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O TUIUTI
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DA ACADEMIA DE
HISTÓRIA MILITAR TERRESTRE DO BRASIL/RIO GRANDE DO SUL (AHIMTB/RS)
- ACADEMIA GENERAL RINALDO PEREIRA DA CÂMARA E DO INSTITUTO DE HISTÓRIA E TRADIÇÕES DO RIO GRANDE DO SUL (IHTRGS)
370 anos da Segunda Batalha dos Guararapes - 230 anos da Inconfidência Mineira
130 anos da Proclamação da República - 120 anos da Revolução Acreana
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EFEMÉRIDES DE ANOS TERMINADOS EM 9
O editor
470 ANOS - 1549
- Instalação do Governo Geral do Brasil (07 Jan). Em 29 Mar, o primeiro Governador do Brasil, Tomé
de Sousa, chega à Baía-de-Todos-os-Santos com seis embarcações, três naus, duas caravelas e um
bergantim, com ordens do rei de Portugal de fundar uma cidade fortaleza chamada de “São Salvador”.
Nasceu assim a cidade de Salvador, com o nome de São Salvador da Baía de Todos os Santos, que
seria a primeira capital do país. Com Tomé de Sousa veio também o padre Manuel da Nóbrega com os
primeiros jesuítas, o que aumenta a influência da Igreja no Brasil.
- Criação da Capitania Real da Bahia, sendo Tomé de Souza o primeiro Governador Geral (01 Nov). O
aumento da presença do Poder Público da Metrópole no Brasil buscou fortalecer a autoridade do Rei.
- Liberação do tráfico de escravos africanos para o Brasil.
450 ANOS - 1569
- Peste em Lisboa mata 60 mil pessoas, a partir de junho e até a primavera de 1570.
- Dom Sebastião cria, pelo Regimento de 16 de dezembro, as “Ordenanças”, que no Brasil ajudaram a
“defender a terra durante o todo o período colonial” (Calmon, 1959, p. 263). O termo ordenança é do
latim “ordo”, que significa “uma fileira” ou “uma ordem” (www.doutrinasbiblicas.com). Pela "Lei de
Armas" (09 Dez), Dom Sebastião estendeu a todo o reino a instituição das Ordenanças, que inicialmente havia sido estabelecida somente para Lisboa. Todos os homens entre os 20 e os 65 anos e
válidos estavam convocados automática e permanentemente. Estava estabelecido o princípio da convocação universal de todos os cidadãos para a defesa do país. Em princípio só ficavam fora das Ordenanças os sacerdotes, magistrados e outros funcionários graduados do governo, pessoas doentes
e deficientes físicos ou mentais. A Lei de Armas determinava que cada fidalgo, cavaleiro, escudeiro
ou assemelhado deveria participar da Ordenança com uma determinada quantidade de recursos e
equipamentos, dependendo da sua renda (buratto.org/gens/gn_tropas.html).
370 ANOS - 1649
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- Fundação da Companhia Geral do Comércio do Brasil (08 Mar).
- 2ª Batalha dos Guararapes (19 Fev), com vitória luso-brasileira sob o comando do General Francisco
Barreto de Menezes.
- Na Inglaterra, decapitação do Rei deposto Carlos I, da dinastia Stuart, marcando o advento da
República sob Oliver Cromwell até 1653.
350 ANOS - 1669
- O explorador português e Capitão do Exército Francisco da Mota Falcão ergue o Forte de São José
do Rio Negro, ou Forte de São José da Barra, futura cidade de Manaus, por ordem do Governadorgeral do Pará, tendo em vista a defesa da região dos ataques de holandeses e espanhóis. Os nomes
sucessivos foram: Lugar da Barra, Vila da Barra, Cidade da Barra do Rio Negro e, por fim, em 1856,
Manaus, em alusão aos índios Manaós.
- Dissolução da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais.
320 ANOS - 1699
- Início da Aula de Fortificação, Artilharia e Arquitetura Militar, no Rio de Janeiro (Carta Régia de
15 Jan).
260 ANOS - 1759
- O Marquês do Pombal, em Carta Régia, expulsa os jesuítas das colônias portuguesas, pela proibição
da Companhia de Jesus em Portugal e seus domínios.
- Extinção das últimas Capitanias Hereditárias.
- Criada a Companhia Geral de Comércio de PE e PB.
230 ANOS - 1789
- Inconfidência Mineira, com Tiradentes, fazendeiros, comerciantes e intelectuais em Vila Rica (MG).
Objetivo: tornar MG livre do domínio português. Uma das causas imediatas foi a cobrança do Quinto
(20% de imposto sobre o ouro), que, com a decadência da extração do metal, passou a ser cobrado
de forma violenta (Derrama). Joaquim Silvério dos Reis denuncia a Inconfidência Mineira ao Governador da capitania (15 Mar). Tiradentes é preso no Rio a 10 Mai, julgado e condenado à morte. Os
demais são condenados ao degredo.
- Início da Revolução Francesa, com a tomada da prisão da Bastilha a 14 Jul. Supressão dos privilégios
da nobreza e do clero, igualdade de todos os cidadãos, fim do absolutismo, advento da burguesia e
promulgação da Constituição. Declaração dos Direitos do Homem. A Revolução Francesa revelou-se
um dos acontecimentos mais significativos da história da humanidade.
- Posse de George Washington como 1º Presidente dos EUA (30 Abr).
210 ANOS - 1809
- Sob determinação de Dom João, tropas luso-brasileiras, sob o comando do Tenente-Coronel Manuel
Marques d’Elvas Portugal, invadem a Guiana Francesa, em represália à invasão de Portugal pela França
(12 Jan). A 14 Jan, os luso-brasileiros entram em Caiena, ficando a região sob a administração do
Desembargador João Severiano Maciel da Costa, futuro Marquês de Queluz, o qual desenvolve a
agricultura, importa gado de Marajó e organiza os serviços alfandegários (Garcia, 2000, p. 35). A
cidade é devolvida em 1817, por força do Congresso de Viena de 1815.
- Primeiras lutas pelas independências das colônias hispano-americanas: Paraguai, Argentina, Bolívia
e Chile. As lutas foram deflagradas através dos “cabildos abiertos”, após a prisão dos reis espanhóis
por Napoleão em Bayonne.
- Início da 5ª Coligação (Inglaterra, Áustria e Espanha) contra a França.
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170 ANOS - 1849
- Volta dos conservadores ao poder no Brasil.
- Assume o Ministério dos Negócios Estrangeiros o Visconde do Uruguai, Paulino José Soares de
Souza, com duas tarefas principais: contemporizar com Rosas e acertar as questões de limites pendentes com os países do Prata.
- Os líderes da Praieira, Antonio Pinto Chichorro da Gama, Pedro Ivo, militar, e Borges da Fonseca,
jornalista, lançam o Manifesto ao Mundo, essencialmente liberal. Mas em 03 Fev rendem-se os rebeldes da Revolução. O julgamento deles começa a 17 Ago. Condenados, foram anistiados em 1851.
- Fundação de Joinville e Blumenau (SC).
- A Áustria incorpora a Hungria a seu Império, originando em 18-67 o Império Austro-Húngaro.
160 ANOS - 1859
- Início da administração do Gabinete Conservador de Ângelo Muniz da Silva Ferraz, futuro Barão de
Uruguaiana (10 Ago).
- A Prússia proíbe a emigração para o Brasil devido às denúncias de maus-tratos e semi-escravidão.
- Na gestão Paranhos, o Brasil alcança oito legações na América e 13 na Europa.
- Inicia a guerra entre a Confederação Argentina (Urquiza) e Buenos Aires, esta sob o comando do
Gen Bartolomeu Mitre (20 Mai).
- Início da construção do Canal de Suez (25 Abr).
- Perfurado o primeiro poço de petróleo do mundo em Titusville, Pensilvania, EUA.
- Charles Robert Darwin lança o livro "A Origem das Espécies" (Original: On the Origin of Species by
Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life), que
introduz a tese da seleção natural a partir da evolução de um ancestral comum.
150 ANOS - 1869
- Caxias entra e ocupa Assunção (01 Jan), passa o comando para o Gen Guilherme Xavier de Souza e
retorna doente para o Rio, chegando à capital em 15 Fev. A 23 Mar Caxias é elevado a Duque. O Gen
Xavier de Souza passa o comando das tropas ao Conde D’Eu (Marechal Gastão de Orléans) a 16 Abr.
O Conde D’Eu inicia a perseguição a López e a 16 Ago vence o Gen Bernardino Caballero na Batalha de
Campo Grande (Acosta Ñu). O Conde D’Eu pertencia à família de Orléans e chamava-se Luís Felipe
Maria Fernando Gastão de Orléans.
- O ministro dos EUA para o Brasil General James Watson Webb ameaça suspender as relações com
o Brasil (10 Mai) em face da negativa brasileira em indenizar perdas relativas à baleeira Canadá,
avariada em Natal. O novo secretário Hamilton Fish, um mês depois, desautoriza o seu colega, em
nome das boas relações Brasil/EUA.
- Portugal promove a abolição da escravidão em todos os seus domínios (25 Fev).
- Abertura do Canal de Suez, que liga o Mediterrâneo ao mar Vermelho (16 Nov).
140 ANOS - 1879
- Falecimento do Gen Manuel Luis Osorio, de pneumonia aguda, no Rio, com 71 anos (04 Out).
- O senador Pinheiro Machado funda o Partido Republicano Rio-Grandense.
- Início (14 Fev) da Guerra do Pacífico (até 1883), causada pelos interesses conflitantes sobre o
salitre/nitrato de Atacama, com vitória chilena. Peru e Bolívia perdem territórios. A Bolívia fica sem
saída para o mar.
- Demonstração da luz elétrica no Rio (21 Fev), inventada por Thomas Alva Edison.
130 ANOS - 1889
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- Os liberais do Visconde de Ouro Preto (Afonso Celso) substituem os conservadores de João Alfredo
(07 Jun). Ouro Preto manda diminuir as unidades do Exército no Rio e aumentar as da Polícia e da
Guarda Civil, o que aumenta as suspeitas de que o governo cogitava extinguir o EB e substituí-lo pela
Guarda Nacional.
- O Imperador Dom Pedro II sofre atentado a tiros de revólver de republicanos contra a sua vida na
saída do Teatro Sant’Anna no Rio de Janeiro (15 Jul).
- Falecimento do Visconde de Mauá em Petrópolis (21 Out).
- O Clube Militar, influído pelas ideias positivistas de Benjamin Constant Botelho de Magalhães, prega
a revolta contra o Império.
- Baile da Ilha Fiscal (09 Nov), oferecido a oficiais do navio chileno Almirante Cochrane. O baile não
contou com a presença de nenhum oficial do Exército Brasileiro.
- A 11 Nov, reunião de Benjamin Constant, Rui Barbosa, Aristides Lobo, Quintino Bocaiúva, Francisco
Glicério e Frederico Sólon de Sampaio Ribeiro na casa do Marechal Deodoro da Fonseca, para tratar
da República.
- A 13, Floriano Peixoto adere à derrubada do Gabinete. A 15, Deodoro assume o comando das tropas,
prende o Ministro da Guerra e o Chefe de Gabinete (Ouro Preto) e assume o controle da situação.
- PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA (15 Nov). À tarde do mesmo dia é lavrada uma Ata proclamando a
República. Deodoro é chefe do Governo Provisório. A 19 é adotada a Bandeira Nacional. A 17, é banida
a família real e Dom Pedro II embarca para a Europa. O primeiro decreto foi assinado por Ruy Barbosa. As províncias passam a chamar-se estados. Início da chamada República da Espada (Deodoro e
Floriano). Fortalecimento do Partido Republicano Paulista.
- Brasil e Argentina optam pelo arbitramento na Questão de Palmas (07 Set).
- Argentina, Uruguai e EUA reconhecem o regime republicano.
120 ANOS - 1899
- Questão do Acre: 60 mil seringueiros nordestinos ocuparam a região entre 1870/80, sendo que o
Acre já era boliviano. Neste ano, a Bolívia instalou órgãos do governo e alfândegas. Os habitantes
brasileiros se revoltaram. O espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias proclama a independência do
Acre (14 Jul) com o nome de Estado Independente do Acre, mas é deposto em 28 Dez por Antônio
de Souza Braga. A pedido da Bolívia o Brasil restabelece a ordem, mas a revolta continuaria, liderada
pelo gaúcho Gentil Norberto.
- Segunda Guerra dos Bôers na África do Sul, entre descendentes de holandeses e colonos ingleses.
Vitória destes em 1902. O motivo principal foi o ouro sul-africano e o controle sobre as rotas do Cabo
da Boa Esperança.
- Na Haia, Holanda: Primeira Conferência de Paz, com 26 estados, convocada por Nicolau II (29 Jul).
Aprovada a Convenção sobre a Resolução Pacífica de Controvérsias Internacionais (Corte Permanente
de Arbitragem). O Brasil não participou.
- Visita do Presidente da Argentina Júlio Roca ao Brasil (08 Ago).
110 ANOS - 1909
- Morre Afonso Pena, em mandato. Assume o Vice, Nilo Peçanha. Rui Barbosa e Manuel Joaquim de
Albuquerque Lins são candidatos à presidência e vice. Foi a “Campanha civilista” contra o candidato
militar Hermes da Fonseca.
- Cândido Rondon inicia a campanha de proteção ao índio. Em dezembro Rondon estabelece as ligações
telegráficas com o Amazonas.
- O Brasil cede ao Uruguai a navegação em condomínio na Lagoa Mirim e no Rio Jaguarão.
100 ANOS - 1919
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- Falecimento do Presidente eleito Francisco de Paula Rodrigues Alves (16 Jan). Assumiu o vice Delfim
Moreira da Costa Ribeiro em 15 Nov 1918 permanecendo até julho de 1919.
- Assume o eleito, Epitácio da Silva Pessoa (28 Jul). O Ministro da Guerra é um civil, João Pandiá
Calógeras, que realiza uma grande reforma no Exército.
- Assinatura do contrato da Missão Militar Francesa no Brasil (08 Set).
- Neste período, a dependência externa da economia deixa de ser em relação à Inglaterra para vincular-se aos EUA.
- Primeira transmissão via rádio no Brasil, pela Rádio Clube de Pernambuco (06 Abr).
- Greve geral operária em SP, com forte repressão e deportação de mais de 100 participantes estrangeiros (26 Out).
- Início da Conferência de Paz em Paris (18 Jan). Criação do Pacto da Liga das Nações, produto da
Conferência de Versalhes. O Brasil foi Membro não permanente (28 Abr). A Doutrina de Monroe foi
considerada “compatível” com o Pacto (Art. 21), com a anuência brasileira.
- III Internacional Socialista, ou Internacional de Lenine, em Moscou (Komintern), sem nenhum delegado do Brasil (02 Mar). Neste período, a Revolução Comunista já estava vitoriosa na ex-Rússia
czarista. Em Berlim (15 Jan), Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht são assassinados por anti-comunistas.
- Assinatura do Tratado de Versalhes, humilhante à Alemanha, grande derrotada na I GM (28 Jun).
- Primeiro Congresso Pan-Africano em Paris.
- Fundação do Partido dos Trabalhadores Alemães, futuro Partido Nazista, com 22 membros. As
reuniões eram em cervejarias.
- Na Coréia (01 Mar), início da revolta contra o domínio colonial japonês.
- Massacre de Amritsar, norte da Índia: assassinato em massa (379) de manifestantes anti-britânicos e pela independência (13 Abr) por tropas do Raj Britânico (Império Britânico).
- Teste da Teoria da Relatividade de Albert Einstein (29 Mai), com sucesso, por dois astrônomos.
90 ANOS - 1929
- Fundação da Confederação Geral do Trabalho no Brasil (CGT).
- A crise internacional atinge as exportações do café brasileiro.
- RS, PB e MG formam a Aliança Liberal e apresentam a candidatura de Getúlio Vargas para Presidente
e João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque para Vice (20 Set).
- Grande depressão econômica mundial. Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque (crack). A terçafeira negra foi em 29 Out. A depressão vai até 1933 mas a crise se prolonga por 10 anos.
- Tratado do Palácio de Latrão, entre Mussolini e o Papa Pio XI reconhece a autoridade do pontífice
sobre o Vaticano (11 Fev).
- Historiadores franceses liderados por Lucien Febvre e Marc Bloch, reunidos em torno do periódico
acadêmico francês Annales D'histoire Économique et Sociale, lançam a Escola dos Annales, a qual
preconiza a incorporação das Ciências Sociais e a multidisciplinaridade à História.
- Tratado de Lima, ou Tratado de Rada e Gamio - Figueroa Larraín: Chile e Peru concluem o Acordo
sobre a questão de Tacna e Arica (03 Jun). O Tratado de Ancon, de 20 Out 1883, estabeleceu
que Tacna e Arica ficariam na posse do Chile por dez anos até que um plebiscito determinasse seu
destino. O plebiscito não aconteceu e a questão foi prorrogada até 1929. O Tratado de Lima estabeleceu a reincorporação de Tacna ao Peru, enquanto Arica permanece sob a soberania chilena.
- Primeira emissão experimental de Televisão (30 Set) pela British Broadcasting Corporation (BBC),
Londres.
80 ANOS - 1939
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- O governo cria o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP, 27 Dez), para difundir o Estado
Novo.
- Elaborado um Plano Quinquenal de Governo (19 Jan), que incluía provisão de recursos para o desenvolvimento da defesa nacional.
- O Brasil começa a produção de petróleo através do poço de Lobato na Bahia (22 Jan).
- Missão de Oswaldo Aranha em Washington obtém acordos bilaterais que totalizam empréstimo de
50 milhões de dólares dos EUA ao Brasil (09 Mar).
- Visita do Chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA, General George Catlett Marshall ao Brasil,
à frente de uma delegação (25 Mai). O Chefe do EME Gen Pedro Aurélio de Góes Monteiro aproveita
a viagem de volta do Gen Marshall e realiza uma visita aos EUA (junho).
- Normalizadas as relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha (01 Jun) mediante troca de embaixadores.
- II Guerra Mundial: Pacto Anti-Komintern, entre Alemanha e Japão, que passa a fazer parte do Eixo.
Pacto de Aço entre Alemanha e Itália (22 Mai). Em 23 de agosto: Conferência entre os ministros das
Relações Exteriores da URSS (Viatcheslav Mikhailovitch Molotov) e da Alemanha (Joachim von Ribentropp), da qual resultou o Pacto Ribbentrop-Molotov de Não-Agressão, aliança entre Hitler e Stálin. A 01 Set a Alemanha invade a Polônia. Início da 2ª GM. A URSS invade a Finlândia (30 Nov) e com
isso é expulsa da Liga das Nações (Garcia, 2000, p. 114). Em 07 Mar a Itália já havia invadido a
Albânia. Em 13 Mai, Winston Churchill assume como Primeiro-Ministro na Inglaterra e declara que
nada tem a oferecer ao povo inglês exceto “sangue, suor e lágrimas”. Em 12 Out, inicia a deportação
de judeus alemães para os campos de concentração.
- O encouraçado alemão Admiral Graf Von Spee é incendiado e afundado pela tripulação na saída do
Porto de Montevidéu, vencido pelos cruzadores ingleses que o perseguiam. O Cmt, Capitão Hans Wilhelm Langsdorff, se suicida em Buenos Aires (17 Dez).
- O Brasil declara-se neutro na 2ª Guerra Mundial (02 Set) e aprova decreto sobre as regras de
neutralidade (29 Set).
- Fim da Guerra Civil Espanhola. Em 28 Mar, Franco entra em Madri. Permanecerá no poder até a sua
morte em 1975.
70 ANOS - 1949
- Surge o 1° plano governamental de Dutra, o Plano SALTE (saúde, alimentos, transporte, energia).
- Criação da Escola Superior de Guerra (ESG, 20 Ago) no Rio de Janeiro nos moldes do National War
College dos EUA. Os principais militares que propugnaram a ESG foram os marechais Salvador César
Obino e Osvaldo Cordeiro de Farias.
- Criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN, 04 Abr), fruto do Tratado do Atlântico Norte. É um sistema de defesa coletiva dos países membros, que são 29. Sede em Bruxelas.
- Mao Tse Tung vence a Guerra Civil (01 Out) e cria a República Popular da China (comunista). Mao
proclama que "a China não está mais à venda". Chiang-Kai-Shek é exilado em Taiwan (08 Dez), assim
como seguidores do Kuomintang.
- A URSS explode a sua 1ª bomba atômica, quebrando o monopólio nuclear dos EUA (29 Ago).
- Proclamação da República Federal da Alemanha (RFA) em Berlim Ocidental (23 Mai). No lado oriental, é criada a República Democrática Alemã (07 Out), em um regime socialista controlado pela URSS
(Garcia, 2000, p. 125/126).
- Fundação do COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) para integração econômica das
nações do Leste Europeu (URSS, Alemanha Oriental, Tchecoeslováquia, Polônia, Bulgária, Hungria e
Romênia).
- Admissão de Israel na ONU, com o voto favorável do Brasil (Maio).
- Em 11 Nov, Perón reelege-se Presidente da Argentina.
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60 ANOS - 1959
- Nova quartelada de 13 oficiais aviadores contra JK, desta vez em Aragarças, Goiás (03 Dez).
- Criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) pela Lei 3.692, de 15 Dez.
- JK rompe com o FMI após pressão daquele órgão no sentido de um ajuste recessivo na economia
(09 Jun). Roberto Campos pede demissão do governo JK.
- A UDN apóia Jânio Quadros à Presidência.
- Assinatura do Tratado da Antártica (01 Dez) que, entre outros dispositivos, estabelece a nãomilitarização do continente. Inicialmente, o Brasil não adere.
- Em Cuba, Fidel Castro derruba Fulgêncio Batista (01 Jan), toma o poder, nacionaliza propriedades
estrangeiras e, devido ao cerco norte-americano, declara-se socialista e pede apoio à URSS (Garcia,
2000, p. 134).
- Criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID, 08 Abr) com sede em Washington.
- Os dirigentes comunistas chineses reconhecem o fracasso das "comunas populares".
50 ANOS - 1969
- Costa e Silva adoece (trombose cerebral) e é substituído por uma Junta Militar (31 Ago) formada
pelo Gen Aurélio de Lira Tavares, Alm Augusto Hamann Rademaker Grünewald e Brig. Márcio de Souza
e Melo.
- O Ato Institucional nº 7 (26 Fev) suspende as eleições até Nov 1970.
- Através de Emenda, reformada a Constituição de 1967 (17 Out).
- Sequestro do Embaixador dos EUA no Brasil, Charles Burke Elbrick, pelos grupos revolucionários
comunistas ALN e MR-8 (04 Set). Três dias depois, foi solto em troca da liberdade de 15 prisioneiros
políticos.
- O Congresso reabre a 22 Out. Emílio Garrastazu Médici e Augusto Rademaker são eleitos Presidente e Vice, tomando posse a 30 Out.
- Em 04 Nov, Carlos Mariguela, 57 anos, dirigente da ALN (Aliança Libertadora Nacional) é morto em
São Paulo por ação da Operação Bandeirantes (OBAN)
- Costa e Silva falece em 17 Dez.
- O Brasil propõe o reforço da unidade latino-americana através da Coordenação da AL (CECLA, 23
Fev), fruto do Consenso de Viña del Mar. O documento será apresentado a Richard Nixon.
- Tratado da Bacia do Prata, assinado pela Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai (23 Abr),
para promover a integração física da região.
- El Salvador e Honduras entram em conflito (Guerra do Futebol ou Guerra das 100 Horas) em face
de desentendimentos oriundos dos resultados de uma série de três partidas de futebol. Os combates
começaram em 14 Jul terminando por ação da OEA quatro dias depois, sem vencedores.
- Em 20 Jul o astronauta Neil Armstrong, dos EUA, desembarca do módulo lunar Eagle, da nave Apollo
11, e pisa a lua pela primeira vez na história. O segundo, foi Edwin Eugene Aldrin.
- Surge nos EUA a Arpanet, precursora da Internet.
- Mohamar Khadafi assume o governo da Líbia após golpe contra a monarquia (01 Set) do rei Idris.
- Início da chamada “détente” entre URSS e EUA, amortecendo a Guerra Fria.
- Charles de Gaulle renuncia ao mandato de presidente da França (28 Abr), após protestos de estudantes e trabalhadores.
- Na Alemanha, inicia o processo da “Ostpolitik” de Willy Brandt, para reaproximação com os países
do leste europeu.
- Em 18 Jan, começam em Paris as negociações de paz entre os EUA e o Vietnam. Em 08 Jun começa
o desmonte da estrutura militar dos EUA no Vietnã ("vietnamização da guerra"). Em 03 Set, morre
Ho Chi-min, líder comunista vietnamita, com 79 anos.
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40 ANOS - 1979
- Assume João Baptista de Oliveira Figueiredo, Presidente, e Antônio Aureliano Chaves de Mendonça,
Vice (15 Mar).
- Criado o III Plano Nacional de Desenvolvimento (III PND).
- Organizados o PMDB, PP, PDS, PT, PTB e PDT e extintos a ARENA e o MDB.
- Inicia a abertura política, com a Lei da Anistia (28 Ago), retorno de exilados políticos e pluralidade
partidária.
- Guerra civil em El Salvador.
- Assinatura do Strategic Arms Limitation Talks (SALT II) em Viena (18 Jun), entre EUA e URSS.
- Início da chamada II Guerra Fria entre EUA e URSS, ou seja, a retomada das hostilidades indiretas
entre Estados Unidos e URSS, após o período da "distensão" e a corrida tecnológica.
- Invenção do Compact Disc e do Telefone Celular.
- Revolução islâmica no Irã coloca no poder o Aiatolá Khomeini (16 Jan). O Xá Reza Pahlevi coloca-se
em fuga do país.
- Em 24 Jan o Congresso metalúrgico em Lins, SP, aprova criação de um partido formado por trabalhadores, origem do PT.
- Em 03 Mai, Margaret Thatcher, a "dama de ferro", torna-se Primeira-Ministra do RU.
- Invasão do Afeganistão pela URSS (27 Dez). Tropas soviéticas ocupam o Afeganistão, que será tal
qual o Vietnã dos EUA em relação à URSS.
- Acordos de Camp David (26 Mar) entre Egito e Israel. O Sinai é devolvido ao país árabe
30 ANOS - 1989
- Eleições diretas para Presidente da República elegem Fernando Affonso Collor de Mello, Presidente
e Itamar Augusto Cautiero Franco, Vice.
- O Presidente Sarney abre a XLIV Assembleia Geral da ONU (25 Set).
- Em eleições diretas para Presidente, Fernando Collor de Mello vence Luiz Inácio da Silva (Lula, 17
Dez).
- Em 06 Mai, o Brasil e os demais países sul-americanos que partilham a bacia amazônica firmam
declaração de soberania sobre a rica região, alvo da cobiça de potências centrais como os EUA.
- Queda do Muro de Berlim, pela falência do comunismo soviético (09 Nov).
- Fim da ditadura de 35 anos do Gen Alfredo Stroessner no Paraguai (03 Fev). Stroessner se asila no
Brasil.
- O inglês John Williamson lança o Consenso de Washington, para regular o crédito internacional às
nações sub-desenvolvidas e em desenvolvimento.
- Invasão do Panamá pelos EUA (20 Dez - Operação Justa Causa), com o objetivo de capturar o ditador Manuel Noriega, acusado de tráfico de drogas. O Brasil condena a invasão.
- Os EUA lançam o Plano Brady (econômico), que interessa diretamente ao Brasil (10 Mar).
- Eleição de Carlos Menem na Argentina (14 Mai).
- No Chile, acaba a Era Pinochet com a eleição de Patrício Aylwin (14 Dez).
- Na Romênia, acaba o governo comunista de Nicolau Ceausescu, que foi executado (25 Dez).
- Nos EUA, em 21 Jun, a Suprema Corte dos EUA decide que queimar bandeira americana não é
crime.
20 ANOS - 1999
- O Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU pelo mês de janeiro (04 Jan).
- Mudança na política cambial brasileira e desvalorização do real frente ao dólar (13 Jan). O câmbio
irá flutuar pela primeira vez desde o início do Plano Real em 1994.
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- Em encontro na fronteira Corumbá-Puerto Suárez, os presidentes Fernando Henrique Cardoso e
Hugo Banzer inauguram o primeiro trecho do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) (09 Fev). Há décadas
objeto de entendimentos bilaterais para sua construção, o gasoduto é o maior projeto de integração
energética da América do Sul e suprirá o Brasil de gás natural boliviano através de um sistema interligado de ductos com 3.150 km de extensão.
- Em virtude do conflito no Kosovo, forças da OTAN atacam a Iugoslávia de Slobodan Milosevic (24
Mar). O Brasil sustenta que compete exclusivamente ao Conselho de Segurança da ONU autorizar ou
não o uso da força.
- O presidente do Paraguai, Raúl Cubas Grau, renuncia e é sucedido por Luiz González Macchi (28
Mar). O Brasil concede asilo político a Cubas Grau.
- O Brasil assina, na Guatemala, duas novas Convenções interamericanas: uma sobre transparência nas
aquisições de armas convencionais e outra sobre a eliminação de todas as formas de discriminação
contra pessoas portadoras de deficiência (07 Jun).
- Realizada, no Rio de Janeiro, a I Cúpula América Latina e Caribe-União Européia (28-29 Jun). Os
líderes do Mercosul e Chile e da UE decidem lançar negociações para o “Acordo de Associação InterRegional”.
- Em consulta popular supervisionada pela ONU, o Timor Leste se declara independente da Indonésia
(30 Ago). O Brasil repudia as manifestações de violência de milícias pró-Indonésia contra o povo
timorense.
- O governo federal envia ao Congresso o Plano Plurianual 2000-03, chamado de “Avança Brasil” (31
Ago). A previsão de grandes investimentos na Amazônia é criticada por entidades ambientalistas.
- O professor brasileiro Antônio Augusto Cançado Trindade é eleito para a presidência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (17 Set).
- Lançado em Taiyuan, interior da China, o primeiro satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, o
CBERS-1 (14 Out).
- Fernando de la Rúa é eleito presidente da Argentina (24 Out).
- A jurisdição sobre o Canal do Panamá passa dos EUA ao Panamá (31 Dez).
- Em 24/3/1999: Violando o direito internacional, a OTAN inicia ataques aéreos à Iugoslávia, com a
justificativa de conter a limpeza étnica em Kosovo.
- Em 11 Out, a população da Terra estimada pela ONU chega a seis bilhões de seres humanos.
- Em 22 Dez, Macau retorna à China, após 442 anos como colônia de Portugal.
10 ANOS - 2009
- Entra em vigor o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 no país (01 Jan).
- O primeiro caso da pandemia de gripe A transmitida no país é confirmado pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão (08 Mai). A primeira morte é confirmada pelo Ministério da Saúde em 28
Jun.
- O Rio de Janeiro é escolhido como sede dos XXXVI Jogos Olímpicos de Verão pelo Comitê Olímpico
Internacional em Copenhague, Dinamarca (02 Out).
- Golpe em Honduras põe Brasil em má situação. O presidente Manuel Zelaya é retirado de sua casa
no dia 28 Jun e levado para uma base aérea nos arredores de Tegucigalpa, capital do país, de onde
segue para a Costa Rica. Segundo os militares, o golpe de Estado teve como objetivo impedir a realização, no mesmo dia, de um plebiscito que poderia dar ao presidente a possibilidade de reeleição, o
que é proibido pela Constituição. Zelaya pede abrigo à Embaixada do Brasil, o que o deixa numa situação sem precedentes, já que não estava pedindo proteção para deixar o país, mas sim para permanecer nele.
- Um A-320 da US Airways, que partira da Carolina do Norte, faz pouso de emergência no Rio Hudson,
em plena Nova Iorque (15 Jan). Ninguém morreu e o piloto Chelsey Sullenberger é aclamado herói.
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- Em 20 Jan, o 44º presidente dos EUA Barack Hussein Obama toma posse como primeiro negro a
presidir os EUA, sucedendo George Walker Bush.
- Em 15 Fev, o venezuelano Hugo Chávez conquista em referendo o direito de se reeleger quantas
vezes quiser. Referendo semelhante na Bolívia, onde o índio aimará Evo Morales se reelege em dezembro e aprova uma nova Constituição de teor indigenista.
- Em 03 Abr, o vietnamita Jiverly Woong abre fogo contra pessoas que estavam na American Civic
Association, um centro de assistência de imigração, em Binghamton, nos EUA, matando 13 pessoas
antes de cometer suicídio. Dentre as vítimas estava o professor pernambucano Almir Olímpio Alves,
de 43 anos.
- Em 13 Abril, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anuncia que os norte-americanos
podem fazer viagens ilimitadas a Cuba e também transferências de dinheiro sem limites para familiares na ilha. Cerca de 1,5 milhão de cidadãos americanos têm parentes no país.
- Em 25 Jul, o Brasil aceita a triplicação do valor das compensações pagas ao Paraguai pela cessão de
energia excedente da usina de Itaipu. A vitória para o presidente Fernando Lugo acaba ofuscada por
três contestações judiciais de reconhecimento da paternidade de crianças nascidas enquanto ele
ainda era bispo católico.
- Em 25 Set, o Irã revela a construção de uma segunda usina de enriquecimento de urânio e coloca
em dúvida as reais intenções de seu programa nuclear.
- Em 09 Out, Barack Obama ganha o Nobel da Paz, notícia que surpreende a comunidade internacional
e a ele próprio. No discurso de recebimento, o presidente americano defende o envio de mais soldados
ao Afeganistão.
- Em 23 Nov, sob protestos, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, faz visita relâmpago ao
Brasil e ganha apoio do presidente Lula para o seu programa nuclear com fins pacíficos.
- Em 18 Dez, o Brasil leva à Conferência do Clima de Copenhague o compromisso de reduzir suas
emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% e confirma liderança na área ambiental.
- Em 25 Dez, surinameses atacam garimpeiros brasileiros em Albina, no norte do país, deixando quatro
feridos em estado grave, causando a perda de um bebê a uma mulher grávida e até 20 casos de
estupro.
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O testamento do Almirante Tamandaré

Patrono da Marinha de Guerra brasileira, militar de imensurável honra, herói de guerra do Império
Brasileiro: lutou desde a Guerra da Independência até a Guerra do Paraguai defendendo as armas do Brasil
e da Armada Imperial Brasileira. Após o golpe republicano, assim que pôde, esteve a sós com Pedro II e
propôs a este que o golpe de Estado fosse esmagado, num contragolpe liderado pela Armada sob seu comando. “O Magnânimo”, como Pedro II é alcunhado recusou, não se sabe por quais motivos, possivelmente
para evitar uma enorme guerra civil que causaria milhões de mortes de brasileiros inocentes. Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, então, manteve-se esperançoso de uma restauração da monarquia
até sua morte, em 1897.
Com seus quase noventa anos foi preso a mando de Floriano Peixoto, suspeito de financiar rebeldes
monarquistas no Rio Grande do Sul. Seu testamento, famoso por ser uma prova de humildade, costuma ser
propagado sem o primeiro parágrafo, no qual é dada a justificativa para tal ato: o desprezo que o Brasil teve
para com seu último imperador mesmo após sua morte leva Tamandaré a rejeitar quaisquer honras fúnebres.
“Não havendo a Nação Brasileira prestado honras fúnebres de espécie alguma por ocasião do falecimento do imperador, o senhor D. Pedro II, o mais distinto filho desta terra, tanto por
sua moralidade, alta posição, virtudes, ilustração, como pela dedicação no constante empenho
ao serviço da Pátria durante 50 anos que presidiu a direção do Estado, creio que a nenhum homem de seu tempo se poderá prestar honras de tal natureza, sem que se repute ser isso um
sarcasmo cuspido sobre os restos mortais de tal indivíduo pelo pouco valor dele em relação ao
elevadíssimo merecimento do grande imperador.
Não quero pois, que por minha morte que me prestem honras militares, tanto em casa como
em acompanhamento para sepultura.
Exijo que meu corpo seja vestido somente com camisa, ceroula e coberto com um lençol,
metido em caixão forrado de baeta, tendo uma cruz na mesma fazenda, branca, e sobre ela colocada a âncora verde que me ofereceu a Escola Naval em 13 de dezembro de 1892, devendo colocar
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no lugar que faz cruz a haste e o cepo, um coração imitando o de Jesus, para que assim ornado
signifique que a âncora cruz, o emblema da fé, esperança e caridade que procurei conservar sempre como timbre dos meus sentimentos. Sobre o caixão não desejo que se coloque coroas, flores
nem enfeites de qualquer espécie, e só a Comenda do Cruzeiro que ornava o peito do Sr. D. Pedro
II em Uruguaiana, quando compareceu como o primeiro dos Voluntários da Pátria para libertar
aquela possessão brasileira do jugo dos paraguaios, que a aviltavam com a sua pressão; e como
tributo de gratidão e benevolência com que sempre me honrou e da lealdade que constantemente
a S.M.I. tributei, desejo que essa Comenda Relíquia esteja sobre meu corpo até que baixe a sepultura, devendo ficar depois pertencente a minha filha D.M.E.L. (Dona Maria Eufrásia Marques Lisboa) como memória d’Ele e lembrança minha.
Exijo que não se faça anúncios nem convites para o enterro de meus restos mortais, que
desejo sejam conduzidos de casa ao carro e deste à cova por meus irmãos em Jesus Cristo que
hajam obtido o foro de cidadãos pela lei de 13 de maio.
Isto prescrevo como prova de consideração a esta classe de cidadãos em reparação à falta
de atenção que com eles se teve pelo que sofreram durante o estado de escravidão, e reverente
homenagem à Grande Isabel Redentora, benemérita da Pátria e da Humanidade, que se imortalizou libertando-os.
Exijo mais, que meu corpo seja conduzido em carrocinha de última classe enterrado em
sepultura rasa até poder ser exumado, e meus ossos colocados com os de meus pais, irmãos e
parentes, no jazigo da Família Marques Lisboa.
Como homenagem à Marinha, minha dileta carreira, em que tive a fortuna de servir à minha
Pátria e prestar algum serviço à humanidade, peço que sobre a pedra que cobrir minha sepultura
se escreva: ‘Aqui jaz o Velho Marinheiro’.”
(Fonte: http://brasilmonarquico.blogspot.com/2013/04/o-testamento-do-almirante-tamandare.html)

CONSCIÊNCIA HUMANA
Coronel Ernesto Caruso, Acadêmico da FAHIMTB
Brasileiros de todos os tempos se aprochegaram a esta terra bendita pelo meio
que a História registra, desde os primitivos, cognominados por equívoco de índios, esparsos, tribais, antropófagos, guerreiros, aos mais recentes que aqui aportaram e descendentes, conseguindo se unir de norte ao sul, de leste a oeste na Grande Pátria pela
obra de Deus e mãos de homens de valor.
Dessa gente, um nome pode ser lembrado a cada momento de reflexão a exigir
a justa homenagem pelo bem que fizeram e herança que deixaram. Loas a todos, mas
como um dos exemplos do tema, justiça se faça ao insigne militar - MARECHAL JOÃO
BAPTISTA DE MATTOS - cuja existência é um repositório de dignidade.
A sua vida militar é um modelo de dedicação como lídimo representante da Arma
de Infantaria, quer à frente da tropa em combate, quer como instrutor e administrador,
atingindo com brilhantismo os mais elevados postos da carreira.
Adepto e cultor do conhecimento por excelência não poupou esforços, agregando
à sua formação militar o estudo das Ciências Jurídicas e Sociais, ainda como capitão, em
1937, deixando uma lição a tantas turmas que se sucederam na busca de um diploma
na área civil, que na maioria das vezes, funciona como vasos comunicantes fluindo a
vida da caserna à outra parte da sociedade e dela sorvendo o néctar que deve fortalecer
o espírito de brasilidade, integração de uma grandiosa Nação.
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Laborioso, deixou 13 obras sob o título Os monumentos Nacionais, Imprensa Militar, 1947 que hoje integram as coleções de Obras Raras das bibliotecas, não se limitando
aos aspectos iconográficos, nem aos componentes paisagístico, descritivo e turístico.
Não. Veramente é parte integrante da Geografia e da História locais.
Como ilustração, cita-se a criação da distante Cruzeiro do Sul no portal do Acre
que nos apresenta uma contribuição colhida da obra do Marechal, além de servir de fonte
a outras publicações em diversas bibliografias, irradiando a cultura e elevando o nome
do Exército:
“As contendas entre brasileiros e peruanos tiveram fim com a expulsão destes, estabelecidos em posto militar na foz do rio Amônea, após forte combate travado naquele local, no dia 5 de novembro de 1904, entre tropas brasileiras do 15°
Batalhão de Fronteiras do Exército, reforçadas pela ajuda dos proprietários importantes dos arredores e as forças peruanas do posto militar, que totalizavam 80
homens armados e municiados”.

Prestou serviço na museologia nacional e na do Exército, foi Presidente do Instituto
de Geografia e História Militar do Brasil e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
Diretor-Tesoureiro da Sociedade Brasileira de Geografia, membro-titular da Academia
Guanabarina de Letras e da Academia de Letras de Marquês de Valença, além de sócio
correspondente de instituições estrangeiras.
Deixa como legados, entre tantos atributos, a perseverança e um expressivo padrão de família bem constituída, de origem pobre, neto e bisneto de escravas, mas que
pais e filho, único que era, deram prioridade ao trabalho e ao estudo, vencendo barreiras
de toda a ordem; nascido em 1900, apenas doze anos após a Abolição, já era cadete em
1918 deste Exército que abraça a todos brasileiros indistintamente, de origem africana,
européia, americana e asiática, ricos e pobres; foi declarado Aspirante a Oficial em 1921
e promovido a General em 1955, coroando a exitosa carreira.
Um homem nobre, um militar de escol, um educador que tem o seu nome perpetuado em colégio estadual no subúrbio de Coelho Neto e na Academia de História Militar
Terrestre do Brasil/RJ, ambos no Rio de Janeiro.
Parâmetro de vitória da consciência humana, transparente como a alma, pura,
água cristalina, inodora, insípida e incolor, que unge a união e abomina a segregação
pela forma, como se o ser ou não ser desse o aval para uma qualificação.
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