Corpo Docente.
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SEÇÃO IX
A MISSÃO TERMINA
A) DESPEDIDA DE COMPANHEIROS
13Jul84 – Início. 12Mar87 – Fim. Missão Cumprida.
O Governador do Estado, em Atos publicados no Minas Gerais de 26Fev87,
e transcritos no Boletim Geral da Polícia Militar-BGPM 040, de 27Fev87,
DISPENSOU o Coronel KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA do Cargo de
Comandante da Academia de Polícia Militar, e DESIGNOU, para substituí-lo o
Coronel MAURÍLIO MODESTO CUNHA.
A Cerimônia de Transmissão de Comando foi estabelecida para 12Mar87.
Nesse interregno, os companheiros, em inolvidável bondade, preencheramme de homenagens.
Em 08Mar87, domingo à noite, restaurante Rodeio. Jantar com a presença de
todos oficiais e professores da APM. Ao final, manifestação do Chefe da Divisão
Administrativa, que respondia pelo Subcomando, Maj Brizon:
“Senhores – Encontro-me, na qualidade de Subcomandante da APM, encarregado de dizer algumas palavras relacionadas com o motivo desta nossa reunião, hoje.
Todos nós sabemos que o nosso Comandante, em face de dispositivo regulamentar,
passará à reserva remunerada dentro de poucos dias e, por conseguinte, passará o
Comando da Escola ao Sr Cel Maurílio, aqui presente. Face aos inúmeros compromissos assumidos neste final de Comando, acumulado com as atribuições da Chefia
do Estado Maior, somente encontramos a data de hoje para que pudéssemos desfrutar da presença de nosso Comandante e familiares, no convívio mais íntimo. É por
isto que estamos aqui reunidos hoje, Sr Comandante. É por isto que aqui estão os
seus oficiais, que serviram sob vossa égide nestes dois anos e oito meses à frente da
Academia. É por isto e por muito mais que se fazem também aqui presentes alguns
dos oficiais seus amigos para esta confraternização. Desculpe-nos se este evento vos
causa surpresa. O que gostaríamos, e falo sempre em nome dos oficiais da APM, é que
este momento fosse recoberto de simplicidade como simples é este oficial que vos fala,
não procurando rebuscar formalidades e nem cobrir de vernáculos profundos esta
mensagem.O que pretendo, antecedendo a vossa despedida do dia a dia na Corporação, é traduzir aquilo que vai nos nossos corações. Entendemos que parte o homem
para outro setor da vida privada, mas fica na nossa Corporação, fica em cada um
de nós, a vossa marca da realização de uma obra inigualável. Senhor Comandante:
Não é hora nem lugar de relembrarmos os seus feitos e suas realizações, e nem pretendemos enumerá-las aqui. É hora, sim, de dizer-vos que nós, seus comandados, seus
oficiais representando a sua Academia de Polícia Militar, aqui estão presentes para

773

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
825
Book -AndarilhoKlinger.indb
773

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:41:17
10/05/22
15:48

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

render-vos uma homenagem simples, porém justa e merecida, que representa
o sentimento de cada um de nós. Sr Comandante: Para que esta noite fique
registrada em vossa memória, passamos às vossas mãos, um mini busto do
Alferes Tiradentes.
E porque seus oficiais assim decidiram? Por que foi com vossa inteligência e tirocínio que o idealizastes para que, sabiamente, pudésseis premiar aquelas personalidades que merecessem tamanho reconhecimento da
APM e da PMMG. Este é o símbolo que representa nosso Mártir Maior.
Assim, como fizestes questão em premiar, de reconhecer pessoas e entidades, oferecendo-lhes este símbolo, da mesma forma, nós, seus oficiais,
gostaríamos que o levásseis para o vosso lar.
E ainda, Sr Comandante, também não poderíamos esquecer de uma pessoa
muito importante neste cenário. Trata-se de vossa esposa, Dª Zaíra. Vós mesmo já
dissestes algumas vezes que “atrás de um grande homem há sempre uma grande
mulher”, e é o presente caso. Dª Zaíra: o nosso convívio constante vai nos deixar saudades profundas. E para que não esqueças de nós, o que sabemos que não ocorrerá,
as nossas esposas, namoradas e amigas aqui presentes, lhe oferecem uma lembrança,
com seus nomes gravados. Quando sentirdes saudades, possas lembrar delas, através
de seus nomes gravados num símbolo material.
E para terminar esta mensagem, Sr Comandante, elevamos nossos pensamentos
a Deus para agradecê-LO a oportunidade que nos deu de estarmos e convivermos
com vossa pessoa. ”
10Mar87 – manhã de terça-feira – Ginásio Poliesportivo/APM, lotado de oficiais, professores e alunos. Meus familiares e amigos presentes. A APM, sob a coordenação do Relações Públicas, Cap José Guilherme, novamente surpreende-me.
À semelhança de um programa de televisão muito conhecido à época, faz uma
montagem de minha trajetória – desde a infância, chegada à APM-Mar58, e lances da carreira profissional.

O Veterano Atleta e Técnico
de Voley – Cap Mário Lopes
– trouxe uma representação
de seus pequeninos alunos
para uma homenagem
ao Cmt Klinger
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Ao centro Cmt Klinger. À sua direita, assentados, seu genitor
– 1º Ten Ref Sebastião Machado de Almeida e sua esposa Perina Rosa de Almeida (minha
Mãe voara rumo à Pátria Espiritual, 23Abr51. Perina fora minha 2ª mãe).
À esquerda, minha esposa Zaíra, filhas Suzana e Simone, e filho Alexandre.

Dentre as dezenas de amigos
presentes, oVenerável de
minha Loja Maçônica
– o saudoso Darci de Souza.
À direita: Cel Ellos.

Ao final da surpreendente cerimônia de
despedida, em que a vida do
Cel Klinger foi reconstruída com
diversas representações, um quadro
artístico da lavra do
Cadete CFO-3 – Ysley de Santana,
foi ofertado ao homenageado.
Uma manhã inesquecível em que tivemos
diversos pronunciamentos tocantes, mas
um deles, do Maj Capelão,
Padre Luiz De Marco, manuscrito e
pronunciado com voz que denotava
saudade, comoveu-me em especial.
Vou reproduzi-lo como o tenho em meus
guardados dos pretéritos mais queridos.
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ALGUMAS MANIFESTAÇÕES DE 10MAR87
1) Maj Hindemburgo Prado Brizon – Chefe Divisão Administrativa
“Senhor Comandante – Tentamos relembrar em poucas pinceladas o cenário de
sua vida profissional, fatos relevantes que marcaram os seus 30 anos de Polícia Militar.
13 de julho de 1984 – 12 de março de 1987
Dois anos e oito meses convivemos sob seu Comando nesta Academia de
Polícia Militar, onde assistimos um rosário de realizações no campo educacional e
administrativo. / Sob sua égide, aqui vimos plantada a semente de uma autêntica
Universidade de Segurança Pública que já germinou e que florará, projetando os
anseios de segurança através dos Sargentos e Oficiais formados neste TEMPLO
DO SABER. / Chega ao final a obra que lhe coube realizar. /Segue o homem a sua
jornada pela vida; deixa-nos o que de melhor um profissional pode legar: o seu
exemplo de Chefe e Líder, o seu trabalho profícuo e abundante, e a sua inteligência
expressa em autêntico acervo literário. /Obrigado Cel Klinger pelo altruísmo com
que comandou a APM e pelas ideias aqui implantadas. Pode ter a certeza de que
os seus ensinamentos não foram e nunca serão esquecidos./E para que esta data
de hoje seja um marco na vida de nossa Escola, faremos chegar até as mãos de
nosso Comandante, simbolizando o agradecimento por tudo aquilo que fez pela
APM e pela Polícia Militar, a figura do Alferes Tiradentes, talhada em pedra sabão,
através dos Cadete Rezende (CFO), Cabo Wagner (CFAS) e Sd Camilo (CIBOM,
símbolo este que gostaríamos que colocasse em lugar de destaque em seu lar e que
traz gravado os seguintes dizeres:
‘Ao Cel Klinger,
Apóstolo do dever, a sua crença inquebrantável na profissão e o seu exemplo
de homem público o tornaram digno de admiração e do respeito daqueles que
tiveram a ventura de ser seus comandados e que compartilharam da edificação
de sua obra imperecível na Academia de Polícia Militar. Com a homenagem e o
reconhecimento dos Oficiais, Professores, Instrutores, Cadetes, Alunos e Praças
da APM’ 10Mar87. ”
2) Mensagem do PCS – Sargento Américo
“APRENDA A DIRIGIR PALAVRAS DE LOUVOR A TUDO O QUE É
BONITO E BOM.
NÃO RETENHA SEUS SENTIMENTOS DE GRATIDÃO E LOUVE TUDO
O QUE CONTRIBUI PARA A BELEZA E O BEM-ESTAR DA HUMANIDADE.
NÃO SE CALE DIANTE DO QUE É BELO. DÊ EXPANSÃO AO LOUVOR QUE
PROVÉM DE SEU ÍNTIMO, EM FAVOR DE PESSOAS E COISAS.
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A GRATIDÃO TRAZ ALEGRIA À VIDA!
CULTIVE A VIRTUDE DO LOUVOR ESPONTÂNEO E SINCERO, E
VOCÊ AUMENTARÁ O NÚMERO DE SEUS AMIGOS. ”
“Senhor Comandante, aqui aportastes em meados de 84, vinheis de muitas
jornadas, vosso trabalho profícuo e incessante, já há muito, encontrava eco em
outros setores de nossa Milícia, pois acabáveis de passar o Comando do Policiamento
da Capital, onde vosso dinamismo, experiência, altruísmo e acendrado amor
à causa pública, fizeram nossa Corporação mais dinâmica e a atividade fim foi
impulsionada, com reflexos altamente positivos, junto à comunidade mineira./Ao
retornardes a esta Casa de Ensino, onde nos idos de 74 e 75 fostes Chefe da Divisão de
Ensino, trazíeis ideias novas, fundadas na longa experiência operacional e em vossa
capacidade de criar./ A arrancada não tardou a acontecer, estabelecidos os objetivos,
todos os segmentos deste cinquentenário Templo do Saber foram reestruturados, o
ensino redimensionado e voltado para a nova realidade; o Corpo Docente ampliado.
Paulatinamente a estrutura orgânica da Escola foi-se adequando: Ressalte-se na
área administrativa a recomposição e aumento do quadro de pessoal. As instalações
físicas foram reestruturadas e ampliadas.
Senhor Comandante: Falar de vossas qualidades e de vossos feitos, torna-nos
uma tarefa difícil e podemos incorrer em erros. Não vamos alongar. Já no limiar
de vossa brilhante carreira, nos quadros de nossa legendária Corporação, desde a
década de sessenta, como Delegado Especial de Polícia, nos Vales do Rio Doce e
Jequitinhonha, e, posteriormente, em cargos de Chefia, Comandos de Unidades,
culminando com o cargo de Chefe do Estado Maior, fostes autêntico Soldado; de
vossos atos sempre irradiaram otimismo, lealdade aos Chefes e Subordinados,
dedicação integral, que impregnaram e contribuíram decisivamente para a nossa
profissionalização./ À guisa do momento, nós, os Subtenentes e Sargentos, os Cabos
e Soldados, não poderíamos deixar de vos dizer algumas palavras. Dizermos que
foi honroso trabalhar sob vosso Comando; que o trabalho, a lealdade aos Chefes,
o esforço dentro dos limites individuais, serão nosso fanal para que esta EscolaUniversidade de Segurança Pública, continue a irradiar conhecimentos em prol de
uma Polícia Militar sempre pujante.
Senhor Comandante: Sabemos não oficialmente, que estais se transferindo
para a reserva. Vossa juventude, capacidade de trabalho e inteligência certamente
serão aproveitados em outros ramos da atividade humana. Sabemos que com muito
amor e dedicação desenvolverás tais atividades, comportamento inerente ao ser
humano que cumpre com esmero sua predestinação, contribuindo para a trajetória
evolutiva da existência da humanidade. / Ao ensejo, nossos agradecimentos pelo
trabalho dignificante que realizastes na Corporação e, especialmente, nesta Casa
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de Ensino./ Também estendemos nosso reconhecimento à vossa família na pessoa
de vossa inseparável esposa e companheira Sra Zaíra, pela participação efetiva nas
atividades Cívico-Sociais da Escola, e principalmente pelo esforço desprendido na
realização de três inesquecíveis Festas Natalinas destinadas às nossas famílias.
Muito obrigado, Senhor Comandante. Que vossa estrela continue a brilhar em
outras plagas sempre sob a Proteção de Deus. ”
3) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos-CFAS
“Nós, Alunos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos,
rendemos nossas homenagens ao Senhor Coronel Klinger Sobreira de Almeida,
este grande Comandante e Líder, pelo ingente impulso ao ensino da Academia de
Polícia Militar. E, em especial, à formação dos futuros Sargentos, considerados a
‘Mola Mestra’ da Corporação./ Nosso apreço e admiração pelos relevantes serviços
prestados à comunidade mineira no campo da Segurança Pública. Que Deus o
ilumine! ”
4) Centro de Instrução de Bombeiros-CIBOM – Maj Reinaldo Veriano
“O homem é eterno quando a sua obra é imortalizada. E a vossa obra, Senhor
Comandante Klinger, assim se tornou porque foi talhada no mármore e encontrou
na pedra a forma de vosso saber. Vosso trabalho foi feito com amor, garra, alegria,
experiência e, por isso, uniu-nos em torno do mesmo objetivo. E este objetivo tem
para nós um nome que é CIBOM. O Centro de Instrução de Bombeiros pelo qual
vós tanto fizestes e engrandecestes nestes dois anos e oito meses que estivestes como
timoneiro desta grandiosa embarcação chamada Academia de Polícia Militar.
/ Ao Senhor o nosso reconhecimento e nossos cordiais agradecimentos por tão
grande esforço desenvolvido em favor do CIBOM, e por que não dizer do Corpo de
Bombeiros. Muito obrigado. Belo Horizonte,10 de março de 1987. ”
5) Mensagem do Major QOS – Renildo Buczynski
“Senhor Cel Klinger: Para dizer a verdade, não pretendemos pronunciar
um discurso, e sim externar a alegria que se apodera de nós ao representarmos
a Formação Sanitária desta APM, composta de Médicos e Dentistas do mais
alto nível, bem como desses funcionários incansáveis que são, em parte, a razão
de nosso sucesso. Outro colega, tenho certeza, se saíria com brilho e propriedade
desta tarefa... Entretanto, em que pese o prejuízo que se impõe à solenidade, pela
minha escolha, venho dela tomar parte com viva satisfação, pelo que entendo do
seu significado. /Aproveito a oportunidade de agradecer a homenagem que dias
atrás fomos alvos e dizer que muito devemos a esses brilhantes oficiais de saúde,
bem como a Dra. Rita de Cássia e ainda esses incansáveis funcionários. No entanto,
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se os colegas me permitem, quero aqui ressaltar o nome do
Cap QOS Sebastião José Soares pelo modo como imprime um
excepcional ritmo de trabalho em seu setor, trazendo com isso
o bom desempenho da nossa Formação Sanitária, pois é, fora
de dúvida, que se nossa irmã ‘A Medicina enxuga lágrimas,
nós, da Odontologia, abrimos sorrisos’. Que essa homenagem, como é vosso desejo,
se estenda a todos os componentes da Formação Sanitária! / Quando se fala nos
grandes nomes das Polícias Militares em nosso país, corre-nos à mente o nome
do Cel Klinger, por isso afirmo que nossa Academia sentirá profundamente a sua
ausência e a perda será irreparável./ Senhor Coronel, a criatura humana é sensível
às sugestões, bem como aos exemplos que emanam das pessoas que a cercam; por
isso, coronel, podemos afirmar que absorvemos, e muito, a energia criadora que
emana de vossa inteligência, e prometemos usá-la sempre em prol de uma pequena
grande Polícia Militar, como é seu desejo./ Cel Klinger, lamentamos que muitos de
nossos colegas não tenham podido, como nós outros, colher dessa fonte inesgotável
os seus sábios ensinamentos. Queremos agradecer o apoio e a confiança que nos
foi depositada, dizendo que tudo procuramos fazer para que esta confiança fosse
correspondida. Talvez seja este o último encontro. As contingências do trabalho e a
luta pela vida trazem a separação inevitável e tristonha, mas as grandes amizades
são inquebrantáveis./ Temos a certeza de não ser este o momento do Adeus, pois
o Adeus não existirá, e estaremos juntos em Espírito, em momentos Vividos em
Ideal. Queremos registrar aqui a nossa palavra de Saudade, e oferecer-lhe, nesta
oportunidade, a nossa Homenagem Especial, que, apesar de simples, carrega um
grande significado, que é toda nossa admiração e respeito. ”
Em 10Mar87, todas as equipes me ofereceram lembranças: álbuns de
fotografias e símbolos representativos da categoria. Exemplo: Equipe de Tiro
Ao final das manifestações, o Subcomandante passa
p
à minhas mãos o símbolo-maior:
o tradicional Portão
P
de Entrada da AcadePolíci Militar, confeccionado em
mia de Polícia
“P
“Pedra
Sabão”, de Ouro Preto.
Guardo-o
G
inteiriço, apesar
d inúmeras mudanças de
das
d
domicílio,
por todo o Brasil,
de
desde
1987. Algumas fraturas,
m tem resistido.
mas
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Mensagem do Mestre das Atividades de Bombeiro – Maj Aribaldo
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B) PASSAGEM DE COMANDO
12Mar87 – 10h00 – na forma regulamentar, em cerimônia presidida pelo Cel
Leonel Archanjo Affonso, Cmt Geral, o Cel Klinger Sobreira de Almeida transmitiu
o Comando da Academia de Polícia Militar ao Cel Maurílio Modesto Cunha.
Li pessoalmente minha Mensagem de Despedida, publicada no Boletim
Especial nº 006, 12Mar77. Eis o texto integral:
“O homem, definia Teilhard Chardin, é um ser vivo, reflexivo e crítico. O
dom da reflexão, acrescentava o Sábio, acarreta-lhe duas temíveis propriedades: a
percepção do possível e a percepção do futuro.
Profissional de Segurança Pública, vivenciado por mais de cinco lustros no
combate diuturno aos fenômenos da violência, tanto no interior como na Capital,
aqui cheguei, no dia 13 de julho de 1984. Preocupado, confesso.
A dupla percepção – do possível e do futuro – norteava a dimensão das
preocupações deste ser pensante.
Grave e séria a responsabilidade que me era acometida.
Antes, eu vivera mais a polícia das respostas imediatas. A Polícia-Ação que
tranquilizava pela presença dinâmica; que se antepunha, como sentinela imbatível, à
ruptura da ordem pública. A Polícia-Reação que, eclodido o delito nefasto, vinha de
encontro ao malfeitor, buscava-o; que reconstruía a malha da ordem pública violada.
Antes, eu vivera, no mor das vezes, a Polícia do conceito operacional concreto,
veloz, de resultados prontos, visíveis e imediatos. A Polícia exigida, avaliada e
cobrada sem tréguas.
Antes, formulara concepções operacionais, e muitas, diante da percepção dos
riscos possíveis, das hipóteses violentas previsíveis, consentâneas com os recursos
disponíveis, sempre parcos e escassos. E foi no torvelinho da luta diária, insana
e sem quartel, que floresceram as teorias-práticas da Segurança Pública Valor
Comunitário, da manutenção da ordem pública como exercício dinâmico do Poder
de Polícia, da mensuração do desempenho operacional resultante da combinação
das variáveis Prevenção-Repressão, da concepção da Malha Protetora, das funções
social Centrípeta e Centrífuga.
Antes, não havia tempo para lincear o futuro. Era tão somente a percepção do
possível. Contudo, convocado para comandar a Academia de Polícia Militar, eis-me
diante, não só de uma, mas das duas temíveis propriedades:
– a percepção do possível;
– a percepção do futuro.
Sim: a Academia é o futuro da Polícia Militar.
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Sim: a Academia é um pouco de resposta presente aos anseios de Segurança
da comunidade mineira. Porém, a Academia é, acima e sobretudo, a resposta
futura aos anseios de Segurança dos próximos anos, das próximas décadas, do
próximo milênio.
Quais os riscos da sociedade futura?
A que nível de paroxismo chegará a violência-terror hoje imperante?
O desafio para comandar a Academia de Polícia Militar fez-me refletir com
extensão e profundidade. Em turbilhão, perpassou-me pela mente a realidade atual:
– o fenômeno da urbanização inconsequente, com todas suas mazelas e
podridões (as fétidas favelas, o menor abandonado, as famílias famélicas a revirar
monturos e lixeiras; enfim, o império da miséria absoluta);
– o fenômeno da urbanização descontrolada com o excessivo adensamento
populacional, o superpovoamento, transformando o próprio ato de viver em
sinônimo de risco contínuo e permanente;
– o fenômeno do desequilíbrio ecológico, com a destruição das florestas, o
exaurimento dos mananciais, a poluição do meio ambiente;
– o fenômeno do domínio do automotor que, ao invés de instrumento utilitário
do mundo hodierno, tornou-se a grande epidemia ceifadora de vidas neste século;
– o fenômeno da degradação dos costumes, da ruptura das instituições e valores, seara fértil para a germinação da criminalidade do terror, onde, no embalo do
tóxico, os direitos fundamentais à vida, à honra e à propriedade perderam sentido.
E a realidade atual – desfiada, cotejada e meditada – deu-me a percepção
do futuro. Então, daí, a grave e séria responsabilidade de comandar a Escola que
forma, especializa e aperfeiçoa os Técnicos e os Engenheiros da Manutenção da
Ordem Pública.
Por isto, meus companheiros, dizíamos, em nosso discurso de posse, que
tínhamos de transformar esta Academia numa Universidade de Segurança Pública.
Tínhamos o dever de entender e compreender que preparávamos profissionais e
chefes não para o agora da Segurança Pública – que já é complexo e aterrador – mas
edificávamos, nesta forja de labor, o policial-militar da comunidade futura; que aqui
construíamos a Polícia Militar ágil e competente para atuar nos grandes cataclismas;
a Polícia Militar para cumprir o seu papel numa sociedade informatizada; a Polícia
Militar para defender e proteger contra a criminalidade organizada, sofisticada em
meios e cada vez mais insensível aos valores humanos.
Foram dois anos e oito meses. Ao lado dos companheiros incansáveis,
tentamos plantar o ideal da Universidade de Segurança Pública: a escola que
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transmite o conhecimento, a escola que gera o conhecimento, a escola que interage
o conhecimento... A semente foi plantada, ainda está brotando, tênue e incipiente.
O cinquentenário do educandário dos que nos antecederam não parou em sua
marcha ascensional, ao contrário, está angustiado, inquieto e sequioso de patamares
mais altos.
O novo perfil estrutural-funcional, com a Divisão de Pesquisa, e os novos
Centros instalados nestes dois últimos anos, apenas começou, há de completar-se
até 1989 com as novas Divisões e os Centros de Altos Estudos de Segurança Pública
e de Especialização e Extensão. A nova sede – a Universidade de Segurança Pública
projetada para Vespasiano, há de sair das pranchetas e tornar-se realidade com os
lúcidos chefes que, em breves dias, assumirão a responsabilidade de condução da
Polícia Militar do ano 2.000.
Caro Cel Maurílio Modesto Cunha, é com entusiasmo, vibração e fé nos
altos destinos da Polícia Militar que lhe transmito o Comando da Academia de
Polícia Militar.
Muito bem se houve, com descortínio e inteligência, o Sr Cel José Braga Jr,
futuro Comandante-Geral, em entregar-lhe o Comando deste Templo do Saber.
Nós – seus contemporâneos e amigos – sabemos de seu valor, sabemos de sua
inteligência, sabemos de seu espírito aberto às indagações e aos questionamentos;
sabemos de sua constância, de sua pertinácia, de sua tenacidade, de sua vontade
incoercível. Sabendo tudo isto, conhecendo-o na sua substância e nos seus ideais,
nós, todos nós milicianos, que amamos nossa instituição, nossa terra e nossa gente,
sentimo-nos tranquilos e confiantes. A nau estará entregue a um timoneiro seguro. A
trajetória evolutiva desses gloriosos 53 anos de existência encontrará, na sua pessoa,
chefe formado do cadinho da experiência e do ideal, o grande mestre, o grande
impulsionador, o líder audaz e arrojado.
Parabéns, Cel Maurílio, por sua escolha e investidura neste grande Comando.
Felicidade é o que lhe desejo!
Meus Chefes e meus Camaradas,
Companheiros de jornada,
Nenhum homem constrói solitariamente. Nenhuma obra se ergue na solidão.
Tudo o que existe é produto do esforço solidário, da interação de ideais, da
participação otimista, ou até pessimista, pois este, desacreditando ou negando, nos
anima, nos dá força e nos impulsiona rumos ao objetivo. Cheguei ao final da obra
que me coube. Pequena e ínfima parcela face a incomensurável grandeza do todo.
O caminho percorrido teve acertos e falhas, estas certamente em maior número e
de minha inteira responsabilidade. Contudo, os acertos, as vitórias, as conquistas,
ou seja, o que foi edificado, material e imaterialmente, devo-o à solidariedade e à
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participação dos companheiros de jornada: Oficiais, Professores, Instrutores, Praças
e Funcionários Civis desta Academia de Polícia Militar. Devo-o aos companheiros da
Polícia Militar que, cônscios do papel transcendental desta Escola, jamais faltaram
em apoio e incentivo. Devo-o às forças vivas que compõem o tecido social de nossa
terra, às instituições e às pessoas que a nós se ligaram.
Devo-o às dedicadas esposas dos Oficiais e Praças, partícipes de grandiosas
e memoráveis jornadas de congraçamento, de confraternização, de solidariedade
moral e social.
Devo-o à minha esposa – Zaíra Assis de Almeida – que, como sempre, se
empolgou com a obra do Comando e a ela se dedicou e devotou todos os instantes e
todas as fibras do corpo e da alma. Devo-o aos meus familiares.
Devo-o, principalmente, ao Chefe e amigo – Cel Leonel Archanjo Affonso – que
me confiou este Comando, que acreditou em meus ideais, que me apoiou e me deu
suporte espiritual e material. Devo-o a este Chefe insigne que chega, na claridade
e no esplendor ao ocaso de seu profícuo triênio de Comando, legando aos pósteros
obras consolidadas, sedimentadas e cristalizadas em profundas raízes. Devo-o a este
que transmite ao seu sucessor uma Polícia Militar unida, coesa e monolítica.
A devoção implica em gratidão.
A gratidão é influxo positivo. É corrente de força. É energia vitalizadora.
A gratidão expressa-se por uma palavra simples, mas de conteúdo gigante
e infinito, quando brota da sinceridade que vem do peito. Esta palavra se chama
‘OBRIGADO’.
Obrigado, Oficiais, Praças, Instrutores, Professores e Funcionários Civis desta
Academia.
Obrigado, companheiros da Polícia Militar.
Obrigado, organizações civis, públicas e privadas de nossa comunidade.
Obrigado, Fundação João Pinheiro.
Obrigado, companheiros da Polícia Civil, em cujo Chefe, íntegro e exemplar,
deposito meu agradecimento: Dr. José Rezende de Andrade.
Obrigado, companheiros da Polícia Federal, que têm, na pessoa do incorruptível
Dr. Renato Surette, o símbolo vivo do lídimo e autêntico policial que não se verga aos
acenos da vaidade tola, da vã ambição.
Obrigado, companheiros das Forças Armadas, a cujo Chefe maior nestas
montanhas – Gen Divisão Carlos Tinoco Ribeiro Gomes – Cmt da 4ª Divisão do
Exército, rendo minhas respeitosas homenagens e o meu preito de reconhecimento
por tudo que ele representa em dignidade e honradez.
Obrigado, meu Comandante-Geral – Cel Leonel Archanjo Affonso.
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Agora, na qualidade Comandante, deixo o cenário desta Academia. Deixo o
mesmo cenário que acolheu o jovem de 17 anos, naquele distante 1º de março de
1958. Deixo o cenário onde, como na escola de Saint Exupéry, ‘ao mesmo tempo
em que os músculos, eu construí uma alma’. Deixo o cenário que me deu a seiva
para a vida profissional. Porém, aqui permaneço num enlace espiritual, como aqui
permaneceram e permanecem todos os que um dia pisaram este chão sacrossanto.
E, ao deixar o cenário, dirijo a derradeira mensagem aos meus alunos:
Alguns, já velhos servidores que retornam à escola na busca de novas luzes do
saber e novos patamares na carreira;
Outros, jovens que chegam à Polícia Militar, que, ainda incipientes, caminham
no limiar da trajetória de profissionais de Segurança Pública.
Meus Camaradas,
Vivemos, no mundo contemporâneo, um ambiente de crises.
A pátria não está imune aos vendavais que assolam a humanidade.
No Brasil vivemos crises, e muitas. Turbilhões de crises. Crise política.
Crise econômica. Crise social. Crise de valores. No redemoinho das crises, no
seio das procelas que elas provocam, surgem os profetas do caos, os destruidores
de instituições, os depredadores da vida. Contudo, a contrapor-lhes, emergem os
homens e as instituições sólidas que garantem a travessia das crises, que avalizam a
caminhada e a chegada à terra da promissão.
A Polícia Militar, cuja base institucional é o binômio hierarquia-disciplina,
constitui-se uma dessas instituições que avalizam a caminhada, que garantem a
travessia. Por isto, existem agentes e profetas do caos inquietando-a, rondando-a,
tentando penetrar-lhe a cunha da discórdia, da cizânia. Por isto, tentam solapar-lhe
os pilares da hierarquia e da disciplina. Por isto, assoalham mentiras soezes.
Ora, é nesse quadro de crises, mudanças e inquietações sociais, quando a
Polícia Militar persiste monolítica em defesa da ordem e dos valores da comunidade,
que avulta e cresce o papel dos alunos que, anualmente, frequentam esta Escola, e
daqui saem para comandar desde pequenas frações aos mais elevados escalões. Ao
aluno da Academia, seja Sargento ou Oficial, cabe levar e renovar a mensagem de
fortalecimento e coesão da Instituição que o imortal Alferes Tiradentes nos legou.
Cabe fazer irradiar as novas técnicas, as novas ensinanças, as novas doutrinas...
Cabe-lhe o principal e fundamental papel de preservar os valores basilares da
Instituição:Hierarquia e Disciplina, pois a comunidade precisa e necessita, mormente
nas épocas de crise, de uma Polícia Militar forte, coesa e disciplinada para manter a
ordem, impedir o caos, protege-la e socorrê-la.
Este é o dever de alerta que compete a cada aluno desta Academia. É o alerta
que vos dou na minha última palavra de Comandante.
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Encerrada esta jornada, sequência de muitas jornadas pretéritas, devo
continuar minha travessia, ou seja, a busca de novas e mais desafiantes missões,
pois o homem, no seio da obra do Criador Incriado, enquanto vivo não para, precisa
seguir, necessita alcançar novos páramos; sua grandeza, na transcendental visão do
filósofo, consiste em ‘ser uma ponte, e não, um ponto final’.
Partindo, relembro o início, 13Jul84, quando invoquei a Deus no magistral
poema de Gabriela Mistral. E Deus nos fez presente em todos os momentos. Sob
o vidro transparente de minha mesa de trabalho permaneceu, desde 10Dez84,
a mensagem das crianças da Escola Estadual Prof Guerino Casassanta. Esta
mensagem constituiu-se em meu guia e fanal, na aurora de cada dia. Foi minha
prece matutina.
As crianças mensageiras passaram um dia neste Templo do Saber, e, ao se
despedirem, me entregaram:
Comandante Klinger,
‘Em tudo que ames,
Deus te conduza.
Com quem vivas,
Deus te aperfeiçoe.
No que saibas,
Deus te aproveite.
Onde fales,
Deus te inspire.
No que faças,
Deus te esclareça.
Em tudo que peças,
Deus te dê o melhor! ’
Esta é a prece das crianças.
Esta é a prece em que me sintonizei na comunhão espiritual de todos os
instantes, de todos os dias. É a prece que me inspirou na ação.
Deus se fez presente neste Templo do Saber. E rogo que Ele continue na jornada
espinhosa e árdua, mas gratificante, que o meu sucessor – Cel Maurílio – ora inicia.
Adeus, Camaradas! ”
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CAPÍTULO 18

O ANDARILHO NA RETA FINAL

SEÇÃO I
SITUAÇÃO “SUI GENERIS”
Mar/87 – O Cel Dorgival Olavo Guedes – Chefe do Estado-Maior/PMMG –
alcançara o tempo de serviço, e fora exonerado do cargo, com transferência para
o QOR.

Em cerimônia na Academia dee
Polícia Militar-APM, presente o
Cmt Geral e outras autoridades,
inclusive o SSP – dr José Rezende
de Andrade – o Cel Dorgival
despediu-se da PMMG em
emocionante discurso. Na ocasião,
o Cmt Geral, emitindo caloroso
elogio, historiou a carreira do
bravo Soldado que trilhara todos
os cursos da PMMG em 1º lugar, e
se projetara, nos vários comandos
exercidos, como profissional de
primeira estirpe.
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Segundo a Lei Básica/PMMG, vigente à época, o Chefe do Estado-Maior era
nomeado pelo Governador do Estado, ouvido o Cmt Geral.
O Chefe do Estado-Maior, por dispositivo regulamentar, Subcomandante
da Corporação, tem precedência sobre todos os coronéis, e subordina-se
diretamente ao Cmt Geral. Coordena a atuação da Polícia Militar em todos
os aspectos administrativos e operacionais, subordinando-lhe as Diretorias e
Comandos Operacionais.
A Chefia do EM cargo de confiança do Cmt Geral, quando exercido com eficiência, eficácia e efetividade, alivia-o para a plenitude das atividades político-estratégicas de interesse e fundamentais ao desenvolvimento da instituição (políticas de
valorização dos recursos humanos, salários, promoções, situação estrutural etc.).
Com a transferência do Cel Dorgival para o QOR, este autor, na situação de
coronel mais antigo, passou a responder pela Chefia do EM até que o Cmt Geral
definisse com o Governador Hélio Garcia a substituição. Como esclareci, o Chefe
EM tem precedência sobre os demais em razão do cargo, mesmo que seja o mais
novo dos coronéis, ou tenente-coronel promovido para ser designado ao cargo.
Assim, o Cmt Geral, ao escolher seu Chefe de EM, não tinha nenhuma obrigação
de seguir lista de antiguidade.
Tão logo comecei a responder pela Chefia, o Cel Leonel convocou-me ao seu
gabinete, convidando-me para o Cargo, o que implicava em minha exoneração
do Comando da APM. Não tinha condições de recusar. Era o convite do colega
de Ginásio, do amigo e Chefe, que estava no seu último ano de Comando, tendo
pela frente monumentais desafios. Outrossim, seria o ápice de minha carreira
policial-militar.
Disse-me ele que levaria o Ato de Designação, juntamente com o de
Exoneração do Comando da Academia ao Governador Hélio Garcia. Na ocasião,
lembro-me, alvitramos quem poderia assumir a APM para continuidade das
ações que estavam sendo desenvolvidas e de grande repercussão na Corporação.
O que deveria ter sido despachado de imediato, ou seja, assinatura do Ato de
Nomeação e publicação no Minas Gerais, assim como o de exoneração do Comando
da APM, ficou, inexplicavelmente, guardado nos escaninhos do Palácio da Liberdade. Aí, mais uma vez, o Cel Leonel demonstrou sua grandeza de caráter. Interpelou
o Governador. Este, frágil de caráter (dado ao excesso de Wisky com alguns áulicos
do poder), como o sabíamos, tergiversou, alegando que estava com problemas políticos para designar o Cel Klinger, e questionou se não havia outro nome.
Embora decorridos mais de trinta anos desse fato, eis, mais ou menos, o que
me foi relatado pelo Cel Leonel. Explicou ao Governador que o Cargo de Chefe
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do EM não tinha qualquer conotação política. Deveria ser preenchido por oficial
do último posto; experiência, e de intensa e contínua vivência administrativooperacional; conduta profissional ilibada e liderança incontestável. Além disso,
impunha-se que estivesse sintonizado com as políticas de comando e fosse de
absoluta confiança do Comandante-Geral. O Governador ficou indeciso, pois
me conhecia sobejamente desde o Governo Tancredo Neves, e de seu tempo
de Prefeitura.
Sabia de minha capacidade para resolver problemas complexos e minha
isenção em questões políticas, inclusive, estando fora da Cadeia Operacional, fora
chamado para comandar operações onde os responsáveis falhavam.
Concordou com Leonel sobre minhas qualidades, porém continuou saindo
pela tangente com “o tal problema político”, e questionou se, dentre os 14 coronéis,
não haveria um outro.
Diante da indecisão do Hélio Garcia, que parecia influenciado por pessoas
bem próximas, o Cmt Leonel foi taxativo: – meu indicado, que preenche todos os
requisitos, é o Cel Klinger, mas se o senhor não quiser atender minha indicação, aí
está a lista dos coronéis, escolha o de sua confiança. Criou-se o impasse, porquanto
ele percebeu que escolha diferente poderia implicar no pedido de exoneração
do íntegro Cmt Geral que Tancredo Neves lhe legara. Então, questionou ao Cel
Leonel: – Se eu protelar e não nomear ninguém? Pronta resposta: – o Cel Klinger,
por Resolução Interna, será designado para Responder pelo Cargo de Chefe do EM,
como já o vem fazendo, por ser o Coronel mais antigo com precedência sobre os
demais. E o Governador achou a saída: – Então, fiquemos assim. E você me livra
de um problema.
O problema do Governador era a rede de intrigas dos áulicos palacianos; essa
fauna de indivíduos de baixo nível consciencial que povoa os arredores do Poder.
Quando soube da situação manifestei ao Leonel que iria pedir minha contagem
de tempo e sairia, deixando-lhe o espaço livre. Ele não concordou, acrescendo que a
PMMG não poderia ser submetida à vontade dos “mercadores da intriga”.
Posteriormente, passado uns três meses, havendo insistente convite para
assumir uma Diretoria de grande Grupo Empresarial, e encontrando dificuldades
no encaminhamento dos maiores e fundamentais projetos da Corporação, por
sabotagem da pequena, mas atuante, falange palaciana, reafirmei o desejo de me
livrar dos “canalhas”, porquanto minha contagem de tempo ultrapassava 33 anos.
Leonel, embora reconhecesse as dificuldades, insistiu que minha permanência
era imprescindível para o final de um Comando bem-sucedido. Orientou-me a
conversar com o amigo comum – General Tinoco, Cmt da 4ª DE.
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Marquei uma audiência com o General Tinoco, que sempre apreciara meu
estilo de Comando, desde a época do BPChq. Tive uma longa conversa, assistida
por seu Chefe de EM. Esclareceu-me que a pressão de alguns políticos ligados
à esquerda radical não era situação isolada. Estavam alinhados a um pequeno
grupo de companheiros da PMMG que ambicionavam cargos no futuro governo.
Longa conversa! Pude aquilatar o quanto o EB conhecia do “enredo sujo”.
O Gen Tinoco, ratificando sua confiança na dupla Leonel/Klinger, entendia,
apesar dos dissabores, que eu não poderia abandonar o amigo na reta final de
seu Comando.
Diante dos fatos, vi, como dever, continuar no cumprimento da missão:
plenitude no exercício da Chefia do Estado-Maior, cumulativamente com o
Comando da APM. Pesadíssimos os encargos, mas dispunha de excelentes
equipes. E as Forças Armadas, via Exército e Força Aérea, me prestigiaram: o
EB agraciou-me com a Medalha do Mérito Militar/1986, a FAB, com a Santos
Dumont, além de apoiar-me, com a cessão da aeronave Hércules para levar os
Cadetes da APM a Recife-PE. De outra parte, o Secretário de Segurança Pública
– Delegado José Rezende de Andrade – apoiava-me, incondicionalmente, como
explicito em algumas situações melindrosas.
Fui Chefe de Estado-Maior de Mar/86 a 16Mar87. Em Fev87, o Gov. Hélio
Garcia nomeou-me com retroação a Mar86. Todos, estupefatos! Na véspera da
posse do novo Governador, 1ª quinzena/ Mar87, pedi minha transferência para a
Reserva, e Hélio Garcia exonerou-me, juntamente com o Cmt Geral, Cel Leonel.
Situação “Sui Generis”!

Agraciamento
com a Medalha
Santos Dumont,
pelo Ministério da
Aeronáutica/1986.

794

Livro_Um
Andarilho da Policia_Ok.indd
846
Book -AndarilhoKlinger.indb
794

Pre 4_Carlaile

17/05/2022
14:41:21
10/05/22
15:48

UM ANDARILHO DA POLÍCIA

SEÇÃO II
DIRETRIZES PARA OS CORONÉIS
Em consenso com o Cmt Geral, entrei firme, dentro do meu estilo, visando
formar uma equipe construtiva do Alto-Comando. Dos 14 Coronéis, uns quatro,
cujos nomes eram bem conhecidos à época, “remavam contra a maré”. Contudo,
como me conheciam bem, dispuseram-se a colaborar. Preparei as diretrizes.
Nestas, como se pode ver, na sua reprodução nas páginas seguintes, enunciei, em
clareza meridiana, o que seria feito e como os Coronéis deveriam se posicionar no
cumprimento da missão.
07Abr87 – Entrava no segundo mês de Chefia do EM. Reuni os Coronéis
em meu Gabinete, exceto o Chefe do Gab Militar, que não pertencia à Cadeia de
Comando – gozava de status especial. Li, comentando cada tópico, as diretrizes
que seriam implementadas. Estas foram bem acatadas. No tocante ao uso de
veículo oficial para fins particulares, apenas um coronel, bem conhecido, foi
pilhado com a família, em um sítio, no fim de semana. Advertido, e teve a viatura
recolhida por 30 dias.
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SEÇÃO III
O ESTADO-MAIOR EM AÇÃO
A) ALGUMAS CONSTRUÇÕES LEGISLATIVAS
Reunindo as Seções do Estado-Maior, levantamos tudo que deveria ser feito
dentro de um processo evolutivo da Polícia Militar. Alguns esboços de Projeto
de Lei e de Decretos Governamentais foram preparados. No entanto, quando
enviados ao Governador para aprovação e/ou encaminhamento à Assembleia
Legislativa, notávamos um sistema de travamento no Gabinete Militar. Para
evitar atritos, após combinado com o Cmt Leonel, usamos uma estratégia: atrair a
atenção de um Assessor Jurídico do Governador (homem de confiança, inclusive
por parentesco, e probo; anos depois foi Desembargador do Tribunal de Justiça).
Assim, anulamos a influência dos adversos, porquanto nossos processos iam ao
Governador via esse Assessor, cujo nome, por uma questão ética, omitiremos.
À proporção que 1986 avançava, já estando eleito o candidato dos ambiciosos,
mais eles tentavam, infrutiferamente, travar a PMMG. Como era meu costume
fazer breves reflexões pessoais em meu caderno particular, reporto-me a esta de
23Nov86:
“... Numa Instituição militar só é cabível um Centro de Poder. O poder restante é
derivado e distribuído de forma harmônica, equilibrada e controlada. A pluralidade
de Centros de Poder leva a Instituição a perigoso descaminho. / A Polícia Militar atual
está minada. O Gab Militar transformou-se num Centro Paralelo de Poder. Esse fato
– lamentável desvio gerado por desmedidas ambições pessoais – está incentivando o
surgimento de tentativas de estabelecer Centros Periféricos de Poder. Essas tentativas
obrigam o Cmt Geral e o Chefe de Estado-Maior, cargo que exerço, a verdadeiros
malabarismos de contenção do desvio, o que implica em dispersão de esforços num
momento em que a Corporação precisa de energia bem canalizada encaminhamento
de grandes e imprescindíveis soluções estratégicas. É a lamentável realidade!”
1) Lei de Fixação de Efetivo para o exercício de 1987
Nosso Projeto foi inovador no tocante a alguns aspectos: a) introduzimos
no QOS o segmento de Psicólogos, no posto de 2º tenente, em número de 18; b)
definimos um quadro de Sargentos de Saúde para os Técnicos de Enfermagem
formados no curso específico da Corporação; (c) fizemos a previsão, no quadro
de oficiais, de 40 tenentes-auxiliares, prevendo o Decreto que criaria o Curso de
Habilitação de Oficiais, destinados aos Primeiros-sargentos, e praças em geral
com Curso Superior; (d) colocamos um aumento de efetivo de 4.000 militares,
fim de usá-lo como estratégia por ocasião da luta para reajuste salarial.
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Com efeito, nossos Projetos foram aprovados na Assembleia Legislativa,
tornando-se Lei com as inovações. No encaminhamento, abrimos mão do
aumento de efetivo, mantendo-o defasado, dentro da estratégia preconizada, e
que deu certo.
2) Reajuste Salarial
Na época, a fim de habilitar o Cmt Geral para discussão do aumento salarial
da tropa, estabelecemos uma inovação, visto que a legislação federal impedia
que as graduações e postos das Polícias Militares tivessem remuneração superior
aos seus equivalentes das Forças Armadas. Estabelecemos em nosso Projeto de
Lei que a remuneração dos postos e graduações não poderia ser inferior aos
correspondentes da FFAA.
Alcançamos a equiparação com Exército em matéria de remuneração. Como
o reajuste, maior do que seria normal para todas categorias, utilizamos a estratégia
de abrir mão do aumento de 4.000 pessoas, entre oficiais e praças no efetivo da
PMMG. Valeu a pena! A tropa se sentiu satisfeita com o avanço da remuneração,
e desdobrou-se na prestação de serviço.
3) Processo Transferência Inatividade
Estudo de Estado-Maior demonstrou, àquela época, que nosso efetivo de
inativos estava ultrapassando 30% do total da Corporação, e seguia numa ascensão
galopante. Nossa previsão é que, de 20 a 30 anos, ultrapassaria 50%, inclusive
na folha de vencimentos, o que traria obstáculos a uma remuneração justa (a
remuneração de inativos equiparada ao pessoal da ativa fora uma conquista de
anos pretéritos). Dentro desse enfoque, tínhamos, por uma questão de visão
estratégica, de frenar a facilidade de passagem para a inatividade com salário
integral. Se conseguíssemos, facilitaríamos as propostas de aumento de efetivo
para as forças ativas, e melhoraríamos os salários. Não podíamos continuar com
o sistema de transferência para a reserva com justaposição de tempo de emprego
civil e até de cursos sem interesse profissional. O sistema vigorante levava pessoas
com pouco mais de 40 anos, e tempo de serviço na Corporação inferior a 30 anos,
transpor os umbrais para a vida civil com remuneração integral.
Minucioso Estudo de Estado-Maior, com comparativos, envolvendo
comandos de CPA, Diretorias e Batalhões, proporcionou-nos desenvolver um
Projeto de Lei que resolveria de forma justa a questão estratégica. Alinhamos
Idade e Tempo de Serviço mínimo de 30 anos para Transferência Reserva com
remuneração integral, estabelecendo variantes para Idade e Tempos Inferiores.
O Anteprojeto, discutido com luminares do Direito e das Ciências Sociais,
foi considerado modelar no campo da Justiça Social e do Interesse Público.
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Estávamos na fase de encaminhamento ao Governador, quando a “fofoca”,
oriunda do Gabinete Militar emergiu: a proposta era para o Klinger e Leonel se
eternizarem na ativa da Corporação. Diante da intensidade bem organizada das
“mentiras” difundida à tropa, de nada valeram os esclarecimentos que fazíamos,
inclusive mostrando, claramente, que o Projeto não alcançaria os Coronéis da
época, porquanto seu prazo para entrar em vigor seria de alguns anos à frente.
O certo é que as intenções do Comando Geral não tiveram condições de
prosseguir: o Anteprojeto não teve condições de encaminhamento. Nossos
prognósticos se realizaram. Quando retornei para Minas Gerais, em 2015,
trocando informações com o Cmt Geral, este trouxe-me sua dificuldade para
conseguir um reajuste justo, porquanto a folha de inativos e o quantitativo já se
encontrava na casa de 53%. E o problema ainda persiste.
4) Curso Intensivo de Habilitação de Oficiais
Filho de Soldados, e criado no meio deles, meu sistema de Comando descia
até às bases. Visitava, com frequência as pequenas frações e destacamentos. Meus
gabinetes sempre foram abertos não só aos oficiais, mas também aos praças.
Quando Cmt do 14º BPM/Ipatinga, formulei diversos pleitos, que julgava
justos no interesse da tropa, aos Comandantes-Geral. Muitos foram atendidos,
um deles de grande relevância e repercussão, que já citei nestas memórias, foi
no Comando do Cel Coutinho, quando ele trouxe à luz a Lei da Ação Policial
Legítima.
Chegando à Chefia do Estado-Maior, e conhecendo a sensibilidade do
Cel Leonel, também filho de Soldado e criado no meio da tropa, levei ao seu
conhecimento o pleito dos praças – Sargentos antigos e praças, em geral,
possuidores de Curso Superior – para que a PMMG adotasse um canal de acesso
ao oficialato diferente do CFO, ou seja, curso de um ano letivo, que permitisse ao
concluinte sair 2º tenente e progredir até o posto de Capitão, na ativa.
O Cel Leonel acolheu a ideia, achou-a justa, e recomendou que o EstadoMaior preparasse previsão na Lei de Efetivo/1987, e o texto de Decreto, que seria
submetido ao Governador Hélio Garcia.
Aprovada a Lei de Efetivo na Assembleia Legislativa, o Decreto estava
pronto, e foi encaminhado ao Governador, via seu Assessor Jurídico Particular.
Em poucos dias, sem nenhum contratempo, estava publicado no Minas Gerais.
Como Chefe de Estado-Maior, inaugurei o primeiro Curso da Habilitação de
Oficiais, em 1987, e, mesmo distante, participei da alegria dos primeiros tenentes,
pois alguns enviaram-me, em particular, o convite.
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B) O NOVO PRÉDIO DO COMANDO GERAL
O Comando Geral da Polícia Militar funcionava, há décadas, no prédio
da Secretaria do Interior e Justiça/Praça da Liberdade, juntamente com outros
órgãos: (1) 1º andar e subsolo – Cmt Geral, Chefia do Estado Maior com todas as
Seções, CPC/COPOM, Ajudância Geral... (2) 2º andar – Secretário do Interior e
Justiça e seus órgãos de assessoramento; (3) 3º andar – Secretário de Segurança
Pública e Assessorias, e Chefia da Polícia Civil...
Pela leitura de antigos relatórios, constata-se que, desde 1938, no Comando
do Cel Alvino Alvim de Menezes, sonhava-se com a construção de um prédio,
na Praça da Liberdade, para acolher os órgãos de Comando da Corporação. Esse
sonho foi se desenhando em realidade, na década de 1950, e um esboço de projeto
veio à luz, no Comando Cel Nélio Cerqueira. Em 1960, segundo os historiadores,
emergiu um projeto majestoso, quadro andares amplos, ao lado de onde se erguera
a Biblioteca Pública.
Aprovado, em nível governamental, o projeto do novo prédio de Comando,
vêm as fundações e lentamente erguem-se as colunas, e a construção adentra a década de 70 completamente paralisada diante da endêmica falta de recursos do Estado.
E todos, mergulhados no antigo sonho, ficam a admirar o esqueleto de um prédio
que resolveria o problema do sufoco dos órgãos de Comando da Corporação.
No Comando do Cel Leonel veio a decisão firme de concluir a obra, que,
nas asas do apoio governamental, iniciado com Tancredo Neves, foi retomada em
ritmo acelerado, e Hélio Garcia não recuou. Encontrei-a bem desenvolvida quando
assumi a Chefia do Estado-Maior em Mar86, e continuamos na mesma marcha.
Em meados do 2º semestre/86, definido o futuro Governador do Estado, e,
também, aqueles que assumiriam o Comando da PMMG, notei (e isto temos o
dever de enunciar, nesta obra de Memórias!) que a “quinta coluna” atuava para
protelar a conclusão da obra no Governo Hélio Garcia, ou seja, no Comando do
Cel Leonel. Agi, de imediato e
decisivamente, anulando-a. Assim, para frustração de uns poucos, e euforia da totalidade da
Corporação, inauguramos o sonhado prédio de Comando em
Fev/87, um mês antes da posse
do novo Governador. Fiz a transmissão do cargo de Chefe do EM
na nova sede, em 16Mar87.
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C) CRITÉRIO DE EMPREGO DE FORÇA
1) Índios Xacriabás – Minha atuação como Chefe do EM, apoiado pelo
Cmt Geral, foi decisiva para evitar costumeiras ações de violência contra os
remanescentes dos Xacriabás, no Norte de Minas.
Grandes fazendeiros, através de tramoias judiciais, queriam expulsar os
índios de suas terras, visando ampliar suas propriedades.
Apesar do Mandado Judicial coberto por requisição de Força Pública, travei
o atendimento e coloquei o tema em discussão. Reuniram em meu gabinete
representantes da tribo indígena e seus advogados, dos fazendeiros e da imprensa.
Em face do aspecto moral, social e histórico, esclareci que a atuação da
Polícia Militar só aconteceria após decisão dos tribunais superiores. Recebi apoio
da imprensa, da OAB e de entidades de Proteção aos Índios.
Ao final, os ambiciosos fazendeiros, seguidores de uma política do BrasilColônia (eliminação dos nativos!), perderam a questão.
O Cmt Geral emitiu diretrizes no sentido de que temas que envolvessem os
indígenas seriam conduzidos pela Chefia do Estado-Maior.
2) Apoio a Mandado Judicial de Despejo
Desde meus tempos de Delegado de Polícia no interior, ou como Cmt de
Tropa, fora bastante criterioso nessas questões de cobertura da força pública,
em Mandado Judicial, para despejar pequenos proprietários ou famílias. Nesse
sentido, orientara os comandantes operacionais que qualquer requisição deveria
ser encaminhada à Chefia do Estado-Maior.
Em meados de 1986, o Cmt do 5º BPM encaminhara ao meu gabinete um
Oficial de Justiça que, munido de Mandado Judicial para despejar 120 famílias
(800 a 1.000 pessoas, incluindo crianças).
Atendendo ao Oficial de Justiça, entreguei-lhe um ofício para a digna Juíza
de Direito, autora da ordem, esclarecendo-lhe que, primeiramente, a Polícia
Militar necessitaria de um Plano de Evacuação e Alojamento das famílias que
seriam desalojadas; que esse Plano seria, a meu ver, elaborado pela Secretaria de
Ação Social do Governo do Estado, a quem ela devia requisitar as providências
pertinentes. Esclareci mais que, sem as cautelas de ordem social, a força pública
estaria impedida de atuar, assistindo, passivamente, famílias sendo arrastadas
com os filhos e os barracos destruídos.
O Secretário de Segurança Pública, a quem expliquei meu posicionamento, e
o Cmt Geral apoiaram a decisão; porém a Juíza sentiu-se ofendida e, via oficial de
justiça, ameaçou-me de prisão por “Desobediência”. Pelo mesmo funcionário, man-
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dei-lhe a resposta: “que ela deliberasse quem faria minha prisão, porquanto minha
decisão fora pautada em fundamentos legais; não recusara cumprir a ordem de apoio
ao despejo, tão somente a orientara a adotar cautelas de cunho humano e social”.
Dias depois, convocou-me ao seu gabinete o Presidente do Tribunal de
Justiça – Desembargador Régulo da Cunha Peixoto – que me inquiriu sobre o
impasse com a Juíza de Direito. Expliquei-lhe toda a situação, e recebi seu apoio.
Entendeu ele que minha posição era a correta e que, a partir daquele entrevero,
ele orientaria os magistrados do Estado para, em situação de despejo de famílias,
só recorresse à força pública embasada num Plano Social do órgão competente.
D) CLUBE SOCIAL DOS CABOS E SOLDADOS
Movimento de um grupo de Cabos e Soldados da RMBH pleiteava a criação
de um Clube para fins de congraçamento social e práticas desportivas.
O Cmt Geral achava justa a pretensão e garantira o apoio da Corporação,
porém recomendou acompanhamento e orientação para o momento oportuno,
pois em alguns Estados os movimentos descambaram em insurgência contra os
princípios da hierarquia e disciplina, pretendendo-se modelos tipo “Sindicato”
não compatíveis com a ordem militar. E esses faziam proselitismo de suas ideias
para penetração em todas Unidades da Federação.
Enquanto desenvolvíamos as medidas segundo as diretrizes do Cmt
Geral, tomamos conhecimento de que o Cabo Camata/PMES, agitador naquela
Corporação, encontrava-se reunido com mais de dez cabos/soldados no prédio do
Novo Mercado, todos eles do pequeno grupo que insuflava, na PMMG, soluções
contrárias aos princípios disciplinares.
Liguei para o Cmt do BPChq e recomendei a prisão de todos eles, inclusive
do Cabo Camata.
O Cap Terra, do BPChq, dirigiu-se ao local com um micro-ônibus,
efetuando a prisão disciplinar dos participantes. O Cabo Camata foi devolvido,
sob escolta, ao Comando da Polícia Militar do Espírito Santo. Os nossos praças,
submetidos a Sindicância, foram punidos, e 4 dos principais líderes, transferidos
para batalhões do interior, por conveniência da disciplina. Um deles, resistente
e inconformado, recorreu ao judiciário, impetrando Mandado de Segurança
para anular a movimentação disciplinar, tendo o Chefe do Estado-Maior como
autoridade coatora. Denegada sua pretensão, recebeu nova punição disciplinar
por ter ingressado na justiça contra Ato Disciplinar sem a devida autorização.
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O impacto de providências disciplinares rijas e rápidas desestruturou o
movimento subversivo. Concomitantemente, o PM5, TC Aníbal, desenvolveu
ações para a fundar um Clube Social de Cabos e Soldados-CSCS: montou a
Diretoria Provisória de Cabos e Soldados de prestígio e acatamento na categoria
(o antigo patrulheiro Cabo Pinto, escolhido Presidente), elaborou e registrou o
Estatuto em tempo recorde.
Estando o CSCS com existência legal e ativa, juntei sua Diretoria e,
acompanhado do TC Aníbal, visitamos os diversos logradouros para que eles
escolhessem o local da sede Social-Desportiva. Esta escolha recaiu no complexo
sócio desportivo da Gameleira, que foi entregue ao Clube mediante Comodato.
Na época, houve um imenso regozijo dos Cabos e Soldados da PMMG. Dentro
de seis meses, a Diretoria Provisória convocou eleições para a Diretoria definitiva.
Evidenciou-se, mais uma vez, que o Estado-Maior atuava sem hesitações
nem delongas.
E) INVIABILIZANDO A BADERNA
1986, ano dos Planos Cruzado I e II. Povo insatisfeito. Problemas econômicos
de toda ordem. CUT e CGT, unidas, tentavam, desde o início do ano, mobilizar
o Brasil para uma Greve Geral. Após ensaios frustrados, programou-se 12Dez.
Os órgãos de informação detectaram que a esquerda radical, aliada aos
insensatos e anarquistas, aproveitariam uma Greve Geral na RMBH para repetir,
maximizando, o movimento da construção civil de Ago79. O pano de fundo
ajustava-se à perfeição: população insatisfeita com a explosão inflacionária após
o congelamento dos preços. Estes se soltaram a níveis astronômicos, enquanto os
salários permaneciam congelados.
Reuniram-se: Governador e Alto-Comando da Segurança Pública, e
participação da Superintendência da Polícia Federal. Decidimos: vamos abortar a
Greve Geral em BH.
Ação principal na noite de véspera: (1) localizar e conduzir os líderes
coercitivamente à sede da Polícia Federal para qualificação; (2) reunir com
as empresas de transporte coletivo para garantir a circulação de toda a frota;
(3) ocupar as garagens de madrugada, permitindo o acesso dos motoristas e
impedindo possíveis piquetes.
Plano preventivo executado com perfeição, sob a coordenação do EstadoMaior. Os líderes foram conduzidos coercitivamente, sem violência, e inquiridos
por toda a noite. De manhã, a imprensa foi chegando, inquieta e indagativa. Estão
presos? Não! Estão apenas sendo qualificados.
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Amanheceu o dia 12Dez, e os coletivos circulavam normalmente, lotados de
trabalhadores para suas atividades. A Greve Geral, cantada e decantada, fracassara
por culpa dos “baderneiros contumazes” mascarados de líderes. A partir das nove
horas, a Polícia Federal ia liberando um a um dos qualificados.
Quando planejamos, entendemos que o DOPS, já desgastado por campanhas
insidiosas, deveria ficar fora da ação. Apenas Tropa de Choque, localizando e
conduzindo líderes, e Polícia Federal qualificando e inquirindo.
F) COPOM – AVANÇO TECNOLÓGICO
À proporção que se concluía o acabamento do Novo Prédio do Comando
Geral, o Estado-Maior estudava – envolvendo as empresas Prodenge, Biodata e
Sisco – a apropriação do avanço tecnológico para o COPOM que seria implantado
na futura, mas breve, instalação.
Nosso propósito que se efetivou, seria transferir o COPOM inaugurado
em Out82 para o 2ºBPM/Juiz de Fora, o que representaria notável progresso
operacional para aquela cidade, enquanto um COPOM, mais atualizado
tecnologicamente, iniciaria sua operação no Novo Prédio do Comando Geral.
Nesse propósito, contávamos como o interesse manifestado pelo Prefeito de Juiz
de Fora, que nos visitara.
A transferência foi efetivada; em menos de 5 anos, o pioneiro COPOM
informatizado da Capital se transferira para a Manchester Mineira, o Prédio do
Comando Geral era inaugurado, Fev87, com um Novo COPOM.
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G) COMANDO DE RADIOPATRULHAMENTO AÉREO-CORPAER
Desde que assumi o CPC, Mai81, estabelecendo avançado e pioneiro
Conceito de Operação – Distensão da Malha Protetora/RMBH com Sucessivos
Recobrimentos: Tático Móvel, BPChq/RPMont e ROTAM – preconizávamos o
4º Recobrimento, utilizando o Patrulhamento Aéreo com Helicópteros (palestra
proferida no ECO14Dez81, nas projeções p/1982, no item Avanço do Desempenho
Operacional, p. 12, sinalizamos: “... manter acesa a chama do radiopatrulhamento
aéreo (aquisição de helicópteros) ”.
Em 1983, com Helicóptero e piloto emprestados pela Helibrás, demos
início a treinamentos, promovendo, em terra, simulações de assaltos. A base
do treinamento, em face do alto preparo de sua tropa, era o Batalhão Choque.
Nesses treinamentos, sobressaia o impetuoso tenente Severo, que passou estudar,
detalhadamente, o emprego das aeronaves, em São Paulo (Estado que já as
utilizava) e nos países mais desenvolvidos.
Num dos treinamentos, manhã de um sábado, encontrava-me no voo de
Helicóptero, acompanhado um assalto simulado coordenado pelo Tenente P/2
do BPChq – Calcagno – quando perdemos o contato. De repente, do alto, vimos
uma movimentação em acidente de trânsito. Infelizmente, o acidentado era nosso
oficial, que, socorrido de imediato, teve uma das pernas amputadas.
Os treinamentos continuaram. Ora, empréstimo de aeronaves Esquilo pela
Helibrás, interessada na venda ao Estado; ora, a CEMIG nos cedia suas aeronaves
com os pilotos.
Em 1986, à frente do Estado-Maior, agilizei, apoiado pelo Cmt Geral, os
treinamentos e as ações visando preparar pilotos da Corporação e a compra de
um aparelho.
Entendimentos com a Escola Superior de Aviação-ESA, de São Paulo,
viabilizamos três vagas. Selecionamos os interessados com noções de emprego:
Majores Pimenta e Edson Wagner, e 1º Ten Severo.
Na seleção de Severo, oficial que, realmente, estudara a questão do emprego
da aeronave, e tornara-se o maior expert no assunto, teve um empecilho inicial. Os
companheiros da PM paulista, meus antigos colegas de CSP, nos aconselharam a
não enviar tenentes para fazer o curso, pois eles tinham uma experiência negativa
com os deles (na época, piloto de Helicóptero dispunha de um mercado aberto
e altos salários), que, concluído o curso, indenizaram a Corporação, e pediram
demissão. A sugestão: só enviar oficial a partir de Major.
Convoquei o tenente Severo, meu grande oficial pioneiro da ROTAM e dos
primeiros entreveros do BPChq, informando-lhe que ia deixá-lo para uma próxima
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oportunidade, e mostrei-lhe o porquê. O oficial protestou e argumentou que jamais
deixaria a PMMG. Acabei cedendo. Ele e o Maj Edson Wagner foram nossos
primeiros pilotos, pois o Maj Pimenta não fora aceito por problema de saúde.
O Comando Geral tinha pressa em lançar o novo modelo de patrulhamento
ainda em sua gestão, e contava com o apoio do Governador Hélio Garcia, que
também ambicionava o feito. Assim, obtivemos a primeira aeronave.
O Estado-Maior, bem assessorado pelo entusiasmado tenente Severo,
preparou-me um Ato Resolutivo, criando o Comando de Radiopatrulhamento
Aéreo-CORPAER – Resolução 1665, de 27Jan87 – que foi, de imediato, assinada
pelo Cmt Geral – Cel Leonel.
Lembro-me do voo inaugural. Juntamente com o Cel Leonel, voamos
e fizemos pouso na sede da Polícia Federal, conforme planejado. Era uma
homenagem simbólica àquela Corporação, e, em especial ao seu Superintendente
Regional, Dr Renato Surette, que nos incentivara e ajudara a vencer entraves
burocráticos em nível federal.
Nesta década de 2020, é com satisfação que constamos a pujança do
Patrulhamento Aéreo na PMMG. Todavia, nenhum grande empreendimento
emerge pronto e acabado; é preciso um primeiro passo. E aquele primeiro passo
no Comando de grandes realizações do Cel Leonel não foi fácil.
H) ABRANGÊNCIA DE NORMAS REGULADORAS
O último ano de Comando do Cel Leonel, não obstante os óbices, representou
um acervo de normas reguladoras das diversas atividades administrativas e operacionais: Diretrizes, Instruções de Conduta... Os Escalões Setoriais, ordenadores
da atividade-meio, e os Comandos Operacionais foram contemplados com normas
bem precisas que regulavam o funcionamento de forma harmoniosa e objetiva.
A postura do Cmt Geral – altiva, firme e decisiva – nos contatos com o
Governador, Secretários e órgãos da administração foram importantes para
conquistas de avanços e sedimentação do conceito da Corporação. Minha obra Pelas
Trilhas da Liderança, editada em 2005, se reporta a líderes exemplares, inclusive
esse grande Cmt Geral. Eis pequeno trecho alusivo, pinçado nas páginas 302/303:
“... Ao longo de meu percurso de vida militar, vi em muitos chefes a ausência da
coragem moral, o medo de pleitear, a covardia perante o poder político. Mormente
esses que passam a carreira em sinecuras ou carregando pastas de políticos, quando
chegam a um comando, normalmente aterrissam pelo alto no atendimento de
interesses políticos calcados na subserviência, não têm coragem de encarar um
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governador ou um secretário, face a face, em defesa da tropa, pois só aprenderam
a fazer mesuras e recuar diante do poder. Certa vez, vi um governador, desses meio
estouvados e irreverentes, tratar um Chefe de Gabinete Militar com se fora um mero
traste, e este continuou sorridente e ‘capacho’, sob o argumento de que o chefe estava
nervoso. Esses trastes, quando chegam a Cmt Geral, e alguns chegaram, inauguravam
um período de penúria para a corporação (...) Convivi com um grande Cmt Geral
– no seu período, fui Cmt do Policiamento da Capital, Cmt da Academia de Polícia
Militar e Chefe do Estado-Maior. Homem manso, humilde, tranquilo e equilibrado
emocionalmente, mas de uma coragem incomum, demonstrada em diversas ocasiões.
Vou citar uma delas, ainda no Governo Tancredo Neves. Estávamos discutindo
reajustes de salário com o Governador. Esse Cmt Geral adotara posições firmes e
mostrara ao Chefe do Executivo que os 5% que os Secretários do Planejamento e da
Fazenda nos acenavam eram ridículos. A defasagem salarial já afetava o moral da
tropa. Comandando o CPC, o Cmt Geral convidou-me, como comandante da maior
tropa, que o acompanhasse numa reunião com Secretários de Governo, Fazenda e
Planejamento, onde, em fase derradeira, buscar-se-ia a solução. Foi uma reunião
tensa e demorada. Tentaram os Secretários induzir o Cmt Geral a aceitar reajustes
diferenciados: o maior para os coronéis (50%); os demais oficiais um pouco menos
(25%); para os subtenentes, sargentos, cabos e soldados, apenas 5%. Aí, vi o Cmt
Geral na sua grandeza, enfrentando o poderoso Secretário da Fazenda: – ‘Considero
a proposta um absurdo; minha proposta final é 25% para todos, menos disso não
aceito’. O impasse foi criado e, por decisão do Gov Tancredo Neves (provocada pelo
arrojo moral do Cmt Geral), tivemos o maior aumento do Estado: 25%. Esse Cmt
Geral continuou sua trajetória até o final da gestão governamental que concluiu
com Hélio Garcia, realizando uma obra de engrandecimento e muito conteúdo na
PMMG. Foi um exemplo de coragem moral. Seu nome: Leonel Archanjo Affonso.
I) PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS PROFISSIONAIS
Ao longo dos anos de 1980, dando sequência o que já fazíamos no interior
do Estado, fomos desenvolvendo palestras de cunho prático-doutrinário.
Início 1987 – Estando prestes a pedir contagem de tempo e passar para a Reserva,
fui surpreendido por companheiros que, coordenados pelo Cel Jayro Gomes de
Oliveira, selecionaram cinco de meus trabalhos e, apoiados pelo Cmt Geral,
editaram, na Imprensa Oficial/MG, a obra “MENSAGENS PROFISSIONAIS –
Palestras Sobre Problemas da Atividade Policial-Militar”, 157 páginas, que veio
a lume em Fev87.
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Coquetel de lançamento de
Mensagens Profissionais,
no COPM. O renomado
Constitucionalista –
Prof. Baracho – ostentando
eu exemplar, conversa
com o autor.

Palestras: (1) Delinquência Contemporânea: Violência e Terror – O que
fazer? Como enfrentar o problema; (2) A Crise de Insegurança e a Resposta das
Polícias Militares; (3) Administração das Operações de Manutenção da Ordem
Pública nas Regiões Metropolitanas; (4) Violência Policial – O Problema, Suas
Causas e Solução; (5) Polícia: A Nobreza da Missão e os seus Paradoxos.
A edição de 3.000 exemplares se esgotou em poucos meses.
J) ALERTA CONTRA AS SOLÉRCIAS
Na Chefia do Estado-Maior tivemos dificuldades superadas no campo
político para o bem da Corporação.
Com relação ao Chefe do Gabinete Militar – Cel José Braga Jr – meu
amigo dos tempos de Colégio Tiradentes, contemporâneo de CFO, e ao qual
tive oportunidade, como mais vivenciado e experiente nos entreveros com a
criminalidade, de orientar e prestar apoio em momentos críticos, mormente
quando comandou o 4º BPM, sabendo que ele – Cmt Geral escolhido pela
Governador eleito – estava cercado de intrigantes, tentei desviá-lo, pois estávamos
próximos do III Congresso das Polícias Militares. Necessitávamos de coesão e
discurso construtivo.
A não ser o interesse pela união solidária de nossa Corporação – todos
sabiam que em março, antes da posse de Newton Cardoso, eu pediria contagem de
tempo – quis apelar para a consciência do amigo, que me enviara uma mensagem
natalina, poucos dias antes do Natal/86.
Enviei-lhe (portador entregou em mãos) uma carta manuscrita, 27Dez86,
que, para refrescar memórias, transcrevo:
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“Prezado Cel José Braga Jr,
Sensibilizado, agradeço sua otimista mensagem de Natal.
Ao retribuí-la, sintonizado no mesmo Espírito de Fraternidade, desejo-lhe que
o ano de 1987 se constitua num oásis de saúde, paz e harmonia para você e seus familiares. Contudo, caso haja, ao longo da travessia, percalços e vendavais (e não há
como fugir das intempéries no curso da trajetória humana!), rogo a Deus que lhe dê e
aos seus entes queridos a fortaleza suficiente para enfrentar, resistir, transpor e vencer.
Gostaria também, nesta hora em que o sublime Espírito de Natal desanuvia
tensões, esvanece os sentimentos menos nobres, silencia os intrigantes, afasta os
fiandeiros da discórdia e obscurece os homens sem ideal, de pensar na Polícia Militar.
A minha, a sua, a nossa Polícia Militar: a instituição de nossos pais; a instituição que
nos viu nascer; que nos agasalhou; que nos ensejou ascensão na escala social da vida.
Esta instituição que nos é cara, que contém uma simbiose de valores da própria
mineiridade, que é imprescindível à paz social, enfrentará furiosas turbulências
(como já vem enfrentando!) no curso de seu destino. A travessia do 1987 ser-lhe-á
árdua e espinhosa. Os arautos da mentira – alguns por fanatismo ideológico, outros
por mera e vazia demagogia, uns por desinformação, boa parte por má-fé, muitos
iludidos ou por pequenez de visão – tentarão, através do ‘lobby’ ou assento direto na
Assembleia Nacional Constituinte, destruir as Polícias Militares, atacanhá-las ou
reduzi-las a nenhuma expressão.
A nós – todos os milicianos que sentem a Corporação dentro de si – caberá
defender a instituição, fazer cair a máscara dos fariseus, esclarecer a opinião pública
contra o cinismo e o engodo, impedir que a mentira floresça enquanto a verdade
murcha. A tarefa não será fácil! Ao contrário, ingente e hercúlea! Exigirá, para tanto,
que a Corporação esteja, mais do que nunca, unida, coesa e monolítica. Qualquer
fissura poderá comprometer o esforço, pois uma PM desunida, dilacerada por
interesses mesquinhos, será uma Corporação tíbia, enfraquecida, incapaz de lutar.
A quem interessa uma Polícia Militar enfraquecida?
Aos seus componentes? – Não.
À comunidade sadia? – Não.
Aos inimigos da ordem e amigos da miséria e do caos? Sim.
É com estas reflexões, nas asas de um Espírito Natalino, que lhe manifesto a
esperança de que possamos, vencidas as barreiras que a intriga e a solércia de alguns
erigiram, palmilhar, no ano vindouro, uma estrada comum, onde não haja lugar para
a ambição, nem para a vaidade, nem para o ódio. E, com esta esperança, a crença de
que o crepúsculo de 1986 seja a sepultura de tudo o que foi indigno, e que a aurora de
1987, raiando límpida e radiosa, seja o marco de uma caminhada fraterna, solidária e
harmoniosa de todos os membros desta grande família policial-militar...”
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José Braga Jr recebeu a missiva, mas jamais deu uma resposta. Anos depois,
quando lancei meus livros em Belo Horizonte, 2005 e 2009 (no COPM), ele
compareceu e permaneceu durante todo o evento. Conversamos rapidamente,
em face do elevado número de convidados, e relembramos alguns fatos dos bons
tempos. Da última vez que o vi, estava bem acabado. Voltando para Salvador,
soube de seu falecimento, em Jul2011.

SEÇÃO IV
III CONGRESSO BRASILEIRO DAS POLÍCIAS MILITARES
A) CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O II Congresso Brasileiro das Polícias Militares, sob os auspícios da Polícia
Militar de São Paulo, fora realizado em São Vicente/SP, no período de 21 a 25 de
agosto de 1959. A Revista MILITIA, editada pela Corporação patrocinadora do
evento, descreveu a organização e funcionamento, detalhando os temas tratados.
Participaram daquele Congresso 11 Polícias Militares: Alagoas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A PMMG não participou.
Ao final do Congresso, foi lançado um Manifesto à Nação, que, por interesse
histórico, reputo importante reproduzir:
“As Polícias Militares do Brasil, reunidas em São Vicente, neste II Congresso,
e animadas dos mesmos propósitos expressos naquele I Congresso de 1954, em
Campos do Jordão, e nos encontros de seus representantes em Belo Horizonte,
Vitória, Salvador e São Paulo, resolvem, ao término dos trabalhos, expressar ao
público brasileiro e às autoridades o seu pensamento, prevenindo possíveis malentendidos e explorações.
O II Congresso Brasileiro das Polícias militares representa uma esclarecida
e patriótica soma de esforços dessas milícias no sentido de tentar equacionar
seus problemas fundamentais a fim de melhor servir à coletividade a que
pertencem. Ele atende a um imperativo do momento em que vivemos. O rápido
desenvolvimento do país, o crescimento demográfico e o aparecimento de novos
problemas que dizem respeito à ordem pública e à segurança interna dos Estados
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e Territórios, e modificaram substancialmente a paisagem do nosso meio, no
que tange ao aproveitamento das Forças Policiais dos Estados. Estas, coartadas
por uma legislação anacrônica e sujeitas ainda a preconceitos de uma época já
superada, ficaram mais ou menos estáticas no seu progresso e atuação, enquanto
que o dinamismo da vida social, modificando o panorama geral da pátria e
criando novos problemas, cada vez mais reclama a intervenção do poder público
em defesa da lei e dos indivíduos.
Ninguém ignora que, ao lado do crescente progresso material, é também
crescente o índice de criminalidade em todo o Brasil. Dia a dia aumenta o número
de malfeitores, pondo em constante risco a segurança dos lares. Por outro lado,
fatores vários e interesses poderosos ameaçam a ordem social vigente e as próprias
instituições. As Polícias Militares, como parte integrante da sociedade e ciosas de
seu papel histórico em cada rincão da pátria, que ajudaram a construir, querem
acompanhar esse ritmo de progresso que empolga o país e desejam, ardentemente,
cumprir a parte que lhes cabe na defesa dos cidadãos e na salvaguarda das instituições
e do regime. Mas, para realizar as suas finalidades, é mister que seja atualizada
sua lei básica, regulamentando os artigos 5º, no número XV, letra “f ’, 124 e 183 da
Carta Magna. Isto é, elas necessitam de um diploma jurídico que as situe no lugar
devido ˙dentro do sistema político administrativo da República, definindo-lhes as
verdadeiras funções de ‘mantenedores da ordem e da segurança pública’, de molde a
poderem, como desejam, melhor servir à coletividade e à pátria.
Para substituir a já obsoleta lei federal nº 192, de 17 de janeiro de 1936, o
ilustre Deputado, dr. ULISSES GUIMARÃES, apresentou ao Congresso Nacional o
projeto de lei nº 4451-58, objetivando definir, em suas linhas gerais, as atribuições
das Polícias Militares, propiciando-lhes condições legais para corresponderem aos
anseios da população, hoje carecedora de mais eficiente serviço de proteção policial.
Neste Congresso, que hoje se encerra, delegações de oficiais, subtenentes,
sargentos, cabos e soldados de doze Polícias Militares chegaram a um acordo
sobre sugestões apresentadas objetivando pequenas alterações do projeto Ulisses
Guimarães, sempre para os respectivos Estados e com o desejo de prestar-lhe maiores
e melhores serviços na manutenção da ordem e da segurança pública, no campo
estritamente policial.
E no final do conclave, vimos perante o povo, as autoridades e os legisladores,
expor-lhes os nossos objetivos, certos de que merecerão acolhida e aprovação.
São Paulo, 25 de agosto de 1959”
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B) III CONGRESSO
No 2º semestre/1986, os Comandantes Geral das Polícias Militares, reunidos
em Brasília, definiram sobre a conveniência da realização do III Congresso
Brasileiro das Polícias Militares. 27 anos depois do II Congresso, de escassa
participação, estava na hora, às vésperas de uma Constituinte que definiria a nova
Carta Magna, de mostrar o pensamento das Forças Públicas.
Definiu-se, em consenso, a sede do Congresso em Belo Horizonte, sob o
patrocínio da Polícia Militar de Minas Gerais, no período de 08 a 14 de fevereiro/87.
Colocado o assunto em pauta pelo Cmt Geral, e aprovação do Governador
Hélio Garcia, o Estado-Maior entrou em ação com o planejamento, escolhendo
como local para a realização o MINASCENTRO.
Organizada a Comissão Diretora sob a Presidência do Cel Leonel Archanjo
Affonso, Cmt Geral, distribuíram-se as responsabilidades: Presidente da
Comissão Executiva – responsável pelo planejamento e execução – o Chefe do
Estado-Maior, Cel Klinger Sobreira de Almeida; Comissão Técnico Seletiva, Cel
José Braga Jr.; Coordenador das Subcomissões Técnico Seletiva, Cel José Luiz de
Castro, Subchefe do Estado-Maior.
As Seções do Estado-Maior constituíram a base da estruturação do III
Congresso em todos os aspectos: Hospedagem, Transporte, Alimentação,
Comunicação, Programação Profissional, Programação Turística, Relações
Públicas... Foi um período de grande empenho dos Oficiais e Praças do EM, com
a supressão de férias em Jan87.
21 Estados, incluindo Minas Gerais, o organizador, participaram ativamente.
34 teses foram apresentadas. Todas com larga difusão nacional: Políticos
Constituintes, autoridades executivas, legislativas e judiciárias...
A abertura do III Congresso ocorreu, às 20h00 de 08Fev, no auditório do
Clube dos Oficiais. Significativa conferência proferida pelo Deputado Federal
Ulysses Guimarães, que, na legislatura que se iniciava, seria o guia da Constituinte.
No dia seguinte, a partir das 08h00, a sequência da apresentação das Teses,
com amplos debates. Todo desenrolar, no Minas Centro, até 18h00 de 13Fev,
quando um grupo de participantes: 4 Coronéis apresentaram uma síntese
abrangendo as principais recomendações. O Encerramento, com palestra do
Senador Alfredo Campos, no auditório do COPM.
Pelo distanciamento do evento, Fev1987, reputo interessante, à guisa de
recordação e, talvez, busca de maiores dados, ou mesmo situar-se no pensamento
daquela época, recapitular os títulos das Teses e respectivos autores:
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(1) Processamento Automático das Ocorrências Policiais de um Batalhão
PM – Maj PMPR Antônio Tadeu Rodrigues; (2) Defesa Social: Uma Proposta
em Face do Problema da Criminalidade – Maj PMMG José do Espírito Santo;
(3) Reorganização da IGPM, Instituição da ANPM e Exigência de Escolaridade
a Nível de 2º Grau para Ingresso na PM; (4) Justiça Militar Estadual: Proposta
para a Constituinte – Cel PMMG Laurentino de Andrade Filocre; (5) Integração
do Menor à Comunidade pela Polícia Militar, Como Meio de Prevenção à
Criminalidade – Cap PMRJ Carlos Roberto Varella de Brito; (6) Constituição
Federal e Manutenção da Ordem Pública – Cel PMMG Jair José Dias; (7)
Assuntos Civis no Contexto Policial Militar – Ten Cel PMSP Celso Feliciano de
Oliveira; (8) Articulação para Otimizar o Policiamento no Esforço Conjugado
para Maximizar a Segurança de Trânsito – Ten Cel PMPA João Paulo Vieira da
Silva; (9) O Direito de Cidadania aos Cabos e Soldados das Polícias Militares
– Ten Cel PMGO Emanuel Barbosa da Silva; (10) Comunicação Social na
Polícia Militar – Exequibilidade Técnica e Adequação Eficaz – TenCel PMMG
José Aníbal Fonseca e Cap PMMG Jorge Francisco de Souza Neto; (11) Ensaio
sobre a Unificação Policial – Ten Cel PMSP Alaor Silva Brandão; (12) Análise
Custo/Performance para Várias Modalidades de Patrulhamento – Ten Cel
Fábio da Cunha Caldeira; (13) A Comunicação Social na Polícia Militar: Nova
Concepção para um Novo Tempo – TenCel PMPE Franklin Bezerra Santos; (14)
Policiamento Ostensivo de Choque – Maj PMPE Dilson Galvão Alves; (15) A
Questão da Destinação das Polícias Militares – Ten Cel PMMG Euro Magalhães;
(16) Assessoria Parlamentar para Assuntos de Interesse das Polícias Militares
Junto à Assembleia Nacional Constituinte – Ten Cel PMGO Rubens de Oliveira
Machado; (17) Justiça Militar: Uma Real Necessidade – Ten Cel PMGO Joneval
Gomes de Carvalho; (18) Eficiência, Eficácia, Efetividade do Serviço Policial
Militar: Um Modelo de Análise – Ten Cel PMSP Pedro Antônio Carlini Pereira
de Souza; (19) Metodologia das Relações Sociais – Ten Cel BMRS Jerônimo
Carlos Santos Braga; (20) A Constituinte e o Momento Político Institucional
– Dep Federal José Bernardo Cabral; (21) Constituinte e Segurança Pública –
Prof José Alfredo de Oliveira Baracho/MG; (22) Prevalência do Destacamento
PM nas Cidades de Pequeno e Médio Porte – TenCel PMPR Janary Maranhão
Bussmann; (23) A PM Vinculada a um Tempo Histórico e a uma Estrutura de
Poder – Maj PMMG José do Espírito Santo Cardoso; (24) Os Efeitos Relacionais
Entre Violência, Criminalidade e Comunicação de Massa – Maj PMMG Antônio
de Pádua Alves Ferreira; (25) Revisão Doutrinária dos Conceitos de Ordem e
Segurança Pública – Prof Diogo de Figueiredo MoreiraNeto/RJ; (26) Polícias
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Militares: Alternativas Constitucionais – Prof Miguel Reale Jr; (27) Método
Científico e Prevenção Eficaz- Maj PMMG Alcino Lagares; (28) Sistema de
Defesa Social Brasileiro: Uma Visão Crítica – Ten Cel PMBA Francisco José
Pitanga Bastos; (29) Câmara Técnica de Informática – Cap PMPR Jorge Dirceu
Vanzuit; (30) Policiometria: Um Modelo para Alocação de Efetivos, Estimativa
de Ocorrências e Atuação Preventiva – Ten Cel PMMG Amauri Meireles; (31)
Um Ensaio Sobre a PM no Campo do Direito Constitucional – Maj PMSP
Benedito Celso de Souza; (32) Turismo e Segurança – Cel PMPE José Romero
Rodrigues Leite; (33) Juizado de Instrução – Desembargador Álvaro Lazzarini/
SP; (34) Manutenção da PM como Responsável pelo Policiamento Ostensivo –
Dep Fed José dos Santos Freire/Goiás.
Com efeito, as Polícias Militares se fizeram presentes ao longo da Constituinte,
e seus estudos profundos e de interesse público foram levados em consideração.
Constantemente em Brasília, na época da Constituinte, como membro da
Associação Nacional de Transportes Terrestres, tive oportunidade de acompanhar
diversos trabalhos. Por exemplo: o excelente estudo sobre Juizado de Instrução
do Desembargador Álvaro Lazzarini – que punha fim à “reserva de mercado”
dos Delegados de Polícia e ao anacrônico Inquérito Policial esteve prestes a
ser aprovado, o que seria o formidável avanço da Segurança Pública Brasileira.
Porém, ao final, foi reprovado, prevalecendo o lobby da Associação Nacional dos
Delegados de Carreira.
Garimpando crônicas da época, verificamos que a maioria dos Constituintes
se curvou aos poderosos lobbies. Uma vasta produção do III Congresso das
Polícias Militares, além do magnífico trabalho do Des Lazzarini, oriunda de
teses de renomados estudiosos – Cel Laurentino Filocre, Cel Jair José Dias,
Prof. Alfredo Baracho, Maj Benedito Celso, Prof Diogo de Figueiredo e outros
– chegou a circular favoravelmente, mas, no decurso de virulentos artifícios bem
engendrados pela Associação Nacional dos Delegados de Carreira, mormente o
núcleo de São Paulo, acabou postergada.
Em Conferência no VI Seminário de Policiologia, Jun91, Visão Crítica do
Sistema Policial Brasileiro, argumentando que a Constituição/88 fora um “Avanço
do Retrocesso”, reportei-me, com lastro em fatos comprovados por prestigiosos
órgãos de imprensa, à atuação deletéria dos lobbies, com foco na Segurança Pública.
Na missiva que me foi endereçada, 19Fev87, abaixo reproduzida, vê-se
o louvor do Des Lazzarini – antigo tenente da Força Pública Paulista – ao III
Congresso das Polícias Militares.
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SEÇÃO V
ÚLTIMO ATO
– PASSAGEM DA CHEFIA DO ESTADO MAIOR

Boletim Especial 004, de 16 de março de 1987

– EXONERAÇÃO –
O Exmo Sr Governador do Estado assinou, 14Mar87, o seguinte Ato:
Exonerando, o Coronel PM KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA do cargo de
Chefe do Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais.
HÉLIO CARVALHO GARCIA
– Governador –
(Minas Gerais nº 50, de 15 Mar 87)

– NOMEAÇÃO DE OFICIAL –
O Exmo Sr Governador do Estado assinou em 15 mar 87, o seguinte Ato:
Nomeando, de conformidade com o artigo 180, inciso I, alínea “b”, da Lei
número 5.301, de 16 de outubro de 1969, o Coronel CLEINIS DE ALVARENGA
MAFRA para o cargo de Chefe do Estado Maior da
Polícia Militar de Minas Gerais.
– NEWTON CARDOSO
– Governador –
(Minas Gerais nº 51, de 16 Mar 87)

MENSAGEM DE DESPEDIDA
Reprodução do texto no Boletim Especial supra citado
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Para bom entendedor “meia palavra basta”, diz o ditado popular. Ao final da
solenidade, companheiros da PM, das Forças Armadas, Polícia Civil e amigos me
cumprimentaram pela mensagem.
Guardei as palavras do Chefe do Estado Maior da 4ª Divisão de Exército: –
“Cel Klinger, além de ministrar uma lição de Estado Maior, você deu um recado a
quem precisava ouvir”. Sim. Sem mágoas e sem rancor, dera o recado.
ELOGIO INDIVIDUAL
Boletim Geral da Polícia Militar-BGPM nº 049, da mesma data, publicou um
elogio do Cmt Geral, que ora transcrevo:
“Nesta data, o nº 25.804-6, CORONEL PM KLINGER SOBREIRA DE
ALMEIDA transmite o cargo de Chefe do Estado-Maior da PMMG e prepara
para transferir-se para a reserva.
Sua carreira é a expressão maior do desprendimento e da devoção aos altos
interesses da Polícia Militar, e se constitui em símbolo do quanto se pode realizar,
quando se ama a profissão e se acredita naquilo que se faz.
Durante toda a sua carreira mostrou o dom de revestir, com a marca
indelével e inconfundível de sua atuação, na busca incessante de maior qualidade
de trabalho e de resultados mais eficazes.
Sua atitude enérgica e austera, de probidade inquestionável, pode ser
enganosamente interpretada, pelos que não tiveram o privilégio de trabalhar
diretamente com ele.
Aqueles que bem o conheceram, souberam sempre de sua permanente
preocupação em valorizar a dignidade humana e em reconhecer méritos.
Ninguém ignora sua firme e serena tranquilidade no exercício salutar da
prática da justiça, que assegura a disciplina, alicerça e garante a perenidade da
Corporação.
Foi arrojado quando, como Delegado Especial e de Capturas, integrou a
famosa equipe do legendário Cel Pedro Ferreira, no Vale do Aço.
Quando Cmt do 14º BPM, em Ipatinga, desenvolveu a interação comunitária,
visando a melhor preencher anseios da segurança daquela região.
Como Cmt do 1º BPM, ensejou maior participação de oficiais e praças,
dando-lhes maior responsabilidade e convocando-os a maior compromisso com
os resultados.
Como Cmt do Batalhão de Polícia de Choque, substituiu, nas operações de
ruas, o confronto pelo diálogo, idealizando e aplicando a tática da parlamentação,
onde, com serenidade, procura-se ajustar, compatibilizar interesses de grupos ao
interesse público.
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Como Cmt da Academia de Polícia Militar, foi um inovador. Arquitetou e
executou transformações que fazem de nossa Escola um modelo a nível nacional.
Como Instrutor, foi, antes de tudo, o doutrinador. Sem dúvida alguma, o
conjunto de princípios fundamentais em que se alicerça a moderna atividade
policial-militar brasileira, tem origem em grande parte, em sua inteligência, em
seu descortino, em seus excepcionais méritos técnico-profissionais.
Como Chefe do Estado-Maior, deu continuidade ao excelente trabalho
desenvolvido pelo seu antecessor.
Imprimindo seu característico toque pessoal aos trabalhos de assessoria,
promoveu um verdadeiro laboratório de ideias em sua equipe, extensão físicomental deste comandante, participando da implementação de nossas políticas,
dos esforços despendidos e dos resultados alcançados.
Dinâmico, arrojado, autêntico, exerceu, em plenitude, sua autoridade, sem tergiversar ou transigir com eventuais manifestações do comodismo, inércia ou indisciplina.
Demonstrou sempre a força imbatível e inquestionável de seu exemplo, de
sua vida, de seus invulgares conhecimentos técnico-profissionais – enciclopédia
viva que é – transmutando-o em fonte de ensinamentos e doutrina de que se
beneficiaram praticamente todas as PPMM do Brasil.
O Coronel Klinger encarna o universo das adjetivações positivas nas
áreas de planejamento, coordenação, controle e execução de ações que visem a
tranquilidade pública.
Todo o seu trabalho sempre foi revestido de modéstia e altruísmo,
inteiramente voltado para o plantio sem cultivar a ânsia de colheita.
Prazerosamente, como reconhecimento por sua inestimável colaboração,
este Comandante-Geral o elogia individualmente.
Transcendendo a formalidade do ato, estamos convictos de que o Coronel
Klinger Sobreira de Almeida permanecerá na mente dos homens de hoje e no
ideal das futuras gerações, como protótipo da dignidade profissional e expressão
magnífica da capacidade realizadora de quem, efetivamente, sabe pensar e sabe
fazer, priorizando o bem comum.
A História registrará a importância, o valor e a significação de sua passagem
na Polícia Militar. E há de ser um capítulo primoroso.
Com toda Justiça.
Comando Geral em Belo Horizonte, 16 de março de 1987.
Leonel Archanjo Affonso, Cel PM
COMANDANTE GERAL”
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MANIFESTAÇÕES NAS DESPEDIDAS
Recebi muitas visitas em minha residência, rua Oeste, 302/Prado: amigos
civis e militares, antigos subordinados, Delegados de Polícia, Oficiais do EB...
Autêntica romaria.
A) Dezenas de Telegramas/Cartões, dos quais destaco alguns,
transcrevendo-os:
1)Ministro Carlos Mário Veloso – Supremo Tribunal Federal: “Momento
prezado amigo deixa Comando Academia Polícia Militar, que exerceu com honra e
brilho, receba nossos cumprimentos...”
2) Do grande Chefe da Reserva – Diretor da Faculdade de Direito do Norte
de Minas – Cel Georgino Jorge de Souza: “Associo-me irrestritamente justas e
calorosas manifestações apreço e amizade de nossa legendária corporação presta
eminente companheiro vg indiscutivelmente um de seus valorosos integrante em
todos os tempos vg e por mais grandiosas sejam vg estas homenagens não alcançam
dimensão incomensurável merecimento pt
3) Da jovem e exuberante inteligência, tenente Lucienne: “Líder e exemplo
para Polícia Militar vg o senhor marcou nossa corporação pt Só podemos agradecer
e desejar felicidade pt
4) 1º Ten Gentil Alberto de Menezes/7ºBPM: “Orgulhoso de ter pertencido
à Polícia Militar, que vós tão bem fostes CHEFE DO ESTADO-MAIOR, rendo-vos
minha sincera homenagem e coloco-me ao vosso inteiro dispor, sempre aliado ao
edificante trabalho que fizestes...”
5) Ten Cel Euro Magalhães/12º BPM-Passos: “Congratulamo-nos com vosso
excelente trabalho, à frente da Chefia do Estado Maior da PMMG e do comando
da Academia de Polícia Militar. /Tivemos a felicidade de estar ao vosso lado e
testemunhar a dedicação, o entusiasmo e o interesse pela causa da Polícia Militar.
Muito aprendemos e, temos a certeza, de que o vosso compromisso com o povo
mineiro e com os integrantes da Polícia Mineira, foi atingido eficientemente...”
6) Cel José Godinho dos Santos Filho/Diretor SEG: “Ao deixares a ativa,
depois de entregar a Chefia do EM da PMMG, desejamos, nesta oportunidade,
congratularmos com o dileto e preclaro amigo pela feliz gestão, não só naquela
Chefia, como também no Comando da APM, repletas de profícuas realizações.
Outrossim, queremos ainda cumprimentá-lo por tudo que fizeste de bom e salutar
pela família miliciana...”
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B) Algumas Missivas significativas, dentre diversas recebidas, que transcrevo:
1)Ten Cel Valter Custódio da Silva – Cmt 20º BPM/Pouso Alegre – “Momento
houve, em nossa carreira, que nossa Corporação se contagiou com uma causa e nos
sentimos arrastar, envolvidos nos acontecimentos mercê a liderança dos responsáveis
pelos nossos destinos./ Em várias situações quando a gama de informações
nos deixava atordoados face ao desenrolar dos acontecimentos, tivemos num
Comandante, ou Chefe, o azimute confiável para que sentíssemos que a Corporação
trilhava o rumo certo./ Entretanto, sem qualquer objetivo de bajulação, queremos
vos afirmar que, a maneira capaz, o ardor transbordante de vontade em dar tudo de
si pela causa abraçada, tem feito de vossa pessoa respondendo pela Chefia do EM/
PM, o homem certo para a difícil tarefa de ‘timoneiro’ dos Comandantes nas difíceis
horas que estamos atravessando./ Vosso trabalho e o do Exmo Sr Cel Cmt Geral
têm sido seguro e dirigido com lisura e idoneidade de maneira a receber de todos
os Comandantes de OPM, uma incondicional aceitação. / Quando, na palestra
realizada dia 12Ago86, o Dr. Kurt Passek, num emaranhado de conjecturas tentava
se posicionar teimosa e unilateralmente, à gosto do que lhe haviam semeado no
íntimo, os Delegados que o assessoraram, vimo-lo, Sr Coronel, eliminar dúvidas, e
como debatedor, esclarecer a situação demonstrando inquestionável competência ao
posicionar-nos como Polícia de Patrulha face ao espaço da Polícia Civil que cuida da
Polícia de Investigação. / Por isto e sem qualquer outro interesse, senão manifestar-vos
o nosso apoio irrestrito, nossa admiração pelo ‘modus operandi’ adotado no presente
momento face aos desafios que ameaçam nossos destinos. /Queremos que tomeis
conhecimento que nos somamos a todos aqueles que convosco se engajam na luta
pela conquista dos ideais milicianos. /Parabenizando-nos convosco e garantindo a
lealdade que esperamos esteja retratando a posição da totalidade dos Comandantes
de OPM, subscrevemo-nos.…”
2) Ten Cel Antônio Marques – Cmt 3º BPM/Diamantina – “O homem só sente
o desejo que o induz a lutar, depois que define bem o caminho a seguir. È necessário
divisar-se claramente a perspectiva da estrada a percorrer; é indispensável saber o
ponto a que se deve chegar. / Meu caro comandante, eis que a vossa vida profissional,
permita-me dizer, o foi assim. Nos idos tempos de escola, notávamos a clara evidência
que o senhor com a notável inteligência se distinguia dos demais. Esta distinção foi
tão marcante que inegavelmente toda a PMMG reconhece o advento ‘Cel Klinger
Sobreira de Almeida’. Sabemos, no entanto, que foi através de vosso próprio sacrifício
que hoje temos uma nova realidade na Milícia de Tiradentes, portanto, todos nós
reconhecemos tudo aquilo que nas noites indormidas, no sacrifício do vosso lazer,
vós trouxestes em nosso benefício. Os ensinamentos técnico-profissionais, o exemplo
de profissional e de cidadão muito nos ensinou. Toda a vossa vida está eivada de
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nuanças que nortearam muito bem os nossos destinos e que servem e servirão
para a posteridade como subsídios e orientações para aqueles que vivem e viverão
no desenrolar da nossa história. /Em nossas vidas as programações nem sempre
acontecem e assim o foi quando tudo estava planejado para irmos ao casamento
de vossa filha, mas a doença, que não avisa o momento certo, a nós surpreendeu
com a enfermidade de Eva, pelo que ficamos pesarosos pelo não comparecimento./
Por inúmeras vezes vos convidamos para estar conosco aqui no ‘Casaca Parda’ e na
minha residência, porém, não tivemos a honra em vos receber, mas somos sabedores
de que esta impossibilidade sempre se deveu aos vossos inúmeros compromissos./
Agora, no merecido descanso, podeis estar certo de que a vossa missão foi cumprida,
e muito bem cumprida, e, terminando, gostaria de externar a vós e vossa família, o
nosso preito de gratidão por tudo aquilo que por nós fizestes, rogando a Deus que
dê a todos os vossos e a vós, saúde, paz e que o SENHOR tempere com bastante
tranquilidade as vossas múltiplas ocupações. / Aqui continuamos a esperar a vossa
visita e de vossa família que muito prazer nos darão. / Meu comandante, é muito
bom ter um homem de vossa estirpe e quilate como amigo...”
3) Cap PM QOR José Fernandes – “O Senhor acaba de deixar as funções de
chefe do Estado Maior da Polícia, da nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais,
bem como o Comando da nossa conceituada Academia. / Sou um homem da
reserva, mas tive o privilégio de ser vosso contemporâneo de D. I., e de ser conduzido,
em várias jornadas de instrução, pelos alunos do então 4º ano, de ter servido mais
tarde em unidade onde o senhor também servia já como oficial, e já há pouco tempo,
como Delegado Especial, ter o prazer de atender uma vossa solicitação. Quero dizer
que, não passou e nem podia passar despercebida pelos homens que se interessam
pelo bem da Corporação, a brilhante atuação vossa, quer na Presidência do COPM,
quer no Comando do DI, quer na Chefia do EMG, buscando todos os momentos
projetar a Corporação, valorizar o homem, buscar o indispensável relacionamento
entre civis e militares, e colocar o ensino de nossa Academia num nível da mais alta
conceituação e admiração. A luta que se travará, em breve, pela colocação da Polícia
Militar na nova Constituição teve na vossa pessoa e na de nosso ex-Cmt Geral, Cel
Leonel, dois bravos soldados de trincheira, dois imbatíveis e ardorosos defensores e,
quando a vitória, como certo esta nos surgirá, sereis um dos indiscutíveis laureados.
Jamais a Corporação conseguiu tanto de um Governo, fruto do trabalho dos dois
homens de sua cúpula. A real colocação de nossa PM no país, reconhecida, falada
e cotada como a melhor, a mais disciplinada, a mais bem aparelhada, a mais
preparada e honesta, é um patrimônio de inestimável valor que recebem os nossos
mais jovens integrantes e os ilustres senhores oficiais que assumem os cargos de
chefia e Comando, nos quais depositamos toda a confiança e esperança, e também,
podemos dizer, a certeza de que darão continuidade e buscarão ideais outros pelo
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bem da Corporação. A vossa passagem pela ativa fica registrada na mente de todos
que tiveram o convívio de vossa presença e de vossa atuação, e só podemos dizer,
mais do coração e de fundo da alma, MUITO OBRIGADO CORONEL KLINGER.
Que Deus ilumine os vossos passos do amanhã, proporcionando os dons da saúde,
da paz e da felicidade que os bons merecem. Muzambinho, 16 de março de 1987...”
4) Major Dalmir José de Sá – Cmt da Cia Polícia de Guarda – “Por várias
vezes, Sr Comandante, dirigimo-vos para pleitear ou tratar de assuntos específicos da
atividade policial-militar. /Nos permitimos agora, respeitosamente, levarmos nossa
mensagem de agradecimento e reconhecimento pelo vosso trabalho. /Este Comando,
os Oficiais e até o mais novo dos Soldados, sentem-se honrados de ter servido sob
vossa Chefia. /Assim é que, sinceramente, vos apresentamos nossa lealdade e nossa
amizade, desejando-vos sucesso pleno na nova caminhada...”
SINTONIA EM DEUS
O Maj Capelão – Luiz De Marco – não deixaria a despedida sem um momento
de Deus, que inspirara todo nosso trabalho na PMMG. Assim, organizou um culto
ecumênico com a participação dos companheiros e meus familiares. Abaixo, um
ângulo do culto na Capela da APM (Sede Sapientiae).

No banco dianteiro, da esq p/direita: Cel Jayro Gomes de Oliveira, minha esposa
Zaíra Assis de Almeida, o autor, e o Prof Ladislau Prokop com esposa.
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O FUTEBOL NÃO PODIA FALTAR
Como o Padre Luiz De Marco não deixou faltar o momento de Deus, o
tenente-coronel José Anibal da Fonseca não deixaria ausente o momento do
Futebol.
Dois times dos grandes atletas do PAIA (Pelada dos Amigos Íntimos de
Anibal) foram organizados para disputa da Taça “Gloriosa Força Públca”.
Homenageado, tive o privilégio de escolher o time – camisa azul – do qual fui
“Capitão”. Minha equipe ganhou, após acirrada disputa de 1 x 0. Gol de Penalty,
batido por mim, cabendo-me ostentar a Taça.
Não obstante as “más línguas”
(estas sempre existem!) dizerem
(e
que houve “marmelada” – penalty
q
ffabricado e batido duas vezes – nossa
vvitória foi justa, conforme assertiva do
Diretor
do PAIA (TC Aníbal) e outras
D
aautoridades presentes.
Assistido pelo TC Aníbal,
o Cap Pedro Seixas da Silva entrega
o Trofeú “Gloriosa Força Pública”
ao Cel Klinger, “Capitão”
da Equipe Vencedora.

Cel Klinger, ao lado de familiares e amigos, e atletas,
exibe o Troféu “Gloriosa Força Pública”.
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AVANÇO NO TEMPO
Concluída a missão na PMMG, parti para novos desafios no meio civil.
Em Abr87, assumi o cargo de Diretor de Planejamento Corporativo do Grupo
Empresarial Àguia Branca, sediado em Cariacica/ES, e atuação em diversos
Estados brasileiros (Transporte de Passageiros e Carga, Comercialização de
Veículos e Logística...).
Quando passei a Chefia do Estado-Maior, 16Mar87, acabáramos de transferir o Comando Geral para o novo prédio. Assim, no meio da mudança, deixáramos de cumprir, transferindo o cargo para o meu substituto, de um ritual regulamentar: inauguração do retrato do substituído na galeria dos ex-Chefes.
22Fev88 – Atendendo convite de meu substituto – Cel Cleinis de Alvarenga
Mafra – desloquei-me de Vitória/ES a Belo Horizonte, para inauguração de meu
retrato na galeria dos ex-Chefes de Estado-Maior/PMMG.
Em solenidade no seu gabinete, o Cel Mafra proferiu a seguinte alocução:
“O Cerimonial Militar, todo ele muito rico e significativo, tem na instituição das Galerias de Retratos de Comandantes e Chefes um de seus pontos de
maior expressão.
O preito à figura do Comandante ou Chefe, longe de subtender qualquer lisonja,
tem bases na estruturação hierárquica, consagra os preceitos da autoridade normativa
e da liderança persuasora e sedimenta o hábito da disciplina pessoal e corporativa.
A par, ainda da necessária e justa referência pessoal, a inauguração de mais
um retrato numa galeria é um momento de documentação e referência histórica.
A Galeria dos Chefes do Estado-Maior da Polícia Militar, honrada com
tantos grandes nomes que fizeram e fazem a história da Polícia Militar, se
engrandece hoje ainda mais, à incorporação de mais um grande nome: o
do Coronel Klinger Sobreira de Almeida.
Basta a simples observação presencial da história recente da Corporação para
encontrar, a todo momento, marcas expressivas da passagem do Coronel Klinger
Sobreira de Almeida.
Um profissional de Segurança Pública por excelência. Iniciou a sua prestação
de serviços à Corporação no Vale do Rio Doce, então provavelmente a região do Estado onde mais se impunha a necessidade de uma Polícia Ativa, Diligente, Atenta,
Exigente de Liderança e Exemplo Pessoal.
Comandou, na Polícia Militar, o 14º BPM, unidade em que instalou e modelou; o 1º BPM e o Batalhão de Choque. Mas foi a seguir, no Comando do Policiamento da Capital, sob sua inspirada liderança e coordenação, que deu partida a
Corporação a novo e indesviável Conceito.
O Conceito do compromisso com o resultado, da efetividade como tema, como
lema e como filosofia de trabalho, do engajamento ativo e intenso dos comandantes,
de qualquer escalão, relativamente à sua missão.
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22Fev88 – Cel Mafra –
Chefe do Estado-Maior
- pronuncia mensagem de
saudação ao Cel Klinger, que
está acompanhado de sua
filha Suzana.

O Novo Conceito Operacional do Policiamento Ostensivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ativando forças e ações até então desapercebidas...
A geração de Diretrizes e Instruções baseadas em longa vivência, madura reflexão
e acurado Estudo de Situação... O envolvimento pessoal em importantíssimas ações
supervisoras e de coordenação... Enfim, a emergência de uma Nova Polícia Militar,
ciente e consciente de si própria, de sua capacidade de resposta e da seriedade de seu
desempenho social!
Tudo isso foi marca do Comando atento do Coronel Klinger, que encontrou
sempre tempo, ainda, para gerar, como Instrutor do CSP e do CAO, importante
doutrina de desempenho operacional e de Estado-Maior a toda a Polícia Militar,
que reviu e revitalizou, sob todos os matizes.
Como Comandante da Academia de Polícia Militar, deu a essa Escola dimensão, alento, e assegurou-lhe um enriquecimento curricular e coparticipativo da mais
alta expressão.
Finalmente, na Chefia do Estado-Maior, consolidou o Coronel Klinger a sua
carreira – cuja maior marca, sem dúvida, foi a difusão de poderosa doutrina de
profissionalização e engajamento na missão, com que soube impregnar a atual oficialidade da Polícia Militar.
Senhor Coronel Klinger Sobreira de Almeida,
O vosso retrato honra esta Galeria, como soubestes honrar, pelos exclusivos
caminhos do vosso trabalho e brilhantismo pessoal, a vossa passagem pela Polícia
Militar e especialmente nesta Chefia.
Recebei, junto com a nossa homenagem, reconhecimento e agradecimento, nossos votos de felicidade pessoal, de realização e de muita paz, na comunhão de vosso
lar, junto à vossa digníssima família.
Sabei que honrastes sobremodo esta farda, e que tendes na Polícia Militar amigos e admiradores.
MUITO OBRIGADO! ”
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POSFÁCIO

AS SOMBRAS DO GIGANTE

Uma maneira de estudar uma instituição é por meio da história de seus
grandes líderes. Tentar entender os passos, os desafios enfrentados e as soluções
encontradas em outras épocas, permite muito mais do que conhecer um amontoado
de fatos que se sucederam no tempo. Entre outras perspectivas, ajuda a entender
o porquê as coisas são da forma que são, a compreender como as adversidades do
passado foram solucionadas no contexto real das alternativas existentes naquele
momento e a perceber a marcha da história que forja os grandes líderes, assim
como a medida em que esses grandes homens e mulheres também foram capazes
de interferir no cenário mais amplo. Assim, o olhar para a vida dos notáveis acaba
por não ser apenas um olhar para o passado, mas também uma forma de pensar
o futuro e se preparar para ele.
Nessa possibilidade de estudar a história de uma instituição por meio
de seus grandes nomes, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é rica em
oportunidades. Em sua crônica bissecular, não faltam exemplos de grandes
líderes. Compreensivelmente, é lugar comum relembrarmos figuras como
Juscelino Kubitschek ou Guimarães Rosa, grandes nomes da Corporação mineira
e também da história política e intelectual do país. No mesmo sentido, Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes, tornou-se mártir da luta de independência do
país e hoje é patrono não só da Força Pública Mineira, mas das polícias do Brasil.
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Contudo, embora se reconheça a importância de tais nomes e a visibilidade
que possuem no contexto da história nacional, em uma análise de seus impactos
concretos dentro da instituição, talvez outros líderes tiveram uma repercussão
mais significativa na construção do que hoje chamamos de Polícia Militar de
Minas Gerais. Um desses grandes nomes é, sem a menor sombra de dúvidas, o do
Coronel Klinger Sobreira de Almeida.
Há um ditado popular que diz que é pelo tamanho da sombra que se conhece o tamanho do gigante. Inicialmente, conheci Coronel Klinger por suas sombras. Quando eu cursava o Curso de Formação de Oficiais (CFO) deparei-me
com histórias de grandes mestres do passado como os coronéis Amauri Meireles,
Alcino Lagares, José do Espírito Santo, Lúcio Emílio do Espírito Santo e outros.
Curiosamente, ou até mesmo justificadamente, sempre senti mais atração pelas
leituras não relacionadas com as disciplinas do curso do que propriamente pela
matriz curricular e pelos estudos voltados para a grade de matérias. Assim, com
avidez debruçava-me sobre os escritos dos antigos mestres enquanto caminhava pelo curso formal que acontecia paralelamente em algum lugar distante dos
meus interesses.
E um desses nomes que as histórias e os textos me provocavam era o do
Coronel Klinger Sobreira de Almeida. Mesmo que algumas décadas separassem
sua ida para a reserva quando Chefe do Estado Maior nos anos 80, e meu ingresso
no CFO na segunda metade dos anos 2000, suas marcas e lendas ainda estavam
vivas na Academia de Polícia Militar (APM) do Prado mineiro. Assim, pela
história oral nos relatos da caserna ou por alguns de seus textos, aos poucos
conhecia a firmeza de seu caráter, os avanços implementados e algumas de suas
virtudes como a capacidade de decisão e a aptidão para a liderança daquele que
havia sido comandante da APM.
Com a conclusão do CFO e minha designação para o Comando de
Policiamento Especializado (CPE), novamente deparava-me com as sombras
do Coronel Klinger. Criador das ROTAMs e uma grande referência tanto para
a evolução do Batalhão ROTAM quanto da fundação do Batalhão de Choque,
deparei-me com referências mais explícitas à imagem do grande comandante.
Nestas unidades, seu nome alcançou o status mitológico e integra o acervo
simbólico das forças especiais em Minas Gerais, que impele homens e mulheres
do comando especializado à ação.
Nesse mesmo contexto, iniciei meus estudos sobre protestos e manifestações.
Em minhas ponderações sobre o conflito entre o direito de reunião e o direito
de ir e vir das pessoas, descobri sua obra Poder de Polícia de Trânsito, e sua
participação tanto no Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) quanto no
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Conselho Estadual de Trânsito da Bahia (CETRAN/BA). Assim, percebia que
aquele que havia sido um grande comandante na PMMG, prosseguia deixando
suas marcas por onde passava, no mundo empresarial e nos Conselhos Superiores
de Trânsito para além das alterosas.
Uma outra ponta dessa trama apresentou-se para mim na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), escola onde eu cursava a Faculdade de Direito
desde o CFO. Em suas aulas de Direito Penal, o professor Hermes Vilchez
Guerrero, hoje diretor da Faculdade, tinha o hábito de contar algumas histórias
da época em que era aluno da graduação, na mesma vetusta casa de Afonso Pena
(referência carinhosa que os ex-alunos da FDUFMG se referem à escola). Mesmo
falando sobre tempos distantes, o professor lembrava que nos anos 1980, os
alunos conheciam pelo nome o Comandante do Policiamento da Capital, Klinger
Sobreira de Almeida. Assim, em um relato casual, ficava nítido que os muros da
Instituição não eram capazes de cercar as sombras do gigante, que se projetavam
por onde ele passava.
Tempos depois, tive a grata e satisfação de ser indicado pelo Coronel Sérgio
Henrique Soares Fernandes, ícone do pensamento estratégico na PMMG, a
integrar a Academia de Letras João Guimarães Rosa (ALJGR). No sodalício
rosiano, tive contatos mais frequentes com alguns dos mais insignes nomes da
Instituição: Coronéis Euro Magalhães, Antônio Fernando Alcântara, Ari de Abreu
e outros. Dentre essas lendas do panteão de titãs que a ALJGR me possibilitou
conviver, estava o Coronel Klinger, presidente durante a gestão 2017-2019.
Para meu deleite, nossas conversas extrapolavam o contato das reuniões
da ALJGR. Por vezes, eu ficava boas horas escutando histórias e lições que não
estavam presentes nos livros. Ainda durante esses encontros, tinha a exata noção
do privilégio que estava vivendo. Poder escutar de um grande comandante as
adversidades enfrentadas, as razões que justificaram as decisões, os conflitos, os
erros, os acertos, os bastidores dos principais eventos da história recente da polícia
e do Estado. Ao mesmo tempo que ficava grato pelo universo ter conspirado a
meu favor e permitido tamanho aprendizado, guardava a certeza de que seria
egoísmo ter somente pra mim esses relatos.
Em um café na casa do autor e de sua esposa e companheira Professora
Silvia, fui informado pelo autor que ele estava escrevendo um livro de memórias.
Enquanto refletia sobre o quão benéfico seria para a história da PMMG e para
as próximas gerações a escrita daqueles relatos, fui surpreendido pelo Coronel
Klinger com o convite para escrever o posfácio da obra.
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NOS OMBROS DO GIGANTE
Um dos nomes mais marcantes de toda a geração de oficiais formados
na APM no início dos anos 2000 foi o do Coronel Levimar de Almeida. Sua
capacidade intelectual, que misturava profunda habilidade reflexiva crítica
com um humor inteligente, deixou lembranças e ensinamentos marcantes em
seus discípulos. Em uma das lições de vida transmitidas enquanto ministrava
planejamento operacional, Coronel Levimar nos ensinou que é sempre preciso
ter a exata dimensão de nossas aptidões, da missão à frente, e da relação entre
ambas. Assim, por meio de uma metáfora, orientava-nos a descobrir o tamanho
dos desafios e, palmo a palmo, medirmos o próprio tórax, para reconhecermos
previamente os possíveis reveses e se seríamos capazes de realizar uma missão.
Entretanto, recebi a missão de compor o posfácio do livro do Coronel Klinger
como uma Mensagem à Garcia, aquela cumprida sem dilações, esquivando-me
de realizar o exame de situação. Posto que, ser incumbido de fechar a obra da
vida deste grande comandante, faria recuar qualquer comandado minimamente
consciente da empreitada.
Nessa missão, queria convidar o leitor a algumas das possíveis reflexões
a partir da leitura do texto, consciente de que a leitura é uma oportunidade de
dialogar com seu autor. E nesse diálogo, Coronel Klinger permite-nos reviver
algumas de suas memórias e prosear com um expoente do fazer polícia em um
momento fundamental na construção da ideia de polícia no Brasil.
Filho do Soldado Machado e da Índia Nelsina, suas raízes refletem a realidade
de muitos dos que ingressam na carreira policial/militar no país. Filhos e filhas
dos segmentos mais simples da sociedade e que muitas vezes seguem os passos
dos pais. Na sequência dos capítulos, vamos descobrindo como aquela criança
que vendia esterco, para ajudar financeiramente a família, ingressou na carreira
militar e conseguiu ascensão social, indo muito além do status socioeconômico
de seu progenitor. Nessa caminhada, de criança humilde a comandante militar e
executivo empresarial de sucesso, uma visão cósmica humanista o manteve e o
mantém fiel aos seus princípios éticos, durante a travessia terrena.
O leitor pôde perceber, suas digitais ainda hoje estão presentes na articulação
do policiamento ostensivo em Minas Gerais. Ao longo do texto, o autor permite-nos
compreender todo o contexto histórico, político e social que engendraram muitos
dos principais conceitos e estruturas, hoje vigentes. Por exemplo, Coronel Klinger
demonstra-nos como recebeu do mestre Coronel Pedro a ideia de polícia enquanto
uma malha protetora e, mais tarde nos anos 1980, como traduziu a imagem em um
conceito operacional ao estruturar o policiamento na capital mineira.
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Talvez uma das grandes riquezas da obra é a coragem do autor. A mesma
coragem que demonstrou ao longo de toda sua vida está presente também na
escrita deste livro. Ao assumir erros, frustrações, medos e incertezas, o autor
apresenta aos leitores, como são de fato construídas as grandes decisões e o
material humano dos quais são feitos os nobres protagonistas da história. Ao
revisitar o passado, Coronel Klinger despe-se de toda aura que orbitam à sua
figura e nos apresenta, em um olhar intimista, como foi sua própria vida.
Assim como Gessinger, não acredito que a memória seja um lugar parado
esperando nossa visita. Em cada visita, reconstruímos o passado em nossa
memória. E na reconstrução que faz de seu próprio passado, Coronel Klinger
ensina-nos uma outra lição. Talvez sem perceber, demonstra-nos a grandeza e a
coragem que se precisa ter para olhar para a trajetória de vida, com seus erros e
acertos, e enfrentá-los, ainda que não se possa mais voltar atrás para fazer diferente.
Muito provavelmente parte considerável da influência do Coronel Klinger
nas gerações seguintes sejam difíceis de serem mensuradas objetivamente. Um
certo pendor para a escrita, característica reconhecida pelo Brasil como presente
nos integrantes da Força Pública Mineira talvez tenha em Klinger um dos
responsáveis. Seguindo os passos de seus mestres: os coronéis Antônio Norberto
dos Santos e José Geraldo Leite Barbosa, este andarilho de polícia registrou
em textos, artigos e livros muitas de suas palestras e pensamentos. Tendo sido
exatamente essa virtude que me permitiu, mesmo décadas após sua passagem
para a reserva altiva, conhecer seus ensinamentos quando eu ainda era Cadete.
Portanto, esta autobiografia é uma continuidade deste atributo do Comandante e
também uma importante peça no conjunto desta obra.
Dentre outras virtudes, é possível perceber na história do Coronel Klinger
uma intensa capacidade criativa aliada à habilidade realizadora. Assim, foi capaz
de idealizar e levar a cabo toda uma articulação operacional quando a PMMG
tornou-se de fato e de direito a responsável pelo policiamento na capital do Estado.
A estruturação de níveis de intervenção policial em recobrimentos sucessivos
de unidades para criação do Batalhão ROTAM, do Batalhão de Choque e das
Companhias Tático Móvel, para fazer frente ao crime violento que se avolumava
na capital; o COPOM informatizado; a divisão da capital em subáreas e setores
de policiamento, entre outras, são elementos que possuem suas digitais. Portanto,
o arranjo operacional desenhado pelo autor é, ainda hoje, a base do fazer polícia
ostensiva em Minas Gerais. Na APM, foi o grande responsável pela aproximação
entre o meio acadêmico e a atividade policial. Esteve envolvido na criação
da revista científica O Alferes, e na inserção da Fundação João Pinheiro e da
Universidade Federal de Minas Gerais, tanto nos cursos internos da instituição,
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quanto na realização de pesquisas científicas sobre polícia. No pertinente às
estruturas físicas, esteve à frente de avanços, tanto em unidades operacionais
quanto administrativas - haja vista que implementou e estruturou o 14º BPM e
a nova sede do Quartel do Comando Geral (QCG), por exemplo. Esse pendor,
para as inovações e realizações, também parece ter sido demonstrado enquanto
trabalhou na iniciativa privada e, igualmente, pude testemunhar nas diversas
atividades que idealizou e realizou quando presidiu a ALJGR/PMMG. Portanto,
além de profícuo pensador de polícia, é também um homem de ação, integrando
o grupo incomum daqueles que conseguem conciliar as capacidades intelectuais
e a aptidão para executar.
A indicação de meu nome para esse fechamento da obra sobre sua vida
talvez tenha sido no intuito de perceber o que fica da obra do autor no olhar e
para as gerações futuras. Posfaciar uma obra não é, todavia, realizar uma ode ao
autor. Assim, é preciso destacar que, ao longo do texto, percebemos em algumas
posições e falas as marcas de seu tempo. Tendo vivido um momento politicamente
conturbado da história do país, os anos anteriores a 1964 e o regime que o
sucedeu, é natural e esperado o envolvimento afetivo/ideológico com um dos
lados. A crescente polarização do país, que percebemos especialmente após 2013,
evidencia como está tudo muito vivo e recente na memória nacional e ainda serão
necessários alguns anos e gerações, para conseguirmos compreender melhor o
que aconteceu. Ser fruto de seu tempo não é, todavia, uma falha, mas antes uma
característica de qualquer obra. Logo, se posicionar dentro do espectro político
em nada diminui a obra do autor. Nem a obra enquanto o texto escrito, muito
menos ela entendida enquanto sua própria vida. Seu legado permanece hoje,
presente na estrutura do policiamento ostensivo em Minas Gerais e permanecerá,
ainda que toda uma articulação nova a substitua.
Portanto, estamos diante de uma obra fundamental para qualquer pessoa que
queira estudar sobre polícia ou pretenda ser um grande comandante. O Coronel
Klinger teve a oportunidade de conhecer os desafios de ser Delegado de Polícia
no interior e de realizar o policiamento ostensivo em Belo Horizonte. Neste livro,
aprendemos a refletir na transformação de um jovem impetuoso e sem medo, no
Comandante sereno, equilibrado e transformador da realidade ao seu redor.
Sir Isaac Newton em missiva a Robert Hook afirmou que, “if I have seen
further it is by standing on the shoulders of giants”. Assim, o que esse grande
cientista fez foi reconhecer a importância dos grandes matemáticos, físicos
e astrônomos que o antecederam. Isaac Newton conseguiu perceber que, se
conseguiu enxergar além, foi graças aos trabalhos de outros pesquisadores que o
propiciaram começar seus estudos, a partir de onde outros haviam chegado. Nesta
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obra do Comandante Klinger, é exatamente isso que ele nos proporciona. Ao nos
apresentar o passado, com todas as dificuldades, sucessos e frustrações, o gigante
nos permite, nós, os comandantes de hoje e do futuro, a subir em seus ombros e
aprender com um gênio militar que nos precedeu. Muitas (não todas!) histórias
que o autor me contava, aqui estão publicadas . Assim, ao menos em parte,
estamos todos “nos ombros do gigante” para aprender e refletir sobre Comandar
e sobre o “Fazer Polícia” no Brasil. Assim, quem sabe, se conseguirmos aprender e
internalizar tantas lições, poderemos ver e chegar muito além, partindo das lições
que esse Comandante nos ensinou.

Steevan Oliveira
Oficial da Polícia Militar de Minas Gerais
Membro Associado Pleno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
Membro Efetivo-Curricular da Academia de Letras
João Guimarães Rosa da PMMG
Mestre (Msc) em Criminology and Criminal Justice pela
The University of Edinburgh (UK)
Mestre e Bacharel em Direito pela
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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Ilustração de autoria do Sd. Unaque, desenhista de nossos manuais.
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