
 
        



APRESENTAÇÃO

 Dou continuidade ao meu propósito de reunir narrativas jornalísticas 
de acontecimentos significantes da história de Sergipe, meu pequeno e 
amado torrão, apresentando, neste feito, o noticiário da imprensa nacio-
nal sobre os torpedeamentos e consequentes afundamentos dos navios da 
Marinha Mercante do Brasil: BAEPENDI, ARAQUARA, ANÍBAL BENÉVOLO, 
ITAGIBA e ARARÁ, pelo submarino alemão U-507, ocorridos nos dias 15, 
16 e 17 de agosto de 1942, nas proximidades do litoral nordestino, entre 
os estados de Sergipe e Bahia, em que mais de 600 cidadãos brasileiros 
– adultos, idosos e crianças, civis e militares, passageiros e tripulantes - 
perderam as preciosas vidas, além de produzir gigantesco e irreparável 
prejuízo material. 
 Como sabemos, em resposta ao atroz atentado, o governo brasileiro, 
sob o comando de Getúlio Vargas, que, pressionado pela população brasi-
leira, ainda no correr daquele infausto agosto, no dia 22, declarou o estado 
de beligerância e, no dia 31, decretou o estado de guerra com a Alemanha 
e a Itália, as potências nazifascistas, formadoras, junto com o imperial 
Japão, da chamada “Aliança do Eixo”, ou simplesmente “Eixo”, as protago-
nistas, desde 1939, no grande conflito com as “Nações Unidas”, os países 
“Aliados”.
 É a coleção que ora anuncio, formada basicamente de textos publi-
cados na época dos afundamentos dos navios acima mencionados. São 
notícias, narrativas, sobre os ataques, a identificação dos vapores bombar-
deados; as listas de tripulantes e passageiros vitimados; entrevistas com 
náufragos sobreviventes; atos e decisões governamentais; repercussão na 
mídia nacional e  internacional; as campanhas promovidas; a memorável 
e histórica manifestação da sociedade brasileira, nos seus mais diversos 
setores e seguimentos, liderada incialmente pelos estudantes universitá-
rios, de pesar, pelos compatriotas, inocentes e indefesos, assassinados de 
forma vil e covarde, e de aversão e ódio aos autores nazistas, esta que 
talvez tenha sido a mais grandiosa, abrangente e eloquente expressão de 
patriotismo e de solidariedade que se tem notícia na nossa história, que, 
sem sombra de dúvida, foi a força motriz que levou o Brasil à Guerra.  
 Compõem também este conjunto de textos, ricos editorais e valiosas 
opiniões, belas crônicas, duas poesias, discursos, material que fui buscar 
nas páginas octogenárias de jornais e revistas do norte e sul do Brasil: 
Correio da Manhã (RJ), Jornal do Brasil (RJ), Folha da Manhã (SE), Diário 
de Pernambuco (PE), O Globo (RJ), A Ordem (RN), Folha de S. Paulo (SP), 
O Dia (PR), A Notícia (SC), Reação Brasileira (RJ), Correio do Povo (SC), O 
Jornal (RJ), Correio do Paraná (PR), Rio Negrense (PR), Diário de Notícias 
(RJ), A Manhã (RJ), Vamos Ler! (RJ), Correio Paulistano (SP), Carioca (RJ), 
Monitor Mineiro (MG), Revista Marítima Brasileira (RJ), Entre-Rios Jornal 
(RJ), O Estado de S. Paulo (SP), Jornal das Moças – Ilustrada (RJ), Noite 
Ilustrada (RJ), Revista da Cruz Vermelha Brasileira (RJ), Diário Carioca 



(RJ), Lavoura e Comércio (MG), O Radical (RJ), Jornal do Estado de Mato 
Grosso (MT), Gazeta do Piauí (PI), Visão Brasileira (RJ) e O Brasil de Hoje, 
de Ontem e de Amanhã (RJ). 
 Permitam-me, aqui, dizer que o bombardeamento, pelos nazistas, 
dos nossos cinco navios comerciais, em agosto de 1942 - lembrando, ato 
praticado pela primeira vez em nossas águas territoriais, quer dizer, a pou-
cas milhas da costa brasileira, já tendo a nossa Marinha Mercante perdido 
12 dos seus navios para o Eixo, atacados quando navegavam em águas do 
Atlântico Norte -, consternou e revoltou profundamente toda a nação bra-
sileira, especialmente o povo sergipano, que teve seu território como palco 
da ignominiosa tragédia; que, das centenas de compatriotas mortos nos 
naufrágios, dezenas eram concidadãos sergipanos, a maioria viajava no 
Aníbal Benévolo, que saíra de Salvador para Aracaju. Sergipanos, que pre-
senciaram, atônitos, perplexos, nas areias de suas praias, tantos despo-
jos, restos dos navios, cadáveres; que acolheram e cuidaram de náufragos 
sobreviventes, feridos, doentes, carentes, e que cederam seu chão como 
sepultura a vários corpos de inocentes e injustiçadas almas, abruptamente 
retiradas da existência viva pelos vis e covardes inimigos. 
 A Folha da Manhã, na sua edição de 18 de agosto de 1942, escre-
veu: “Sergipe, nunca em sua vida presenciou no seu território uma cena 
tão triste como a que está presenciando nestes dias”. Reafirmamos o dito 
supra, mesmo passados quase 80 anos, dizendo mais: nada marcou mais 
a história de Sergipe, notadamente a da sua capital Aracaju, do que esse 
terrível acontecimento, com seus reflexos e consequências. 
 Dizer que os textos foram atualizados ortograficamente e que, na 
parte final do e-book, juntei fac-símiles de jornais e introduzi índice remis-
sivo. 
 Penso ter resumido, neste trabalho, o que noticiou a imprensa nacio-
nal sobre este majestoso momento vivido pela nação brasileira, para que 
seja lido por esta e pelas futuras gerações dos filhos da minha Pátria.    
 Concluo, agradecendo à Biblioteca Nacional (BN), a Universidade Fe-
deral de Sergipe (UFS) e aos jornais O Globo, Folha de S. Paulo e Estado 
de S. Paulo, pela disponibilização dos seus acervos. E ao meu filho Thiago, 
pela diagramação e capa.
 
  Antônio Corrêa Sobrinho  
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Folha da Manhã (SE) – 18.08.1942

VANDALISMO “EIXISTA”

COVARDE AGRESSÃO DA CANALHA NAZISTA

TORPEDEADOS MAIS TRÊS NAVIOS BRASILEIROS
     __

DE LUTO O BRASIL

REINA CONSTERNAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO SERGIPANO

Torpedeados e afundados três navios brasileiros

 – Baependi, Aníbal Benévolo e Araraquara

 Ontem, a cidade logo cedo, foi surpreendida com a triste notícia de 
que tinha torpedeado o vapor brasileiro Baependi, em águas sergipanas, 
próximo à costa de Estância. Mais tarde novas notícias.
 Mais dois navios nacionais tinham sido vítimas das emboscadas do 
Eixo.
 A cidade inteira ante estas notícias alarmantes que pouco a pouco 
como labaredas se espalharam por todos os recantos, ficou profundamente 
consternada.
 O comércio não abriu mais suas portas no segundo expediente.
 Todos, todos, chorando a sorte dos seus irmãos, vítimas da selvageria 
nazista, sentidos até o íntimo da alma e indignados com o torpe e covarde 
atentado dos agentes totalitários que, tripudiando por sobre as suas víti-
mas indefesas impotentes de reagir, trucidaram velhos, senhoras mães de 
família, jovens e criancinhas inocentes, perambulavam pelas ruas em bus-
ca de notícias novas que viesse esclarecer mais o bárbaro torpedeamento 
dos vapores brasileiros.

A MANIFESTAÇÃO DE PESAR DOS ESTUDANTES

 Enquanto isto os estudantes sergipanos, os colegiais patrícios, her-
deiros de uma tradição de bravura e de civismo, se aglomeravam pelas 
ruas e praças da cidade e erguendo vivas ao Brasil, exalçavam a coragem 
indômita do nosso bravo marinheiro, pranteando o desaparecimento dos 
valentes soldados que tombaram no cumprimento do dever ante as balas 
assassinas do Eixo.
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COMEÇAM A CHEGAR SOBREVIVENTES DOS NAVIOS TORPEDEADOS

 Cerca de quatro horas mais ou menos, começaram a chegar os pri-
meiros sobreviventes dos navios torpedeados. No Hospital de Cirurgia o 
Serviço de Assistência, auxiliado pelos médicos da casa, prestaram a todos 
que iam chegando os mais necessários e urgentes socorros.

A AÇÃO DO GOVERNO

 O Governo Estadual que tem à sua frente a figura patriótica e enérgi-
ca do coronel Maynard Gomes não perdeu tempo.
 Sabedor do ocorrido, tomou todas as providências no sentido de pres-
tar o necessário socorro às vítimas.
 Para tanto pôs à disposição tudo de que o Estado despunha.
 Meios de transporte, médicos , enfermeiras, chefes de repartição, 
funcionários etc.

MAIS DOIS NAVIOS TORPEDEADOS

 Quando a consternação já era grande e a indignação maior, chega a 
notícia do torpedeamento de dois outros navios nacionais – Itagiba e Ara-
rá.
 Aí então redobra a consternação do povo e a sua indignação chega ao 
auge.
 Os colegiais agora engrossados pela massa do povo grita e pede des-
forra.
 A polícia vê-se obrigada a intervir por várias vezes a fim de conter a 
multidão e evitar distúrbios.
 O povo é dócil e obedece facilmente.

COMÍCIO DE DESAGRAVO

 Às 7 e meia da noite à Praça Fausto Cardoso realizou-se um comício 
de desagravo.
 Falaram vários oradores.
 O comício foi encerrado pelo Interventor Federal que falou da sacada 
de Palácio.

FOLHA DA MANHÃ CERROU AS SUAS PORTAS EM SINAL DE LUTO 

 Logo que soube do trágico acontecimento que cobriu de luto toda a 
Pátria Brasileira, Folha da Manhã cerrou as suas portas e suspendeu a sua 
circulação. Só depois que recebeu a palavra oficial sobre o torpedeamento 
dos cinco navios brasileiros, abriu-as de novo e circulará em duas edições.
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MAIS DOIS NAVIOS BRASILEIROS TORPEDEADOS

RIO, 17 (Urgente) – Em complemento da nota distribuída pelo Governo, 
cabe ajuntar que mais dois navios brasileiros, Itagiba e Arará foram tam-
bém torpedeados por submarino do Eixo na altura do litoral da Bahia. A 
bordo do navio Baependi seguiu para o Nordeste parte de uma unidade do 
Exército com reduzido efetivo em praças, das quais algumas poucas eram 
reservistas convocados. Não tem fundamento as notícias de que foram ele-
vadas as perdas militares a lamentar.

AS PRIMEIRAS NOTÍCIAS

 Foram ainda os aviadores sergipanos que trouxeram as primeiras no-
tícias sobre o afundamento dos vapores brasileiros torpedeados em águas 
do nosso Estado.

CADÁVERES E DESTROÇOS PELAS PRAIAS E NO MAR

 É grande a quantidade de destroços pelo mar e nas praias começam 
a chegar cadáveres das vítimas dos navios torpedeados que já vão sendo 
transportados ao necrotério da cidade.

ESTADO DOS SOBREVIVENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS

 Os sobreviventes que forma internados nos hospitais em virtude do 
estado de abatimento e nervosismo em que ficaram pelo esforço titânico 
que fizeram no mar, já vão passando com acentuada melhora, graças aos 
cuidados médicos que se lhes estão sendo dispensados.

O TORPEDEAMENTO DOS NAVIOS BRASILEIROS

NOVOS DETALHES

 Quando chegou a notícia do torpedeamento dos navios brasileiros os 
colégios e repartições suspenderam os seus trabalhos.
 O comércio fechou as suas portas para somente abri-las hoje.
 O povo, principalmente a mocidade que passou o resto do dia de on-
tem exaltada em passeatas de desagravo pelas ruas, agora já voltou mais 
à serenidade.
 A cidade no entanto continua consternada, mormente, agora à tarde, 
quando chegam cadáveres encontrados pelas praias.
 Acresce, ainda, que, segundo consta, o Aníbal Benévolo conduzia pes-
soas desta capital que ainda permanecem desaparecidas e trazem desta 
forma a inquietação para as suas famílias que estão inconsoláveis.
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 A polícia continua a percorrer a cidade com o fim de guardar a segu-
rança e ordem públicas.
 Nota-se no semblante dos transeuntes um ar de tristeza profunda.
 Sergipe, nunca em sua vida presenciou no seu território uma cena tão 
triste coma a que está presenciando nestes dias.

CorrEIo da Manhã (rJ) – 18.08.1942

AFUNDADOS PELOS SUBMARINOS NAZISTAS MAIS CINCO NA-
VIOS BRASILEIROS

O Baependi, o Aníbal Benévolo, o Araraquara, o Itagiba e 
o Arará foram atacados próximo do litoral, quando nave-
gavam entre a Bahia e Sergipe

 Comunica-nos o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP):

 “Pela primeira vez embarcações brasileiras, servindo o tráfego das 
nossas costas no transporte de passageiros e cargas de um Estado para 
outro, sofreram o ataque dos submarinos do Eixo. Nestes três últimos dias 
entre a Bahia e Sergipe foram afundados os vapores Baependi e Aníbal Be-
névolo, do Loide  Brasileiro, e Araraquara, do Loide Nacional S/A. O inomi-
nável atentado contra indefesas unidades da Marinha Mercante de um país 
pacífico, cuja vida se desenrola à margem e distante do teatro da guerra, 
foi praticado com desconhecimento dos mais elementares princípios de 
direito e de humanidade. Nosso país, dentro de sua tradição, não se ate-
moriza diante de tais brutalidades e o governo examina quais as medidas 
a tomar em face do ocorrido. Deve o povo manter-se calmo e confiante na 
certeza de que não ficarão impunes, os crimes praticados contra a vida e 
os bens dos brasileiros.”
 Posteriormente recebemos do DIP este outro comunicado:
 “Em complemento à nota distribuída pelo governo, cabe juntar que 
mais dois navios brasileiros – o Itagiba e o Arará – foram também torpe-
deados por submarinos do Eixo, à altura do litoral da Bahia. Cumpre ainda 
esclarecer que a bordo do Baependi seguia para o Nordeste parte de uma 
unidade do Exército, com reduzido efetivo em praças, das quais algumas 
poucas eram reservistas convocados, não tendo, portanto, fundamento as 
notícias propaladas sobre elevadas perdas militares a lamentar.”
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BALEEIRAS COM NÁUFRAGOS CHEGAM À COSTA

 Informam-nos do DIP:

 “Tem chegado em vários pontos do litoral da Bahia e Sergipe notícias 
telegráficas de que diversas baleeiras vêm aportando a pequenas localida-
des da costa, sendo já grande o número de náufragos dos navios de cujo 
torpedeamento acabamos de dar notícia que foram salvos, esperando-se 
que ainda mais outros possam ser recolhidos no decurso desta noite e dos 
próximos dias.”

A TONELAGEM PERDIDA NOS CINCO AFUNDAMENTOS

 Os cinco navios afundados tinham a seguinte tonelagem: Baepen-
di, 4.800 toneladas; Aníbal Benévolo, 1.905; Araraquara, 4.821; Itagiba, 
1.800; Arará, 650. Total, 13.976 toneladas.

O PESAR DO GOVERNO ARGENTINO

BUENOS AIRES, 17 (A. P.) – O chanceler Ruiz Guinazu, em caráter pesso-
al, exprimiu ao embaixador do Brasil na Argentina, Sr. Rodrigues Alves, o 
pesar do governo argentino pelos fatos de que resultaram tantas perdas 
de vidas brasileiras.

O NOVO ATENTADO

 O nazismo, com sua covarde campanha submarina, acaba de inscre-
ver mais cinco unidades mercantes brasileiras no rol das vítimas do seu 
flibusteirismo, um dos aspectos da política criminosa porque cada alemão 
irá responder no fim desta longa noite de tragédia em que Hitler e seus 
comparsas lançaram ao mundo inteiro. De uma assentada, foram manda-
dos para o fundo os vapores Baependi, Araraquara, Aníbal Benévolo, Itagi-
ba e Arará. Às perdas materiais, que são enormes, somam-se as de vidas, 
preciosíssimas, e tudo completa, com a reiteração já de há muito fora dos 
limites da nossa paciência, a mais inominável afronta à nossa dignidade e 
à bandeira que veneramos e que sempre tremulou com honra.
 Os que não prezam a dignidade do Brasil afirmarão ainda hoje, como 
afirmavam antes, que esses atentados repetidos são apenas “represálias” 
dos alemães, consequentes à atitude assumida pelo nosso governo ao se-
guir o rumo digno que nos traçara o dever de nação americana. Mas, assim 
como é tempo de reconhecermos que já tragamos todo o fel do nosso cáli-
ce, também nos devemos convencer de que os propagadores dessa escusa 
devem ser severamente visados.
 De resto, o nosso país está na posição que lhe cabe, não só pelas 
razões de ordem internacional, como porque, indiscutivelmente, a sua so-
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berania estava no índex do totalitarismo, pois o patrimônio territorial que 
herdamos era objeto da sua desmedida cobiça. E, se não admitimos dúvi-
das sobre a lisura da nossa conduta, podemos investir contra os bucaneiros 
sem escrúpulos e sem dignidade, condenados à execração universal, e de-
vemos repelir os que descem a buscar explicações torpes para a raça que 
se revelou em toda a sua hediondez por onde as suas hordas passaram e 
mesmo até onde elas não puderam chegar senão ocultas sob as ondas e 
protegidas pela escuridão das noites.
 A maioria nacional, que ama o Brasil com a convicção que dispensa 
exibicionismos, sabe medir as ofensas recebidas e desprezar os forjadores 
de justificativas. Ela sabe conter-se e confiar. Exalta-se, porque ninguém 
que conserve na sua pureza o amor pela terra em que viu a luz pode conter 
a indignação ante a ação desabusada do gang axial contra a vida dos seus 
concidadãos. Mas tem a certeza de que o prestígio do nosso nome ficará a 
salvo e até mais elevado neste acontecimento de tão acentuada gravidade.
A nota oficial que deu a conhecer a tragédia ocorrida em águas brasileiras 
traz o apelo à serenidade do povo e a afirmação de que deve confiar no 
poder público. A nação, coesa em torno desse poder, tem essa confiança. 
Tem a certeza de que essa sinistra e desumana façanha totalitária, prati-
cada com o desrespeito habitual, deliberado e ostensivo às leis de guerra, 
não ficará perdida no silêncio das conveniências. 
 Entretanto, devemos assinalar, nenhum grande esforço é necessário 
para se compreender a extensão do ato indefensável dos nossos inimigos 
– e são nossos inimigos os que tão brutalmente assim nos ferem. 
 De nós não partiu qualquer iniciativa de agressão. Rompemos relações 
diplomáticas e comerciais com os ameaçadores da segurança das Américas 
respeitando os compromissos nobres e sagrados de assim proceder. Fize-
mo-lo dentro da nossa linha tradicional de acatamento aos princípios cujo 
respeito é para nós fundamental. Os inimigos, abusando da hospitalidade 
sempre dispensada aos que nos buscam e se abrigam sob as nossas leis li-
beralíssimas, haviam tido o cuidado prévio de montar as suas organizações 
de traição, depois de haverem  instilado nas mentalidades mais acessíveis 
a tudo o veneno da sua mística dissolvente, sob o disfarce de uma feição 
nativista. Sabíamos de tudo isto. Sabiam-no as nossas autoridades, e as 
medidas de salvaguarda da ordem interna contra os perturbadores pode-
riam ter pecado pela moderação, jamais pelos excessos que, afinal, não 
deveriam ser vistos como tais em Berlim, Roma e Tóquio, se houvéssemos 
ido buscar nessas capitais os modelos da repressão.
 Ninguém aqui fugiu a essa orientação. Entretanto, como procederam 
os do outro lado? As suas medidas hostis sucederam-se num crescendo. 
Dos ataques nas águas do Atlântico Setentrional, eles vieram descendo os 
paralelos, até atingir, como mais acentuadamente agora, as nossas rotas 
de cabotagem, pois o atentado destes dias se verificou precisamente na 
linha de navegação entre Sergipe e a Bahia, contra navios desarmados.
 Enquanto o nosso país, com o rigor posto sempre na sua orientação, 
segue as normas ditadas pelo rompimento, o Eixo faz-nos, afinal, a guerra. 
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Em acatamento a suas normas, não comboiamos os barcos costeiros ou 
de longo curso nem os artilhamos devidamente. Por isto mesmo, o nosso 
comércio marítimo é assim perturbado. Os contrários sabem que nos agar-
ramos às fórmulas e sentem-se mais seguros para nos acometer, além do 
mais crentes numa passividade que não existirá senão na sua imaginação 
de dementados pela sanha do sanguinarismo. Ao contrário do cruzar de 
braços, saberemos guardar-nos contra novas surpresas, reagindo à altura 
do nosso brio, com a força da unidade de sentimento que inspira o nosso 
governo e o nosso povo.
   

dIÁrIo dE noTÍCIaS (rJ) – 18.08.1942

GOLPES DE VISTA

O ATAQUE À CABOTAGEM BRASILEIRA

 Proclamar mais uma vez que as potências do Eixo fazem a guerra 
sem o menor respeito pelas normas internacionais é naturalmente uma 
inutilidade, porque assim tem sido desde o começo e, dada a natureza dos 
regimes e dos homens que governam as nações agressoras, não poderia 
mesmo deixar de ser assim, como se tem dito em inúmeras ocasiões. Mas 
quando esses atos de pirataria e de ferocidade nos atingem de um modo 
mais direto é necessário encará-los novamente, para extrair as consequên-
cias práticas que eles comportam. A Alemanha não tinha direito algum, sob 
o ponto de vista das regras internacionais, de torpedear os navios brasilei-
ros de longo curso que faziam a rota dos Estados Unidos. Admitindo que 
esses navios transportassem mercadorias que pudessem ser consideradas 
contrabando de guerra, para que eles fossem destruídos seria indispensá-
vel que as unidades do Reich atendessem a um certo número de requisitos 
que jamais foram atendidos. O torpedeamento sem aviso prévio e sem que 
os passageiros e tripulantes fossem colocados em condições de salvamen-
to corresponde a um ato indiscutível de pirataria marítima e a uma ofensa 
às regras mais elementares de humanidade, porque implica ao sacrifício 
de vidas inocentes. Mas esses torpedeamentos dos nossos navios de longo 
curso, que não tinham uma justificação jurídica, tinham uma explicação 
estratégica, que imediatamente assinalamos aqui. Por um lado, tratava-se 
de dificultar a remessa, para os Estados Unidos, de certas matérias primas 
úteis ao esforço de guerra desse país, com o qual firmamos compromissos 
solenes de cooperação na defesa do hemisfério. Por outro, sem considerar 
o conteúdo da carga das unidades afundadas, o objetivo do Reich era redu-
zir a tonelagem empregada nas comunicações marítimas entre os Estados 
Unidos e a América do Sul, que forma parte da tonelagem geral do mundo 
livre.
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 Não é o que acontece com os cinco navios afundados agora na costa 
da Bahia e Sergipe, cujos nomes nos foram fornecidos pelos comunicados 
oficiais de ontem. Esses cinco navios pertenciam à frota de cabotagem 
nacional. Eram empregados, portanto, exclusivamente, no transporte de 
mercadorias e passageiros entre portos do próprio Brasil. Não há entre 
esse tráfego de alcance limitado e a guerra qualquer espécie de relação, 
que não seja naturalmente a que existe sempre, em um conflito mundial 
e total, entre a atividade do mais modesto grupo humano e a luta pelo 
destino da humanidade. O afundamento desses cinco navios de cabota-
gem deve ser interpretado, portanto, como um franco e intencional ato de 
guerra da Alemanha contra o Brasil. De um ponto de vista prático, equiva-
le ao afundamento de uma gaiola do rio Amazonas, de um lanchão fluvial 
qualquer do nosso interior, ou a destruição de um trem em viagem pelo 
nosso território, porque foi o sistema de comunicações puramente nacional 
o atingido. No caso das rotas do Norte, o fato se torna ainda mais grave, 
porque como muitos dos Estados daquela região, as nossas únicas comu-
nicações eficazes são exatamente as marítimas, dada a ausência de linhas 
férreas de grande extensão. O que isso mostra, da parte do Reich, é o pro-
pósito de ampliar a área de terror, cujo centro é a Europa ocupada, mas 
que os submarinos do Eixo procuraram estender até às costas norte-ame-
ricanas. Naturalmente, do ponto de vista psicológico, esses esforços estão 
condenados ao fracasso, como já fracassaram em todas as experiências 
anteriores. A nota oficial do governo, distribuída ontem pelo DIP, declara 
que não nos deixamos intimidar, e esta afirmação interpreta, sem dúvida 
alguma, o sentimento com que o país enfrenta esse novo golpe contra a 
sua soberania, a vida dos seus cidadãos e o seu patrimônio. O que o Reich 
tem conseguido com essas estúpidas tentativas de atemorizar os demais é 
apenas aumentar, contra os responsáveis pelo assalto ao mundo, o ódio e 
o desprezo, e reforçar a decisão de levar a guerra até o completo esmaga-
mento de semelhante sistema de perturbação da ordem internacional.
 Mas o torpedeamento dos cinco navios da cabotagem brasileira re-
vela, de um modo absolutamente direto, a crescente fraqueza em que se 
encontra o Reich, não obstante o aparente poder que os seus atos de vio-
lência desejam traduzir. O deslocamento da ofensiva submarina para o li-
toral brasileiro traduz as dificuldades dia a dia maiores que essas unidades 
encontram para se conservar nas áreas marítimas anteriormente escolhi-
das. A verdade, como assinalamos aqui não há muito, é que os submarinos 
alemães, desde o começo da guerra, vêm sendo expulsos sucessivamente 
das zonas de maior importância para a sua ação, desde as proximidades 
da Inglaterra até às rotas dos Estados Unidos para a Islândia, de lá para 
o próprio litoral norte-americano, o golfo do México, o mar das Antilhas e 
agora a costa brasileira. Se esses submarinos já se dedicam a torpedear 
modestos navios que navegam da Bahia para Recife e porque se torna 
cada vez mais difícil afundar os que levam abastecimento para a Rússia, 
matérias-primas para os Estados Unidos, armas para a Inglaterra, etc. É, 
portanto, o caminho da derrota o que aumenta a agressividade da guerra 



13

irregular do Eixo. Evidentemente, não será pelo entorpecimento da nossa 
navegação costeira que a Alemanha pode esperar vencer os seus podero-
sos inimigos. O simples afundamento de modestas unidades de cabotagem 
se apresenta como uma confissão de impotência. 

a noITE (rJ) – 18.08.1942

AVIÕES EM BUSCA DOS NÁUFRAGOS DOS 
CINCO NAVIOS TORPEDEADOS

 O Baependi e mais quatro navios aumentam, neste amargo princípio 
de semana, as baixas da frota mercante brasileira sob os golpes dos as-
sassinos que, desonrando o nome de soldados e marinheiros, envergam 
o uniforme da arma submarina alemã. Não há palavras que definam com 
força bastante, nem qualificativos adequados no vocabulário humano para 
verberar estes novos atentados postos em prática diante das costas do 
Brasil e contra embarcações que utilizam rotas pacíficas de comércio entre 
portos nacionais.
 Deixa de servir à estúpida propaganda do Dr. Goebbels e das suas 
hienas de maior ou menor porte e de idiomas diversos o pretexto de ope-
rações de guerra invocado, à socapa ou abertamente, para explicar os já 
inexplicáveis afundamentos do Mar das Caraíbas. Perante as leis que regem 
as nações civilizadas e as próprias regras da guerra em tudo quanto têm de 
mais rude, esses repetidos atos da marinha de Hitler não encontram justi-
ficativa. São meros assaltos à propriedade alheia, são homicídios infames, 
são botes traiçoeiros, tudo, tudo repassado de crueldade monstruosa.
 Um governo e um povo, que cometem, ou permitem que em seu 
nome se cometam torpezas de tal natureza, revelam-se inadaptáveis à 
vida, num meio de cultura e progresso.
 Tudo quanto se fizer contra eles funda-se nos imperativos da legítima 
defesa. Aos crimes que inspira e ordena a camarilha de Berlim, não há de 
sobreviver muito tempo, ela que não conhece outro código senão o da chi-
bata, do saque e do terror.
 Que o povo brasileiro, tão duramente ferido nos seus mais sagrados 
sentimentos e nos seus mais legítimos interesses pela horda nazista, este-
ja certo de que tais crimes não ficarão impunes, mas serão pagos olho por 
olho, dento por dente. Hoje, ou num futuro próximo, a Alemanha pagará, 
e pagará com os seus bens, a sua honra, a sua liberdade, ou seja, com 
a escravidão, a vergonha e a miséria, as ações nefandas de que se torna 
culpada.
 Esta é a segurança que, certos de interpretar o anseio geral e as dis-
posições do governo, os órgãos de opinião podem oferecer; esta é a ex-
pressão final de grito que se lê em todos os olhos, ouve de todas as bocas, 
sente em todos os corações.
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AO ESPÍRITO DE TODOS, NA VONTADE DE TODOS

   J. S. Maciel Filho

 O afundamento dos navios brasileiros Araraquara, Aníbal Benévolo, 
Baependi, Itagiba e Arará, representa uma agressão ao Brasil, direta e 
insofismável. Não se trata mais de uma ação de bloqueio aos Estados Uni-
dos. É um ato de guerra contra o Brasil, visando as nossas comunicações 
internas, pois os cinco navios citados só faziam navegação de cabotagem. 
E a navegação de cabotagem é comunicação interna de um país.
 É a primeira vez que a Alemanha atinge navios de cabotagem do Bra-
sil. Indiscutivelmente o governo alemão deu ordens para que se atacasse 
o nosso país. Não há mais pretextos nem é possível, sem incidir em crime 
de cumplicidade com os inimigos do Brasil, admitir uma escapatória. A Ale-
manha está agredindo o nosso país, está cortando as comunicações entre 
os Estados da União, está praticando atos de guerra que não só atingem a 
nossa dignidade de nação soberana, como ainda impossibilitam, com sua 
continuidade, a vida econômica do Brasil.
 Portanto, se quisermos existir, temos que lutar. Precisamos lutar em 
legítima defesa contra esses alucinados assassinos de Nações e de povos, 
contra esses desesperados sanguinários, que envenenam a vitalidade dos 
organismos nacionais antes de vibrar as punhaladas. Contra esses miserá-
veis que já vitimaram tantos trabalhadores brasileiros e já vestiram de luto 
tantas famílias brasileiras.
 Não escrevemos estas linhas transportados pelo entusiasmo ou pela 
emoção. Serenamente concitamos o povo e o governo a uma decisão. Que 
nos leve à solução definitiva, e ponha termo à possibilidade de manobra 
dos alemães nos nossos mares e nas nossas terras. Se a Alemanha enfu-
rece contra o Brasil deve responder pelo que faz. E a melhor resposta, a 
única que cai a essa série de agressões e à violação dos nossos direitos e 
de nossa liberdade, está no espírito de todos, na vontade de todos.

FALA À NOITE A FAMÍLIA DO COMANDANTE DO BAEPENDI

 D. Leidina de Moraes é a esposa do capitão Soares da Silva, coman-
dante do Baependi. Fomos encontrá-la em sua mesa de trabalho, preocu-
pada com os afazeres de caixa da Agência dos Correios e Telégrafos, que 
fica situada na Praça Verdun, da qual é funcionária. Dona Leidina recebeu 
o repórter de A Noite com amabilidade, pedindo-nos que esclarecesse o 
que havia com seu marido e a conduzisse até a residência, na rua Cesário 
Alvim, nº 54.
 Em sua casa, passou então a relatar passagens felizes de sua vida em 
companhia do esposo, tomada de íntima emoção.
 Minutos após, chegavam seus sogros e o cunhado, bem como vizi-
nhos. O pai da Sra. Leidina é o Dr. Jeronimo Rodrigues de Moraes, pois é 
médico e jornalista.
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POR QUE FOI PARA O BAEPENDI

 O Dr. Joaquim Rodrigues de Moraes, conhecido médico da Assistência 
Municipal, que é cunhado do comandante do Baependi, assim falou:
 – João é muito prudente e tem grande controle do sistema nervoso; 
por isso c6nfio em seu salvamento. Ele é marinheiro muito querido nas ro-
das navais, não só pelos superiores como também pelos subordinados.
 Nessa ocasião, o Sr. Jeronimo Rodrigues de Moraes, sogro do coman-
dante do Baependi, interrompe a palestra, para dizer que o seu genro tem 
mais de 25 anos de marinha, tendo sido elevado ao posto de comandante 
pelo Sr. Cantuária Guimarães, quando diretor do Loide Nacional, isto há 
uns vinte anos.
 – João – continuou o Sr. Jeronimo Rodrigues – foi durante quinze anos 
comandante do Prudente de Morais, de onde se retirou temporariamente 
para o Baependi, para substituir um seu colega, que o comandava, e pre-
tendia fazer algumas viagens pelas costas do Chile e América. Essa troca 
se deu em novembro e quando foi em fevereiro, o Prudente de Morais foi 
acidentado, num rochedo, em San Juan de Puerto Rico.
 Estava o capitão João Soares da Silva, há três anos no Baependi.

DOENTE

 Continuando, o nosso entrevistado, que não se esquivou em detalhar 
todos os pormenores da vida do marinheiro, disse ainda:
 – O meu cunhado é um tipo interessante – muito pacato e alegre.  
 Coitado, já vem há muito tempo sofrendo de uma úlcera no duodeno 
e outras complicações do aparelho digestivo e por diversas vezes lhe pedi 
que pedisse licença para tratamento de saúde, o que sempre recusou. João, 
apesar de doente, como lhe estou contando, é homem valente, não tem 
medo do mar e por diversas vezes já desafiou as tormentas, felizmente 
nunca lhe tendo acontecido nada. Podemos classificá-lo como um perfeito 
marinheiro. Nas vésperas de seu último embarque para o Norte, pedi que 
não seguisse devido aos seus males aludidos e tive a seguinte resposta:
 – Não fugirei ao cumprimento das ordens do meu governo, principal-
mente nesta situação em que é a pátria que me pede para não recuar.

– MORREREI NO MEU POSTO DE COMANDO

 Agora é o nosso antigo confrade, Sr. Jeronimo Rodrigues de Morais 
que quer falar ao repórter. E diz:
 – Meu genro é um homem, como disse o meu filho, deveras valente.  
 Quando se despediu de mim, e eu lhe disse que não se afastasse da 
costa, ele me respondeu desta maneira:
 – Não fugirei de meu barco. Morrerei no meu posto de comando, ao 
lado de meus marinheiros. Serei o último a deixar o meu navio.
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UMA CRIANCINHA DE DOIS ANOS!

 Entre os passageiros transportados pelo Itagiba da Companhia Nacio-
nal de Navegação Costeira figurava o menino Valderez de dois anos apenas 
de idade, filho do tripulante do mesmo navio Monteiro Cavalcante.
 Essa criança viajava com destino a Maceió, onde ia encontrar-se com 
pessoas de sua família.
      __

APREENSIVA COM A SORTE DO FILHO

Na redação de A Noite a mãe de um jovem que viajava no Baependi

 Logo que as estações de rádio divulgaram a notícia de novos torpe-
deamentos de vapores nacionais, esteve na redação de A Noite, acompa-
nhada de pessoas amigas, a senhora Noemia da Silva Ramos, residente 
na rua Andrade Pinto, nº 6, em Cascadura, que dava mostras de grande 
desespero. Soluçante, a senhora Silva Ramos nos declarou que seu filho 
único, o reservista de segunda categoria, Raimundo da Silva Ramos, com 
22 anos, solteiro, havia seguido no contingente militar que se achava a 
bordo do Baependi. Filho extremoso, Raimundo estava iniciando a vida 
como comerciante, vivendo exclusivamente dedicado ao seu amor filial. 
Com grande coragem, estava adquirindo a prestações o Açougue Casca-
tinha, estabelecimento na avenida Suburbana, quando recebeu ordem de 
convocação, apresentando-se ao 1º G. O. Radiotelegrafista, que é, foi ad-
judicado à companhia extra da unidade para a qual o designaram e foi 
nessa qualidade que seguiu no Baependi, que deixou o nosso porto cerca 
de uma semana atrás.
 Contou-nos a senhora Noemia da Silva Ramos, que recebera na ma-
nhã de ontem, segunda-feira, carta de Raimundo, procedente da Bahia, 
em que este a informava que iam seguir para Pernambuco a bordo do 
mesmo barco em que embarcara aqui. Havia estado, dizia ainda, na igreja 
do Senhor do Bonfim, templo famoso, que ele, católico, não queria deixar 
de visitar, onde tomara duas medidas do Santo, destinando uma para ela, 
quando voltasse.
 Prosseguindo em sua palestra, disse-nos a nossa visitante que Rai-
mundo fazia vinte e dois anos no dia em que seu navio foi torpedeado.
 Contou ainda que vários rapazes, na mesma ocasião em que seu 
filho fora chamado às armas, residentes todos nas imediações de sua re-
sidência, haviam sido igualmente convocados. Entre estes figuravam dois 
moradores da casa que fica contígua à sua, além de outros que moravam 
próximo.
 Como seu filho, haviam sido todos encaminhados ao 1º G. O., sen-
do que, na hora do embarque fora-lhes destinado o Itagiba que, como se 
sabe, também foi torpedeado.
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 Como a senhora Noemia da Silva Ramos se mostrasse muito agita-
da, as pessoas que a acompanhavam tomaram o seu lugar na palestra 
que mantinha conosco, esclarecendo que, desde a manhã de segunda-fei-
ra, que esta vinha mostrando muito agitada e que passara a dizer haver 
qualquer coisa de muito grave acontecendo a Raimundo. Foram em vão 
os rogos de todos para que se acalmasse. Aliás – acrescentaram – esse é 
um velho pressentimento da senhora Noemia da Silva Ramos. Há muitos 
anos que tinha o estranho receio de que seu filho morresse afogado. Ain-
da quando ele se aprestava para embarcar. Fê-lo prometer que jamais se 
banharia em rio ou mar, concluindo por dizer que a pobre senhora estava 
pondo em ordem os seus negócios para seguir para Pernambuco, a fim de 
reunir-se ao filho.
     __

FALA À NOITE A ESPOSA DO COMANDANTE DO ARARAQUARA

 A reportagem de A Noite ouviu a esposa do comandante do Araraqua-
ra, Sra. Teixeira de Freitas. Fomos encontrá-la em sua residência, na rua 
Homem de Melo, nº 131, na Tijuca. Entre lágrimas, demonstrando grande 
abatimento, pois não dormira durante toda a noite, a Sra. Teixeira de Frei-
tas disse-nos:
 – Meu marido deixou o Rio na terça-feira, à tarde. Fui como de hábi-
to levá-lo a bordo e ainda assistir à saída do navio. De Bahia, recebi uma 
carta dele, na qual demonstrava grande alegria, pois estava fazendo boa 
viagem. Não fez nenhuma referência à situação, dizendo apenas que tudo 
ia bem. Conheço bem o temperamento de Lauro, e tenho certeza de que 
ele preferia afundar com o seu navio a ter um gesto que não digno de sua 
pessoa e de seu posto. Ainda não consegui nenhuma informação a respeito 
de meu marido. Tenho procurado em toda parte, sem nenhum resultado 
satisfatório. Não sei se está vivo ou morto. Mas de qualquer forma, quero 
notícias dele, concluiu vivamente emocionada.
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a Manhã (rJ) – 18.08.1942

HORAS DE TERROR E DESESPERO

A única passageira sobrevivente do Baependi narra a sua odisseia 
– trágica visão da inominável covardia nazista

SALVADOR, setembro (Por Guiovaldo Monteiro, correspondente da Asa-
press) – Não foi fácil encontrarmos Wilma Castelo Branco, única passageira 
sobrevivente do Baependi, um dos navios brasileiros de cabotagem que 
os torpedos dos assassinos nazistas não pouparam. Chegada da capital 
sergipana, onde fora ter após uma longa odisseia entremeada de pavor e 
angústia, ficou ela hospedada a bordo do Comandante Alcídio, imobilizado 
no porto, juntamente com dezessete outros companheiros de infortúnio, 
tripulantes do Baependi e Aníbal Benévolo. É que tudo quanto possuía per-
deu no naufrágio inominável.
 Por várias vezes Asapress esteve no Alcídio. Queríamos ouvir da boca 
de Wilma Castelo Branco o relato da tragédia imensa da qual foi também 
protagonista pela impiedade dos alemães, bárbaros de pele branca e san-
gue ariano, que não poupam crianças e mulheres na sua fúria sanguinária! 
Afinal, com muito custo, pudemos localizar a passageira sobrevivente do 
Baependi. Fomos surpreendê-la num hotel da cidade, onde agora se en-
contra hospedada por gentileza de uma família baiana. A pobre jovem ain-
da traz estampado no rosto macilento e triste, o pavor daqueles momentos 
trágicos que viveu, lutando desesperadamente contra a morte, em meio 
dos mais alucinantes episódios que o cérebro humano mal concebe. Mas 
vamos deixar que ela mesma os reviva, embora compreendendo o quanto 
essas reminiscências representam para ela de tortura e, ao mesmo tempo, 
revolta.

O TERROR INESQUECÍVEL

 – Guardo do espetáculo horrível do naufrágio, em pleno mar, noite 
escura, ouvindo gritos e lamúrias de outras mulheres e crianças, para sem-
pre desaparecidas no pélago profundo, uma sensação de terror que jamais 
julgara possível viesse colhermos em nossos mares, próximo ao nosso li-
toral. E não podendo evitar as lágrimas que lhe entumecem as pálpebras 
inchadas:
 – Melhor fora que tivesse também morrido, como muitos náufragos, 
ao lado de meu pobre pai...
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“SEM AVISO PRÉVIO, DOIS TORPEDOS AFUNDAM O NAVIO”

 Solicitada, descreve-nos ela, em linhas gerais, o torpedeamento trai-
çoeiro da grande unidade mercante nacional:
 – Para acompanhar meu pai, coronel reformado do Exército, José 
Pinheiro Castelo Branco, que se destinava a Recife, tomei passagem no 
Baependi, quando passou por este porto. Meu genitor vinha do Rio. Por ter 
sido operado, fazia pouco, de uma úlcera, a conselho médico, ia realizar 
uma estação de repouso, em Garanhuns. 
 A viagem desenvolvia-se calmamente. Longe estávamos de pensar 
que a tragédia se aproximava inopinada e brutal. Mas os alemães, na sua 
guerra contra a humanidade, traiçoeiramente procuraram fazer mal a todo 
o mundo. E o Baependi foi também vítima escolhida, por presa indefesa, 
do seu requintado barbarismo, com perdas de vidas preciosas de patrícios 
nossos! E prossegue:
 – Navegávamos ainda no litoral de Sergipe. Não fazia muito que se 
realizara o jantar. Lembro-me que eram pouco mais de 19 horas. Encontra-
va-me, poucos momentos antes do torpedeamento, no camarote de meu 
pai, cuidando dele, que passava mal de saúde. A pedido dele, fui chamar 
o médico de bordo. Quando alcançava o convés, um estrondo tremendo 
sacudiu o navio, seguido de gritos, imprecações, confusão. Senti medo e 
terror, naquele instante. Assim mesmo com o vapor adernando e confusão 
reinante, procurei voltar ao camarote de meu pai, pelo menos para mor-
rer junto dele. Sentia que uma força superior ainda dirigia meus passos e 
pensamentos. Já galgava a escadaria do convés, quando outra explosão, 
ainda maior, se fez ouvir. Era outro torpedo que atingia o costado do Bae-
pendi, já ferido de morte! Junto aos meus pés, exangue, soltando gemidos 
lancinantes, uma companheira de viagem! Apavorada, corri para o con-
vés. Pude ainda ver o comandante do navio procurando fazer descer uma 
baleeira, o que não conseguiu por se achar bastante ferido, atingido que 
fora por estilhaços de torpedo. Tudo se passara em segundos! O Baependi, 
entre estrondos horríveis, afundava rapidamente. De súbito, como se des-
pertasse de um sonho, vi-me em cima das ondas revoltas. Com as forças 
que ainda me restavam, agarrei-me a um destroço que flutuava à minha 
frente. E pude assim vagando na negrura da noite trágica, salvar-me. Isso, 
aliás, só se deu duas horas depois, quando já me achava bastante exaus-
ta, mais morta do que viva. É que de onde me encontrava, aproximou-se 
um escaler cheio de náufragos. Recolheram-me e levaram-me para bordo. 
Os sobreviventes tinham, quase todos, as vestes esfarrapadas. A baleeira, 
como para tornar mais crítica a situação, fazia água, em virtude de um furo 
existente no fundo. Estávamos assim sob a ameaça de um outro naufrágio! 
Percebendo a gravidade lancei mão da única alternativa: despi-me e dei a 
roupa para tapagem do buraco por onde a água entrava na embarcação, 
aos borbotões.
 A nossa entrevistada interrompe sua cruciante narrativa. Parecia can-
sada e não podia disfarçar a amargura que lhe ia na alma. E, por fim, diz-
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-nos:
 – O que se passou depois, todo o mundo já sabe. Muitos dos sobrevi-
ventes já prestaram seu depoimento público.

ODISSEIA DEPOIS DE SALVOS
 
 – Fomos todos dar a uma praia do litoral sergipano. Erma, sem nin-
guém para nos socorrer ou orientar. Éramos, ao todo 28 pessoas, sendo 
que eu a única mulher. Quase todos se achavam feridos e os demais esgo-
tados. E eu com um grande talho acima do tornozelo direito que mal me 
deixava andar. Assim mesmo, não tivemos outro recurso senão vencer a 
pé, a caminhada mais longa que fosse, contanto que chegássemos a qual-
quer parte onde houvesse gente. E depois de um percurso de cerca de 30 
quilômetros, calculados pelo capitão Coutinho, alcançamos um lugarejo 
humilde, chamado Coqueiros. A primeira coisa que fizemos foi fartar-nos 
de coco e de sua água deliciosa. Daí rumamos, agora a canoa, para Es-
tância. E dessa cidade, para Aracaju, onde ficamos até o dia 23. Ali fomos 
fidalgamente recebidos e hospedados. Povo acolhedor e amigo. O povo 
sergipano!
 Estava finda a entrevista. Pintava Wilma Castelo Branco, em cores 
vivas, com a angústia natural que a rememoração da tragédia lhe provoca 
a todo o instante, aqueles minutos que foram longos e dolorosos, pelas 
cenas enervantes que assistiu, o pensamento célere e angustiosamente 
perpassado pelo seu cérebro, sem que ela o pudesse conter, por segundos, 
para ao menos conseguir sentir melhor, mesmo com mais sofrimento, por 
que lhe seria sem dúvida um bálsamo momentâneo, a certeza da ignomi-
niosa covardia nazista. Sofria, como sabem sofrer, nos momentos em que 
a Pátria periga, todas as mulheres brasileiras, sintetizando na sua alma de 
moça nortista, as dores das mães que perderam seus filhos, das noivas 
que choram a morte de seus noivos, das irmãs que não verão mais os seus 
irmãos que se alistaram no glorioso exército brasileiro para servir o Brasil.
É preciso acrescentar algo às suas palavras, misto de dor e revolta, para 
elevar ao mais alto grau a perversidade com que os arianos conduzem esta 
guerra, estarrecendo de vergonha e enchendo de lágrimas a Humanidade.
Não. Todos nós, e as mulheres brasileiras, bem compreenderão o sofri-
mento de Wilma Castelo Branco.
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o Jornal (rJ) – 18.08.1942

CINCO NAVIOS BRASILEIROS AFUNDADOS 
EM NOSSO LITORAL POR SUBMARINOS DO EIXO

PARTE DE UMA UNIDADE DO EXÉRCITO IA NO BAEPENDI

SUSPENSA A PARTIDA DO BAGÉ E CUIABÁ

ITALIANOS E HÚNGAROS NO BAGÉ

 Tanto o Bagé como o Cuiabá estavam prontos para sair, já estando 
com as bagagens dos antigos diplomatas a bordo.
 Ambos levavam em seus porões vultoso carregamento destinado à 
Suíça, via Lisboa, e do qual faziam parte milhares de sacos de arroz, açú-
car e cacau.
 No Bagé deveriam embarcar os ex-representantes diplomáticos da 
Itália e da Hungria, assim como alguns elementos que exerciam entre nós 
atividades quinta-colunistas. Entre estes figura o médico fascista Fausto 
Muzzgati, preso recentemente em Juiz de Fora.

75 ALEMÃES NO CUIABÁ

 No Cuiabá embarcaram os súditos alemães, em número de 75. 
 Esses dois navios iam transportar para a Europa os últimos elementos 
do Eixo que ainda se encontram em terras brasileiras.
 Ao que apuramos a partida desses transatlânticos foi transferida sine 
die. 

a ordEM (rn) – 18.08.1942

VIBRANTE MENSAGEM DO INTERVENTOR FEDERAL 
AO POVO DO RIO G. DO NORTE

 Diante do bárbaro atentado, perpetrado por submarinos das potências 
do Eixo, contra cinco indefesas unidades da Marinha Mercante nacional, 
que serviam ao tráfego das nossas costas, no transporte de passageiros 
e cargas, e em virtude do qual vida e bens de brasileiros foram dolorosa-
mente sacrificados, o Governo do Estado sente-se no dever de manifestar 
ao nosso povo a sua inteira solidariedade aos sentimentos de indignação e 
de repulsa que agitam o ânimo coletivo.
 As novas afrontas contra a soberania da nossa Pátria revestem-se 



22

desta vez de um caráter de brutal, criminosa e suprema desumanidade.
 Enquanto o Governo da República estuda, porém, a adoção das medi-
das condizentes ao desagravo da honra brasileira, recomendo a todos dis-
ciplina e ordem, e o faço na plena expectativa de que será num ambiente 
de confiança que a população do Estado aguardará o pronunciamento de-
cisivo da Nação, através da palavra do Senhor Presidente Getúlio Vargas.

 Natal, 18 de agosto de 1942

 Rafael Fernandes Gurjão
  Interventor Federal”.

laVoUra E CoMÉrCIo (MG) – 18.08.1942

VIS E COVARDES!

 O novo atentado dos submersíveis do Eixo contra a navegação mer-
cante brasileira, rodeou-se de tais circunstâncias de vileza e de pirataria, 
que um sentimento de profunda e incontida revolta se assoma em todas as 
almas, contra os assassinos de Hitler.
 Desta vez já não colhe a desculpa de que transportávamos matérias 
primas, para ajudar o esforço de guerra dos Estados Unidos.
 O atentado se deu nas costas do Brasil, quando nos entregávamos ao 
comércio de cabotagem, e navios de passageiros transportavam civis e mi-
litares de um para outro estado da Federação. O argumento capcioso dos 
quinta-colunas, que tudo procuram envolver nos seus sofismas tendencio-
sos, já não aproveita ao caso e nenhuma justificativa, mesmo dessas que 
costumam compor com toda a desfaçatez e todo o descaramento da sua 
falta de brio patriótico, jamais acreditamos que consigam equilibrar como 
defesa.
 Em todo caso, enquanto o coração nacional está de luto, hão de re-
jubilar-se os partidários do Eixo, no seu foro íntimo, e até manifestações 
exteriores dessa alegria, não é demais julgar que exprimam, dado o des-
plante que lhe caracteriza as atitudes miseravelmente antibrasileiras. 
 E é isso o que temos de sofrer. Enquanto os inimigos de fora ousam 
agir dentro de águas territoriais do Brasil, celeradamente, num golpe de 
surpresa que atenta contra todas as leis internacionais, que ainda sabemos 
respeitar, para gaudio e tripúdio dos bárbaros nazistas, patrícios nossos e 
estrangeiros aqui domiciliados, vivendo à sombra das nossas instituições e 
tendo todas as regalias de consideração, entre nós, nos atraiçoam com as 
suas convicções criminosas. E quem sabe mesmo se não estão em ligação 
com os corsários do Eixo, para as informações de que necessitam com o 
fim lampionesco de atentar contra a vida de brasileiros indefesos!
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 É bem verdade que o governo da nação, ao mesmo tempo que acon-
selha ao povo calma e paciência, afirma que não ficará sem resposta, à al-
tura, de acordo com os brios nacionais nunca desmentidos, a nova surtida 
dos submarinos de Hitler nas costas do nosso país. E o Brasil tem razões 
sobejas para esperar e confiar na ação dos homens que lhe dirigem os 
destinos, à frente dos quais se impõe a figura máscula e enérgica do presi-
dente Getúlio Vargas. Pode ser que o momento aconselhe prudência, mas 
todas as medidas de tolerância encheram e já transbordam, manifestando-
-se a indignação do povo em assomos cada vez maiores e incomportáveis.
 Se o objetivo do Eixo é amedrontar-nos, se pensa o chanceler Hi-
tler que pode também manchar as suas mãos assassinas e celeradas com 
o sangue dos nossos patrícios, impunemente, porque sempre fomos um 
povo de índole e de temperamento pacifista, está redondamente engana-
do. Ele, e os seus asseclas daqui e de fora.
 Sabemos ser dignos de nós e do nosso passado, tão cheio de tradições 
gloriosas, no campo da luta. A vingança que tantas vítimas barbaramente 
trucidadas estão pedindo, num clamor que sobe de todas as consciências, 
virá, não tenham dúvida os eixistas que virá, irremissivelmente. Se sabe-
mos ser humanos e tolerantes, se nunca nos seduziram os espetáculos de 
sangue, se em nossa pátria se formou o melhor e mais propício ambiente 
de trabalho livre que oferecemos aos imigrantes das mais variadas ra-
ças, com amplo gasalhado e segurança, nem por isso deixamos de saber 
castigar a insolência dos nossos ofensores. Riam os que menosprezam o 
nosso valor, os que vivem de ouvidos atentos às chacotas insulsas do rádio 
de Berlim! Dia virá em que a máscara sarcástica se lhes transfigurará em 
gestos de espanto e de surpresa, quando compreenderem o erro de julga-
mento em que laboram relativamente ao valor da gente brasileira.
 Todos estamos em posição de sentido, atentos à palavra de ordem do 
chefe da Nação, para cumpri-la sem temor e sem tergiversações.
 Aguardam-se grandes acontecimentos, em toda a América, dentro 
de poucas horas, dada a repercussão enorme que teve o último atentado 
contra a bandeira brasileira. E sejam quais forem esses acontecimentos, 
que põem em suspenso a alma nacional, na mais exaltada expectativa, o 
certo é que todos querem, todos anseiam e todos sentem a necessidade 
inadiável e irrecusável de castigar os nossos audaciosos inimigos de dentro 
e de fora.
 Não perdem eles por esperar.   
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Jornal do BraSIl (rJ) – 18.08.1942

MAIS UM INOMINÁVEL ATENTADO CONTRA O BRASIL

Foram afundados, nestes três últimos dias, entre a Bahia e Sergi-
pe, os vapores Baependi, Aníbal Benévolo e Araraquara

MAIS DUAS OUTRAS UNIDADES MERCANTES, O ITAGIBA E O ARARÁ 
TORPEDEADAS POR SUBMARINOS DO EIXO À ALTURA DO LITORAL 
BAIANO

O COMANDANTE DO BAEPENDI

 O Baependi era comandado pelo capitão de longo curso Sr. João Soa-
res da Silva.
 Segundo informações colhidas pela reportagem do Jornal do Brasil, 
esse oficial teria chegado, juntamente com outras 27 pessoas, na cidade 
de Estância, no estado de Sergipe. Esses sobreviventes do navio brasileiro 
viajaram numa baleeira durante 12 horas, até aquela cidade, de onde se-
guiram, num rebocador, para Aracaju.

O COMISSÁRIO TAROUQUELA TAMBÉM ENTRE OS SOBREVIVENTES

 Tudo faz crer que o comissário Sebastião Tarouquela, também esteja 
entre os 28 sobreviventes a que nos referimos linhas acima, pois, segundo 
soubemos, a baleeira do comandante é também a que serve ao 1º comis-
sário.

VÁRIAS BALEEIRAS CONDUZEM 
OS NÁUFRAGOS A LOCALIDADES DA COSTA

 Informa-nos o DIP:

 “Têm chegado de vários pontos do litoral da Bahia e de Sergipe no-
tícias telegráficas de que diversas baleeiras vêm aportando a pequenas 
localidades da costa, havendo sido já grande o número de náufragos dos 
navios de cujo torpedeamento acabamos de dar notícia que foram salvos, 
esperando-se que ainda mais outros possam ser recolhidos no decurso 
desta noite e dos próximos dias”.
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OS NAVIOS TORPEDEADOS

ANÍBAL BENÉVOLO

 O Aníbal Benévolo era um antigo barco alemão.
 Mudou quatro vezes de nome, tendo navegado primeiro com o de Jú-
piter e passando a chamar-se mais tarde Rui Barbosa, Comandante Alvim 
e, finalmente, Aníbal Benévolo.
 Essa unidade do Loide Brasileiro estava armada em escuna também 
para a navegação de cabotagem, tendo sido registrado na Capitania do 
Porto do Rio de Janeiro em 1910, sob o número 105.
 Construído em Hamburgo, nos estaleiros de Schiffbau Reiherstieg 
deslocava o Aníbal Benévolo 1.905 toneladas de registro, por 984 líquidas.
Media 32 metros e 250 de comprimento, por 11,550 de boca, 5,930 de 
pontal e 3,810 de calado.
 Sua equipagem era constituída de 60 homens, tendo o navio capaci-
dade para o transporte de 160 passageiros. Sua velocidade máxima sendo 
de 13 milhas, desenvolvida normalmente 10.

BAEPENDI

 O Baependi, ex-Tijuca era um navio de 3.086 toneladas de registro, 
com tripulação de 40 homens.
 Fora armado em iate nos estaleiros de Hamburgo, para a navegação 
de grande curso e registrado na Capitania do Porto em 1917, sob o número 
200, sendo incorporado à frota do Loide Brasileiro.
 Suas dimensões eram: 144 metros e 483 centímetros de comprimen-
to, por 14,102 de boca, 8,328 de pontal e 8,250 de calado.
 Desenvolvia o Baependi a velocidade máxima de 12 milhas horas, por 
11 milhas de marcha econômica.

ARARAQUARA

 O Araraquara era um navio armado em iate, para a navegação de 
grande cabotagem e pertencia à frota dos Ara, do Loide Nacional.
 Fora construído na Itália, nos estaleiros de Cantieri Navale, em Trieste 
e registrado na Capitania do Porto do Rio de Janeiro em 1937, sob o núme-
ro 42.
 Deslocava 4.871 toneladas de registro, por 2.974 líquidas, medindo 
117 metros e 970 centímetros de comprimento, por 16,379 de boca, 7,440 
de pontal e 5,410 de calado. Sua velocidade máxima era de 12 milhas ho-
rárias e a econômica de 10 milhas.
 A equipagem desse navio, um dos mais rápidos da mencionada frota, 
compunha-se de 41 homens.
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ITAGIBA

 Armado em escuna, movido a motor de óleo cru, o Itagiba é também 
um navio de longa cabotagem, para passageiros e carga. Registrado em 
1913, na Capitania do Porto do Rio de Janeiro sob o nº 236, foi construído 
na Inglaterra, cidade de Troon, estaleiros do Ailsa S. B. & Cia. Ltda. Tone-
lagem bruta 2.055 toneladas. Seu comprimento era de 37,550. De boca 
tinha 13,070, de pontal, 3,610, de calado 4,090. Sua velocidade máxima 
era de 10 milhas, e econômica, de 8. Sua equipagem de 63 homens. Tinha 
capacidade para 139 passageiros. Pertencia à frota da Companhia Nacional 
de Navegação Costeira.

ARARÁ

 O Arará, também torpedeado, já mudou de nome várias vezes, ex-
Serra-Azul, ex-Providência, ex-Bcs-Taoo, armado em escuna, para nave-
gação de grande cabotagem e carga. Foi registrado em 1938 na Capitania 
do Porto do Rio de Janeiro, sob o nº 401. Construído em Castle on Tyne, 
na Inglaterra, nos estaleiros de Hawthorn, de Leslie & Cia. Ltda. Deslocava 
1.075 toneladas bruta e 655 de registro. De comprimento, media 73,250, 
de boca, 17,550, de pontal, 3,950, e mantinha o calado de 2,800. Sua ve-
locidade máxima era de 7 milhas e a econômica de 5. Sua tripulação era 
de 28 pessoas e comportava 33 passageiros. Pertencia ao Loide Nacional.
      __

OS COMANDANTES – Comandavam os navios torpedeados os seguintes 
membros da nossa Marinha Mercante: do Araraquara, comandante Gou-
veia; do Aníbal Benévolo, comandante Henrique Mascarenhas; do Baepen-
di, comandante João Soares da Silva; do Araraquara, comandante Lauro 
Teixeira de Freitas e do Itagiba, comandante José Ricardo Nunes.
      __

MANIFESTAÇÃO DE PESAR DO GOVERNO ARGENTINO

BUENOS AIRES, 17 – (U. P.) – Ao ter conhecimento do afundamento dos 
navios brasileiros, o Dr. Ruiz Guinazu, ministro das Relações Exteriores da 
república Argentina, compareceu à embaixada do Brasil, a fim de apresen-
tar condolências em nome do governo argentino.

A SOLIDARIEDADE DO URUGUAI

MONTEVIDÉU, 17 (U. P.) – O presidente Alfredo Baldomir enviou ao presi-
dente Getúlio Vargas uma mensagem apresentando as expressões de sua 
adesão pessoal, e a do povo uruguaio, “diante dos atos perversos de uma 
nação que parece resolvida a consagrar-se como inimiga da humanidade”.
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o radICal (rJ) – 18.08.1942

CHEGOU A HORA DO BRASIL!  

NÃO PODE HAVER MAIS CONTEMPLAÇÕES

O povo espera do presidente Getúlio Vargas a palavra decisiva 
– Acima do poderio militar do inimigo coloquemos o poderia da 
nossa Vontade – Os excessos de ponderação, doravante, têm sa-
bor de alta traição 

 Chegou para o Brasil o momento decisivo.
 Nossa paciência está mais do que esgotada, o povo já não pode sopi-
tar sua revolta e um desejo incontido de vingança domina em cada cidadão 
de brio e de vergonha.
 Os olhos fitos no Sr. Getúlio Vargas, supremo guardião da nossa Hon-
ra, todos esperamos dele a palavra que também o mundo espera, prontos 
para dar nossa resposta aos agressores, dispostos a todo sofrimento, a 
todo sacrifício, dispostos a morrer dignamente pela Pátria.
 Não podemos nem queremos adotar mais atitudes de contemporiza-
ção. Não temos o direito de negar nosso Passado, vilipendiar nossos heróis, 
cruzando enervantemente os braços diante da brutalidade dos ataques que 
temos recebido.
 Quaisquer que sejam nossas forças, precisamos reagir. Esteja ou não 
completo o preparo de que necessitamos, sejam grandes ou pequenos 
os meios a que podemos recorrer, uma coisa hoje se torna indiscutível: é 
que há uma guerra em processo contra nós, uma guerra bestial, guerra 
de monstros contra homens livres. Permanecer ridiculamente aferrados 
às normas do Direito, protestando ingenuamente dentro das tradições da 
Hermenêutica, ficar jungidos às praxes ineficientes da Diplomacia, é dar 
da nossa fibra, da coragem e da vergonha que jamais desmerecemos, uma 
ideia completamente negativa, uma ideia que nem de longe queremos que 
se instale na mente de ninguém. 
 Basta de palavras que nada podem resolver. Basta de vexames que 
ficam sem resposta.
 O torpedeamento de mais cinco navios brasileiros, BAEPENDI, ANÍBAL 
BENÉVOLO, ARARAQUARA, ITAGIBA e ARARÁ, em que centenas – vejam 
bem! – centenas de patrícios foram mortos, entre os quais, soldados do 
Exército Brasileiro, é a gota que faz transbordar o cálice de fel. Exige de-
cisões improteláveis, de cunho decisivo, decisões que ninguém condenará 
sem receber o reproche do Brasil inteiro.
 Na nota em que o DIP comunica o novo e estúpido atentado do Eixo à 
nossa terra, o governo pede ao povo para se manter em calma e confiante, 
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“POIS NÃO FICARÃO IMPUNES OS CRIMES PRATICADOS CONTRA A VIDA E OS BENS 
DOS BRASILEIROS”. 
 Ora, o povo confia no patriotismo do Chefe da Nação.
 Sua calma, no entanto, é a que precede a tempestade.
 Se temos que arrostá-la cedo ou tarde, melhor que vamos já ao seu 
encontro, concretizando o Estado o castigo que merecem os nossos inimi-
gos, mas um castigo verdadeiro, um castigo que deve sobretudo fazer o 
Eixo desistir do seu sadismo, das perversidades sem glória e sem dignida-
de que perpetra contra nós.
 Confiamos no patriotismo do Sr. Getúlio Vargas, sabemo-lo um chefe 
à altura dos seus governados, e por isso não temos dúvida em que o Brasil 
será vingado como o povo quer – mandando-se às favas um falso princípio 
de sentimentalismo jurídico que só os pusilânimes sustentam, e ferindo 
nas suas próprias carnes os adversários desleais que possuímos.
 Esses barcos mercantes que foram afundados entre os estados de 
Bahia e Sergipe, não se destinavam a portos estrangeiros. Faziam uma li-
nha estritamente nacional, navegavam junto à costa. E assim sendo, nem 
mesmo a desculpa de que transportavam mercadorias para nações em 
guerra contra a Nova Ordem os alemães poderão invocar, num simulacro 
de defesa, para o golpe desfechado. Se faltasse a qualquer concidadão a 
certeza dos ódios hitleristas contra nós, se não bastassem os atentados 
contra o Taubaté, o Cabedelo, o Buarque, o Olinda, o Arabutã, o Cairú, o 
Parnaíba, o Comandante Lira, o Gonçalves Dias, o Alegrete, o Pedrinhas e 
o Tamandaré – bastarão, certamente, os afundamentos dos últimos três 
dias, para varrermos da lembrança qualquer suposição de que ainda pode-
ríamos preservar a paz.
 A paz que tanto amamos foi quebrada.
 Não porque somos aliados das Nações Unidas, nem porque deseja-
mos a derrota de Hitler e demais bandidos semelhantes. Mas porque a 
gang nipo-nazi-italiano quer destruir a nossa independência, transformar 
o Brasil numa colônia de servos sem vontade.
 Essa gente não faz jus sequer a ser considerada como pertencente à 
espécie humana. A torpeza do seu procedimento não admite que a trate-
mos com resquício de cavalheirismo.
 À selvageria dos seus atos, devemos replicar, selvagemente, à bru-
talidade da agressão, com agressões também brutais. O que agora está 
em jogo é a Honra Nacional, e a Honra Nacional jamais foi impunemente 
conspurcada, não admitindo, portanto, que fiquemos entorpecidos por um 
sentimentalismo vesgo diante dos lares enlutados e das lágrimas dos que 
choram a morte dos irmãos sacrificados.
 O Brasil tem guerreado várias vezes. Sempre na defesa do seu povo 
e do seu território. Nunca, porém, tivemos um motivo mais forte do que 
hoje para compreender que nossa Pátria está seriamente ameaçada. Ja-
mais, em qualquer época sofremos um atentado tão covarde, tão injusto e 
tão ignominioso, quando o que acaba de se registrar. Em nossas próprias 
águas, junto às nossas costas, o Eixo vem botar ao fundo cinco navios de-



29

sarmados que apenas faziam tráfego marítimo entre os Estados. É que o 
Eixo quer estrangular-nos de qualquer maneira, sem medir a enormidade 
do crime que pratica, e conseguintemente a enormidade da vingança que 
temos de adotar.
 Vamos deixar de lado as ilusões.
 Pela nossa vontade ou contra ele, estamos sendo levados a uma en-
cruzilhada. Pois bem, façamos o que nos compete. Se os nossos diploma-
tas foram miseravelmente ofendidos no Japão, a ponto de se lhes negar 
até recursos médicos para tratamento de uma infeliz senhora brasileira, 
que sucumbiu em consequência desse gesto desumano; se nos campos 
da Gestapo, em Compiègne, dezenas de cidadãos nascidos no Brasil pas-
sam hoje pelas torturas revoltantes dos carrascos de Hitler, submetamos a 
tratamento inteiramente igual os diplomatas-espiões da Nova Ordem que 
se acham ainda sob a nossa vigilância, e mandemos para outro destino 
os agentes totalitários que até agora são tratados como gente na Ilha das 
Flores.
 Cada vida brasileira que desaparece em virtude dos ataques à Ma-
rinha Mercante Nacional, é sangue que exige alguma coisa mais do que 
simples bens materiais de cidadãos enriquecidos entre nós.
 O governo anuncia punição contra os nossos agressores.
 Que seja ela imediata. Tanto mais quanto se sabe que, desta vez, na 
sua guerra contra o nosso povo, o Reich atingiu em cheio as Forças Ar-
madas do país, dado que num dos barcos que foram afundados, viajavam 
tropas do Exército Nacional. Inclusive jovens reservistas.
 Acima do poderio militar do inimigo, nós colocamos o poderio da nos-
sa Vontade, da nossa Bravura, da nossa Determinação, do Valor e da Cons-
tância que nenhum nazista, fascista ou japonês jamais possuirá, porque 
também nenhum deles pode ser digno sequer de ser comparado com um 
soldado brasileiro.
 Há mais de dois milhões de súditos do Eixo no Brasil. Até agora, te-
mos permitido que vivam como qualquer um de nós, dispondo, além do 
mais, das suas fortunas, e residindo muitos deles, nos melhores bairros, 
sem quaisquer restrições nos seus hábitos e costumes.
 Tudo isto deve ter um fim.
 Pouco importa que nos chamem de selvagens.
 Pouco importam os escrúpulos suspeitos dos pregadores de moral 
e covardia. As afrontas reiteradas que vimos arrostando, os excessos de 
ponderação que temos sistematicamente adotado, doravante tem sabor de 
alta traição, e no Brasil não há lugar para poltrões nem traidores. 
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REPRESÁLIAS SEVERAS!

Mostremos aos nossos inimigos que não temos 
medo e que a nossa honra vale mais do que 
a nossa vida, porque é a honra nacional

 Quando o nosso governo tomou medidas preventivas contra o Eixo, 
confiscando os bens pertencentes aos cidadãos alemães, italianos ou ni-
pônicos, esse jornal considerou que as referidas medidas não bastariam 
para atemorizar os aludidos súditos ou detê-los em seus intentos crimino-
sos. É que o decreto que determinou o confisco apresentava um critério 
estritamente jurídico, em acordo com princípios de direito internacional, 
de caráter preventivo sem aspectos violentos de represália aos covardes 
torpedeamentos dos nossos navios pelos corsários do Eixo. O nosso go-
verno tomava, apenas, uma precaução jurídica e não um confisco, de fato. 
Assumia uma conduta generosa e cautelosa e não um ato que estivesse à 
altura dos atentados eixistas contra a nossa pátria.
 Os cidadãos do Eixo viram nesse decreto uma simples medida de 
emergência que lhes não tolhia a liberdade nem o gozo dos bens materiais 
e assegurava-lhes ainda a propriedade dos mesmos.
 Se os seus países vencessem reaveriam o que estava, apenas, sob 
a guarda das nossas autoridades, e se perdessem, seria o que o futuro 
determinasse. Em suma: os cidadãos, fundamentalmente nossos inimigos 
em sua maioria, não viram o ataque do nosso governo como um ato ju-
rídico e sim como um ato de temor. Sua ação inimiga não perderia o seu 
ímpeto, continuaria a servir os seus sanguinários governos a zombar da 
nossa hospitalidade, e trair o nosso acolhimento, a desfrutar uma liberdade 
que o Eixo não dá aos cidadãos brasileiros em suas terras, ao contrário, 
atira-os nas masmorras, nos campos de concentração.
 Hoje vemos que as nossas considerações eram justas. As providên-
cias a respeito do confisco dos bens eram mínimas diante do máximo de 
afronta, de selvageria, de ignóbil e de espantosamente monstruoso que 
agora os eixistas praticaram contra a nossa Pátria, contra o nosso brio, a 
nossa vida, contra tudo que nos é precioso e que é a razão mesma da exis-
tência do Brasil, como povo.
 Hoje, nossas represálias devem ser tomadas nas mesmas propor-
ções dos atentados. Os bandidos transformaram a nossa costa em zona de 
guerra, torpedeando navios de cabotagem, atacando a nossa navegação 
interestadual. O nosso litoral é, agora, campo de sanguinárias operações 
do banditismo eixista.
 Os piratas semearam o terror, a morte e a destruição contra nós e 
dentro das nossas próprias águas. Assaltam-nos, de modo tão cruel e tão 
vil como se já estivessem em plena atividade bélica, em pleno desenvolvi-
mento de ação militar contra o Brasil. Mataram nossos irmãos, afundaram 
nossos navios que navegam para abastecer e servir as nossas populações 
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do interior, invadindo, portanto, os nossos domínios. Executam, está claro, 
um ato preliminar de invasão ao nosso país.
 Ante esses fatos que nos enchem de infinita indignação e de uma 
justa revolta, inspiradas pelos mais fervorosos sentimentos da Pátria, não 
é possível mais permanecer como estávamos. Nossa prudência que eles 
afrontaram, nossa tolerância que repeliram, transfiguram-se, neste ins-
tante, em impulsos de contraofensiva aos ataques covardes dos corsários. 
Estes ensejam a invasão há tempos planejada e que ainda a não fizeram 
porque se acham noutras frentes de combate, embarcados para que pos-
sam executar os seus totais desígnios sinistros de conquista. No entanto 
eles nos espreitam e os seus ensaios se verificam torpedeando nossas em-
barcações em plenas águas brasileiras.
 É por isso que as represálias referentes aos bens dos cidadãos do 
Eixo, em nosso país, devem ser definitivas. Esses cidadãos não podem ser 
mais considerados amigos. Não podem permanecer com a sua liberdade 
garantida com a posse de seus bens assegurada. Não os julgamos senão 
como suspeitos, como agentes de embosca eixista, como declarados ele-
mentos de quinta-coluna.
 Consideremos a terrível situação dos acontecimentos. Nossas vidas 
representam o sangue, a honra, o passado, o presente e o futuro do Brasil 
e elas estão ameaçadas! Os eixistas nos tratam como inimigos de vida e de 
morte! Seu ódio sanguinário atingiu-nos profundamente. Sangra o coração 
de quarenta milhões de brasileiros. Sejamos, pois, nesta hora, os defen-
sores de nós mesmos, o que significa, intrinsicamente, a defesa do país, a 
segurança da nacionalidade, a dignidade da Pátria.
 Sejam, pois, expropriados os bens dos cidadãos do Eixo. Sejam, afi-
nal, detidos os elementos mais destacados desses países, pois sua liberda-
de entre nós ameaça o nosso povo.
 Não podem mais viver impunemente livres. É necessário mostrar aos 
assassinos que não temos medo, que a nossa honra vale mais do que a 
nossa vida porque é a honra nacional. E essas providências, como a expro-
priação das fortunas e propriedades eixistas e a prisão dos cidadãos mais 
em destaque, são apenas uma parcela do que é indispensável fazer. Todo 
alemão, todo italiano, todo japonês, nesta hora dolorosa para o Brasil, não 
estão merecendo a nossa habitual tolerância. Seus países nos ofendem, 
nos agridem, ensaiam destruir-nos. Decidiu-se, pois, a nossa atitude. O 
povo brasileiro sabe, em suma, que o governo do Brasil não terá mais con-
templações. Para os atos de banditismo germânico, italiano ou nipônico, 
urge a aplicação imediata e coerente das nossas represálias severas. 

“O BRASIL ESPERA QUE CADA UM CUMPRA COM SEU DEVER!”

 Ontem, exatamente depois que o Brasil inteiro tomou conhecimento, 
através das emissoras de rádio e agências telegráficas, do afundamento 
de cinco navios mercantes nacionais, quando os facínoras nipo-nazi-fas-
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cistas enxovalharam mais uma vez a honra, a dignidade e a tradição da 
Pátria Brasileira, quando os corações pulsavam aceleradamente, diante da 
emoção que fez vibrar milhões de brasileiros, quando a revolta contra os 
celerados agressores do nosso querido País não podia ser contida, houve, 
infelizmente, um traço destoante naqueles momentos de exaltação e fé 
patriótica nos destinos do Brasil.
 Diversas casas de diversões, acintosamente e sem o menor respeito 
à gravidade da situação, nas horas em que crescia a onda de indignação 
contra os bandidos nipo-ítalo-alemães, e precisamente nos momentos de 
maior angústia e intranquilidade nos lares brasileiros, os cassinos, os dan-
cings, os cabarés e até as estações de rádio, prosseguiam funcionando 
como se nada tivesse acontecido.
 Os cassinos, num profundo alheamento e indiferença pelas coisas da 
Pátria, num desrespeito absurdo ao próprio Exército Nacional, pois vários 
soldados se encontram entre as vítimas do último atentado eixista contra 
o Brasil, continuaram de portas abertas, chamando o público para as suas 
noitadas de bacará, músicas e mulheres.
 Os dancings, por sua vez, insistiram com as danças voluptuosas, tão 
ao gesto dos rapazes de colarinho duro. Os cabarés também funcionaram 
normalmente, com os seus habituais bailarinos e bailarinas pálidas, e ain-
da as estações de rádio deram andamento aos programas de músicas ale-
gres, em completo desacordo ao que lhes competia fazer, isto é, transmitir 
músicas sérias, ou se não marchas patrióticas.
 Não queremos em absoluto fazer acusações a quem quer que seja, e 
sim fazer o registro de uma observação, para que nossas palavras toquem 
a sensibilidade desses brasileiros que não sabem viver nem compreender 
esses momentos de exaltação e ardor cívico.
 Não estamos mais na hora da choppada do jogo, das danças lúbricas 
e das músicas saltitantes.
 Estamos, sim, na hora dos sacrifícios extremos, e “o Brasil espera que 
cada um cumpra com o seu dever!!”

O CAMINHO A SEGUIR!

 Por uma emocionante coincidência, pouco minutos depois de nos che-
gar a notícia do brutal e covarde ataque do Eixo contra cinco navios bra-
sileiros, contra a vida de centenas de soldados, marinheiros e passagei-
ros brasileiros, ocorrido em águas brasileiras, recebíamos, num envelope 
fechado, da Agência Nacional, a fotografia que reproduzimos acima [um 
revólver].
 Emocionante coincidência porque essa fotografia chegara às nossas 
mãos, justamente quando a nossa indignação contra o banditismo eixista, 
o nosso ódio contra os assassínios de homens, jovens, mulheres e crianças 
patrícias, o nosso desespero contra a selvageria inimiga, bradavam dentro 
de nós a exigir uma vingança imediata e dura.
 É que a foto apresentava aos nossos olhos, ainda vermelhos de dor 
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e de raiva, o revólver que em tempos passados esteve à testa das mais 
cruentas batalhas que o Exército Nacional travou em defesa do território, 
da existência, do povo e da honra do Brasil. Trata-se da arma de fogo, da 
arma pessoal, do maior soldado brasileiro, do maior defensor da naciona-
lidade: Duque de Caxias!
 Fotografada por um sentimento patriótico, que a fui buscar na tran-
quilidade de um museu histórico para as evocações comemorativas do 
vulto e dos feitos do grande e invicto General, ela, aparecendo-nos, ines-
peradamente, em ocasião não delicada para a nossa sensibilidade e tão 
amarga para os nossos corações encheu-nos de comoção pelo sentido de 
sua santidade e pelo simbolismo de sua aparição. Foi como, se do fundo 
do túmulo sagrado, saísse a mão enérgica do nome da Pátria, para, de 
revólver em punho, nos apontar o caminho do dever diante do perigo, do 
ultraje, da violência que acabamos de sofrer, exortando-nos com a frase 
máscula e intrépida do inigualável soldado e incomparável patriota, frente 
ao inimigo terrível:
 – Quem for brasileiro que me acompanhe!”
 Em homenagem a Caxias, o Brasil inicia, hoje, as comemorações da 
Semana do Soldado.
 Este revolver, aí está, recordando um homem e um passado de gló-
rias.
 Se não quisermos ficar desmerecidos perante eles e perante nós pró-
prios, só nos resta atender o grito de ordem do Duque de Caxias:
 – QUEM FOR BRASILEIRO QUE ME ACOMPANHE!”

ALERTA EM TODO O LITORAL DA PÁTRIA!

 De uma hora para outra, a situação do Brasil como alvo das agressões 
do Eixo poderia ser inteiramente modificada.
 Os efeitos otimistas de suspeito otimismo, argumentavam contraria-
mente, mostrando a impossibilidade de sermos agredidos mais de perto, 
dada a distração das forças inimigas em outros setores da luta mundial. 
Assim é que as medidas civis de previdentes precauções viram-se prote-
ladas, dada a subestimação do perigo. As advertências, se bem que de 
tempos para cá mais justificadas, não foram contudo consideradas como 
indiciadoras de perigos iminentes.
 Já hoje no entanto a realidade aí está.
 Não temos que lamentar o que não se fez.
 Devemos apenas, e com urgência, dessas urgências que não admi-
tem o menor fôlego de hesitação, adotar em acelerado todas aquelas pro-
vidências sobre cujo estudo nos debruçamos burocraticamente.
 Ontem, tínhamos que evitar perigos que o horizonte denunciava, ago-
ra, temos que enfrentar agressões objetivas, em nosso litoral, com cen-
tenas de mortos, impossibilitada a navegação nacional pela presença de 
elementos do Eixo que estão esperando a poucas milhas da costa, entre 
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Bahia e Sergipe. Cinco navios de cabotagem afundados são, julgamos nós, 
suficientes para compreender que o inimigo está às nossas portas, operan-
do em acordo com os invasores aqui instalados de há muito.
 As circunstâncias dos torpedeamentos ontem anunciadas ainda não 
foram desvendados em seus detalhes. Mas elas fazem com que recorde-
mos a denúncia apresentada pelo Capitão dos Portos do Ceará sobre as 
comunicações mantidas entre espiões do litoral e submarinos do Eixo na-
vegando na proximidade de nossas costas.
 Conforme declarou aquele oficial, pescadores patrícios por várias ve-
zes lhe denunciaram a transmissão noturna de sinais luminosos estranhos 
que provinham do alto mar e outros partidos de terra. Nessa mesma oca-
sião aquela autoridade insistiu pela cooperação do povo no combate à 
quinta coluna e ressaltou o quanto os nossos pescadores poderiam coope-
rar nessa missão.
 Foi quando, por mais uma vez, dirigimo-nos às autoridades relem-
brando a necessidade já aventada por tão longo tempo de serem mobi-
lizadas as colônias de pesca na fiscalização do litoral e principalmente a 
necessidade de serem afastados das praias as coletividades estrangeiras, 
mormente as de súditos do Eixo, como são os japoneses, ocupantes de 
vastas extensões no litoral do estado do Rio até Santos.
 Parece-nos que hoje essa prática se torna de elementar cumprimen-
to, quando as investidas totalitárias podem assumir caráter de agressão 
direta à costa e a cumplicidade desses falsos pescadores estrangeiros, en-
tre os quais se têm descoberto tão frequentemente oficiais de Marinha e 
do Exército das potências inimigas é suficientemente indiciadora dos seus 
reais propósitos em nosso país.
 De ontem para cá, operou-se por certo uma mudança completa na 
nossa maneira de encarar, os deveres em relação à defesa nacional.
 Tudo o mais é adiável, quando a soberania e integridade da Pátria se 
acham atingidas.
 De uma vez por todas cada qual deve indagar-se a si próprio: – “És 
brasileiro? Então conduze-te como brasileiro. Persegue o nazista onde o 
encontrares, anula a sua ação contra o teu país e teus patrícios, enfrenta o 
inimigo, indiferente a todos os perigos e dando de ombros a todas as pon-
derações tímidas ou acovardadas”.
 Há um sinal de alerta em toda a costa do Brasil. 
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o GloBo (rJ) – 18.08.1942

DESAFIO E ULTRAJE AO BRASIL

Culminando nos seus atos de traiçoeira selvageria, submarinos 
do Eixo afundaram cinco navios ao longo do nosso litoral

Torpedeados o Baependi, o Itagiba, o Araraquara, o Arará e o 
Aníbal Benévolo, entre Bahia e Sergipe – Aparecem várias ba-
leeiras – O salvamento dos náufragos – Os comunicados oficiais 
– Promete o Governo punição para os criminosos nazifascistas – 
Suspensa a partida do Bagé e do Cuiabá – Ficarão ao largo

 Há um detalhe que bem justifica os termos da nota oficial sobre o 
novo atentado dos submarinos do Eixo contra os navios brasileiros, escla-
recendo que a ação foi realizada “com desconhecimento dos mais elemen-
tares princípios de direito e de humanidade”.
 Segundo O Globo, foi informado em fonte segura, o submarino do 
Eixo, após torpedear e afundar o Baependi, passou a pedir socorro, com o 
fim de atrair as outras unidades brasileiras. Atendendo aos fingidos ape-
los encaminharam-se para o ponto de onde partiam o Aníbal Benévolo e o 
Araraquara, tendo o mesmo fim que a unidade do Loide Brasileiro.

SUSPENSAS AS SOLENIDADES DA “SEMANA DE CAXIAS”

RECIFE, 18 (Especial para O GLOBO) – O comando de Região Militar dis-
tribuiu aos jornais a seguinte nota: “Tendo em vista os torpedeamentos 
havidos nas costas, o Exmo. Sr. comandante da 7ª Região Militar e 7ª Di-
visão de Infantaria, general João Batista Mascarenhas de Moraes, resolveu 
sustar as solenidades previstas para a Semana de Caxias, exceção feita do 
campeonato olímpico regional e parada cívico-militar.” Determinou ainda 
que, no encerramento do campeonato olímpico regional, fosse consagrado 
um minuto de silêncio em homenagem aos que sucumbiram nos naufrá-
gios do Baependi, Aníbal Benévolo e Araraquara.



36

dIÁrIo dE PErnaMBUCo (PE) – 19.08.1942

É GRANDE O NÚMERO DE PASSAGEIROS E DE 
TRIPULANTES DESAPARECIDOS

CHEGAM AO RECIFE NÁUFRAGOS DO BAEPENDI

REAÇÃO GERAL CONTRA O EIXO

Grandes manifestações populares ontem

 Os últimos atentados dos submarinos do Eixo contra a navegação 
brasileira provocaram um sentimento de profunda repulsa, no seio do povo 
pernambucano.
 Na segunda-feira à noite corriam insistentes notícias de que navios 
brasileiros, transportando passageiros, teriam sido torpedeados nas costas 
da Bahia.
 Os jornais da manhã de ontem confirmaram as notícias veiculadas na 
noite anterior, noticiando o torpedeamento de cinco navios, que faziam o 
serviço de passageiros nas costas brasileiras.
 A divulgação desses fatos deu lugar a reiteradas manifestações de 
protesto, as quais, iniciadas às primeiras horas do dia, se prolongaram até 
o entardecer. A campanha dos metais para a Marinha tomou de súbito um 
vulto extraordinário, sendo conduzido para a Praça da Independência co-
pioso material.
 O comércio todo fechou as portas antes das 10 horas, a fim de que o 
povo pudesse participar da grande passeata promovida pelos estudantes 
das diversas escolas superiores. Às 15 horas realizou-se uma sessão da Fa-
culdade de Direito, durante a qual falaram os professores Joaquim Amazo-
nas, Guedes de Miranda, diretor da Faculdade de Direito de Alagoas; Meira 
Dantas, da Faculdade de Direito do Pará; Soriano Neto e Barreto Campelo. 
Falaram ainda vários acadêmicos, após o quê teve lugar a passeata.

O GRANDE DESFILE DE PROTESTO

 Quando terminou a sessão da Faculdade, os manifestantes percorre-
ram as ruas da cidade. À frente vinham os estudantes de Direito, trazendo 
a bandeira brasileira e o pavilhão da Escola; depois vinham os estudantes 
de Medicina, seguidos dos alunos da Escola de Engenharia e Agronomia, 
além da grande massa popular que tomava parte nas manifestações. Os 
estudantes entoavam o Hino Brasileiro, e por onde passavam eram ovacio-
nados pelas famílias que se encontravam nas varandas.
 Quando os manifestantes chegaram à Praça da Independência, a 
multidão já era de mais de 15.000 pessoas. Em frente à redação do Diário 
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de Pernambuco falaram diversos oradores, entre eles o professor Luiz de 
Góis, da Faculdade de Medicina e o Sr. Edgar Fernandes. Usaram, ainda, 
da palavra, representantes das diversas escolas superiores, além de outras 
pessoas.

NO PALÁCIO DO GOVERNO

 Da Praça da Independência os manifestantes dirigiram-se ao Palácio 
do Governo. Na sacada do Palácio encontravam-se o interventor Agame-
non Magalhães, secretário de Estado, outras autoridades e famílias. Acla-
mado, falou o interventor federal, dizendo que compreendia perfeitamente 
as manifestações de repulsa dos estudantes e do povo pernambucano. 
Afirmou que estava completamente solidário com o povo, porque o povo 
apoiava a política do chefe da nação. Terminou acentuando que, se os 
acontecimentos levassem o Brasil à guerra, seria o primeiro a marchar na 
vanguarda do povo de seu Estado. 
 Falou, em seguida o Sr. Arnóbio Tenório, secretário do Interior. Pelos 
manifestantes, hipotecando a solidariedade dos acadêmicos pernambuca-
nos, falou um aluno da Faculdade de Direito. Por fim falou um operário, 
exprimindo o sentimento de sua classe.

RUMO À FACULDADE DE DIREITO

 Novamente os manifestantes se dirigiram à Faculdade de Direito. Na 
maior ordem, todos cantando o Hino Nacional, passaram pela frente do 
Quartel General da 7ª Região, Quartel do CPOR e, finalmente, largo da 
Faculdade. Vários cartazes e dísticos eram conduzidos. Um deles trazia o 
nome dos cinco navios torpedeados ultimamente. Noutros liam-se palavras 
de revolta contra os nazistas e seus aliados.
 Dois microfones foram instalados na sacada da Faculdade, enfeitada 
com fitas trazendo o V da vitória. Falaram, nessa ocasião, vários oradores 
que foram muito aplaudidos, entre os quais os professores Guedes de Mi-
randa, Luiz de Góis e Barreto Campelo.
 Também discursaram representantes das escolas superiores e dos 
colégios secundários. O comício terminou às 18 horas, ao som do Hino Na-
cional, cantado por todos os presentes.

NÁUFRAGOS CHEGADOS AO RECIFE

 Logo que as autoridades pernambucanas tiveram conhecimento dos 
afundamentos de nossos barcos, foram tomadas as necessárias providên-
cias. Na segunda-feira mesmo, o major Morais e Barros, seguiu para Ser-
gipe, num aparelho da FAB, e trouxe para esta cidade alguns dos náu-
fragos do Baependi. Foram os seguintes: capitão Lauro Moutinho Reis, 
1º tenente José Joel Marcos, Dr. Zamir de Oliveira, médico do serviço de 



38

Saúde Pública, 1º sargento Vicente de Paula Souza Pulcherio, 3º sargento 
Jorge Tramontim, e os soldados Odir do Nascimento e Eleuterio Trindade. 
O sargento Vicente de Paula foi hospitalizado no H. M. A reportagem do 
Diário pode informar, com absoluta certeza, que todos os náufragos acima 
citados, inclusive o sargento Vicente, vão passando perfeitamente bem.
 
DESAGRAVO

MACEIÓ, 18 (A. M.) – Hoje à tarde, milhares de pessoas fizeram uma mani-
festação de desagravo pelo torpedeamento de navios brasileiros. As casas 
comerciais pertencentes aos súditos do Eixo foram novamente danificadas. 
O comércio fechou no segundo horário. Na Praça Deodoro, discursaram 
inúmeros oradores perante uma multidão incalculável.

DESFILE NAS RUAS DE MACEIÓ

MACEIÓ, 18 (U. P.) – Os estudantes dos colégios desta capital reunir-se-
-ão, hoje, às 15 horas, na raça Deodoro da Fonseca, a fim de desfilarem 
pelas ruas da cidade numa manifestação contra os afundamentos dos na-
vios brasileiros. O comércio fechará no segundo horário. A polícia prendeu 
o italiano Guilhermo Rogato, estabelecido com estúdio fotográfico à rua do 
Comércio, por haver transgredido as instruções baixadas pelas autoridades 
no último blackout realizado em Maceió, na noite de 6 de agosto, deixando 
acesa a luz no seu ateliê. 
 Numa busca realizada na casa de Rogato, a polícia encontrou copiosa 
correspondência em italiano e alemão, uma efígie de Mussolini e um mani-
festo sob o título “Um Pouco de História, Meus Senhores”. Esse manifesto 
terminava com as seguintes palavras: “Seria infindável as misérias pratica-
das pelos ingleses contra nós, havendo, pois, em face de tudo isso, razões 
que justifiquem o anglofilismo entre nós”.

SEGURANÇA NACIONAL

ARACAJU, 18 (A. N.) – O povo sergipano está revoltado pelo bárbaro torpe-
deamento dos nossos navios nas costas sergipanas. Promovem patrióticas 
demonstrações de protesto contra os criminosos atos do Eixo. A população 
reunida em frente ao palácio do governo manifestou, por intermédio de 
oradores diversos, o seu protesto à agressão dos totalitários. O interventor 
Maynard Gomes dirigiu-se ao povo, assegurando que o presidente Var-
gas saberá com sua vasta experiência administrativa guiar os destinos do 
Brasil, nesta hora trágica, em que o sangue dos nossos patrícios tingiu as 
águas do continente americano. Afirmou, ainda, que a segurança nacional 

seria mantida, fossem quais fossem as consequências.     
      __
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PARTEM SOCORROS PARA OS NÁUFRAGOS

 Em nossa última edição de ontem noticiamos que um piloto da FAB, 
sobrevoando o litoral sergipano, avistara, em uma de suas praias, um gru-
po de pessoas que lhe pareceram estar abandonadas e aparentemente 
desabrigadas, supondo-se de que se trate de náufragos dos vapores brasi-
leiros torpedeados.
 Mais tarde a nossa reportagem apurou que o interventor Maynard Go-
mes, de Sergipe, tendo conhecimento do fato tomara imediata providên-
cias, no sentido de enviar socorros para os náufragos, partindo de Aracaju 
várias embarcações com destino à praia onde se achavam as vítimas do 
covarde atentado dos submarinos alemães.
 Até o presente momento não se conhece o resultado da busca. Toda-
via, aguardam-se nesta capital melhores detalhes sobre o fato, havendo 
muitas esperanças de que os náufragos tenham sido encontrados.

UNÂNIME E SEM RESERVAS O PROTESTO DAS AMÉRICAS

PANAMÁ, 19 (A. P.) – O Star Herald diz, em editorial: O afundamento dos 
navios brasileiros provoca dias de indignação geral e de consternação na 
América Latina. Não há absolutamente explicação para a destruição de na-
vios exclusivamente entregues ao tráfego costeiro. É a ilegalidade levada 
ao extremo. A indignação e o protesto de toda a América são unânimes e 
sem reservas.

É MAIS UM ATO DESUMANO E ILEGAL DO EIXO

WASHINGTON, 19 (U. P.) – De acordo com o que asseguram os círculos au-
torizados desta capital, o afundamento dos cinco navios brasileiros por um 
submarino do Eixo nas águas do Brasil criará uma grave situação entre o 
país ofendido e o Reich. Os citados círculos dizem que o Brasil nunca havia 
protestado anteriormente, ante o Reich, pelo afundamento de seus navios 
porque conhecia perfeitamente o fato de que os alemães, atacando a na-
vegação mundial sem discriminação, nenhuma satisfação costumavam dar.
Por outro lado, os referidos círculos dizem que ignoram se o Brasil decla-
rará ou não guerra ao Eixo, frisando que o assunto é de única e exclusiva 
competência do governo brasileiro.
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Folha da Manhã (SE) – 19.08.1942

TORPEDEAMENTO DOS CINCO NAVIOS BRASILEIROS

Baependi – Araraquara – Aníbal Benévolo – Itagiba e Arará

 Passou mais um pouco a exaltação da multidão que percorria 
ainda ontem toda a cidade.
 O povo porém continua profundamente sentido, lamentando a 
sorte dos inditosos irmãos brasileiros que tombaram ante a covarde 
agressão do Eixo sem ao menos terem o direito a uma sepultura em 
terra firme.
 O mar, os abismos profundos do mar, tragaram os seus corpos 
inertes.
 A sua memória, porque morreram no cumprimento sagrado do 
dever, jamais se apagará.
 Sobre o corpo frio de alguns que as praias, amigos cheias de 
areias brancas, de nossa terra acolheram, depositamos os goivos da 
nossa saudade.

CADÁVERES

 Pairam sobre as praias de Sergipe vários cadáveres das vítimas 
inditosas dos navios torpedeados.
 Até agora foram recolhidos 14 cadáveres, sendo 13 de adultos e 
1 de uma criança.
 Estes cadáveres depois de passarem pelo serviço de identificação 
foram sepultados.

MEDIDAS DE VIGILÂNCIA

 O Sr. Delegado Regional do Trabalho, recebeu do Exmo. Ministro 
do Trabalho, Indústria e Comércio o seguinte telegrama: “Sebastião 
Muniz Falcão, Delegado Regional do Trabalho, Aracaju-Sergipe. 
 Deveis determinar medidas de vigilância em todos os setores ao 
vosso cargo em virtude situação resultante afundamento navios a fim 
de evitar perturbação ritmo trabalho e a ao sabotadores. A Delegacia 
coopera em tudo que seja necessário com o senhor Interventor Fede-
ral que deveis procurar. Aguardo vossas informações. Saudações, Ale-
xandre Marcondes Filho, Ministro do Trabalho Indústria e Comércio.”
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TÓPICOS

 A alma nacional brasileira, ferida até o mais íntimo de sua integrida-
de, ante a torpe agressão de que acaba de ser vítima, com o afundamento 
dos seus cinco navios, sente-se neste instante tomada de justa indignação 
e pronta para revidar a afronta inominável.
 De um lado clama vingança a soberania da Pátria acolhedora e boa 
que sempre soube receber de braços abertos todo o estrangeiro que nela 
buscou refúgio e proteção, de outro lado clama vingança o sangue inocente 
das centenas de brasileiros, velhos, jovens e criancinhas, covardemente 
trucidados quando dormiam e, bem longe estavam do pensamento de que 
iriam morrer assim, bruscamente, longe da terra pátria, da família e dos 
seus parentes e amigos.
 E, assim, no coração de cada brasileiro pulsa num só ritmo, um mes-
mo sentimento, sentimento de saudade imorredoura pelos que sucumbi-
ram, vítimas das balas assassinas do Eixo, sentimento de solidariedade 
cristã pelos que sobreviveram e se encontram profundamente abalados 
entre nós.
 Uma só coisa porém nos conforta: o sangue dos nossos mártires será 
novas sementeiras de liberdade.
 E a árvore da liberdade queiram ou não queiram, sempre vicejará nas 
terras ubertosas das Américas!

A EMBOSCADA NOS MARES

 Agamenon Magalhães

 Os navios brasileiros continuam a ser emboscados nos mares, com 
menosprezo de todas as regras do Direito e dos princípios mais rudimen-
tares de humanidade e justiça. O Brasil é um país neutro. Não praticou 
nenhum ato contra as nações em guerra. Ao contrário. Fiel às tradições 
jurídicas do país, o governo nacional considerou os torpedeamentos dos 
nossos navios mercantes ato ilícito, estabelecendo as sanções necessárias 
para a sua reparação.
 Contra a espionagem e a quinta coluna, não criou o governo tribunais 
militares nem prescreveu a pena de morte. Limitaram-se as autoridades 
brasileiras até agora a simples atos de polícia.
 Um país que assim age não é partidário da guerra. Não deseja a guer-
ra. Não deseja adotar os métodos de represália e agressão tão em voga 
nos países totalitários.
 Mas de duas uma: ou a atitude do Brasil não está sendo compreendi-
da, ou os torpedeamentos dos nossos navios, sem aviso prévio e com es-
túpido desprezo pela vida dos tripulantes nacionais, são uma provocação, 
que teremos de responder no mesmo tom.
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 Qual o resultado afinal que as nações totalitárias conseguiram até 
agora com essa guerra maldita? O esgotamento é a prova de que as doutri-
nas exacerbadas estão condenadas a desaparecer por serem incompatíveis 
com a vida.

MENSAGEM DE FRATERNIDADE CRISTÃ

 Irmãos brasileiros, sobreviventes dos navios torpedeados:
 Recebei a minha palavra de conforto cristão.
 Palavra de solidariedade da minha alma de sacerdote do Cristo; pala-
vra da minha alma indignada de brasileiro que protesta com todas as suas 
veras contra o vil atentado e a covarde agressão perpetuados contra a so-
berania da sua terra pátria, no torpedeamento dos seus navios e na morte 
fria dos seus filhos queridos.
 Irmãos brasileiros: eu vos recebi ontem pela primeira vez, alguns de 
vós hirtos de cansaço, nos meus braços, até o leito do hospital.
 Estais agora em Sergipe, o menor estado da Federação, mas que tem 
o coração maior do Brasil.
 Sofrestes até ontem só, ao leu das águas do oceano que por horas e 
por dias vos serviu de leito.
 Hoje, ficai certos, vós não sofrereis mais sozinhos.
 As vossas dores serão repartidas agora conosco.
 Do governo ao mais humilde operário de Sergipe, em todos os cora-
ções desta terra, onde a árvore da liberdade sempre vicejou, vós encon-
trareis neste instante trágico da vossa existência, o sentimento vivo da 
fraternidade cristã.
 Irmãos brasileiros:
 Convosco, irmanados nos mesmos ideais de civismo e na mesma fé 
que batizou o Brasil, nós queremos chorar o desaparecimento brusco dos 
nossos irmãos e, convosco, ainda unidos, queremos desagravar a alma da 
Pátria ultrajada.
 O sangue dos nossos irmãos, tragado covardemente pelos Cains, as-
sim o exige.
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A PALAVRA DE CAXIAS

 José Amado Nascimento 

 Foi à entrada da Ponte de Itororó. Do outro lado os inimigos, bem en-
trincheirados e bem municiados, guardam a passagem. Por cima da pon-
te choviam as balas, intimidando com a morte os soldados que deveriam 
transpô-la. 
 Surge, então, à frente da tropa brasileira a figura varonil de Caxias. É 
que os chefes devem sempre colocar-se na frente, para dar primeiramente 
o exemplo e para encorajar os seus comandados. Cavalgando o seu corcel, 
Caxias desembainha a sua espada de general em chefe das forças do Brasil 
e exclama: – “Sigam-me os que são brasileiros!”
 Ganha hoje uma atualidade imperiosa essa proclamação do invicto 
Patrono do Exército Nacional. Podemos figurar o Duque de ferro, não mais 
em face da tropa em terras para guaias, porém à frente do povo brasilei-
ro, nesta hora decisiva de sua história, chamando forte, bravo e corajoso: 
“Sigam-me os que são brasileiros!”
 O inimigo está à vista. Seus projetis atingem as nossas unidades mer-
cantes. Seus tentáculos tentam penetrar em nosso coração de povo. “A asa 
negra da Germânia” ameaça cobrir os nossos céus. A soberania nacional 
sofreu o golpe traiçoeiro dos escravizadores de povos. E o Brasil, cobrando 
forças, chama a seus filhos pela voz oracular de Caxias: – “Sigam-me os 
que são brasileiros!”
 A perigosa avançada do expansionismo totalitário procurou ferir-nos 
de morte. Ontem eram os nossos navios, no transporte de mercadorias, 
as vítimas indefesas dos desrespeitadores do direito das nações. Já agora 
foram as próprias tropas do Exército de Caxias barbaramente atingidas. 
Foram os defensores de nosso território que pagaram com suas vidas o 
tributo sagrado do cumprimento do dever. Foram eles os escolhidos desta 
vez pela sanha dos corsários.
 Muito mais do que em qualquer outra circunstância, a união nacional 
é hoje uma exigência do que há de mais fundo na pátria brasileira: a sua 
existência como povo livre, a sua sobrevivência no futuro, a sua honra e 
dignidade, sua soberania, suas fronteiras, seu povo.
 Para a defesa desse patrimônio inestimável, para a manutenção doe 
espírito cristão e da bravura moral que encarnamos para a ofensiva con-
tra o inimigo que nos quer amesquinhar e oprimir tentando reduzir-nos à 
condição de escravos, a palavra de Caxias percorre hoje todo o território 
nacional conclamando as gentes da Terra de Santa Cruz para a revanche 
vitoriosa: – “Sigam-me os que são brasileiros!”
 Outrora, ao grito incitador do Duque, marcharam os soldados brasi-
leiros, atravessaram Itororó e tomaram as posições inimigas. É que, sob o 
comando de Luiz Alves de Lima e Silva (Duque de Caxias), nunca o Exér-
cito Nacional sofreu os revezes da derrota. Sempre, em todas a batalhas, 
se cobriu com os louros da vitória heroicamente conquistada.
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 Como ontem, ao grito de “Sigam-me os que são brasileiros!”, deve 
hoje o Brasil, civis e militares confraternizados numa só jornada, avançar 
contra os inimigos da pátria na certeza antecipada da vitória.

  

o radICal (rJ) – 19.08.1942

O REAPARECIMENTO DO PRESIDENTE AOS OLHOS DO POVO

 A multidão, que desde cedo percorria, ontem as ruas centrais da cida-
de, entregando-se às mais justas e indignadas expansões de patriotismo e 
clamando por imediatas e veementes represálias contra os miseráveis au-
tores dos atentados à honra e à soberania do Brasil, perpetrados em águas 
territoriais do nosso país, pouco depois do meio dia rumou para o palácio 
Guanabara.
 Chegando aos portões da residência do chefe de Estado, assim que o 
primeiro magistrado da nação teve ciência de que o povo se achava ali e 
desejava vê-lo, mandou franquear-lhe a entrada.
 Foi então indescritível a cena, que logo a seguir se desenrolou.
 O presidente Getúlio Vargas, em pessoa, deixando perceber no físico 
os vestígios do desastre que sofreu e de cujas consequências, graças a 
Deus já se restabeleceu, veio ter com a multidão de milhares de manifes-
tantes e foi, então, comovida e demoradamente aclamado.
 Era o primeiro contato do chefe do Governo com o povo desde que foi 
vítima do lamentável acidente, que tanto tempo o reteve preso ao leito.
 Na fisionomia do Sr. Getúlio Vargas, sempre serena e simpática se no-
tou, então, emoção profunda que lhe causava a espontaneidade dos senti-
mentos populares para com sua pessoa, tão significativamente traduzidos 
na solidariedade, que lhe era tributada, em hora tão amarga e tão grave 
para a nossa nacionalidade.

CorrEIo da Manhã (rJ) – 19.08.1942

CONTRA A BRUTALIDADE DA AGRESSÃO NAZISTA

A cidade viveu ontem um dia de vibrante exaltação patriótica 
– Dirigindo a palavra ao povo, o presidente da República pediu-
-lhe que confiasse na ação do governo – Grande manifestação ao 
chanceler Oswaldo Aranha – As manifestações nos Estados e a 
repercussão no estrangeiro
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CONTINUAM CHEGANDO AO LITORAL DO 
NORDESTE NÁUFRAGOS DOS NAVIOS TORPEDEADOS

 Viveu ontem o povo brasileiro um dos seus momentos supremos de 
exaltação patriótica, empolgante repulsa à mais brutal das agressões do 
Eixo ao nosso país. A nação toda, do norte ao sul, ergueu-se em atitude 
bem significativa contra o gesto covarde de países que embora não ten-
do tido a hombridade de nos declarar guerra, praticam contra nós atos 
de franca beligerância. Numa união perfeita de sentir manifestaram-se os 
brasileiros, levantando o seu clamor enérgico e decidido contra os que lhes 
assassinam os irmãos, os pais e os filhos, lhes destroem, como insetos, 
as suas propriedades e covardemente buscam perturbar a vida interna da 
pátria.
 O que houve ontem no Brasil – com isso se iniciando nova era em 
face dos acontecimentos internacionais – foi o cerrar fileiras, resoluto, em 
torno do pavilhão nacional, realizado com a ordem e a calma das situações 
graves para a nacionalidade, levado a efeito com a convicção de que está 
em perigo a pátria.
 Não houve quem, sendo brasileiro, deixasse de vibrar nesse dia me-
morável e, volvendo o pensamento para os patrícios cujos cadáveres há 
de parecer clamarem no mar a torpeza do agressor, não renovasse em seu 
íntimo o juramento de tudo sacrificar pela defesa do Brasil, opondo-se por 
todos os meios à investida contra a nossa existência de povo livre. Foi a 
nação em peso que se pronunciou, demonstrando, com vibração e com se-
renidade, a sua disposição firma de não aceitar os grilhões com que o Eixo 
pretende manietá-la.
 Todos comungaram num só sentimento: o do amor à pátria. Povo, 
Exército, Marinha, Polícia fundiram-se na emoção que o grande momento 
produzia, sem constrangimento, levando a expressão do seu intenso civis-
mo ao chefe da Nação, que tão bem simbolizou, com as suas inolvidáveis 
palavras, a honra do Brasil.
 O Eixo teve a primeira resposta à sua felonia. Não mais pode ter dú-
vidas de que o sangue que animou os heróis dos Guararapes continua a 
correr no corpo dos brasileiros de hoje. O dia que acaba de passar aí está 
a evidenciá-lo, num prenunciar de fatos que responderão na altura à igno-
mínia totalitária.
 Mais uma vez os brasileiros cumpriram o seu dever.

AS VIBRANTES MANIFESTAÇÕES POPULARES

 A notícia do afundamento de novas embarcações brasileiras, desta 
vez ao largo do próprio litoral nordestino, correu célere e se disseminou 
com indescritível rapidez.
 Às primeiras horas da manhã de ontem, mal começava o movimento 
diário da cidade, já um ambiente de elevada tensão se apresentava gene-
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ralizado. Não era a manifestação de um só grupo, nem a simples verifica-
ção de reuniões isoladas, mas um movimento que surgiu espontâneo em 
todos os pontos, nas artérias de mais acentuado movimento, nos pontos 
de convergência e de trânsito mais intenso.
 No centro comercial, onde, por força, maior é a aglomeração dos que 
se destinam aos estabelecimentos e lojas, o povo se reuniu em pontos di-
versos, não tardando em surgir oradores que eram aclamados vivamente. 
Uma bandeira nacional que aparecesse, e onde aparecesse, logo atraía a 
atenção dos transeuntes que se união, também, aos manifestantes, dando 
assim um caráter da mais expressiva significação às demonstrações regis-
tradas.
 Mesmo nos subúrbios e bairros distantes, idênticas manifestações de 
ardoroso patriotismo foram assinaladas, todas elas contando elevado nú-
mero de adeptos, e a mesma intensidade de vibração.
 Como sói acontecer em idênticas condições, a avenida Rio Branco foi 
o principal teatro das demonstrações, sendo seu trajeto percorrido, em to-
dos os sentidos, pelos grupos compactos de manifestantes que se dirigiam 
para vários pontos do centro comercial.

O PRIMEIRO COMÍCIO

 Já se aglomerara vultoso grupo de populares na Galeria Cruzeiro, en-
quanto em outros pontos o mesmo ia sendo constatado, todos apelando, 
unanimemente, por uma reação à altura da ofensa recebida, em termos 
que denunciavam o mais irrestrito apoio à ação do governo, que todos con-
fiavam seria enérgica e decisiva.
 Embora veementes os protestos, não se observara qualquer ofensa à 
propriedade ou a qualquer indivíduo, contendo-se a exaltação às atitudes 
respeitosas, o que denunciava o alto grau de civismo do povo e a compre-
ensão das responsabilidades a enfrentar.
 Os ânimos estavam bastante exaltados, quando em uma tribuna im-
provisada debaixo da galeria do Hotel Avenida, o primeiro orador mani-
festou sua repulsa ao atentado contra a navegação brasileira, nas odiosas 
condições em que se verificara o afundamento dos últimos barcos de cabo-
tagem.
 Era o arquiteto Leobino Dutra, que proferiu vibrante alocução, en-
trecortada de aplausos entusiásticos por parte da multidão que o ouvia. 
A conduta dos covardes agressores foi violentamente verberada pelo ora-
dor, que mostrou em fortes expressões a significação do atentado levado 
a efeito, depois de repetidos feitos idênticos em que muitas vidas úteis ao 
país foram lamentavelmente perdidas.
 Falou, depois, o jornalista Porto da Silveira, para realçar a importân-
cia de que se revestia a manifestação efetivada, que bem representava o 
alto sentimento patriótico do povo, e o apoio incondicional que emprestava 
à atitude de seus governantes, empenhados em resgatar a qualquer custo 
a afronta lançada aos brios nacionais.
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 Vários populares ocuparam, também, a tribuna, todos observando o 
mesmo ritmo exaltado e o mesmo entusiasmo cívico, sendo de mencionar 
entre as pessoas que falaram, o Sr. Olivais da Fontoura, do Rio Grande do 
Sul, que também proferiu oração palpitante e calorosamente aplaudida.

ENTOANDO O HINO NACIONAL

 A cada instante aumentava a afluência de populares àquele trecho da 
avenida Rio Branco. Ao terminarem os oradores seus discursos, a massa 
aglomerada defronte à Galeria Cruzeiro já se estendia até a calçada fron-
teira, interceptando, integralmente, o trânsito da via pública.
 Desfilando, toda aquela massa que aclamava o nome do chefe do go-
verno, do ministro Oswaldo Aranha e de outros próceres nacionais, fazia ao 
mesmo tempo, com o braço direito levantado, o sinal da Vitória, com dois 
dedos, da mão abertos em V. Foi entoado o Hino Nacional durante o desfile.

CERRADAS AS PORTAS DE UM MATUTINO

 Os manifestantes, ao passarem pelo prédio em que se acha instalado 
um jornal matutino, exigiu que suas portas fossem cerradas, no que foram 
imediatamente atendidos, prosseguindo, então em direção à Praça Mauá.

OFERTA DE UMA BANDEIRA

 Chegando à altura da rua do Rosário, uma das casas comerciais ali 
instaladas, fez uma oferta ao grupo de patriotas que desfilava.
 Um dos chefes da firma, trazendo uma bandeira nacional, presenteou 
com ela os populares que se achavam diante do estabelecimento. O pavi-
lhão foi recebido por uma estrondosa salva de palmas.
 Seguiram, daí, para a redação de um vespertino, exigindo que suas 
portas fossem cerradas, também, retirando do mastro fixado à frente do 
prédio a bandeira nacional que fora hasteada.

NO PALÁCIO ITAMARATI, PELA MANHÃ

 Rumando para a rua Marechal Floriano, os manifestantes conduzi-
ram até o palácio Itamarati o pavilhão retirado ao vespertino, parando em 
frente ao edifício da Chancelaria. Falaram, então, vários oradores, entre 
eles um pernambucano, dizendo estarem seus coestaduanos dispostos e 
aguardando somente a palavra de ordem do governo para prestarem seus 
serviços à pátria.
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EXPRESSIVA HOMENAGEM AO SR. OSWALDO ARANHA

 Usa, em seguida, da palavra, o ex-deputado Sr. Brada, que fez em 
nome dos presentes, a oferta da bandeira retirada ao vespertino ao mi-
nistro Oswaldo Aranha. Referindo-se, em vários trechos, repassados de 
vibrante exaltação, aos destinos do Brasil e à ação patriótica do chanceler 
brasileiro.
 Assim que o referido orador terminou seu discurso, foi pedido um 
minuto de silêncio pelas vítimas dos afundamentos de navios brasileiros, 
reverenciando a memória dos heroicos marujos que entregaram a vida ao 
serviço da pátria.
 Por várias vezes foi o nome do ministro Oswaldo Aranha ovacionado 
por todos, seguindo-se vivas ao Brasil e morras ao Eixo.
 O ministro das Relações Exteriores esteve representado, por essa 
ocasião, pelo cônsul Boa Vista Macieira.

INSPECIONANDO PESSOALMENTE O POLICIAMENTO

 Desde os primeiros movimentos, ainda na Galeria Cruzeiro, o serviço 
de policiamento foi o mais rigoroso, feito, porém, com a máxima disciplina 
e com toda atenção para com os manifestantes.
 Pessoalmente, o coronel Alcides Etchegoyen acompanhou as manifes-
tações, inspecionando o trabalho de seus auxiliares, sendo sempre recebi-
do com a maior simpatia pela multidão, que muitas vezes o recebeu com 
palmas calorosas.

DIANTE DO LOIDE BRASILEIRO

 Depois de estar no Itamarati, dirigiu-se o povo para o Loide Brasileiro, 
aí falando, novamente o ex-deputado Brada, que se expressou com o mes-
mo entusiasmo, prestando uma justa homenagem aos marujos de nossa 
marinha mercante, na brilhante corporação daquela empresa.
 A certa altura de seu discurso, disse o orador:
 – Desta casa, desta organização brasileira partiram os comandados 
para as nossas unidades que, seguindo as costas do Nordeste, foram, trai-
çoeiramente atacadas pelos inimigos covardes. Queremos o sangue de 
nossos irmãos e precisamos de plena liberdade no nosso território.

QUEREMOS A GUERRA

 Desfila um grupo de manifestantes que se dirige da Cinelândia para a 
Praça Mauá. Compõem-no elementos de todas as classes sociais. De per-
meio com estudantes ainda muito jovens, homens de idade e até moças 
tomam parte no conjunto. Muitos operários, cujos trajes de zuarte deixa-
vam ver, de pronto, sua identidade, reuniram-se também ao grupo.
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 A frente, dois jovens carregavam as placas da Praça Itália que fora 
arrancada pelos populares, no logradouro onde se acha instalado o prédio 
que serviu de sede à Casa d’Itália, na esplanada do Castelo.
 Os populares, seguindo pela principal artéria central, levavam as ta-
buletas de bronze para fazerem entrega das mesmas ao Quartel General. 
Foi uma eloquente demonstração do repúdio que a massa devota aos fas-
cistas, cujos postulados políticos confundiram a própria pátria com o parti-
do dominador, atraindo para a terra de Dante a antipatia dos povos ciosos 
de suas regalias democráticas.

FOLHAS DESPEDAÇADAS

 Da Praça Mauá ao palácio Monroe, por toda a avenida Rio Branco, 
eram encontrados farrapos de papel a que os populares reduziram as fo-
lhas simpáticas ao Eixo, encontradas nas bancas de jornal.
 Os próprios jornaleiros, à aproximação dos manifestantes, apressa-
vam-se em fazer de bom gosto, a entrega dos jornais que tendiam aberta-
mente para a política totalitária.

BANDEIRAS EM FUNERAL

 Contrastando com o entusiasmo apesentado pela massa popular, uma 
nota de sensibilidade comovente surgia traduzida pela ostentação da ban-
deira nacional, hasteada em funeral, nos mastros dos estabelecimentos e 
escritórios das principais ruas do centro urbano.
 Era o luto pela perda de preciosas vidas, arrebatadas no cumprimento 
do dever, pela ação criminosa dos assaltantes dos mares, vítimas que a 
nação em peso homenageou de uma forma que não poderia deixar de ser 
mais expressiva.

DESRESPEITO PARA COM A MASSA

 No edifício da avenida Rio Branco, esquina da Assembleia, acham-se 
instaladas as dependências de uma companhia de seguros, de nacionalida-
de italiana, ocupando o terceiro pavimento. Quando a massa de populares 
se postou, já ao fim da tarde, defronte daquele prédio, manifestando seu 
desagrado pela política do Eixo, alguém, num dos últimos andares, tam-
bém pertencente à mesma empresa, lançou água sobre os manifestantes, 
cerrando violentamente uma das janelas.
 Tomada de justa indignação a multidão invadiu o edifício e apedrejou 
algumas janelas, exigindo, assim, a intervenção da Polícia Especial, que 
agiu com a maior prudência, evitando maiores resultados.
 Em todas as ocasiões, aliás, quando os ânimos ameaçavam exceder-
-se, foi a ação cautelosa dos policiais interferindo, com serena energia, o 
que conseguiu abrandar os excessos. A conduta das autoridades, por sinal, 
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caracterizou-se pela prudência e disso talvez tenha resultado o fato de não 
haver violências a registrar.

O PROTESTO

 Serpentes descomunais que as massas vibrantes de revolta forma-
vam desembocavam da avenida Rio Branco, da rua 13 de Maio, da Espla-
nada do Castelo em direção à Praça Floriano Peixoto, em frente ao Teatro 
Municipal.
 Estudantes, anciãos, moças, operários, todas as almas patrícias se 
achavam ali representadas. De todas, as classes eram formadas: da nossa 
vida social, do nosso comércio, dos nossos arranha-céus, das nossas fábri-
cas. O povo deixava o trabalho, os restaurantes, e os cafés. Amargurado e 
revoltado, e sempre com a lembrança das vítimas brasileiras das novas e 
inomináveis agressões.
 O povo derivava em massa galvanizado num único propósito – repul-
sa, revolta e pesar.
 O grande logradouro público se enchia. As escadarias tomadas, amplo 
espaço literalmente ocupado por toda uma coletividade, ir-se-ia em pouco 
assistir e participar de instantes de civismo empolgantes.

AO MEIO-DIA, NAS ESCADARIAS DO MUNICIPAL

 A primeira e grande manifestação popular falou alto e eloquentemen-
te da nossa revolta e da nossa repulsa. Centenas de estudantes cercavam 
unidos e em vibração unânime o pavilhão nacional. Levanta-se uma mu-
lher, jovem e indignada, fala:
 “Nós juramos vingar esse ultraje!”  
 Um formidável coro, reboando ensurdecedoramente, ergueu-se entu-
siástico, arrebatador:
 – “Juramos!”
 Era o sinal. Era a chama no rastilho.
 Em todas as faces indomável energia transparecia. Os atos selvagens 
e estúpidos, o desconhecimento dos mais comezinhos princípios de justiça, 
dignidade e humanidade, em vez de intimidar, se tal fora o propósito da 
sanha sanguinária alemã, servia – isto sim – para galvanizar o ânimo do 
povo numa bela e gloriosa reação.

CHEGA O CORONEL ETCHEGOYEN

 A massa fremia de entusiasmo. Os discursos ardorosos se sucediam. 
Falara a mulher brasileira reclamando justiça para os selvagens agresso-
res. Falara o altivo e sensível estudante brasileiro com decisão e arreba-
tamento. Falara o simples homem do povo oferecendo seu sangue para o 
desagravo, para o justiçamento da infâmia. A atmosfera era de vibração 
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culminante, de vibração máxima.
 Foi precisamente nessa ocasião que chegou o chefe de Polícia. Era 
mais um participante do grande comício, da reunião inspirada unicamente 
pela tradição que conservamos de amor à liberdade, de ódio à escravidão, 
de destemor diante da intimidação.
 Ao saltar o coronel Etchegoyen do carro, o povo prorrompeu em vi-
brantes aclamações. Interromperam-se então os vivas ao Brasil. No alto 
da escadaria, para onde foi levado por irresistível impulso, o coronel Etche-
goyen entoou com a massa o Hino Nacional.

A PALAVRA DO CHEFE DE POLÍCIA

 O chefe de Polícia falou então em voz grave pausadamente a palavra 
da serenidade e do equilíbrio. Vibrava com o povo de revolta, de repulsa e 
de pesar. Os bárbaros atentados se levavam a massa a um pronunciamen-
to de sentimentos que jamais deixariam de manifestar-se, empunham por 
outro lado serenidade, calma, sensatez. O governo tomava as necessárias 
providências.
 As últimas palavras do coronel Etchgoyen foram abafadas por verda-
deiro estridor.

AS FERAS DE HITLER

 O chefe de Polícia deixou em seguida o local. Não sem antes estacar 
à porta do carro e ouvir, o coração pulsando com a multidão, o juramento 
partido da voz estentórica de um estudante:
 – “Juramos congregar as nossas vontades de forma a impor a indo-
mável energia do povo brasileiro a esses miseráveis inimigos!”
 Já outro estudante, empunhando a bandeira do Brasil:
 – “Repeliremos as injúrias das feras de Hitler que mataram homens, 
mulheres e crianças do Brasil!”

AGUARDARÃO AO LARGO A ORDEM DE PARTIDA

Sustada, mais uma vez, a partida do Cuiabá e do Bagé

 Mais uma vez foi sustada a partida dos dois navios nacionais incum-
bidos de levar aos respectivos países de origem, os “eixistas” julgados 
perigosos à nossa segurança. Embora se aguardasse para breve a partida, 
sabe-se agora que ela somente se dará após a ordem vindo por intermé-
dio da embaixada da Espanha, que responde pelos interesses alemães e 
italianos no Brasil. Como tem sido feito de outras vezes, cada navio levará 
os naturais dos dois países totalitários, devendo ir no Bagé, sob a chefia 
do seu ex-embaixador Ugo Sola, cerca de duas centenas de italianos, que 
ainda ontem embarcaram no referido navio. O Cuiabá transportará os hi-
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tleristas, em número de cento e cinquenta, tendo à frente o ex-embaixador 
Kurt Prueffer. 
 Por vários dias, sendo o serviço de fiscalização das bagagens chefia-
do pelo Sr. Prado Carvalho, da Alfândega e pelo Sr. Roberto Campos, da 
Administração do Porto, foi intenso o movimento no cais onde estiveram 
atracados os dois navios. Foram embarcados cerca de 4.000 volumes de 
bagagens pertencentes aos referidos viajantes.
 Completado esse serviço, os dois navios nacionais desatracaram indo 
aguardar ao largo a ordem de partida. Ficou estabelecido que tocarão em 
Recife, para receber o combustível necessário. O Bagé vai sob o comando 
do capitão Amaury Bustamante Fontoura e o Cuiabá será comandado pelo 
capitão Aristóbulo Soriano de Souza.

BOMBARDEADO UM SUBMARINO NAZISTA A 
50 MILHAS DO NOSSO LITORAL
 
ACLAMADO O PREFEITO HENRIQUE DODSWORTH

 A multidão se encaminha para o outro lado da Praça Floriano, postan-
do-se diante do edifício do antigo Conselho Municipal.
 Aclamado, várias vezes, o nome do prefeito Henrique Dodsworth, o 
chefe do governo municipal apareceu a uma das sacadas, acenando para 
os manifestantes, que prorromperam em prolongada salva de palmas.

A GRANDE MASSA SE DESLOCA

 Já o comércio, em manifestação de pesar, cerrava suas portas.
 O grande e sanguinário atentado determinava a formação de grupos. 
Os grupos se reuniam e, em pouco, a multidão ordeira e vibrante enchia 
as ruas. O pavilhão nacional era o ponto de referência, o clamor da cons-
ciência brasileira era o traço de união. A massa, já densa, nas primeiras 
horas da tarde, mais se avolumava e todos se encaminhavam em direção 
ao Catete.

PARA O CATETE

 A multidão já era considerável. Os atos de desumanidade, a bruta-
lidade e a tradição nazifascistas congregavam todas as almas brasileiras. 
As flâmulas se erguiam e o caminho era o Catete. Em demanda do palácio 
deslocou-se aquele oceano de cabeças.

PASSA DE CARRO O CORONEL ETCHEGOYEN

 A meio caminho do palácio do governo, ouvem-se da cauda da mul-
tidão palmas prolongadas, que se estendem e reboam de todos os mani-
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festantes. O carro do chefe de Polícia fora visto e nele viajava o coronel 
Etchegoyen, circulando o auto em marcha moderada e na mesma direção 
que o povo seguia.
 A multidão inteira sentia que aquela autoridade a acompanhava e 
lhe garantia os direitos e com ela comungava nos sentimentos de repulsa 
à crueldade nazista, aos pilhadores e fuziladores. A multidão sentia que o 
chefe de Polícia irmanava a alta responsabilidade de suas funções com a 
nobre e gloriosa reação do povo brasileiro. A multidão sentia que o coronel 
Alcides Etchegoyen infundia confiança e ordem e ao mesmo tempo com ela 
vibrava.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA RECEBE O POVO

 Já no Catete, corre a notícia de que o presidente Getúlio Vargas, cien-
tificado da grande manifestação patriótica que enchia as ruas cariocas, 
manifestara o desejo de receber, pessoalmente, os manifestantes. O entu-
siasmo subiu ao cúmulo. A multidão inteira, a uma só voz, entoou o Hino 
Nacional, dirigindo-se para o Palácio Guanabara.
 Em ali chegando os manifestantes, foram eles recebidos no portão 
principal por todos os membros dos gabinetes civil e militar da presidência 
da República. E, enquanto a multidão que enchia todas as ruas, entoava o 
Hino Nacional e canções patrióticas uma comissão representativa, compos-
ta de alguns estudantes e algumas moças, era recebida pelo comandante 
Otávio de Medeiros e pelo capitão Manoel Garcia de Souza a quem mani-
festaram o desejo de ver pessoalmente o chefe do Governo para levar-lhe 
a solidariedade dos estudantes e do povo, e protestar, ao mesmo tempo, 
contra a selvagem agressão que tivera lugar nas costas da Bahia.
 Os portões do Guanabara foram, então, franqueados ao povo que em 
breve enchia literalmente o amplo saguão de entrada do Guanabara. Na 
varanda, o presidente Getúlio Vargas recebeu de pé os manifestantes. Es-
tava ladeado pela senhora Darcy Vargas, senhora Alzira Vargas do Amaral 
Peixoto, ministro Aristides Guilherme, coronel Alcides Etchegoyen, chefe 
de Polícia, coronel Odílio Denys, comandante da Polícia Militar e todos os 
membros dos gabinetes civil e militar.
 A manifestação recebida pelo presidente da República foi indescrití-
vel. Durante muitos minutos o povo aclamou vibrante o seu nome. Sorrin-
do, a princípio, emocionadíssimo logo depois, o chefe do Governo acenava 
em agradecimento. Ao seu lado a senhora Darcy Vargas manifestava uma 
emoção profunda como a senhora Alzira Vargas do Amaral Peixoto.
 Feito silêncio, falou um delegado da Faculdade de Direito, acentuando 
que a emoção de ver o presidente Getúlio Vargas de pé, como sempre es-
tivera, só se igualava à emoção que o povo brasileiro sentira ao ter notícias 
das últimas agressões ao Brasil. Ali estavam o povo e as classes estudantis 
para protestar contra a agressão e para trazer ao chefe do Governo a soli-
dariedade integral da classe estudantil e do povo brasileiro. O Brasil – tinha 
certeza disto o povo brasileiro – não deixaria impune os que atentavam 
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contra a sua soberania.
 Falou depois o presidente Getúlio Vargas. Com sua palavra clara, es-
paçada, serena e firme arrancou, a cada período, estrondosos aplausos da 
multidão. Incontáveis vezes foi o seu discurso, que inserimos em outro lo-
cal, entrecortado por minutos de pausa para que o povo frisasse, com suas 
aclamações, as frases mais enérgicas, as afirmativas mais categóricas.

OS MARÍTIMOS NO PALÁCIO GUANABARA

 Estiveram também os marítimos, que realizaram pelas ruas da cidade 
calorosas manifestações de desagravo, mais tarde, no palácio Guanabara, 
onde foram recebidos pelo comandante Otávio Medeiros, chefe interino do 
Gabinete militar, pelo capitão Manoel Garcia de Souza, oficial de serviço 
e por outros membros dos gabinetes militar e civil da Presidência. Depois 
de entoarem o Hino Nacional os marinheiros, na maior ordem e disciplina, 
tendo à frente sobreviventes do Arabutã, Cairu, Tamandaré, Olinda e dos 
demais navios postos a pique pelo Eixo, ergueram vivas ao Brasil.
 O Sr. Aldebram Beltrão em rápidas palavras, condenando, calorosa-
mente, o ato de pirataria que os navios brasileiros tinham sido vítimas, 
salientou a solidariedade dos marítimos em torno do presidente Getúlio 
Vargas afirmando que o Brasil podia contar, sempre, em todas as horas, 
com a coragem, com o devotamento e com o patriotismo dos homens do 
mar.
 A menina Ana Maria, filha do comandante João Soares da Silva, do 
Baependi, entre lágrimas, fez a entrega ao comandante Otávio de Medeiros 
de uma bandeira brasileira, como homenagem da sua família ao presidente 
da República.
 E os manifestantes, depois de entoarem o Hino Nacional, se retira-
ram, dando vivas ao presidente e ao Brasil.

O PROTESTO DOS ACADÊMICOS DA FACULDADE 
NACIONAL DE DIREITO

 Os estudantes da Faculdade Nacional de Direito deram, ontem, mais 
uma prova de seu espírito de patriotismo, do seu sentimento de brasilidade 
e de sua crença na vitória da Democracia, ao serem os primeiros a iniciar, 
logo pela manhã, o movimento de protesto contra o covarde torpedeamen-
to de navios brasileiros.
 Foram os acadêmicos de Direito que, após o entusiástico discurso 
do acadêmico Márcio Rollemberg, saíram pelas ruas da cidade concitando 
a população a aderir ao movimento de protesto que iria culminar com a 
manifestação de desagravo ao Brasil, no palácio Guanabara, pela brutal e 
inconcebível atentado à soberania brasileira.
 Falou nesta ocasião ainda um estudante de Direito em nome dos seus 
colegas da Faculdade e dos populares ali presentes.
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 À tarde, vários grupos de populares dirigiram-se para fazer uma ma-
nifestação em frente ao velho edifício da Faculdade, que já então hasteava 
a bandeira a meio pau, tendo por essa ocasião falado da sacada da Escola 
o presidente do Diretório Acadêmico, aluno Carlos Roberto de Aguiar Mo-
reira.
 Liderando este movimento de indignação ao brutal atentado, tão ca-
racterístico desses povos do Eixo, sempre conhecidos como bárbaros e 
traidores, contra a honra e a soberania do Brasil. Patentearam os estudan-
tes da velha Faculdade de Direito, que como os seus maiores e seguindo o 
exemplo dos acadêmicos de outras épocas, estão prontos a lutar em defe-
sa dos ideais, da honra e da integridade do Brasil.

QUE SE RECOLHAM AOS PORTOS MAIS PRÓXIMOS

 A Comissão de Marinha Mercante resolveu suspender as licenças para 
saídas de navios desta capital e expediu ordens no sentido de que todos 
que estiverem navegando se recolham aos portos mais próximos.
      __

AS MANIFESTAÇÕES PATRIÓTICAS DE ONTEM CONTRA A BRUTALI-
DADE DA AGRESSÃO NAZISTA

UM GRANDE COMÍCIO À NOITE NA PRAÇA FLORIANO

Nele tomou parte uma multidão calculada em 10.000 pessoas

 Cerca de 10 mil pessoas assistiram, ontem, ao comício que, promovi-
do pelo Diretório Acadêmico da Universidade do Rio de Janeiro, se realizou, 
à noite, na Praça Floriano, em sinal de protesto contra o torpedeamento dos 
navios brasileiros. Anunciado para às 8 horas, desde às 7 e pouco da noite, 
começou o povo a fluir ao local até encher literalmente a praça. Quando 
os lugares começaram a escassear não houve, para os retardatários, se-
não buscar um lugarzinho ao alto das árvores ou subir, como pudesse, aos 
combustores de iluminação. E assim fez o povo, na ânsia incontida de ouvir 
a mocidade acadêmica do Brasil no seu grito de revolta contra a tirania dos 
que pretendem acorrentar o mundo ao dogma odioso da cruz gamada.
 As escadas do Municipal serviram de tribuna aos oradores que se su-
cederam, cada qual mais fluente, mais entusiasta, mais espontâneo, por 
espaço de quase duas horas. Tudo, ali, era espontâneo como os próprios 
arranhos da mocidade. Não fora isso e pequeninos senões que empanaram 
até certo ponto o êxito da reunião-monstro teriam sido, de certo, evitados. 
Um deles foi a ausência, no local, de alto falantes que projetassem longo, 
a todos os recantos da Praça Floriano, a palavra dos moços acadêmicos. O 
resultado está-se a ver: nem todos puderam ouvir o que eles para ali leva-
ram, em sentimento e patriotismo, através dos discursos proferidos. Nem 
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por isso, entretanto, a multidão se mostrou menos atenta ao belo espetá-
culo de civismo que o comício, em si, expressou.
 Havia gente por todo lado. A custo, a muito custo os bondes conse-
guiram romper a massa humana que se estendia desde a rua do Passeio 
às escadas do Municipal. Porque o povo a tudo tomou e invadiu, assim 
permanecendo até que, ao apelo do último orador, a massa se pôs em mo-
vimento, rumo ao Palácio Guanabara.

OS DIVERSOS ORADORES

 Dando início ao comício falou, a convite do Diretório Acadêmico, o 
advogado Hélio Valcasser, dizendo do sentido da reunião, sem dúvida de 
magna importância não só para a mocidade estudiosa senão também para 
todos os brasileiros. Depois do senhor Hélio Valcasser fizeram-se ouvir os 
estudantes Mario Martins e Napoleão Piedade, o primeiro da Faculdade de 
Direito da Universidade desta capital, e o segundo como representante da 
Faculdade de Direito de São Paulo.
 Ambos mereceram a maior atenção do auditório imenso que ouviu, 
depois, a palavra do Sr. Porto da Silveira, aplaudindo-o como aplaudiu os 
oradores que sucederam. Estavam, entre esses acadêmicos Hélio Gomes, 
Paulo da Silveira e Rollemberg Leite.
 Um dos promotores do comício pede silêncio. Vai falar – diz – um 
antigo tribuno, figura bastante conhecida dos cariocas: o professor Irineu 
Machado.
 Foi, essa, na verdade, uma das mais belas orações ali ouvidas. O an-
tigo tribuno, analisando os motivos que inspiraram belo espetáculo a que 
para ventura sua, e de todos, ali se assistia, disse ser ele um testemunho 
de que não há duvidar da mocidade do Brasil.
 Outros oradores se seguiram e, entre eles, o Dr. Plínio Pereira de 
Abreu, o advogado Martins Gomide, o estudante Vitor Konder.

O REPRESENTANTE DA MULHER BRASILEIRA

 Como representante da mulher brasileira no comício promovido pelos 
estudantes falou a senhorita Marigny Abreu, da Faculdade de Filosofia, cujo 
discurso se fez vivamente aplaudido.

ESTADO DE GUERRA AO NAZISMO

 O estudante Vilas Boas, representando o Estado do Rio, fez uma exor-
tação a seus colegas no sentido de que se pedisse, no comício que ali se 
efetuava, o Estado de Guerra ao Nazismo.
 A multidão irrompeu em palmas ao tempo em que os estudantes gri-
tavam: – Guerra! Guerra!
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FALA UM OPERÁRIO

 Os estudantes quiseram que também um operário estivesse entre 
eles, no protesto contra a tirania nazi-nipo-fascista. Esse operário surgiu 
da multidão e fez um rápido improviso, que a todos comoveu. Pediu, ao 
presidente Getúlio Vargas, que contasse com os trabalhadores do Brasil. 
Na nova azada, de que pode ser já amanhã – disse – saberemos trocar a 
ferramenta pelo fuzil, em defesa da pátria amada!

QUEIMADA UMA BANDEIRA NAZISTA

 A essa altura do comício o estudante Paes Leme, subindo a uma das 
colunas do Teatro Municipal, mostra uma bandeira ao povo, que lhe vê, ao 
centro, o símbolo nefando do nazismo: a cruz gamada.
 Paes Leme, então, explica ter sido a tal bandeira ali levada para que, 
em praça pública, e em desagravo aos atentados contra nós cometidos pe-
los piratas nipo-nazi-fascistas, os estudantes, e, com eles, o povo, a quei-
massem.
 – É o que passo a fazer – exclama Paes Leme, levando a chama de 
um fósforo ao trapo que se desfaz em chamas, enquanto o povo irrompe 
em morras ao nazismo.

A PALAVRA DE UM MARÍTIMO

 Falou, também, um homem do mar, hipotecando, assim, a sua soli-
dariedade ao protesto dos estudantes. Foi simples mas expressivo o seu 
discurso, terminando o orador por afirmar que os marítimos, embora sem 
armas, não recuariam.
 – E não recuaremos! Concluiu.

GUERRA! GUERRA!

 O comício atingia a seus últimos instantes, estes preenchidos por vá-
rios outros oradores, entre os quais o major Rolin, da Escola de Educação 
Física, que disse não ver, ali, entre os moços, apáticos nem comodistas, 
e o estudante Dias da Mota, que conclamou a mocidade à guerra, porque 
só ela – disse – resolve atos de pirataria internacional. Falaram, ainda, os 
estudantes Paulo Rego e a doutora Maria Luiza, dizendo esta, na peroração 
de seu esplêndido improviso, que a multidão reafirmara, ali, a consciência 
democrática do Brasil.

DE ILHA DAS FLORES PARA A ILHA DO DIABO

 O último orador foi o estudante Araújo, que lembrou, em seu discur-
so, a substituição da Ilha das Flores para ilha do Diabo. Isso – explica – 
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porque é tempo de acabar com o pensionismo faustoso dos quinta colunas.
Conclui o orador pedindo aos estudantes que, dando por findo o comício, 
seguissem, em passeata, até ao palácio Guanabara. Iriam – disse – hipo-
tecar sua solidariedade ao presidente da República.

NO AR, A CRUZEIRO DO SUL

 Nesse instante, de um microfone à pressa instalado à esquina da 
rua 18 de Maio com Evaristo da Veiga, alguém pede aos estudantes um 
momento de atenção. É a Rádio Cruzeiro do Sul dizendo, aos promotores 
do comício, que, embora tarde, já ao fim do belo espetáculo a que todos 
tinham vindo ali de assistir, se comprazia em pôr à disposição dos estudan-
tes que o povo acompanhasse ao palácio Guanabara. 
 E em toda a Praça Floriano se ouviu, então, clara, nitidamente, o con-
vite dos universitários para que os acompanhasse ao palácio Guanabara. 
Formulara o convite, através do microfone da “Cruzeiro do Sul”, o acadê-
mico Paes Leme.

REPRESSÃO AO BOATO E À “QUINTA COLUNA” NO ESTADO DO RIO

 O secretário da Segurança Pública do estado do Rio baixou a seguinte 
portaria:
 “Boateiros inveterados, ao serviço criminoso e impatriótico da quinta 
coluna, começam a lançar versões as mais disparatadas e inverídicas a 
propósito dos últimos torpedeamentos de nossos navios.
 O que há de verdade sobre o assunto consta da nota oficial do gover-
no da República, que tem trazido sempre o povo ao corrente dos aconteci-
mentos reais, na sua elevada norma de orientar a Nação.
 Tudo que se diga, pois, além do contido na referida nota, é invencio-
nice calculada de elementos a soldo dos inimigos da Pátria, em trabalho 
nefasto, já bem conhecido.
 A Secretaria de Justiça e Segurança Pública, por seus órgãos, já ini-
ciou enérgica e pronta repressão contra tais indivíduos que estão sendo 
detidos e processados, de acordo com as leis de segurança.
 O laborioso e ordeiro fluminense, que em demonstrações do melhor 
espírito de patriotismo e compreensão, tem dado todo apoio à ação dos 
Governos da República e do Estado, pode confiar, plenamente, nas medi-
das que o poder público está tomando.
 A população, mantendo-se calma, prestará valiosa cooperação aos 
órgãos da Segurança Pública, que estão concentrando todos os esforços na 
campanha contra os sabotadores de todos os matizes”.
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ITALIANOS ANTIFASCISTAS HIPOTECAM 
SOLIDARIEDADE AO GOVERNO

 Ao presidente da República e ao ministro do Exterior foram endereça-
dos os seguintes telegramas:
 “Dr. Getúlio Vargas – DD, presidente da República – Palácio Guanaba-
ra – Distrito Federal – Os italianos antifascistas enquanto protestam pelo 
bárbaro assassínio que os dirigentes do Eixo praticaram ainda uma vez 
com o afundamento de navios brasileiros, associam-se ao luto do Brasil e 
hipotecam completa solidariedade a V. Exa. Pelos antifascistas do Rio de 
Janeiro. – Francisco Itria, Nelto Garavini e Luiz Cingolani.”
      __

 “Dr. Oswaldo Aranha – DD. ministro das Relações Exteriores – Palácio 
Itamarati – Distrito Federal – Os velhos antifascistas residentes nesta ca-
pital hipotecam o seu apoio incondicional e ao mesmo tempo lavraram seu 
protesto contra mais um atentado dos bárbaros do Eixo contra o Brasil.
 Pelos italianos antifascistas do Rio de Janeiro. Francisco Itria, Nelto 
Garavini e Luiz Cingolani.”
      __

TELEGRAMA DO INTERVENTOR EM SERGIPE

 Sobre o torpedeamento do Baependi, o presidente Getúlio Var-
gas recebeu os dois telegramas abaixo, do coronel Maynard Gomes, 
interventor federal em Sergipe:

 “Informo a V. Exa. que vinte e oito sobreviventes do navio brasileiro 
Baependi, torpedeado há cerca de cinquenta milhas do rio Real, deste es-
tado de Sergipe, chegaram às 19 horas de ontem, na cidade de Estância, 
devendo ainda hoje chegar a esta capital. Os náufragos estão cercados de 
cuidados e carinhos por parte das autoridades e do povo. Providências fo-
ram tomadas no sentido de acolher outros sobreviventes que porventura 
aportem às costas deste Estado. Respeitosas saudações.”

 “Transmito a Vossa Excelência, em aditamento ao meu telegrama de 
hoje, a seguinte relação nominal dos sobreviventes do Baependi: capitão 
Lauro Moutinho dos Reis; primeiro-tenente José Castelo Branco Verçosa; 
primeiro-tenente José Joel Marques; primeiro-sargento Vicente de Pau-
lo Pulqueiro; primeiro-sargento Jorge Transmerina; soldado Abel Dantas; 
soldado Eleutério Trindade; soldado Odir do Nascimento; passageiros; D. 
Wilma Castelo Branco, Dr. Vilmar de Oliveira, Gilberto Lima e José Gabriel 
de Souza; tripulantes: primeiro-piloto Alípio Borges Tavares, subcomis-
sário José Lauro; marinheiros Antônio Joaquim dos Santos, Eustáquio da 
Silva, Deoclides Gomes da Silva, Guilhermino Severiano de Souza, Luiz 
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Vargas, Severino Willie dos Souza, Luiz Vargas, Severino Willie dos Santos, 
Francisco Castro, Henrique Francisco dos Santos, Zacarias da Conceição, 
Augusto Caetano Medeiros; cozinheiros: Floriano Freitas Ceará e Arlindo 
Monteiro da Silva. Respeitosas saudações.”

EM CONFERÊNCIA COM O SR. SUMNER WELLES

WASHINGTON, 18 (A.P.) – O embaixador do Brasil, Sr. Carlos Martins, es-
teve em conferência com o subsecretário Sumner Welles, a respeito dos 
afundamentos dos cinco navios brasileiros Baependi, Aníbal Benévolo, Ara-
raquara, Itagiba e Arará.
 Disse o embaixador aos jornalistas que não tinha por enquanto, qual-
quer indicação sobre a atitude que seu governo iria tomar. Acrescentou que 
havia recebido um telegrama do presidente Vargas comunicando-lhe, mas 
sem detalhes, os referidos afundamentos.
 Durante a visita ao subsecretário de Estado, o embaixador Carlos 
Martins fez-se acompanhar do novo ministro do Brasil no Canadá, Sr. Caio 
de Melo Franco, que se acha nesta capital em trânsito para seu novo posto 
e o qual cumprimentou o subsecretário.
 Por ocasião da breve parada que os dois diplomatas fizeram na sala 
do corpo diplomático, à espera de serem introduzidos no gabinete do Sr. 
Sumner Welles, estiveram em palestra com o embaixador Jeferson Caffery, 
representante dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. O embaixador Caffery 
não fez comentários sobre o caso dos afundamentos, mas mostrou-se in-
teressado e pesaroso pelo golpe sofrido pelo Brasil, e palestrou, com calor, 
com o seu colega brasileiro, evidentemente tratando do assunto.

A MANIFESTAÇÃO DE PESAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

 Na sessão de ontem, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, sob 
a presidência do ministro José Linhares, foi aprovado um voto do ministro 
Bento de Faria, de profundo pesar pela morte de brasileiros, soldados e 
civis, que pereceram no torpedeamento dos navios nacionais, declarando 
o referido ministro que deixava de fazer maiores considerações sobre o 
assunto, em respeito à sua função judicante.
 O Dr. Gabriel Passos, procurador-geral da República, pedindo a pala-
vra pela ordem, declarou que se solidarizava com esse voto de pesar pela 
perda de brasileiros a serviço do país e que tal manifestação do Supremo 
Tribunal Federal bastaria, por si só, para exprimir um estado de ânimo ge-
neralizado.
 Desejaria, porém, que o Supremo Tribunal Federal lhe permitisse 
aderir expressamente a essa manifestação, em nome do Ministério Público 
Federal, acentuando a repulsa que todos os brasileiros sentem por esses 
repetidos atentados e a convicção de que o esclarecido governo do presi-
dente Getúlio Vargas adotará, em prol dos altos interesses do país, aquelas 
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medidas que o nosso patriotismo aponta como sendo as mais capazes e 
as mais adequadas, para que não soframos os ultrajes, os prejuízos e as 
afrontas, passivamente, sem o protesto que a dignidade de cada um impõe 
e a honra do país exige.
 Estiveram presentes, além dos ministros acima citados, os ministros 
Orosimbo Nonato, Waldemar Falcão e Goulart de Oliveira.

SOBREVIVENTES E DESAPARECIDOS DO ITAGIBA 

SALVADOR, 18 (A. N.) – É a seguinte a relação dos sobreviventes e desa-
parecidos do vapor Itagiba, da Nacional de Navegação Costeira:
Sobreviventes – Mario Pugo Braune, imediato; Acácio Matos Cavalcan-
te, primeiro piloto; Oscar Moura, segundo piloto; Arlindo Soares Ribeiro, 
primeiro maquinista; José Monteiro da Silva, segundo maquinista; Júlio 
Mirasi, terceiro maquinista; Armando Mendes, praticante de piloto; João 
Guatigaba, primeiro radiotelegrafista; Lourival Pereira de Melo, segundo 
radiotelegrafista; Dr. Augusto Araújo Bulcão, inspetor sanitário; Antônio 
Manso, primeiro comissário; Oswaldo Machado Dias, segundo comissário; 
José Marino Leão, marinheiro; Antônio José Pires, Manoel Henrique da Sil-
va, Eduardo Cruz da Silva, João Cassiano da Silva e Ulisses de Oliveira, ma-
rinheiros; Mamede Salustiano do Monte, foguista; Manoel Gomes da Silva, 
cabo foguista; Waldemar Matos, foguista; Adalício Marinho da Silva, carvo-
eiro; Juvenal Vicente Moura, Bento Adalberto de Oliveira, Apolônio Braz de 
Araújo, Luís de Franca e Alberto Alves dos Santos, carvoeiros; Antônio Pro-
cópio de Oliveira, primeiro cozinheiro; José Conceição da Graça, terceiro 
cozinheiro; Ernesto Monteiro Chaves, cabo de caldeiras; Eugênio Jesuíno 
da Silva, carpinteiro; João Lopes de Jesus, João Francisco de Barros e Jor-
ge Carvalhal, taifeiros; Josué Xavier de Souza, praticante de taifeiro; João 
Ferreira Ramos, moço de convés; Manoel Barbosa Maciel, Antônio Ribeiro, 
Manoel Brito, moços de convés; Raul Almeida de Carvalho, botequineiro; 
Arlindo Mendes Borges, copeiro; Maria Muniz Fernandes, paioleiro; Otá-
vio de Barros Cavalcante, moço de convés. Militares: capitão Tito Canto, 
sargentos Godofredo Pinto Frota, Curt Gartner, Claiton Morgan, Guilherme 
Weidt, Carlos Trindade de Lopes e cabos Juvêncio Fernandes de Oliveira e 
Luís Barbosa Cordeiro; soldados: Oswaldo de Oliveira, Abílio Francisco Cris-
tino, José Moreira Cristo, Waldemar Gonçalves de Azevedo, Eurides Garcia, 
Álvaro José de Oliveira, José Pedro Ximenes, Germano Manoel da Costa, 
Orlando de Souza, Gilson Magalhães Couto, João Morais Sarmento Junior, 
Cinesio de Souza, José Marinho de Morais, Benvindo Neto, Silvio Reis de 
Souza, Jorge Rodrigues, João de Oliveira Barros, Salustiano Alves de Lima, 
João Batista, Walter Siqueira, Rubens de Souza Pires, Murilo Polo, Wilson 
Goulart da Fonseca, José Alves de Freitas, Heitor da Silva Ramos, Pedro 
Paulo de Figueiredo Moreira, Rubens Hegui, Walter Silveira, Fix Reinaldo 
Nazaré de Matos, Luís Anoelito Fonseca, Apolônio da Silva, Alcides Gomes 
da Silva, Edson Carlos de Lemos, Oscar Alves de Oliveira, Ubirajara Fran-
cisco Lessa, Hélio de Paula Ribeiro, Claudionor Jacinto Nazaré, Eurípedes 
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Francisco da Cruz, Josué Francisco de Oliveira, Floriano Peixoto, Manoel 
Celestino Magalhães, Moisés Pituba, Joaquim de Araújo Neto, Helvio Antu-
nes, Alfredo Ribeiro do Nascimento Junior, Agostinho Eugênio dos Santos, 
Silas Oliveira de Assunção, Elói José de Oliveira, João Nazareno Riquete, 
Manoel Martins Domingues, Otacílio José da Silva, Ari Abreu de Azevedo, 
Waldemiro Francisco Ferraz, Ari Bastos, Firmo Marques, Washington Morei-
ra, Ademar Machado, Nestor Neri da Silva, José Pereira de Aquino, Álvaro 
Bastos, Isaías Pires de Carvalho, José Ferreira, Paulo Mariano de Camargo, 
Walter de Oliveira, Paulo João Frich, Lourival dos Santos, Roberval Rodri-
gues, Plácido Paulo Pereira de Castro e Antônio Gomes, este ferido grave-
mente. Passageiros: – Pires do Canto, Vera Beatriz Pires do Canto, Odila 
Darci, doutor Hélio Veloso, Natalio Aisemberg, C. Zestava Silva Aisemberg, 
Gentil Domingues, funcionário do Departamento de Portos; Pedro Daniel 
Souza, João Ricardo de Souza, José Joaquim Malheiros, Benedito de Abreu 
e Manoel Batista da Silva. 
Desaparecidos – Tenente Alípio Napoleão de Andrade Serpa, sargento Aná-
dio Martins Samuel; soldados: José Rabelo, Geraldo Cardoso, João Carnei-
ro Soares, Serafim Anacleto de Fonseca, Manoel Rangel Carne Bergon Sou-
za, Ortiz Carlos Salomão, José Barreto, Cláudio Cruz Pais, Homero Tavares 
Coelho, Paulo Augusto Mendes Magalhães, Hipólito Schiavo Junior, Álvaro 
Sant’Ana, Ari Fernandes, José Fernandes, Mario de tal e um soldado do 18º 
Batalha de Caçadores, cujo nome é ignorado.
 Desaparecidos não identificados – Não foi possível conseguir o nome 
de oito passageiros desaparecidos, bem como de treze tripulantes. É igno-
rado, também, o paradeiro do comandante José Ricardo Nunes.

OS PASSAGEIROS DO ARARAQUARA

 Embarcaram no Rio, a bordo do Araraquara, com destino a diversos 
portos, as seguintes pessoas: – Antônio Campos de Arruda Beltrão, Elisa 
Beltrão, Illes Politzer, Gaspar Monteiro de Oliveira Pinto, Cacilda de Souza 
Pinto, Jaime de Souza Pinto, Tertuliano dos Reis, Paulo Moitinho Neiva, Ro-
berto Ribeiro de Carvalho, Odete Vieira da Cunha Carvalho, Zulmira Coe-
lho, Maria de Lourdes Souza Rangel, Oswaldo Machado, Rodolfo Lartigue, 
Norberto Silva de Paiva Anciães, Manoel Antônio Teixeira, Aníbal de Souza 
Gonçalves, Haydée Pita Gonçalves, Washington Nobre da Silva, Virgínia 
Auto de Andrade, Gustavo Giorge, Beatriz Giorge, Marilene Giorge, Marle-
ne Giorge, Abelardo Torres Brandão, Gildo Antunes da Silva, Nelson Sales 
Pereira Leite, Alberto Elísio Silveira, Ernesto Almeida Costa, Hugh Cyrel 
Murdoch, Waldemar Figueiredo Lemos, Luiz Eduardo Villafane Gomes, 
Carmem Mitoso, Hermencio Cantanhede, Barbara Santana Guimarães, e 
Wanda Santana Guimarães, Zeferino Barreto, Juan Argemiro Rodrigues e 
Rodrigues, Luiz Regis Pacheco Pereira, Adir Ribeiro Santos, Antônio Lins 
Cavalcante, Cavalcante, Antônio Cavalcante, Constantino Ferreira d’Almei-
da, Nancy Ferreira d’Almeida, Almerinda Nogueira, José Batista da Silva, 
Lauro de Vasconcelos, Caetano Moreira Falcão, Enick Alves de Oliveira, 



63

Amelia Figueira Ferreira, Nodizun Ferreira, Edson Ferreira, Weber Ferreira, 
Arlete Ferreira, Heinrich Fahlbusch, Bella Buchmann, Pinéus Stal, Abraham 
Choneck, Rebeca Levy Choneck, Alaíde Meneses Silva, Walkiria Menezes 
Silva, João Fernandes Filho, Francisco José de Souza, Renato Cardoso Mes-
quita, Gilberto Costa, Sebastião de Araújo Horta, Murilo Gonçalves da Sil-
va, Mario Matos, Elsa Boiss, Eduardo Alexandre Baumann, Eunice Neiva 
Baumann, José Mario Silveira da Silva, João Dias Junior, Flavio de Andrade 
Guimarães, Francisco Justiço de Paiva, Edmundo Baracat, Leopercio de Al-
meida Freire, José Dutra Pereira, Edelviro Sant’Ana, Aloysio Oswaldo Cer-
queira, José Gonçalves Fernandes, Wilson Pereira Mendonça, José Pedro 
da Costa, Manoel Barbosa dos Santos, Virgílio Alves de Figueiredo, Aníbal 
Whatley Dias, Jaime Sagorsky, Vidal Caubeses Moreira e Hilário Barbosa de 
Jesus.

OS PASSAGEIROS DO BAEPENDI

 É a seguinte a lista dos passageiros do Baependi do Loide Brasileiro: 
Dulce Mota Haydt, major Landerico de Albuquerque Lima, capitão Nes-
tor Góes Ferreira, Lailad Salgado Ferreira, Nirea Ferreira, Marlon Ferrei-
ra, tenente José Joel Marcos, tenente José Castelo Branco Verçosa, Ruth 
Cruz Castelo Branco, Nilson Cruz Castelo Branco, capitão Lauro Moutinho 
dos Reis, tenente Luiz Claudino Assunção, tenente José Alves Acioli, Lucila 
Lima Acioli, Helena Ferreira Acioli, Lourdes Acioli, José Acioli, capitão Os-
valdo José Montana, Otília de Souza Cosme, Gilberto Lima, Pedro Dionísio 
Pereira, Elza Pereira, Pedro Pereiro, subtenente Aguinaldo Soares Perei-
ra, sargento Luiz França Correia, Diva Batista Corrêa, sargento Vicente 
de Paula Souza Pulcherio, Djalma Batista Pulcherio, sargento Jorge Tra-
motim, sargento Benjamim Ferreira, Lindonor Ferreira, Heleine Ferreira, 
Deldy Ferreira, Heleise Ferreira, sargento Tadeu Scsocher, sargento Alípio 
Lavaí, sargento Samuel Martins de Almeida, sargento João Sampaio Alves, 
doutor Renato de Amorim Garcia, Silvia de Amorim Garcia, doutor Zamir 
de Oliveira, doutor Viterbo Storry, José Otaviano Ferreira da Cruz, Maria da 
Conceição, José Gabriel de Souza, Manuel Henrique Dias, Maria Ramos. E 
mais 125 cabos e praças do Exército.

PASSAGEIROS DO ANÍBAL BENÉVOLO

 É a seguinte a relação dos passageiros do Aníbal Benévolo, do Loide 
Brasileiro:
 Benício Montes Flores, Isabel Montes Flores, José Lacerda Dantas, Iêda 
Gomes Dantas, Luci Gomes Dantas, Inea Nogueira Gomes, Josias Alves de 
Souza, Guilhermina Alves de Souza, Lenz Alves de Souza, Fernando de 
Oliveira, Evangelina de Barros Oliveira, Carlos de Oliveira, Manoel Messias 
de Souza, Elisabeth Santos, Edmundo Dantas, Josefa Cardoso Santos, José 
Carlos do Nascimento, Jerônimo Alves Torres, Valtercio José de Sá, Aurora 
Santos, Marlene Santos Prior, Marilenn Santos Prior, Oswaldo Caldas de 
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Assis, José Alves, Adelina Alves, Darlin Alves, Olga Alves, Pedro Marinho da 
Silva, Olarinha Rego Silva, José Soares de Brito, José Gomes da Silva, Se-
verina Moreira, Maria Gomes, Alcides Gomes, Ismael Cordeiro, Aciele Cor-
deiro, José Gomes, José Aprígio, Vanda Lessa, Grasil Aprígio, Maria Aprígio, 
Ivo Aprígio, José Antônio Martins, Maria Martins, Cesária Martins, Severina 
Martins, Joaquina Martins, Luiza Martins, Antônio Martins, Antônia Martins, 
Pedro Martins, Mariano Ramos Pereira, Cecília Ramos Pereira, Lourival Ra-
mos Pereira, Creusa Ramos Pereira, Narciso Dias da Silva, Vitaliza Dias da 
Silva, Maria Dias da Silva, Severino Dias da Silva, Maria Anunciada Dias da 
Silva, Aurora Dias da Silva, Maria José Dias da Silva, Otacílio Dias da Silva, 
Josefina Dias da Silva, José Martins dos Santos, Amara Martins dos Santos, 
Maria das Dores dos Santos, Severino dos Santos, Tompson Teles Vieira, 
Clarice Prudente Vieira, Marisete Prudente Vieira, Maria dos Santos, Milton 
dos Santos Vieira, Antônio Ciriaco, Maria Alves e Maria José dos Santos.
          
NOS ESTADOS

Um telegrama do interventor gaúcho ao presidente Vargas

PORTO ALEGRE, 18 (A. N.) – O general Cordeiro de Farias, interventor fe-
deral, dirigiu ao presidente da República, a propósito do torpedeamento de 
cinco navios brasileiros nas costas do Nordeste do país, o seguinte telegra-
ma:
 “Nesta hora cruciante em que a Pátria brasileira foi mais uma vez 
brutal e covardemente atingida pela barbaria totalitária, tenho a grata sa-
tisfação de transmitir ao grande presidente irrestrita solidariedade e inte-
gral apoio das classes conservadoras do Estado, através da Federação de 
suas Associações Comerciais, neste momento no palácio do governo, assim 
como emocionantes demonstrações de protesto e civismo da população de 
Porto Alegre, que, tenho certeza, representa o pensamento unânime do 
Rio Grande do Sul, que, pelo Brasil coeso e confiante, aguarda, mais uma 
vez a palavra de ordem do seu grande filho. Respeitosas saudações.”

GRANDE COMÍCIO EM JUIZ DE FORA

JUIZ DE FORA, 18 (A.N.) – Acaba de ser realizado nesta cidade um grande 
comício popular de protesto pelo afundamento dos navios brasileiros, nas 
costas do país. Os manifestantes, reunidos defronte do Diário da Tarde, 
verberaram o procedimento do Eixo, através de vibrantes discursos pro-
nunciados pelo tenente-coronel médico Dr. Bastos Coelho e pelos senhores 
Gomes Filho e Jarbas Levi Santos. Essas orações eram constantemente 
interrompidas por vivas ao Brasil e ao presidente Vargas. Em seguida, a 
multidão dirigiu-se à Prefeitura, solicitando ao chefe do governo local a as-
sinatura de um decreto considerando o dia de hoje feriado, por motivo do 
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luto que invadiu os lares brasileiros, em consequência dos brutais torpede-
amentos. Nessa ocasião, falou novamente o coronel Bastos Coelho e os se-
nhores Gilberto Alencar e Danilo Breniglieri, este em nome do prefeito, que 
se achava ausente, declarando então que, embora não pudesse decretar 
feriado, suspendia, todavia, o expediente da repartição. Todo o comércio, 
inclusive os cafés cerraram as suas portas. Atendendo ao apelo dos ma-
nifestantes exaltados ante a agressão criminosa do Eixo foram hasteadas 
bandeiras nacionais a meio pau, em vários pontos do centro da cidade. Os 
colégios suspenderam suas aulas e os estudantes, na rua, aderiram à pas-
seata. A cada momento cresce a indignação do povo contra a Alemanha, o 
Japão e a Itália, sendo que, no momento em que telegrafamos, é indiscu-
tível o entusiasmo da massa popular que continua percorrendo as ruas da 
cidade, aos gritos de “Viva o Brasil!” “Viva o presidente Vargas!” A polícia, 
no intuito de manter a ordem, efetuou, durante o dia, muitas prisões de 
pessoas simpatizantes do nazismo.

PRESOS 100 SIMPATIZANTES DO EIXO

JUIZ DE FORA, 18 (A. N.) – A polícia já prendeu cerca de cem simpatizan-
tes do nazismo, alguns dos quais são de elevada posição social. O povo 
percorre as ruas demonstrando viva repulsa aos agressores nazistas, vi-
vando delirantemente o Brasil e o presidente Vargas e pedindo a prisão dos 
maiorais integralistas ainda em liberdade, o que é uma afronta ao civismo 
dos brasileiros.

INDIGNAÇÃO EM CURITIBA 

CURITIBA, 18 (A. N.) – Fremente de indignação, o povo paranaense rece-
beu a notícia do covarde vandalismo “eixista”, torpedeando navios da nos-
sa frota mercante, na costa norte do Brasil.
 Uma multidão cheia de revolta se aglomerou em torno dos placares 
dos jornais, verberando esse barbarismo, praticado covardemente contra 
os mais rudimentares princípios de humanidade.
 A imprensa matutina de hoje relata, sob grandes títulos, esses atos 
de baixa covardia inimiga, confiando na atitude do nosso governo, na cer-
teza de que não ficarão impunes os nefandos criminosos.

COMÍCIO EM MACEIÓ 

MACEIÓ, 18 (A. N.) – Sobre o afundamento dos cinco navios brasileiros, o 
povo, possuído de grande revolta, percorre as ruas da capital, arrancando 
as placas das casas pertencentes aos súditos do Eixo dando vivas ao Brasil. 
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Foi improvisado um grande comício popular o qual foi realizado no centro 
da cidade, tomando parte do mesmo estudantes, professores, advogados, 
funcionários e proletários. Todos os oradores tiveram palavras candentes 
contra as agressividades do Eixo.

OS ESTUDANTES GAÚCHOS EM PASSEATA

PORTO ALEGRE, 18 (A. N.) – Desde as primeiras horas da manhã grande 
número de pessoas estaciona em frente aos placares dos jornais a fim de 
conhecer detalhes sobre o torpedeamento dos nossos navios mercantes 
nas costas do país. O atentado vem sendo verberado de maneira vibrante, 
sendo todos os comentários dirigidos contra o inominável atentado contra 
todos os direitos humanos. Desde as primeiras horas, quando começou o 
movimento nas ruas centrais que se formam a todo momento grupos de 
manifestantes que ao som de canções patrióticas fazem passeatas, exte-
riorizando seus sentimentos de repulsa contra o atentado à nossa sobe-
rania. Numeroso grupo de estudantes formou uma passeata, dirigindo-se 
ao palácio do governo, demonstrando sua pública repulsa ao vandalismo 
hitlerista. Todo o Estado está sendo posto a par dos acontecimentos dos 
serviços informativos do DEIP, em como as estações de rádio desta capital 
que a todo momento irradiam todas as notícias que vão chegando.

EM MIRACEMA

MIRACEMA, 18 (Correio da Manhã) – O povo indignado com o monstruoso 
ato de selvageria perpetrado pelos inimigos da liberdade, cerra fileiras em 
torno do nome do presidente da República para protestar contra tamanho 
barbarismo.
 O comércio cerrou suas portas. À noite houve grande comício, com 
intensa vibração. Amanhã o escritor Malba Tahan, que se acha em Pádua, 
virá, ao meio-dia, a Miracema, para falar ao povo pela difusora local.

ATITUDE ENÉRGICA DO COMANDO DA REGIÃO EM SÃO PAULO

SÃO PAULO, 18 (A. N.) – O comando da 2ª Região distribuiu à imprensa 
um comunicado, avisando que serão punidas, severamente, as pessoas 
que forem surpreendidas, rasgando, riscando ou procurando retirar das 
paredes e outros locais os cartazes referentes à defesa passiva antiaérea 
afixados nesta capital.
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DEMONSTRAÇÕES PATRIÓTICAS EM ARACAJU

ARACAJU, 18 (A. N.) – O povo sergipano, revoltado com os bárbaros torpe-
deamentos dos navios Baependi, Aníbal Benévolo e Araraquara verificados 
em águas sergipanas, desde as primeiras horas de ontem vem promoven-
do patrióticas demonstrações de protesto contra esses criminosos atos do 
Eixo. A população, ao ter conhecimento dos atentados aos nossos navios, 
reuniu-se em frente ao Palácio do Governo, onde, por intermédio de vários 
oradores, manifestou seu veemente protesto contra a miserável traição 
dos asseclas dos países totalitários. Nessa ocasião, o interventor Maynard 
Gomes, postado à sacada do Palácio, dirigiu-se a palavra ao povo, visi-
velmente emocionado assegurando que o presidente Vargas saberia, com 
a sua vasta experiência administrativa, guiar os destinos do Brasil, nesta 
hora trágica em que o sangue dos nossos patrícios atingiu as águas do 
continente americano. Afirmou ainda o interventor Maynard, que a segu-
rança nacional seria mantida, fossem quais fossem as consequências. Ao 
terminar o seu incisivo e patriótico improviso, deu conhecimento ao povo 
do torpedeamento do navio Aníbal Benévolo, ocorrido em águas deste Es-
tado, e em voz alta ergueu vivas ao presidente Getúlio Vargas e ao Brasil.
      __

NO EXTERIOR

IMPRENSA URUGUAIA SOBRE A INVESTIDA DO EIXO

MONTEVIDÉU, 18 (U. P.) – Em sua edição de meio-dia de hoje, o jornal 
presidencial El Tempo exterioriza sua solidariedade com o Brasil, em um 
artigo intitulado: “Irmãos brasileiros! Estamos convosco. Toda a América 
está praticamente em guerra, desde ontem”.
 Assegura El Tempo que o fato corrobora as intenções do nazismo de 
invadir a América, “com o apoio da 5ª coluna e traidores”.
 Finalizando seu artigo, o referido órgão diz que, “hoje foi o Brasil a 
vítima; amanhã, pode ser qualquer outro país irmão, da mesma maneira. 
E, diante de um crime inaudito, somente se pode concretizar em uma frase 
a dor e a solidariedade da América: Irmãos brasileiros! Estamos convosco”.
Por sua parte, também, o jornal La Tribuna Popular estabelece sua conde-
nação pelo ataque a navios brasileiros, e assegura que, “oportunamente, 
terá o covarde agressor a certeza de que a América é um continente viril”.

MENSAGEM DO PRESIDENTE BALDOMIR 

MONTEVIDÉU, 12 (A. P.) – É o segundo texto da mensagem dirigida pelo 
presidente Baldomir ao presidente Getúlio Vargas, a propósito da notícia 
do afundamento de mais navios brasileiros:
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 “Recebi a notícia de novas tentativas de submarinos – sem dúvida 
alguma alemães – contra a Marinha Mercante Brasileira. Às agressões já 
sabidas contra outros navios brasileiros e americanos acrescentam-se ago-
ra esses novos crimes praticados ao largo das costas americanas contra 
unidades marítimas pacificamente entregues ao tráfego comercial. Poder-
-se-ia dizer, que um sentido de maldade e de ferocidade, dirigido contra a 
América do Sul – que só deseja a confraternidade e a paz internacional – 
está dirigindo os atos perversos de uma nação que parece resolvida a con-
sagrar-se como “inimiga da Humanidade”. Queira Vossa Excelência, senhor 
presidente, aceitar, em meu nome pessoal e como intérprete do sentimen-
to da nação uruguaia, as expressões de minha mais profunda solidariedade 
e sincera simpatia. Os protestos contra essas atrocidades são espontâneos 
e partem do coração do povo uruguaio, que sente como suas próprias as 
aflições do povo brasileiro”.

O PROTESTO DO URUGUAI

MONTEVIDÉU, 18 (U. P.) – Na madrugada de hoje, depois de haver con-
ferenciado com o embaixador brasileiro, Sr. Batista Luzardo, o chanceler 
uruguaio, Sr. Alberto Guani, fez algumas declarações à United Press sobre 
o afundamento dos cinco navios do Brasil.
 Declarou solidarizar-se com as expressões da mensagem que o pre-
sidente Baldomir enviou ao presidente Vargas.
 A seguir, manifestou o Dr. Guani que já toca os limites do intolerável 
e relembrou, a respeito, o atentado contra o navio uruguaio Maldonado, 
acentuando que “os crimes dessa natureza repercutiram com solenidade 
em toda a América”.
 Reiterando a solidariedade do Uruguai ante o grande desastre sofrido 
pela Marinha Mercante brasileira, assinalou o Sr. Guani a indignação da 
América ao condenar tais crimes, “sublevadas as almas e unidos os cora-
ções”.
 “O Uruguai – declarou – não é uma potência bélica, nem possui ar-
mas, mas tem todos os recursos da dialética perante a Conferência Pan-
-Americana de Washington e perante todos os organismos em que impera 
o Direito Internacional para protestar vivamente contra o atentado sofrido 
pelo país irmão”.

CERIMÔNIAS QUE NÃO SE REALIZARÃO 

MONTEVIDÉU, 18 (A. P.) – A embaixada do Brasil anunciou que, por motivo 
dos novos afundamentos de navios mercantes brasileiros, com perda de 
vidas, foram cancelas todas as cerimônias oficiais promovidas em honra 
do navio-escola brasileiro Almirante Saldanha, aqui esperado, e que traz a 
bordo cadetes navais brasileiros.
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O ÚLTIMO EXEMPLO DE SELVAGERIA DO EIXO

WASHINGTON, 18 (A. P.) – Foi a seguinte, na íntegra, a declaração feita 
pelo presidente da comissão de relações exteriores da Câmara dos Repre-
sentante, Sr. Sol Bloom, a propósito dos afundamentos dos cinco navios 
brasileiros:
 “Sinto extrema simpatia pelo povo brasileiro, nessas perdas. Os afun-
damentos desses navios são o último exemplo da selvageria do Eixo e de 
ilegalidade sem paralelo na História. É lamentável que semelhante catás-
trofe possa acontecer a um país como o Brasil, que ama profundamente 
a paz, e cuja orientação única, através dos tempos, tem sido, tradicional-
mente, a de se manter em paz com todas as nações do Mundo. Todos os 
povos se deixam levar pela simpatia ao Brasil, em face dessa última tragé-
dia provocada pela pirataria do Eixo”.
     __

BOMBARDEADO UM SUBMARINO NAZISTA 
A 50 MILHAS DO NOSSO LITORAL

ARACAJU, 18 (A. N.) – Às primeiras horas da manhã de hoje, chegou a esta 
capital um avião norte-americano comandado pelo oficial Thomas Callan, 
tendo sua tripulação visitado o interventor Maynard Gomes, convidando-o 
a sobrevoar a zona onde possivelmente se verificaram os bárbaros aten-
tados contra as unidades mercantes. Instantes depois, o referido oficial da 
valorosa aviação naval da grande nação americana teve conhecimento de 
haver o capitão-tenente Jack Lacey, comandante dum aparelho também 
norte-americano, bombardeado um submarino alemão a 50 milhas distan-
te do litoral. O interventor Maynard Gomes, acompanhado dos tripulantes 
do avião visitante, proferiu da sacada do palácio do governo, após haver 
chegado do local da agressão, um veemente improviso anunciando o gran-
de feito das armas das nações unidas. É indescritível a vibração popular ao 
haver tido conhecimento do memorável feito. O interventor Maynard Go-
mes foi vivamente aplaudido pela numerosíssima multidão, que aclamou 
os nomes do Brasil e do presidente Vargas. O interventor Maynard Gomes 
apelou para o povo, no sentido de que o mesmo deve confiar na ação 
enérgica e precisa das autoridades do país, mantendo-se em incondicional 
atitude de apoio ao chefe da Nação, sem perturbar a ordem. Incalculável 
multidão continuava a ovacionar os presidentes Vargas e Roosevelt, do 
Brasil e dos Estados Unidos, bem como os ministros Gaspar Dutra, Aristi-
des Guilherme, Oswaldo Aranha, o general Manoel Rabelo e o interventor 
Maynard Gomes.
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EM FRENTE AO MINISTÉRIO DA GUERRA

 Várias manifestações foram feitas às forças armadas, em frente ao 
edifício do Ministério da Guerra, na Praça da República.
 Às 5 horas mais ou menos, enorme multidão se acercou do majesto-
so edifício do Quartel General, vibrando de indignação, pelos inomináveis 
atentados praticados contra a nossa soberania, por essa horda de bárba-
ros, que vem envergonhando a civilização e a humanidade há perto de três 
anos. Um orador surgiu, apresentando pedaços de um bronze, arrancado 
da Praça da Itália. Era o Sr. José Alves de Moraes, que disse oferecer aque-
les pedaços de metal que continham o nome de uma nação desonrada pela 
agressão que havia sido praticada contra os brasileiros. Pedia ao ministro 
da Guerra que mandasse fundir todo aquele metal para transformá-lo em 
balas que seriam enviadas aos países que humilham com os seus proces-
sos e seus crimes toda civilização cristã.
 A seguir falou o professor José Schiavo. Elogiou as classes armadas. 
Disse da confiança que o povo brasileiro nelas depositava, terminando por 
erguer um entusiástico viva aos soldados que saberiam vingar a afronta 
que acabamos de receber, acrescentando ainda que esse povo ali reunido 
oferecia-se assim de forma confiante nas energias dos chefes militares.

DECLARAÇÕES AUTORIZADAS DO MINISTRO DA GUERRA

 Em seguida, o povo aclamou o ministro da Guerra, que apareceu 
numa das sacadas do primeiro andar do Edifício, rodeado de generais e de 
todo seu gabinete, tendo sido saudado por uma prolongada salva de pal-
mas.
 Serenadas as aclamações, usou então da palavra o tenente-coronel 
João Pinto Paca, oficial de gabinete do ministro, que declarou, em nome de 
S. Exa., o seguinte:
 “Manda Sua Excelência que se reitere ao povo estar o Exército vigi-
lante e ativo, cônscio dos seus deveres e responsabilidades, neste grave 
momento da vida nacional. Obediente e integrado na disciplina, está o 
Exército em seu lugar – nesse mesmo lugar de renúncia e desprendimento, 
de coragem e resolução conscientes, para cumprir e fazer cumprir sem va-
cilação as ordens do Poder”. Nova salva de palmas, seguida de vivas ao mi-
nistro da Guerra e ao Exército Nacional. O coronel Pinto Paca prosseguiu: 
“Pode o povo confiar no Exército, tanto quanto o Exército com ele se irma-
na na segurança e defesa do patrimônio moral e material do nosso Brasil”. 
A massa popular prorrompeu em novas palmas, terminando o ilustre oficial 
da seguinte maneira: “Nessa hora de graves apreensões e maiores respon-
sabilidades, Exército e Povo se confundem dentro da ordem, pela ordem e 
para o Brasil”.
 Em seguida, todos os presentes entoaram o Hino Nacional, retirando-
-se na maior ordem.
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CORRESPONDÊNCIA LEVADA PELOS NAVIOS AFUNDADOS

 O diretor geral do Departamento dos Correios e Telégrafos comunica 
que a correspondência postal, com ou sem valor declarado, destina aos 
Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas, transportada pelos vapores Baependi, 
Araraquara e Itagiba, que zarparam do porto desta capital, respectivamen-
te em 8, 10 e 12 do corrente mês, foi considerada perdida, em virtude do 
torpedeamento dos referidos vapores. Ficaram, pois, desaparecidas 1590 
malas, dentre as quais 43, que transportaram valores em espécie, na im-
portância total de 134:010$300.

UM ATAQUE DIRETO AO CONTINENTE

BUENOS AIRES, 18 (U. P.) – Os jornais argentinos desta manhã, apesar 
de terem publicado destacadamente as notícias relativas ao afundamento 
dos navios brasileiros, não fizeram nenhum comentário. Os círculos oficiais 
também se abstiveram, até agora, de opinar à respeito. Contudo, recor-
da-se a significativa visita que o chanceler Ruiz Guinazu fez, ontem, ao 
embaixador brasileiro, Dr. Rodrigues Alves, a fim de lhe testemunhar os 
sentimentos do governo.
 A imprensa vespertina publica também, com destaque, tudo quanto 
se refere à agressão de que foram alvo os navios brasileiros nas próprias 
águas do Brasil e fazem algum comentário a respeito.
 La Razon diz que “o ataque ao comboio é uma direta ação de guerra 
e um acontecimento que se reveste de extraordinária gravidade pois veri-
ficou-se à escassa distância do litoral brasileiro, fora da zona de guerra e 
da do bloqueio, a qual fora ampliada há algumas semanas pelo governo do 
Reich”. Acrescenta que nada explica e muito menos justifica essa ação dos 
submarinos do Eixo.
 Por seu lado, Crítica faz-se eco da profunda indignação que o afunda-
mento daqueles navios suscitou em todos os círculos argentinos. Esse jor-
nal entrevistou diversas personalidades políticas, entre elas as seguintes:
O deputado socialista Enrique Dickman, que disse: “É a continuação da 
guerra bárbara e monstruosa contra as nações independentes e livres que 
alcança agora o continente americano”. Acrescentou que é urgente e in-
dispensável que “as nações latino-americanas se unam, em um só esforço 
solidário e comum, contra esta guerra brutal. O Brasil necessita e exige a 
solidariedade americana.”
 O deputado Cisneros declarou que o ataque aos navios brasileiros 
significa que se intensificou a luta totalitária nesta parte do Continente 
americano.
 O deputado Dr. Felnaldo Pastor, presidente do grupo parlamentar de-
mocrata nacional declarou: “É um ataque direto ao continente americano. 
Foi agredido um dos países que pertencem a comunidade americana, de 
modo que o ataque, o agravo atinge a todos os países.” Depois de referir-
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-se a situação excepcional em que se encontra o Brasil, por ter rompido 
suas relações diplomáticas com o Eixo, opina que em virtude destes últi-
mos acontecimentos pode ver-se obrigado a uma declaração de guerra e 
acrescenta: “Esta só circunstância oriunda de uma atitude injustificada ao 
Brasil coloca-nos ante o terrível dilema de pensar se não chegou já o mo-
mento em que a guerra com todas as crueldades se alastre para a América 
do Sul e se não se apresenta uma grave situação aos países cuja solidarie-
dade com o agredido é indiscutível.”
 Convém expressar que o Partido Nacional constitui o agrupamento 
político que apoia o governo em frente ao Partido Radical e ao Partido So-
cialista no Congresso. Também o deputado socialista Sr. Inginiero Nobre 
manifestou seu repúdio a ação do Eixo, dizendo: “Não me surpreende o 
afundamento dos navios brasileiros. É fruto natural e lógico da mentalida-
de germânica.”

o ESTado dE S. PaUlo (SP) – 19.08.1942

AS DEMONSTRAÇÕES DE INDIGNAÇÃO E PESAR QUE O 
AFUNDAMENTO DOS NAVIOS NACIONAIS PROVOCOU EN-
TRE O POVO BRASILEIRO

 São Paulo fremiu de indignação e revolta no dia de ontem, com a no-
tícia do torpedeamento nas águas brasileiras do Norte, de mais cinco uni-
dades da Marinha Mercante Nacional por submarinos dos países do Eixo e 
o povo em massa, num espetáculo inédito para estes últimos tempos, de 
repúdio à ofensa de que foi alvo o pavilhão da nossa pátria, tomou con-
ta das ruas desde as primeiras horas da manhã, fazendo do ignominioso 
atentado o motivo dos seus acres comentários e demonstrações de todo o 
dia.
 Os primeiros telegramas, divulgados pelos matutinos, repercutiram, 
sem metáfora, como uma chicotada na alma popular, coisa que de resto 
aconteceu em todos os quadrantes da nação, que sentiu fundo o golpe 
covardemente vibrado pelas costas. E os noticiários depois acrescentados 
pelos vespertinos em manchetes veementes, as apóstrofes agudas lan-
çadas pelas emissoras da capital, os comentários acerbos que corriam de 
boca em boca, e o recrudescimento da amargura que em todos os corações 
brasileiros causou a agressão totalitarista – levaram o povo a reproduzir, 
embora dentro de um espírito de disciplina que nos honra e envaidece, um 
daqueles movimentos cívicos que aqui se registraram nos primeiros anos 
da Conflagração Europeia de 1914, quando o verbo flamejante de Rui Bar-
bosa, bravo entre os bravos lidadores da Justiça, concitava os brasileiros a 
não hesitarem na escolha entre o Direito e o Crime.
 Os pormenores da tragédia em que perderam a vida marujos, solda-
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dos, mulheres e crianças brasileiras e, sobretudo, a lembrança da afronta 
feita à soberania e dignidade da nação com o afundamento de navios em 
cujos mastros balouçava o “auriverde pendão da minha terra” cantado pelo 
bardo baiano, caíram como gotas de metal candente no coração dos popu-
lares, que tinham ainda bem viva a lembrança de outros torpedeamentos 
levados a efeito no Atlântico, e da mesma forma covardes, pois navegavam 
os nossos barcos indefesos, como desta vez, de porto para porto, condu-
zindo passageiros, famílias inteiras, soldados para os seus postos e víveres 
para as regiões do Norte.
 E numa demonstração eloquente da repugnância pelos métodos trai-
çoeiros de que lançam mão na impotência criminosa os partidários das 
doutrinas nefastas do nipo-nazi-fascismo, cheios do mais patriótico entu-
siasmo que varreu de norte a sul todo o território brasileiro onde jamais o 
invasor pisou impunemente, a população paulista, representada por todas 
as suas camadas, dos lentes de Direito aos trabalhadores proletários, es-
tudantes, velhos, crianças, senhoras e senhoritas, ergueu o seu protesto 
clamoroso e, comungando no altar da Pátria diante do qual todos nos pros-
ternamos, acompanhou os estudantes de Direito ao seu comício, vivando o 
Brasil e os seus chefes!
 Basta que se diga em poucas linhas, pois o noticiário competente que 
fornecemos aos leitores dispensa maiores comentários, que a manifesta-
ção promovida na Praça da Sé congregou vários milhares de pessoas, que 
se comprimiam ali nas últimas horas da tarde e impediam o acesso ao 
vasto largo por todas as ruas confluentes. Poucas horas mediaram entre 
a ideia do comício e a sua realização. Mas a notícia se propagou como um 
rastilho por todos os recantos da cidade; dos bairros desceram os veícu-
los superlotados; a onda humana avolumou-se em instantes, e à hora da 
“cerimônia de desagravo”, ao pé da Catedral, através dos alto-falantes que 
as rádios-emissoras improvisaram ligados aos seus microfones, a multidão 
fez ouvir a sua voz oceânica, revidando com sombria dignidade a afronta 
que para o Brasil significa o ataque aos nossos barcos e o assassínio cruel 
dos filhos da nossa terra, brasileiros pelo chão e pelo sangue.
 Foi, repetimos, um espetáculo que fez palpitar de orgulho o coração 
dos que tiveram a fortuna de assisti-lo. A dor da ofensa era grande, mas 
somente os fracos, os covardes, os pusilânimes se deixam abater. E o povo 
paulista deu provas ontem de que, ao primeiro brado de “Às armas!”, er-
guer-se-á como uma só pessoa, para revidar com aço e fogo a injúria que 
nos lançam em face aqueles que não fazem como nós, do seu trabalho a 
luta mais edificante, da sua religião de tolerância e cordura – o brasão mais 
honroso das suas terras que são um hino ao Todo-Poderoso e uma exorta-
ção à Harmonia!
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MANIFESTAÇÕES NESTA CAPITAL

NA FACULDADE DE DIREITO

 A Faculdade de Direito de São Paulo, cujo patrimônio cultural e cívico 
é uma das glórias mais lídimas da nacionalidade, reafirmou ontem as suas 
tradições, lançando o seu veemente protesto contra a agressão sofrida 
pela nossa marinha mercante ao largo das nossas próprias costas. 
 Na sala “João Mendes Junior” realizou-se empolgante sessão, que 
teve o concurso de toda a congregação desse estabelecimento de ensino
Iniciada com um discurso pronunciado pelo Sr. Luiz de Azevedo Soares, 
orador do Centro Acadêmico XI de Agosto, ouviam-se de espaço em espa-
ço altos brados de “Viva o Brasil” e manifestações de desagrado às nações 
totalitárias. Em seguida, o professor Valdemar Ferreira, falando, mostrou 
que tínhamos chegado ao momento culminante, em que não podiam per-
manecer, os brasileiros, indiferentes ao que se estava passando. As suas 
palavras foram calorosamente aplaudidas.
 Depois, os estudantes clamaram pela palavra do professor Ataliba 
Nogueira, que em vibrante discurso, disse que a nossa honra estava exi-
gindo uma resposta.
 Depois, o professor Noé Azevedo orou em nome da Congregação da 
Faculdade de Direito, externando a indignação que a atitude dos submari-
nos do Eixo, afundando os nossos navios, não poderia, de forma alguma, 
passar por um caso simplesmente, de diplomacia.
 O professor Vicente Rao também pronunciou algumas palavras, fri-
sando que há muito vinha sentindo a sua alma congelada pelo arrefeci-
mento do tradicional ânimo dos acadêmicos de Direito, mas esperava que 
diante dessa afronta, a alma juvenil da mocidade se erguesse em brados, 
pedindo fosse mantida a nossa dignidade e a nossa honra.
 Usou da palavra o acadêmico Arroubas Martins, que proferiu brilhante 
discurso, respondendo ao que foi dito pelo professor Vicente Rao, e afir-
mando que a alma da mocidade brasileira jamais se congelara porque ela 
é como o símbolo da Pátria.
 Encerrando a sessão cívica promovida pelos acadêmicos de Direito na 
sala “João Mendes Junior”, foram ouvidas algumas palavras do professor 
Cardoso de Melo Neto, que se congratulou com aquela manifestação es-
pontânea da mocidade acadêmica de S. Paulo.

NAS RUAS DA CIDADE

 Depois da movimentada sessão realizada na Faculdade de Direito, o 
professor Cardoso de Melo Neto, diretor daquele estabelecimento, mandou 
que fossem cerradas as portas, em sinal de protesto. Então, empunhando 
a bandeira nacional e o estandarte do Centro Acadêmico XI de Agosto, os 
alunos se dirigiram para as ruas centrais com o fito de levar ao povo ban-
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deirante a sua indignação e a sua fé nos destinos da Pátria, que não podia 
ficar, como de fato não ficou, circunscritos no limite do Largo S. Francisco. 
Em pouco tempo, aquela plêiade de estudantes se transformava numa 
multidão solidária com os sentimentos de revolta.
 Descendo pela rua de S. Bento, os manifestantes se dirigiram ao Quar-
tel General da 2ª Região Militar, lotando completamente o pátio daquela 
sede. Aí foram ouvidos vários oradores, entre os quais o acadêmico Rivaldo 
Assis Cintra, que pronunciou algumas palavras, pedindo que o Exército, a 
Polícia Civil e a Militar dessem a sua solidariedade àquela manifestação, 
que não era somente do povo paulista, mas sim de todos os brasileiros. Em 
seguida, o capitão Pinto da Luz, falando, pediu a todos que se manifestas-
sem na maior calma possível.

NA PRAÇA DO PATRIARCA

 A multidão de manifestantes dirigiu-se em seguida para a Praça do 
Patriarca, promovendo, ali, vários outros discursos, ouvindo-se entre eles 
alguns que foram pronunciados por gente do povo, inclusive o de um filho 
do Ceará, que disse da sua satisfação em ver que S. Paulo está unido, co-
eso com o governo para a defesa dos sagrados interesses da Pátria.
 Foi lançado, pelo acadêmico Luís de Azevedo Soares, em nome do 
Centro Acadêmico XI de Agosto, um pedido à população bandeirante, para 
que comparecesse, às 18 horas, ao Largo da Sé, onde se faria um comício-
-monstro.
 Até a hora aprazada para a realização do comício, a população de São 
Paulo manifestou, pelas ruas, a sua indignação contra os atentados que os 
nazi-nipo-fascistas vêm praticando em prejuízo de vidas e bens da nossa 
terra e em flagrante desrespeito às mais rudimentares normas de direito 
internacional, tão espezinhado no momento presente.

O COMÍCIO NA PRAÇA DA SÉ

 Convocada pela mocidade acadêmica, a população acorreu, às 18 ho-
ras, à Praça da Sé, onde se realizou um grande comício popular de união 
nacional, em face das afrontas que o Brasil vem sofrendo, por parte dos 
submarinos do Eixo. Muito antes da hora marcada para a grandiosa mani-
festação cívica, aquele espaçoso logradouro ficou coalhado de gente, an-
siosa por participar da anunciada concentração patriótica. De instante a 
instante, vivas retumbantes ao Brasil partiam da massa compacta que ali 
se comprimia.
 Às 18 horas a onda humana se movimentou, num vai-e-vem indes-
critível, abrindo alas para a passagem de soberbo préstito cívico dos es-
tudantes de nossas escolas superiores, no qual se viam professores das 
Faculdades de Direito, Medicina, Filosofia e da Escola Politécnica.
 A mocidade acadêmica, empunhando pavilhões nacionais e estandar-
tes dos seus grêmios, foi recebida sob vibrantes salvas de palmas. Entoando 
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a ”Canção do Soldado”, a mesma que os seus antepassados e compatriotas 
cantavam no tempo da Grande Guerra, os moços davam uma patente de-
monstração pública de que os seus sentimentos patrióticos eram iguais aos 
que tinha empolgado a juventude brasileira, em momento também grave 
para a vida da nossa terra e da nossa gente, há um quarto de século.
 À frente vinha uma corporação da banda da Guarda Civil executan-
do o Hino Nacional e várias canções patrióticas e fazendo vibrar a enorme 
multidão, que erguia entusiásticos “vivas” ao Brasil, ao Chefe da Nação e 
à Democracia. Durante a empolgante cerimônia cívica, os manifestantes 
conservaram seus dedos em forma de “V”.
 No cortejo estudantino viam-se largas faixas com expressivos dísticos 
cívicos, entre os quais estes: “O Centro XI de Agosto chora com a Pátria 
ofendida” e “A Pátria foi ultrajada!” 
 As autoridades civis e militares, entre as quais se viam os senhores 
Acácio Nogueira, secretário da Segurança Pública; tenente Alberto Car-
doso, representando o general Maurício Cardoso, comandante da 2ª Re-
gião Militar; major Olinto França, superintendente da Segurança Política e 
Social; Fernando Braga P. da Rocha, Valter Pereira de Queiroz, oficial de 
gabinete do secretário da Segurança; professores de estabelecimentos de 
ensino superior, médicos, advogados, jornalistas e outras pessoas gradas, 
que foram especialmente convidadas por uma comissão do Centro Acadê-
mico XI de Agosto, assistiram, do alto da escadaria da Catedral da Sé, ao 
comício-monstro.
 Do mesmo local, em microfones instalados pelas estações rádio-e-
missoras, vários oradores proferiram seus discursos, profligando o crimi-
noso atentado dos totalitários contra o Brasil e conclamando os brasileiros 
a defender, de armas em punho, a honra nacional ultrajada.
 A primeira voz da mocidade a ser ouvida foi a do acadêmico Luiz de 
Azevedo Soares, orador do Centro Acadêmico XI de Agosto, que dirigiu 
uma mensagem à juventude de São Paulo, ao povo brasileiro concluindo: 
“A espada de Caxias desembainhada neste instante só poderá ser embai-
nhada com honra”.
 Falaram ainda os estudantes Germinal Feijó, que pronunciou breves 
palavras de exaltação. Fernando José Fernandes, que entre outras palavras 
disse: “Acima de tudo devemos defender a honra do Brasil e, se preciso, 
com o próprio sacrifício de seus filhos, para não fugirmos às gloriosas pá-
ginas de nossa História. Ouviu-se ainda o acadêmico Wilson Rahal, que 
falou combatendo a quinta coluna e dizendo que ela se esconde em todos 
os lugares, nos recessos de todos os lares, mascarada com a desbotada 
camisa verde do integralismo.
 Prosseguindo, falaram os senhores Antônio Carlos de Abreu Sodré, 
ex-presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, Prof. Cardoso de Melo 
Neto, Luiz de Arruda Martins e Rivaldo Assis Cintra, tendo este último pro-
nunciado eloquente e comovedora oração.
 O estudante Arroubas Martins disse: “Há muito tempo o povo espe-
rava esta manifestação da Juventude, mas hoje a mocidade veio para a 



77

rua com a alma enlutada, porque as fronteiras da Pátria estão tarjadas de 
preto; veio demonstrar que a mocidade, que fez a Abolição e a República, 
que acompanhou Rui na campanha civilista, que aplaudiu Bilac na propa-
gação do serviço militar obrigatório, é e permanecerá a mesma, sempre a 
primeira a chorar, a vibrar de entusiasmo quando a Pátria vibra, a pegar 
em armas quando a Pátria pede o seu sacrifício”.
 Terminados os discursos os manifestantes, tendo à frente o pavilhão 
Nacional (...) sociedade, desfilaram ainda em companhia dos estudantes, 
pelas ruas centrais da capital paulista, dirigindo-se para o Largo S. Fran-
cisco onde, acompanhados por uma corporação da banda da Guarda Civil, 
cantaram o Hino Nacional.
 Ainda pelas ruas de S. Paulo, com bandeiras nacionais, foi grande até 
adiantadas horas da noite, o número de entusiastas que as percorriam, 
dando vivas à Pátria e pedindo que sejam tomadas todas as providências 
para desagravar-nos das afrontas sofridas.
 A cidade apresentava, desde a manhã de ontem, um aspecto de dia 
de luto nacional. A pedido dos estudantes numerosas casas comerciais, 
principalmente as das ruas centrais da cidade, colocaram nas suas facha-
das, o pavilhão nacional a meio pau, em sinal de luto e protesto.
 Grande número de estudantes e cidadãos trazem gravatas pretas e 
fumo na lapela, em sinal de mágoa pela morte dos brasileiros assassinados 
pelos submarinos do Eixo.
      __

TELEGRAMAS DO INTERVENTOR FERNANDO COSTA 
AO PRESIDENTE VARGAS

 O Sr. Interventor Fernando Costa enviou ontem ao Sr. Presidente Ge-
túlio Vargas, os seguintes telegramas:
 “Tenho a honra e o prazer de comunicar a V. Exa., que os estudantes 
de todas as escolas superiores, com a solidariedade e presença dos seus 
professores, confraternizados com todas classes sociais, reuniram-se na 
praça pública para protestar contra o ataque que o Brasil acaba de sofrer. 
Oradores inúmeros pronunciaram discursos em que a ação do governo de 
V. Exa. mereceu o entusiástico aplauso da grande massa popular. No de-
correr das manifestações reinou perfeita e completa ordem. Cordiais sau-
dações – Fernando Costa. Interventor Federal”.
 – “O governo e o povo de São Paulo, tomando conhecimento do grave 
atentado de que foi vítima a Nação Brasileira em seu trabalho pacífico e 
ordeiro, hipotecam a V. Exa. sua integral solidariedade reiterando a inaba-
lável confiança no patriota governo de V. Exa., sempre vigilante na defesa 
da dignidade nacional – Saudações cordiais – Fernando Costa. Interventor 
Federal.
  
      __
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MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO CONSELHO DE EXPANSÃO ECONÔ-
MICA AO GOVERNO DA REPÚBLICA

 Antes de se encerrar a sessão de ontem, do Conselho de Expansão 
Econômica do Estado, presidida pelo Sr. interventor Fernando Costa, o Sr. 
secretário da Agricultura, interpretando o sentimento de todos os senhores 
conselheiros, apresentou uma moção, e o Sr. presidente aprovou, no sen-
tido de que constasse da ata dos trabalhos a inteira solidariedade da Casa 
aos poderes do Governo da República, diante do inominável atentado de 
que foi vítima, mais uma vez, a Marinha Mercante brasileira.

SOLIDARIEDADE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE S. PAULO 
AO PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

 Reunida ontem em caráter extraordinário, sob a presidência do Dr. 
Lauro Cardoso de Almeida, a diretoria da Associação Comercial de São 
Paulo resolveu, unanimemente, enviar ao Sr. presidente da República, o 
seguinte telegrama: 
 “Sua Exa. Sr. Dr. Getúlio Vargas – Presidente da República – Rio – A 
Diretoria da Associação Comercial de S. Paulo, reunida extraordinariamen-
te, vem trazer a V. Exa. as expressões de sua solidariedade, em face dos 
inomináveis atos de violência praticados contra a vida e os bens de cida-
dãos brasileiros, participando, assim, do generalizado movimento de revol-
ta e de protesto de toda a nação, e manifesta, desde já, seu inteiro apoio 
às medidas que em sua alta sabedoria o governo de V. Exa. determinar 
em revide da bárbara agressão. Respeitosas saudações.  – Lauro Cardoso 
Almeida, presidente em exercício da Associação Comercial de São Paulo.”

SOLIDARIEDADE DO MOVIMENTO ÁUSTRIA LIVRE

 O Movimento Áustria Livre de S. Paulo enviou ao Sr. Presidente da 
República, o seguinte telegrama:
 “Austríacos livres do Brasil vem à presença de V. Exa. e, por vosso 
intermédio, do povo brasileiro, externar os seus sentimentos de revolta 
diante dos últimos acontecimentos e pôr-se à disposição do governo para 
qualquer eventualidade. – (a) Pelo Movimento Áustria Livre, José Jany, 
Inácio Hayen, Fritz Welss”.

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

 Os estudantes da Escola Paulista de Medicina enviaram ao Sr. Getúlio 
Vargas o seguinte telegrama:
 “Na hora amarga, na hora da tristeza, na hora da União sagrada do 
Brasil agredido, queira receber e aceitar a mais viva expressão da solida-
riedade dos estudantes da Escola Paulista de Medicina, representados pelo 
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Centro Acadêmico Pereira Barreto, significando terem as serenas palavras 
proferidas por V. Exa., refletido em nosso espírito, que confia na sabedoria 
e no patriotismo do nosso destino de Pátria Livre. – José S. Julianelli, pre-
sidente”.

TELEGRAMA DE SOLIDARIEDADE AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 O Centro Acadêmico Horácio Lane enviou ao Sr. Presidente da Repú-
blica o seguinte telegrama:
 “Os alunos da Escola de Engenharia Mackenzie manifestam a V. Exa., 
por intermédio do seu órgão representativo, o Centro Acadêmico, o seu 
pesar ao receber a notícia do afundamento de navios brasileiros, fazendo 
sentir a solidariedade nas medias tomadas por Vossa Excelência.” 

TELEGRAMA AO ESTADO

 O Dr. Paulo Tacia, secretário-geral do Instituto Histórico e Geográfico 
do Paraná, endereçou ontem o seguinte telegrama ao Dr. Abner Mourão, 
diretor desta folha:
 “Todas as felicitações pelas suas palavras de fogo e justiça contra 
os emissários da covardia e da traição a serviço da ferocidade bestial dos 
maiores monstros humanos que tem conhecido a História. Viva o Brasil li-
vre!

EM JUNDIAÍ

JUNDIAÍ, 18 (Do correspondente) – Em sinal de protesto contra a agressão 
do Eixo à nossa Marinha Mercante, realizou-se nesta cidade um grande co-
mício, a que compareceu grande massa popular.
 O grande cortejo foi formado na Rua Barão de Jundiaí, tendo à frente 
o Pavilhão Nacional, seguido das autoridades, comandantes e oficiais do 
2º Grupo de Artilharia de Dorso, aqui aquartelado, percorrendo, depois, as 
ruas centrais da cidade.
 Reunidos os manifestantes na Praça Pedro de Toledo, aí usou da pa-
lavra o sr. Benoit Certain que, em vibrante discurso, protestou contra a 
covarde agressão de que foram vítimas os navios brasileiros em águas do 
território nacional e o qual perderam a vida inúmeros patrícios.
Dando vivas ao Brasil, à Bandeira e ao Exército, o povo se dirigiu para o 
teatro Politeama, onde se realizou uma grande sessão cívica de desagravo 
da insólita agressão sofrida pela nossa Marinha por parte da pirataria to-
talitária. Sob aplausos da compacta assistência, dirigiu a palavra ao povo 
o capitão Milton Loreley, que reverberou o estúpido atentado à nossa so-
berania.
 Os manifestantes, finda a sessão cívica, regressaram à Praça Pedro 
de Toledo, onde se dissolveram na maior ordem, dando vivas ao Brasil e ao 
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Exército nacional.
 – Pouco antes do grande comício, a Rádio Jornal dedicou uma irradia-
ção ao fato que tanta indignação ao povo, tendo usado da palavra vários 
oradores.

AS PROVIDÊNCIAS DAS ALTAS AUTORIDADES

 Em virtude do vulto das manifestações de protesto contra as potên-
cias do Eixo, o secretário da Segurança Pública, Sr. Acácio Nogueira, man-
teve-se em constante atividade, tendo ordenado as medidas de ordem 
policial e de natureza política preventivas que a situação aconselhava.
 Pessoalmente, o Sr. Acácio Nogueira, percorreu as ruas centrais da 
cidade, onde as manifestações se faziam sentir com mais intensidade. S. 
Exa. somente regressou ao seu gabinete de trabalho quando todos os ma-
nifestantes se haviam dispersado.
 No período da tarde, o secretário da Segurança recebeu uma comis-
são composta de estudantes da Faculdade de Direito e a diretoria do Cen-
tro Acadêmico XI de Agosto, que comunicaram a realização do comício, às 
18 horas, na Praça da Sé.
 A comissão solicitou providências no sentido de que o tráfego de veí-
culos fosse desviado durante o comício, bem como pediu a cessão de uma 
banda de música da Força Policial para abrilhantar as manifestações. Ainda 
foi solicitada autorização para a instalação de um microfone, para irradia-
ção dos discursos.
 Depois de atender aos desejos dos estudantes, recomendando-lhes 
que se reunissem pacificamente e dentro da ordem, evitando perturba-
ções desaconselháveis, o Sr. Acácio Nogueira pôs-se em conferência com o 
comandante da Força Policial, Sr. coronel Luiz Gaudie Lecy; o superinten-
dente da Segurança Política e Social, major Olinto de França; o diretor da 
Guarda Civil e o comandante da Polícia Especial, com os quais combinou 
medidas especiais de policiamento preventivo e repressivo, a fim de que 
durante o comício  não se registrasse qualquer perturbação da ordem e os 
estudantes pudessem manifestar-se num ambiente de absoluta segurança 
e liberdade.
 A propósito das manifestações de protesto dos estudantes paulistas, 
o Sr. Acácio Nogueira conferenciou, pelo telefone, com o ministro da Jus-
tiça, Sr. Marcondes Filho, a quem informou minuciosamente de todos os 
acontecimentos.
 Também conferenciou o Sr. Acácio Nogueira com o Sr. Interventor 
Federal, Sr. Fernando Costa, pondo o chefe do Governo ao par dos aconte-
cimentos e das medidas postas em prática. O chefe do Executivo paulista 
apoiou plenamente as providências determinadas pelo secretário da Segu-
rança Pública.
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NA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA POLÍTICA E SOCIAL

 Na Superintendência de Segurança Política e Social também se re-
gistrou intensa atividade, tendo o major Olinto de França superintendido 
pessoalmente o serviço de policiamento, auxiliado pelo delegado Ribeiro 
da Cruz, delegados adjuntos e numerosas turmas de inspetores, distribu-
ídas tanto pelas ruas centrais da cidade, quando pelos arrabaldes e zonas 
afastadas, todas com ordem expressa de imprimir qualquer perturbação 
da ordem.
 À tarde, a nossa reportagem esteve no gabinete do secretário da Se-
gurança Pública. Apesar da intensa atividade que vinha desenvolvendo nas 
últimas horas, o Sr. Acácio Nogueira recebeu o repórter atenciosamente, 
fazendo as seguintes declarações:
 “A violência levada a efeito nas águas territoriais brasileiras, contra os 
nossos navios e a nossa gente, não poderia deixar de repercutir profunda 
e dolorosamente, no seio da nacionalidade.
 Foi o coração da Pátria que recebeu a afronta; e o coração da Pátria, 
que é livre, soberano, pacífico e digno, vibrou, numa justa repulsa de in-
dignação, à inominável selvageria.
 A Faculdade de Direito de São Paulo, sagrado relicário das nossas tra-
dições jurídicas, pela sua vibrante mocidade e seus venerandos mestres, 
profligou o ignominioso atentado e vai fazer tremular, nas praças públicas, 
a bandeira do nosso protesto veemente, dentro, porém, dos postulados da 
ordem e respeito absoluto dos direitos alheios, simbolizados na balança 
sugestiva de Themis.
 A Polícia movimentou-se no sentido, porém, de garantir a expansão 
da alma nacional, na sua repulsa justa e irrefreável.
 A alma da Pátria se fará ouvir nos seus queixumes de dor e nos seus 
protestos de dignidade. Os perturbadores da ordem e inimigos da nossa 
segurança interna e externa não encontrarão ambientes às suas finalida-
des inconfessáveis, porquanto povo e autoridade se acham identificados 
a fim de, pacífica e dignamente, verberarem a brutalidade da agressão, 
dando-lhes o exemplo e ao mundo de que o fogo sagrado do Direito e da 
Justiça crepita e se não extingue nessa fornalha imensa de patriotismo e 
fé, que é o nosso grande e estremecido Brasil!”

FALA O MAJOR OLINTO DE FRANÇA

 Também ouvido pela reportagem, o superintendente da Segurança 
Política e Social, fez as seguintes declarações:
 “A Superintendência de Segurança Política e Social, autorizada pelo 
Sr. secretário da Segurança Pública, declara, em face do novo aspecto to-
mado pela agressão que o Brasil acaba de ser vítima, que é obrigação de 
todos aguardarem, tranquilos e confiantes, a ação do Governo que, com o 
seu nunca desmentido patriotismo, saberá ressalvar o interesse da honra 
e dignidade nacionais.
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 Declara, ainda, a Superintendência, que não é objeto de suas cogita-
ções reprimir o sadio e natural patriotismo dos jovens estudantes, mas é 
seu propósito não permitir que elementos estranhos à classe estudantina, 
mais interessados em criar confusão, pratiquem excessos prejudiciais à 
ordem e ao trabalho, sem os quais não é possível a vida deste grande Es-
tado que é a maior oficina do Brasil e o grande Parque Industrial com que 
a nação conta para solver os compromissos assumidos e que, porventura, 
venha a assumir em face da situação internacional.
 A Superintendência concita a todos os bons brasileiros a se manterem 
dentro da necessária disciplina e que reúnam as suas energias para dar ao 
Brasil todo o esforço e dedicação que venha necessitar e pedir no momento 
oportuno”.

Folha dE S. PaUlo (SP) – 19.08.1942

EM FACE DA AGRESSÃO

 O Brasil tem, entre as grandes nações do mundo, as mais honrosas 
tradições diplomáticas, quer no sentido do respeito ao direito, quer no 
do culto à paz. Somos os campeões internacionais do arbitramento, que 
adotamos como norma para a solução dos nossos litígios, prevendo-o nos 
tratados e cumprindo-o em todas a oportunidades da nossa história.
 Mas, ao mesmo tempo, não temos, na nossa vida de povo, a mancha 
de uma capitulação ou de uma covardia. Sempre que, esgotados os meios 
legais e suasórios, o Brasil precisou empunhar sua espada, jamais a de-
sembainhou sem motivo e jamais a reembainhou sem honra.
 Em face das potências totalitárias, mantivemos uma atitude e irrepre-
ensível neutralidade enquanto se tratava de um conflito euro-afro-asiático. 
A partir do momento da insidiosa e brutal agressão nipônica aos Estados 
Unidos, assumimos a postura que as nossas tradições e os nossos deveres 
nos impunham; rompemos relações diplomáticas e comerciais com os pa-
íses do Eixo, autores ou cúmplices do ataque à grande República irmã.
 Dentro da nova situação, a conduta do Brasil foi ainda modelar. Exe-
cutamos todas as nossas obrigações, sem praticar qualquer ato de violên-
cia de que pudéssemos ser acusados, contra os súditos do Eixo.
 Não obstante, começaram imediatamente os atentados contra o Bra-
sil, nos nossos navios que navegavam para os Estados Unidos. E hoje 
estamos diante de crimes afrontosos: mais cinco navios brasileiros foram 
torpedeados por submarinos do Eixo em águas territoriais nacionais, den-
tro pois da nossa própria casa!
 Não desejamos esta conflagração mundial. Em nada contribuímos 
para ela. Assistimos surpresos e tristes ao seu desencadear, sem poder 
contribuir sequer para a sua limitação.
 Estava escrito, porém, que as potências de rapina, depois de haverem 
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assolado a Europa, a África e a Ásia, lançariam seus golpes também contra 
os continentes mais distantes – a América e a Austrália – na sua loucura 
da dominação mundial. Chegou a vez dos Estados Unidos, na agressão 
selvagem de Pearl Harbor. E chegou a vez do Brasil, no afundamento do 
Baependi e mais quatro barcos brasileiros, que navegavam em águas bra-
sileiras, entre dois portos brasileiros.
 Nem mesmo podemos imaginar que intuitos moveram os corsários 
nazistas a esse delito cruel. É possível, entretanto, que na sua formação 
de adoradores da violência, tenham imaginação imaginado que a violência 
nos aterrorizará e nos levará consequentemente a uma atitude de contem-
porizações ou recuos.
 Se foi, enganaram-se na sua psicologia primária de devotos da força, 
que à força confiam a solução de todos os problemas. O golpe despertou 
reações que já agora não sabemos a que limites irão ter, este gigante pací-
fico, que é o Brasil, enrija os músculos, afia as armas e, com o poder de im-
provisação que lhe deu todas as suas vitórias no passado, enfrentará a si-
tuação para outros triunfos no futuro. Somos quarenta milhões de homens 
capazes de milagres que já muitas vezes foram realizados e que, desta vez 
também, ainda evidenciarão que o nazi-nipo-fascismo errou quando supôs 
que nos amedrontaria quando o que fez foi lançar-nos uma provocação.
 O nosso destino está sendo traçado em episódios da grande tragédia 
mundial, por atos independentes da nossa vontade. Podem as nações uni-
das estar certas, porém, e podem as potências totalitárias convencer-se 
de que, no que nos couber, saberemos ser dignos do nosso momento his-
tórico. Os próprios acontecimentos se encarregarão de dar corpo e alma à 
solidariedade e coesão do povo brasileiro, infundindo-lhe magicamente o 
ímpeto combativo que não estava ausente, estava apenas adormecido no 
fundo do nosso ser.
 Não podemos prever que páginas escreveremos na epopeia da luta 
das democracias, que representam a dignidade humana, contra o totalita-
rismo, que é a expressão das forças infernais da conquista, da escraviza-
ção e do asselvajamento do mundo. O que sabemos é que essas páginas 
serão, em sua essência, páginas de honra e de glória.
      __

A BRASILIDADE DE SÃO PAULO

 No momento em que os paulistas tiveram notícia dos atos de pira-
taria barbaresca dos corsários do Eixo contra navios brasileiros em águas 
nacionais, nesse mesmo momento seu patriotismo se levantou em mani-
festações varonis de protesto. São Paulo deu assim, instantaneamente, tão 
depressa teve motivo, uma demonstração concreta e indiscutível da sua 
brasilidade.
 Poderia parecer que a existência de grandes massas alienígenas em 
São Paulo teria rarefeito as nossas virtudes cívicas. Esqueceram, os que 
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assim pensaram, que onde há atrito há calor. E é esse calor, gerado na vida 
cotidiana, que tempera o paulista na luta pela preservação da nacionalida-
de neste rincão sobre todos abençoado. Vivemos na trincheira, defendendo 
a língua, as tradições, o ideal que Piratininga pôs a serviço do Brasil nas 
auroras da Pátria brasileira.
 Não somos buliçosos nem agitados porque temos confiança em nos-
sa força. Em sendo necessário, porém, marchamos firmes, em reta, para 
o alvo visado. Hoje, o alvo é este: afirmar perante o mundo que o povo 
brasileiro quer sobreviver livre ao choque entre as democracias e os to-
talitarismos. E, para sobreviver, deseja a vitória das nações unidas, que 
abaterão as potências de rapina, inimigos natos do direito das gentes e da 
liberdade dos povos.
 Não há mais divisões. Brasileiros de todas as origens em São Paulo 
são só e unicamente brasileiros, na hora em que é preciso repelir e castigar 
a agressão nazi-fascista. Se díscolos aparecerem, serão réprobos sob os 
nossos anátemas. E a punição não tardará implacável sobre a cabeça do 
díscolo, que, se aqui não nasceu, será um ingrato, ou, se aqui nasceu, será 
um traidor.
 Não há neutralidade entre o direito e o crime. Não há escola entre a 
pátria e o inimigo.
 Já sabíamos que a sorte do Brasil se jogava nas montanhas do Cáu-
caso, nos areais da Líbia, no estreito de Dover, nas ilhas Salomão. Os sub-
marinos do Eixo advertem-nos de que se decide mesmo nas nossas águas 
territoriais.
 Aceitemos o desafio para enfrentar a provocação.

o dIa (Pr) – 19.08.1942

“O TIRANO NAZISTA FERE A ALMA DO BRASIL”

MANIFESTAÇÕES VEEMENTES DE PROTESTO EM TODO O PAÍS
      __

NO RIO DE JANEIRO

RIO, 18 (Do Correspondente Especial) – Os vespertinos locais divulgam 
manchetes como estas: “Os punhos totalitários nas costas brasileiras. A 
guerra perversa e indiscriminada do tirano nazista fere de novo a alma do 
Brasil”.
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EM SÃO PAULO

S. PAULO, 18 (Do Correspondente Especial) – Os jornais locais divulgam 
edições extraordinárias sobre os torpedeamentos dos navios nacionais, 
tendo o fato causado indignação sem par em toda a população. Os estu-
dantes promoveram reuniões, verberando os processos fascistas dos trai-
çoeiros afundamentos.

EM PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE, 18 (Do Correspondente Especial) – Realizaram-se gran-
des manifestações de protesto frente aos jornais porto-alegrenses. O povo 
mostra-se revoltado ante as notícias recebidas.
      __

RIO, 18 (Do Correspondente Especial) – Toda a imprensa matutina refe-
re-se indignadamente à nova agressão inqualificável do Eixo contra cinco 
navios brasileiros, em águas costeiras dos estados da Bahia e Sergipe. Os 
periódicos publicam em lugar destacado, nas primeiras páginas, com gran-
des títulos, as notas oficiais, nas quais se comunica o afundamento dos na-
vios Baependi e Aníbal Benévolo, do Loide Brasileiro, Araraquara e Arará, 
do Loide Nacional e Itagiba, da Cia. de Navegação Costeira. Também des-
tacam a parte da nota oficial, na qual se anuncia que “não ficarão impunes 
os crimes perpetrados contra as vidas e os bens brasileiros”.

RIO, 18 (Do Correspondente Especial) – O carioca, habitualmente alegre, 
deixa transparecer sua fisionomia triste. Em cada ambiente popular se 
nota aquele ar triste dos que sofrem a morte dos irmãos, vítimas inocentes 
da barbaria inominável dos fascistas. Desde o amanhecer, o povo trabalha-
dor que se dirigiu para as fábricas, procurava sofregamente nas bancas os 
jornais divulgadores da situação. Custava-lhes acreditar que os covardes 
assassinos fascistas chegassem ao extremo de atacar os indefesos brasi-
leiros. Horas depois, o povo percorria as ruas principais, como aliás ainda 
percorre no momento em que escrevemos, e onde falam os populares anô-
nimos, ressaltando a alma sangrada dos pais, mães, irmãos e filhos sacri-
ficados pelos abutres totalitários. As notícias que chegam do salvamento 
dos náufragos causam satisfação em todos os lares, como se fossem seus 
próprios filhos que se salvassem. Essa alma brasileira que vibra democra-
ticamente, certa está de que sua causa é justa. Os criminosos terão o cas-
tigo merecido com a vitória das democracias. E os quinta-colunistas e seus 
cúmplices igual sorte terão.
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APÓS TORPEDEAR O BAEPENDI EMITIU S.O.S 
PARA ATRAIR OS DEMAIS

RIO, 18 (Do Correspondente Especial) – No afundamento dos cinco navios 
brasileiros por submarinos totalitários que vimos noticiando há um detalhe 
que merece especial registro, pois reflete a suprema covardia dos nossos 
inimigos diante das nossas indefesas unidades mercantes duma nação pa-
cífica por tradição, mas guerreira também quando preciso. Depois do ata-
que ao Baependi, perpetrado como sempre traiçoeiramente, o submarino 
do Eixo começou a expedir S.O.S. para atrair os demais navios afundados 
os quais foram assim colhidos na infame cilada.

      __

UM VOTO DE PESAR NO SUPREMO TRIBUNAL

RIO, 18 (Do Correspondente Especial) – Ao iniciar-se hoje a sessão do Su-
premo Tribunal Federal, o ministro Bento Faria requereu que constasse na 
ata um voto de profundo pesar pelos brasileiros civis ou militares, vítimas 
dos torpedeamentos dos submarinos fascistas, sendo unanimemente apro-
vado.

      __

NAVIOS DE GUERRA PRÓXIMOS AO LOCAL

RIO, 18 (Do Correspondente Especial) – Noticia-se aqui que navios de 
guerra acham-se nas proximidades do local onde ocorreu o ataque ao Bae-
pendi e que foram cientificados do fato, teriam iniciado rigorosa caçada ao 
submarino nazista, estabelecendo com bombas de profundidade um cerco 
do qual se acredita que o mesmo não tenha espado.

      __

O PRIMEIRO CASTIGADO

RIO, 18 (Do Correspondente Especial) – A primeira manifestação de indig-
nação popular contra os torpedeamentos e afundamentos causados pelos 
submarinos do Eixo foi praticado por um grupo de brasileiros contra a re-
sidência do alemão Henrich Beabe. A residência foi apedrejada, contando 
os apedrejadores com o apoio de quantos tiveram conhecimento do fato.
      __

RIO, 18 (Do Correspondente Especial) – Urgente – Milhares de brasileiros, 
que percorriam as ruas da cidade empunhando a bandeira brasileira e can-
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tando o Hino Nacional, se dirigiram ao Palácio Guanabara, onde, por mais 
de meia hora, fizeram calorosas manifestações ao chefe do Governo.
 O presidente Getúlio Vargas, vivamente emocionado, embora ainda 
no período de convalescença, chegou até a sacada, pronunciando, então, 
vibrante discurso, dizendo que bem compreendia o sentimento de pesar 
e de exaltação patriótica que, no momento, enchiam aqueles corações vi-
brantes.
 Todos os brasileiros deviam participar desses sentimentos e, ao mes-
mo tempo, da revolta e indignação com que foram os nossos navios colhi-
dos por um ato de pirataria.
 Nada tínhamos feito para que os nossos navios mercantes, fazendo o 
percurso das linhas do litoral, fossem agredidos e afundados, perecendo os 
marinheiros que os conduziam e até soldados.
 Tudo isso não pode ficar impune.
 Os navios pertencentes aos países agressores seriam incorporados 
ao patrimônio brasileiro para pagamento dos prejuízos causados; os bens 
dos súditos do Eixo, adquiridos no Brasil, essa grande terra que lhes deu 
hospitalidade, e onde fizeram fortuna, seriam também responsáveis.
 Os quinta-colunistas, os espiões, todos aqueles que traíssem os in-
teresses brasileiros, e que teriam sido os denunciantes da partida dos na-
vios afundados, todos os que houvessem trabalhado contra os interesses 
da Pátria, todos esses cujos países nos querem cortar as vias marítimas, 
iriam, de enxada, de pás e picaretas ao ombro cortar estradas no interior 
do Brasil.
 Terminou o presidente Vargas, falando diretamente aos manifestan-
tes, para que estes regressassem aos seus lares, com a consciência tran-
quila e a cabaça erguida, levando aquela bandeira, que era a flâmula da 
esperança, e que deveria significar para todos que as ocorrências contra as 
quais protestavam não podiam afetar o Coração do Brasil, porque o Brasil 
é imortal.

o GloBo (rJ) – 19.08.1942

PARTEM SOCORROS PARA OS NÁUFRAGOS 

 Em nossa última edição de ontem noticiamos que um piloto da FAB, 
sobrevoando o litoral sergipano, avistara, em uma de suas praias, um gru-
po de pessoas que lhe pareceram estar abandonadas e aparentemente 
desabrigadas, supondo-se de que se trate de náufragos dos vapores brasi-
leiros torpedeados. 
 Mais tarde a nossa reportagem apurou que o interventor Maynard Go-
mes, de Sergipe, tendo conhecimento do fato tomara imediata providên-
cias, no sentido de enviar socorros para os náufragos, partindo de Aracaju 
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várias embarcações com destino à praia onde se achavam as vítimas do 
covarde atentado dos submarinos alemães. 
 Até o presente momento não se conhece o resultado da busca. Toda-
via, aguardam-se nesta capital melhores detalhes sobre o fato, havendo 
muitas esperanças de que os náufragos tenham sido encontrados.

UNÂNIME E SEM RESERVAS O PROTESTO DAS AMÉRICAS

PANAMÁ, 19 (A. P.) – O Star Herald diz, em editorial: O afundamento dos 
navios brasileiros provoca dias de indignação geral e de consternação na 
América Latina. Não há absolutamente explicação para a destruição de na-
vios exclusivamente entregues ao tráfego costeiro. É a ilegalidade levada 
ao extremo. A indignação e o protesto de toda a América são unânimes e 
sem reservas.

É MAIS UM ATO DESUMANO E ILEGAL DO EIXO

WASHINGTON, 19 (U. P.) – De acordo com o que asseguram os círculos au-
torizados desta capital, o afundamento dos cinco navios brasileiros por um 
submarino do Eixo nas águas do Brasil criará uma grave situação entre o 
país ofendido e o Reich. Os citados círculos dizem que o Brasil nunca havia 
protestado anteriormente, ante o Reich, pelo afundamento de seus navios 
porque conhecia perfeitamente o fato de que os alemães, atacando a na-
vegação mundial sem discriminação, nenhuma satisfação costumavam dar.
Por outro lado, os referidos círculos dizem que ignoram se o Brasil decla-
rará ou não guerra ao Eixo, frisando que o assunto é de única e exclusiva 
competência do governo brasileiro.

O POVO DEVE RECOLHER-SE ÀS 23 HORAS

A POLÍCIA BAIXA NOVAS INSTRUÇÕES DE EMERGÊNCIA PARA A 
VIDA NOTURNA DA CIDADE

 A Chefatura de Polícia do Distrito Federal distribuiu, por intermédio da 
Agência Nacional, a seguinte nota:
 “Para garantir a tranquilidade pública e em defesa da população, cuja 
excitação está sendo explorada por pessoas de intuitos inconfessáveis, a 
Chefatura de Polícia tomou, até segunda ordem, as seguintes deliberações:
 1. Os bares e botequins da cidade cerrarão suas portas às 20 ho-
ras.
 2. A população se deverá recolher até 23 horas. Entretanto, todos 
quantos forem obrigados, em virtude do seu horário de trabalho, a perma-
necer fora das residências, depois da hora estipulada, não estão incluídos 
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nestas instruções, devendo, porém, justificar-se sempre que as autorida-
des o exijam.
 3. As diversões de toda espécie terminarão às 22 horas.
 4. A Polícia apela para o povo a fim de que lhe facilite a ação em 
seu próprio benefício.”

      __
 
 A Solidariedade Brasileira de Cultura Inglesa suspendeu durante o dia 
de ontem as suas atividades, fechando a sede.

      __

O PESAR DOS PEQUENOS JORNALEIROS

 Numa demonstração de que não foram os que menos sentiram o 
rude golpe que a nação brasileira acaba de sofrer, os pequenos jornaleiros, 
unindo-se à dor e ao luto nacional, levantaram-se mais cedo hoje e assisti-
ram à missa das 5 e trinta minutos, no Mosteiro de São Bento, em intenção 
das vítimas da lamentável catástrofe. Os pequenos jornaleiros dirigiram-se 
àquele templo, em marcha silenciosa, conduzindo a Bandeira Nacional or-
nada de crepe.

SUSPENSA A REUNIÃO DE HOJE, NO CLUBE DAS VITÓRIAS-RÉGIAS

 Associando-se às manifestações de pesar causadas pelo brutal aten-
tado de que foi vítima o nosso país, o Clube das Vitórias-Régias resolveu 
suspender a sua habitual reunião, marcada para hoje. Ainda em atenção 
ao mesmo motivo, resolveu a sua diretoria que a instituição tome luto por 
quinze dias.

O POVO FORÇA O FECHAMENTO DE DOIS CINEMAS

 Na Rua Arquias Cordeiros, no Méier, estavam, ontem, à noite, fun-
cionando os cinemas Para Todos e Mascote, quando a multidão deles se 
aproximou e protestou contra essa atitude contrária aos sentimentos da 
maioria.
 Como os protestos continuassem, o comissário Conceição, do 22º 
distrito policial, compareceu ao local e mandou que os cinemas desses por 
terminadas as suas sessões e fechassem as suas portas.
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O PESAR DA COMISSÃO DE DEFESA POLÍTICA DO CONTINENTE

MONTEVIDÉU, 19 (A. P.) – A Comissão Interamericana de Defesa Política do 
Continente enviou ao presidente Getúlio Vargas uma mensagem das mais 
profundas condolências pelo afundamento de navios brasileiros, exprimin-
do ao mesmo tempo um apelo ao público para um protesto veemente.
 Foi enviada uma mensagem semelhante ao presidente Baldomir, por 
motivo do afundamento do vapor uruguaio Maldonado, juntamente com 
um protesto pelo aprisionamento do respectivo comandante.

MANIFESTAÇÕES CONTRA O CLUBE GERMÂNIA

 Numerosíssimo grupo de populares, cerca das 24 horas, aglomerou-
-se em frente ao Clube Germânia, na Rua Dias Ferreira, manifestando-se 
contra o Eixo.

NO BAR DELÍCIA

 Deixando o Clube Germânia, os populares, entoando o Hino da Pátria, 
se dirigiram ao Bar Delícia, na Rua Ataulfo de Paiva, 306 e de propriedade 
de um alemão. Nesse bar os manifestantes repetiram as manifestações 
patrióticas contra o Eixo.

UM OPERÁRIO BALEADO

 Quando tomava parte nas manifestações populares contra os totali-
tários, saiu ferido a bala na perna direita o operário Waldir Francisco dos 
Santos, residente na praia do Pinto, S/N.
 O ferido foi medicado no Hospital Miguel Couto, retirando-se após os 
curativos.

PRESO ONZE ALEMÃES NUMA PENSÃO NA RUA CÂNDIDO MENDES

 A Polícia prendeu, ontem, à noite, na Pensão Hamburgo, na Rua Cân-
dido Mendes, nº 84, onze cidadãos germânicos, como suspeitos de ativida-
des contrárias à segurança nacional.
 Depois que os investigadores da Polícia se retiraram, levando os pre-
sos, uma multidão de curiosos fez ruidosa manifestação contra a pensão. 
Nos muros, populares desenharam a figura de Hitler levantando com o 
braço esquerdo um pesado altere, enquanto procurava erguer do solo, com 
o braço direito uma bola que, no desenho, representava o mundo, tendo a 
legenda: “Ele pensa que dominou o mundo...”
 Ao lado, via-se o desenho de um caixão, no qual estava escrito “Ber-
lim”, e mais abaixo: “Aqui jazem os seus heróis...”
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SOBREVIVENTE DO AFUNDAMENTO DO ARARAQUARA – 

NENHUMA NOTÍCIA DO ESPOSO E DOS FILHINHOS

 A única sobrevivente de passageiros do Araraquara, Alaíde de Lemos 
Cavalcante, identificada, é esposa do suboficial do Exército Antônio Lins 
Cavalcante, que servia no 3º Batalhão do 5º Regimento de Infantaria, se-
diado em Lorena. Recentemente aquela unidade foi transferida para Recife, 
tendo o militar embarcado para o Rio de Janeiro, hospedando-se no Hotel 
Minas e São Paulo, na Praça da República nº 199, no apartamento 71. Dias 
depois, chegou a família do suboficial, que residia em Lorena no estado de 
São Paulo.
 A família era composta de esposa e de três filhos, Antônio de 11 anos, 
Hélio de 9 e Noêmia de 20 meses de idade.
 Alguns dias, após a chegada da família, veio a ordem de embarcar no 
Araraquara a fim de seguir viagem. 
 A mulher e as crianças também embarcaram com o inditoso chefe, 
para sofrerem a brutal agressão e sucumbiram.
 Resta agora, a pobre mulher, não se sabendo do paradeiro dos demais 
membros da família.

Jornal do BraSIl (rJ) – 19.08.1942

INTIMIDAÇÃO AO CONTINENTE

 A opinião pública foi rudemente impressionada com o golpe desferido 
contra nossa navegação em plenas águas territoriais do Brasil. O objetivo 
dos imperialistas é demais conhecido. Eles pretendem intimidar o país, 
fazendo uma de suas demonstrações de força com caráter punitivo. Estão 
eles se vingando em nós da atitude, assumida por todo o Continente, de 
repulsa aos métodos de violência para dirimir conflitos internacionais.
 A América não tolera guerra de conquistas, venha sob múltiplos dis-
farces e justificativas. A América repugna que os mais fortes, material-
mente, se arroguem o direito de impor a sua vontade, marcando rumo aos 
destinos de povos soberanos.
 Para viver sob o guante da força, sob o terror de represálias, os povos 
livres preferem o aniquilamento e para que esta não venha das mãos da 
tirania, que se arroga um estado de superioridade para submeter povos 
e nações, a América está unida, disposta a tudo fazer para não se deixar 
abater.
 A atitude do Continente não visa este ou aquele, não guarda preven-
ção contra nenhum povo. Apenas existe nela o desejo de não se deixar 
colher de surpresa, de não vender por um prato de lentilhas a sua indepen-
dência e liberdade.
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 Conquistada a soberania no passado, os povos livres unem-se para 
defendê-la no presente contra quem quer que se atreva a saltar as frontei-
ras do Continente. A atitude da América é puramente defensiva, não tem 
por objetivo atravessar-se no caminho dos conquistadores, desde que o 
seu ímpeto fique circunscrito à sua órbita de influência no Velho Mundo.
 Mas, desde o momento em que os agressores desproporcionaram 
os seus planos na medida das vitórias obtidas, todos os povos, que ainda 
estavam fora do alcance de suas poderosas armas, foram compelidos a se 
coordenarem, a fim de não terem a mesma infortunada sorte de outros, 
que se desacautelaram, ouvindo o canto da sereia imperialista.
 A atitude do Brasil é de fidelidade ao seu passado, à sua tradição, 
como célula, que é, do vasto organismo do Novo Mundo. Com ele vivere-
mos, com ele pereceremos, pois na América não há nenhum país que possa 
viver sob o terror, constantemente ameaçado de perder a sua soberania.

O SENTIMENTO DO BRASIL

 O Brasil viveu, ontem, horas profundamente sentidas.
 De começo, a população, surpreendida pela brutalidade inominável 
do atentado eixista, sentiu-se estarrecida.
 E a violência do golpe, traiçoeiro e tremendo, prostou-a em imensa 
tristeza e apatia.
 Mas a reação não se fez tarde. E poucas horas depois, do Rio Grande 
ao Amazonas, todos os espíritos se conjugaram em demonstrações vibran-
tes de protesto.
 A alma do Brasil reviveu os seus dias áureos de gloriosa exaltação 
cívica.
 Homens, mulheres, moços das academias, alunos dos colégios, meni-
nos das escolas, jovens e anciãos, todos, sem discrepância de cor, crença 
ou credo político, se irmanaram em legítima revolta contra a hediondez do 
ultraje feito à nossa soberania, à injúria atirada à nossa Bandeira.
 No Rio, cérebro e coração do Brasil, essa revolta alcançou nível ina-
tingido até agora.
 De começo, as manifestações se fizeram em pequenos grupos até 
que, à noite na Praça Marechal Floriano, dezenas de milhares de pessoas 
de ambos os sexos e todas as idades se reuniram para ouvir a palavra dos 
oradores, no meeting promovido pela mocidade acadêmica.
 Concorrência excepcionalíssima e o entusiasmo trepidante da multi-
dão transformaram o protesto duma classe na eclosão dos anseios de toda 
aquela imensa mole humana que, entre aclamações ao Brasil e ao Chefe 
do Governo, aplaudia, delirante, os intérpretes dos seus pensamentos.
 E falaram acadêmicos, professores, jornalistas, populares, todos con-
denando o vandalismo dos inimigos da cultura e da civilização e reafirman-
do a decisão do Brasil de defender, a qualquer preço, a soberania e a honra 
nacionais.
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 E o dia de ontem inscreveu-se, assim, na vida brasileira, ao mesmo 
tempo, como um dia de luto e um dia de glória.
 Dia de luto, pela desgraça das vidas perdidas; dia de glória, pela re-
fulgência da reação cívica do povo, que recolheu com confiança os aplau-
sos do Sr. Getúlio Vargas, expressando a certeza de que honraremos as 
nossas tradições de povo altivo e nobre reagindo na justa medida, contra 
as ofensas com que os totalitários nos insultaram em audacioso desafio.
 Nós, que ontem asseveramos estar certos de que o civismo do povo 
explodiria veemente e que a ação do Governo seria eficaz, rejubilamos-nos 
em poder, hoje, registrar que, de fato, assim aconteceu.
 Resta assinalar, como expressão da nossa cultura, da índole ordeira 
da nossa gente e do alto espírito de inteligência e tolerância das autorida-
des encarregadas de manter a ordem pública, que, salvos pequenos inci-
dentes inevitáveis e sem relevo, todas as vibrantíssimas manifestações de 
ontem transcorreram em perfeita ordem.
 E os inimigos internos e externos devem colher das lições de ontem 
claros ensinamentos.
 O cálix de sacrifícios que nos foi imposto transbordou.
 E a ação reparadora e repressora vai ter lugar agora.
 Assim o prometeu o Chefe do Governo; assim o deseja o povo brasi-
leiro. Assim será para honra nossa.

       __

VIBRA O BRASIL DE INDIGNAÇÃO EM FACE DA NOVA AGRESSÃO 
NAZIFASCISTA

O POVO DEMONSTRA SUA SOLIDARIEDADE AO CHEFE DO GOVERNO 
E ESTE EM BREVE DISCURSO DECLARA QUE OS ATENTADOS CONTRA 
A SOBERANIA NACIONAL NÃO FICARÃO IMPUNES

UNIDA, TODA A AMÉRICA PARTILHA DA REVOLTA PROVOCADA PELO 
AFUNDAMENTO DOS NAVIOS BRASILEIROS – 
A REAÇÃO NOS ESTADOS

 A revoltante covardia nazifascista, torpedeando vários navios da nos-
sa Marinha Mercante, utilizados no transporte de passageiros entre os por-
tos do nosso litoral, está fazendo a Nação Brasileira vibrar de indignação.
 Hitler e seus satélites desconhecem, por certo, o sentimento patrió-
tico da nossa raça que sempre se manteve una e coesa ante as agressões 
estrangeiras, em demonstrações exuberantes de bravura, como tão bem 
atestou os feitos épicos de Vidal de Negreiros, do índio Camarão, de Bar-
roso, Tamandaré, Osório, Caxias e tantos outros cuja memória recordamos 
sempre cheios de orgulho.
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 “Ordem e Progresso” é o lema da nossa Bandeira e não queríamos 
apenas uma coisa e outra para galgar, no concerto das nações, um posto 
de destaque, trabalhando pacificamente por entre demonstrações de cor-
dialidade e de solidariedade humana. 
 Os inimigos da civilização, porém, assim não compreendem e repe-
tem suas agressões.
 Não tememos, no entanto, o desafio, e o mundo verá que deste lado 
do Atlântico existe um povo que sabe repetir, quando necessário, os feitos 
heroicos de que está cheia a sua história.
 E as demonstrações de ontem não deixam dúvidas quanto à atitude 
que a Nação Brasileira tomará em tão grave emergência.

OS PASSAGEIROS E TRIPULANTES DO 
BAEPENDI E ANÍBAL BENÉVOLO

 A tripulação do vapor Baependi, do Loide Brasileiro, era constituída 
de sessenta e sete homens. Quanto aos passageiros, estavam assim dis-
tribuídos: 153 militares e mais 52 pessoas, embarcadas nesta capital; 15 
no porto de Vitória e 11 no porto da Bahia.
 O vapor Aníbal Benévolo, também do Loide Brasileiro, saiu desta ca-
pital com 63 homens de tripulação e 76 passageiros, tendo recebido mais 
um passageiro em Vitória e dois na Bahia.
 O comandante efetivo do Aníbal Benévolo é o Sr. Pedro Gonçalves 
Perdigão, que deixou de seguir viagem por motivo de moléstia. Ao saber 
do torpedeamento do seu navio, declarou aos jornalistas que estava pro-
fundamente pesaroso, porque desejava participar dos mesmos dissabores 
dos seus companheiros.

TRIPULAÇÃO DO ANÍBAL BENÉVOLO

 O Aníbal Benévolo partiu do Rio de Janeiro com a seguinte tripulação: 
Henrique Mascarenhas Silveira, comandante; Manuel Duarte Cordeiro Fi-
lho, imediato; Hélio Correia de Oliveira, 1º piloto; José Furtado Soares de 
Meireles, 2º piloto; Matias Bandeira de Morais, 1º rádio; Hugo Pedro krapp, 
2º rádio; Osório França, médico; Servulo da Costa, conferente; Firmino Pe-
reira da Silva, mestre; Antônio de Almeida, carpinteiro; Júlio Alexandre de 
Carvalho, marinheiro; José Rodrigues dos Santos, marinheiros; Cristóvão 
de Deus Oliveira, marinheiro; Amintas Ascendino dos  Santos, marinheiro; 
João Joaquim Sérgio, marinheiro; Manuel Nunes da Silva, moço; José An-
tônio de Almeida, moço; José Bonfim da Hora, moço; Antônio Ferreira de 
Alcântara, moço; Francisco Fernandes, moço; Heliodoro de Holanda Caval-
cante, 1º maquinista; Raimundo Lira de Azevedo, 2º maquinista; Mariano 
Costa, 3º maquinista; José Gonçalo Duarte Lira, 4º maquinista; Thiago 
José da Silva, c. foguista; Manuel Vieira dos santos, c. foguista; Josau de 
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Brito, c. foguista; José Evaristo Gomes Filho, c. foguista; Valdomiro Pinhei-
ro, c. foguista; Pedro Paulo Motra, foguista; Inocêncio Alves dos Santos, 
foguista; João Laurentino da Silva, foguista; Olavo Pereira da Cruz, foguis-
ta; Zacarias Alves, carvoeiro; Anturos Manuel da Luz, carvoeiro; Inocêncio 
Severino dos Santos, carvoeiro; André Gomes da Sena, carvoeiro; Manuel 
Severino da Silva, carvoeiro; Calmon Ferreira da Silva, carvoeiro; Antô-
nio Santana Ferreira, carvoeiro; Manoel Vangeloti, 1º comissário; Maurício 
José Findenfeld, 2º comissário; Firmino Gomes da Silva, 1º cozinheiro, 
Aristides Matos dos Santos, 2º cozinheiro, Ernesto de Azevedo Silva, 2º 
cozinheiro; José Muniz de Bahia, conforme memorando nº 88 do D. N.
 É possível que em outros portos tenha havido alguma alteração, que, 
até ontem, todavia, não tinha sido comunicada ao Loide Brasileiro.

      __

NOVA MANIFESTAÇÃO À NOITE AO PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Falando ao povo, o Comandante Amaral Peixoto anuncia o afun-
damento de um submarino alemão no mesmo local onde forma 
torpedeados os navios brasileiros

 Indescritível o entusiasmo em Sergipe, pelo feito da aviação das Na-
ções Unidas.
 Constituiu um espetáculo soberbo de patriotismo o grande comício 
realizado ontem, à noite, nas escadarias do Teatro Municipal, de apoio ao 
Chefe do Governo e repulsa ao Eixo.
 Muito antes da hora marcada para o início do importante meeting, já 
era grande o número de populares que estacionavam nas imediações do 
local onde o mesmo se ia realizar, demonstrando, mais uma vez, a repulsa 
do povo brasileiro pelos ataques sofridos pelo Brasil de parte dos agres-
sores do Eixo. Às 20 horas, uma multidão calculada em mais de 10.000 
pessoas enchia literalmente a parte da Praça Marechal Floriano Peixoto 
fronteira ao nosso principal teatro.
 Abrindo a grande sessão de protesto, falou o presidente da União dos 
Estudantes do Brasil, promotora da manifestação. Em vibrante oração ma-
nifestou a revolta que vem causando nos meios estudantis os atentados 
dos piratas do Eixo, que assaltam indefesos navios mercantes e, depois de 
acentuar que toda a mocidade brasileira cerra fileiras nessa manifestação 
de repulsa aos agressores, encerrou o seu discurso com uma profissão de 
fé no futuro e nos destinos do Brasil. A seguir usaram da palavra vários 
oradores.
 Durante o comício o povo queimou indignado uma bandeira nazista.
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      __

COMO TERMINOU O MEETING NA PRAÇA MARECHAL FLORIANO

 Quando terminou o grandioso meeting da noite de ontem, na Praça 
Marechal Floriano, o povo resolveu ir até o palácio Guanabara homenagear 
o Presidente da República.
 O adiantado da hora não recomendava, todavia, a manifestação, e 
por isso quando a multidão já se encontrava no Largo da Glória, o coronel 
Etchigoyen, chefe de Polícia, dirigiu-se à grande massa popular e solicitou 
a desistência daquele propósito.
 Agindo com serenidade e brandura, como o fizera aliás várias vezes 
durante o dia, o chefe de polícia conquistou mais uma vez a simpatia po-
pular, e teve os seus desejos acatados entre aclamações.
 Voltaram então os manifestantes até a Praça Marechal Floriano, onde 
o coronel Etchigoyen encerrou o comício.

O DISCURSO DO CHEFE DE POLÍCIA

 Subindo as escadarias do Teatro Municipal entre vivas da multidão, o 
chefe de Polícia pronunciou interessante discurso que a seguir resumimos. 
Começou S. Ex.ª dizendo: “ Nunca mais esquecerei a vossa conduta no dia 
de hoje.
 Confiei que o povo carioca compreenderia a delicada situação e se 
portaria à altura das suas tradições.
 Acabais de dar prova provada do que eu havia afirmado.
 Em nome de S. Exa. o Presidente da República eu vos agradeço essa 
prova de confiança, de estima e de respeito.
 Depois desta demonstração que acabais de me dar tenho o direito de 
vos exigir outra e esta não em honra ao chefe do Governo e nem tão pou-
co ao modesto chefe de polícia, mas sim a vossa própria homenagem e de 
confiança em vós mesmos.
 Peço-vos um viva ao Brasil e o vosso regresso aos vossos lares para 
dizer às vossas famílias que temos autoridades que se preocupam com os 
destinos do Brasil e com o vosso próprio destino.
 Viva o Brasil”.
 O povo aclamou então com grande entusiasmo o Sr. Getúlio Vargas e 
o chefe de Polícia.
 E assim terminou o imenso comício da noite de ontem na Praça Mare-
chal Floriano.
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NO GUANABARA NOVAMENTE

 O povo, muito embora tenha prometido ao chefe de polícia dispersar a 
manifestação no local do seu início, resolveu mais tarde, impulsionado por 
um grande entusiasmo cívico, dar uma nova demonstração de solidarieda-
de ao chefe do Governo e, às 22:30 horas, os estudantes, acompanhados 
pelo povo, se dirigiram ao Palácio Guanabara, “cantando o Hino Nacional e 
dando vivas ao Brasil, entre as mais estrepitosas aclamações ao presidente 
Getúlio Vargas.
 A Rua Pinheiro Machado ficou repletíssima de uma entusiástica massa 
popular que ali, donde o início do comício, aguardava os jovens manifes-
tantes para se solidarizarem com as homenagens ao presidente Getúlio 
Vargas.
 O povo foi recebido, à porta do Palácio Guanabara, pelo ministro Mar-
condes Filho, interventor Ernani do Amaral Peixoto e senhora Darci Vargas 
e pessoas de sua família, capitão Garcia de Souza, oficial de serviço, e por 
outras altas autoridades civis e militares. De início, o acadêmico Pais Leme, 
na qualidade de presidente da União Nacional dos Estudantes, dirigiu-se 
ao povo para lhe explicar que o presidente Getúlio Vargas, em virtude do 
seu excesso de trabalho, durante o dia e do adiantado da hora, já se en-
contrava em seus aposentos, mas que designara o Ministro da Justiça para 
recebê-los e, em seu nome, agradecer a homenagem.

A PALAVRA DO SR. MARCONDES FILHO

 O Sr. Marcondes Filho, em rápidas palavras, dirigiu-se ao povo, di-
zendo que nada mais significativo para expressar o seu sentimento do que 
o “V” da Vitória, que todos empunhavam. E que também, com o “V”, da 
Vitória, que todos ali desejavam, era escrito o nome de Vargas. Era assim, 
aquela manifestação um símbolo, porque o “V” da vitória que vinha ao en-
contro da residência do outro “V”, o de Vargas.
 O Sr. Marcondes Filho, depois de acentuar a absoluta solidariedade do 
povo com o Presidente da República afirmou que todos podiam regressar a 
seus lares tranquilos, na certeza de que a soberania nacional seria defen-
dida, a todo o transe, pelo Chefe do Governo e que, mais do que nunca, o 
povo podia contar com a ação enérgica e justa do Presidente da República.

AFUNDADO UM SUBMARINO ALEMÃO NO MESMO LOCAL ONDE FO-
RAM TORPEDEADOS OS NAVIOS BRASILEIROS

 O povo solicitou, então, que o Interventor do estado do Rio dirigisse 
a palavra. O Sr. Amaral Peixoto, depois de concitar os brasileiros a cerrar 
fileiras em torno da unidade nacional, conclamou-o a confiar no governo, 
na sua serenidade e sua energia. Anunciou, então, que tinha uma notícia a 
dar, em primeira mão: o afundamento à tarde, de um submarino do Eixo, 
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em águas brasileiras, no mesmo local em que foram torpedeados os cinco 
navios brasileiros. As classes armadas brasileiras, o glorioso Exército de 
Caxias, a Armada de Tamandaré e a Aeronáutica, saberiam, mais uma vez, 
corresponder à confiança do povo brasileiro.
 E os manifestantes, cantando o Hino Nacional, se retiraram, na maior 
ordem, dando novos vivas ao presidente Getúlio Vargas.

INDESCRITÍVEL O ENTUSIASMO EM SERGIPE 
PELO FEITO DA AVIAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

ARACAJU, 18 (A. N.) – Às primeiras horas da manhã de hoje, chegou a esta 
capital um avião americano comandado pelo oficial Thomas Callan, tendo 
sua tripulação visitado o interventor Maynard Gomes e convidado a sobre-
voar a zona onde, possivelmente, se verificaram os bárbaros atentados às 
nossas unidades mercantes. Instantes depois o referido oficial da valorosa 
aviação naval da grande nação americana teve conhecimento de haver o 
capitão-tenente Jack Lacey, comandante de um aparelho norte-americano, 
bombardeado um submarino alemão a 50 milhas distante do litoral. O in-
terventor Maynard Gomes, acompanhado de tripulação do avião visitante, 
proferiu, da sacada do palácio do Governo, após haver regressado do local 
da agressão covarde, um veemente improviso anunciando o grande feito 
das armas das Nações Unidas. É indescritível a vibração popular por haver 
tido conhecimento do memorável fato. O interventor Maynard Gomes foi 
vivamente aplaudido pela numerosíssima multidão que aclamou os nomes 
do Brasil e do presidente Vargas. O interventor apelou para o povo no sen-
tido de que o mesmo deve confiar na ação enérgica e precisa das autori-
dades do país, mantendo-se em sua tradicional atitude de apoio ao Chefe 
da Nação, sem perturbar a ordem. Incalculável multidão continua ovacio-
nando os presidentes Vargas e Roosevelt do Brasil e E.E.U.U., bem como 
os ministros Gaspar Dutra, Aristides Guilherme, Osvaldo Aranha e general 
Manuel Rabelo, assim como o interventor Maynard Gomes.

NÁUFRAGOS QUE CHEGARAM À ARACAJU

ARACAJU, 18 (A. N.) – Na madrugada de ontem chegaram os seguintes 
náufragos do navio Araraquara: 1º piloto Milton Fernandes da Silva, 3º ma-
quinista Erotildes Bruno de Barros e passageiro Caetano Moreira Falcão. Do 
navio Baependi: chefe de máquinas Adolfo A. Kerny, enfermeiro Pascácio 
Calado, cabo do frigorífico Valdemiro Pinheiro, moço de convés Raimundo 
Correia da Silva, passageiros Dr. Viterbo Storry e Gilberto Lima. Do navio 
Aníbal Benévolo: comandante Henrique Jacques Mascarenhas da Silva 
Silveira, cozinheiro Firmino da Silva e moço de convés Manuel Nunes da 
Silva. Os referidos náufragos estão hospedados nos principais hotéis desta 
capital, sendo cercados de toda assistência pelo governo do Estado. A po-
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pulação local permanece revoltada com os bárbaros atentados. O interven-
tor Maynard Gomes continua diligenciando no sentido de descobrir novos 
náufragos. Todas as praias estão sendo pesquisadas. As notícias fornecidas 
pela Agência Nacional sobre o torpedeamento dos navios Itagiba e Arará 
exaltaram os ânimos do povo sergipano que continua indignado contra os 
monstruosos crimes.

OUTRO SOBREVIVENTE DO ANÍBAL BENÉVOLO

SÃO CRISTÓVÃO, Sergipe, 18 (A. N.) – Chegou a uma praia desta cidade 
Waldomiro Pinheiro, sobrevivente do Aníbal Benévolo, afundado, domingo, 
pelos submarinos do Eixo.

NÁUFRAGOS DO ARARAQUARA CHEGADOS A ARACAJU

ARACAJU, 18 (A. N.) – Até agora chegaram a esta capital os seguintes 
náufragos do Araraquara: José Correia dos Santos, moço; José Alves Melo, 
carvoeiro; José Rufino dos Santos, marinheiro e a passageira Adelaide Le-
mos Cavalcante.

O ARARAQUARA

 O Araraquara, construído em 1937, na Itália, estava como todos os 
demais navios do Loide Nacional, fretado à Companhia de Navegação Cos-
teira desde julho último. Tinha 113 metros de comprimento, 16,32 de boca 
e 8,32 de pontal. Sua tonelagem bruta era de 4.871, sendo a líquida de 
2.973. Era um navio movido a óleo, tinha capacidade para 100 passageiros 
de primeira e fazia a linha Porto Alegre – Cabedelo. Na ocasião em que foi 
torpedeado e afundado navegava da Bahia para Maceió, conduzindo carga 
diversa.

SUA TRIPULAÇÃO 

 Era a seguinte a tripulação do Araraquara: Lauro Teixeira de Freitas, 
comandante; João Fernandes Bio, imediato; Milton Fernandes da Silva, 1º 
piloto; Benedito Iunes, 2º piloto; João Vassalo de Barros, 2º piloto; Jaime 
Teixeira de Freitas, prat. piloto; Dr. Carlos Ramos de Azambuja, médico; 
Odilon Muniz Barreto, 1º rádio; Carlos Saraiva Alonso, 2º rádio; José Mar-
tins Reis, contramestre; Otacílio Gomes da Silva, carpinteiro; marinheiros: 
José Rufino dos Santos, Francisco José dos Santos, Manuel Francisco da 
Silva, Manuel Martins de Souza, Melquisedeque de Carvalho, Luís Gonzaga 
Freire, João Ferreira dos Santos; moços: Mario Gomes da Silva, Sebastião 
Simões dos Anjos, Jaime Gomes Pinto, Pedro da Mota Silveira, Esmerino 
Elias Siqueira, João Dias Pinto, Vlademiro Matos, Cristóvão Machado; 2º 
maquinista, Erotildes Bruno de Barros, 3º maquinista; Manuel Serejo Li-
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nhares, 3º maquinista; Amaro Antunes de Almeida, 3º maquinista; Aurélio 
Delgado Sevico, 3º maquinista; Luis Rangel da Silva, 3º maquinista; Man-
fredo Bezerra, 3º maquinista; José Farias da Paixão, 3º maquinista; Graci-
liano M. Assunção, prat. maquinista; Acácio de Souza Machado, eletricista; 
Olegário de Souza Machado, eletricista; Olegário de Souza Junior, 2º ele-
tricista; Pedro Vieira, cabo caldeirinha; Abdon Corcino de Medeiros, cabo 
foguista; Henrique Guedes de Moura, foguista; Moisés Joaquim de Oliveira, 
foguista; Santino Vicente, foguista; Vicente Ferreira da Silva, folguista; 
José Alves de Melo, carvoeiro; Francisco Freitas Barbosa, carvoeiro; Enock 
Sandes Oliveira e Silva, 1º comissário; Pascoal Visconte, 2º comissário; 
Francisco Xavier Dias, 1º cozinheiro; Jeronimo Benedito da Silva, 2º co-
zinheiro; Manuel Rodrigues de Oliveira, 3º cozinheiro; Sebastião Jardim 
dos Anjos, padeiro; Irineu Pereira da Silva, patoleiro; Irineu Pereira da 
Silva, patoleiro; Osvaldo Andrade, lavrador; Amarilio Lins das Neves, José 
Calazans dos Santos, Milton Soares da Silva, Antônio Tavares dos Santos, 
Oliveira Rodrigues Lucena, Severni Chagas Coutinho, Antônio Miranda da 
Silva, Adão  Brasil Rodrigues, Celso Rosas da Silva, Pedro Bezerra, Wan-
derley José Elias Filho, João Pereira de Lima e Roque Martins da Silva; João 
de Oliveira Filho, botequineiro; Miguel Alves da Chagas, taifeiro; Pedro 
Maurício de Sousa, taifeiro; Maurício Pereira Vital, taifeiro; Antônio Quirino 
da Costa, moço; José Correia dos Santos, moço.

      __

INTERROMPEU VIAGEM O GENERAL REGO BARROS

 O general Rego Barros, que tinha ido a Macaé em viagem de inspe-
ção ao Forte Marechal Hermes, em virtude dos últimos acontecimentos, 
interrompeu sua excursão e regressou ontem à noite a esta capital. Na 
Estação Barão de Mauá aguardavam o comandante do Distrito de Artilharia 
de Costa todos os comandantes das nossas s e demais oficiais, os quais, 
nessa oportunidade tiveram ocasião de prestar significativa manifestação 
de apreço ao seu chefe.

ENCONTRADOS OS COMANDANTES DO ITAGIBA E DO ARARÁ

BAHIA, 18 (NA) – Informam de Valença que foram encontrados os coman-
dantes do Itagiba e Arará, os quais eram dados como desparecidos. As au-
toridades baianas estão providenciando o transporte para esta capital dos 
sobreviventes dos torpedeamentos.
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SOBREVIVENTES DO ARARÁ

VALENÇA, Bahia, 18 (A.N.) – Além do comandante José Coelho Gomes, 
chegaram salvos a esta cidade os seguintes sobreviventes do Arará: Ânge-
lo Merico, Aurélio Raimundo Delgado, Otacílio José dos Santos, José Floro 
da Silva, Aprígio Camilo de Sousa, Elpídio Barbosa Leal, Filadelfo Eduardo 
da Silva, Antônio Manuel da Silva e João Belo de Souza.
      __

PRONTOS A AUXILIAR A AÇÃO DO GOVERNO

RIO – Logo que teve notícia do afundamento dos vapores Baependi, Aní-
bal Benévolo e Araraquara, compareceu ao Palácio Guanabara o Sr. Pedro 
Brandão, presidente da Companhia Nacional de Navegação Costeira e do 
Loide Nacional (empresas da Organização Henrique Lage), a fim de levar 
ao presidente Vargas o seu pesar e, ao mesmo tempo, ouvir o governo 
sobre medidas a serrem tomadas em relação aos demais navios a sair dos 
portos brasileiros, bem assim inteirar-se dos salvamentos para transmitir 
às famílias dos tripulantes. Na ocasião em que se encontrava em Palácio, 
chegou a notícia do torpedeamento de mais dois navios da organização – 
Itagiba e Arará.
 A seguir, na sede da Companhia Nacional de Navegação Costeira, reu-
niram-se a diretoria e os técnicos de construção  naval, sob a presidência 
do Sr. Pedro Brandão, que expôs, em rápidas mas positivas palavras, as 
instruções que recebera de S. Exa. o Sr. Presidente da República no sentido 
da Organização cooperar o máximo possível com a ação pronta que o Go-
verno deverá desenvolver para atender à gravidade do momento, tendo as 
palavras de ordem do Governo recebido dos dirigentes e técnicos daquela 
empresa os mais calorosos aplausos.
 Diversas demonstrações das possibilidades da Organização foram 
examinadas na reunião e aquela empresa se prepara para auxiliar em tudo 
a ação do governo, tendo traçado um programa enérgico de trabalho, e 
movimentação dos setores da Organização, do qual muito se pode esperar.
Pode-se concluir que o Brasil se erguerá unido na defesa do seu patrimô-
nio, sob a orientação segura do grande Presidente Vargas.

FECHADAS AS ESCOLAS E O COMÉRCIO

 Comunicam-nos da Agencia Nacional:
 “Por ordem do Sr. Presidente da República, o prefeito determinou o 
fechamento das escolas e do comércio desta capital, em sinal de pesar pe-
los lutuosos acontecimentos que vieram atingir a família brasileira e decor-
rentes dos torpedeamentos dos navios brasileiros em águas do Nordeste”.

       __
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AS TRUCULÊNCIAS DOS VÂNDALOS NÃO 
INTIMIDAM OS BRASILEIROS

Como falou o Ministro da Aeronáutica ao agradecer o apoio dos 
sírio-libaneses à campanha de aviação

 No Aeroporto Santos Dumont fez-se entrega, ontem, de mais três 
aviões de treinamento para pilotos civis. Antes de se iniciarem as costu-
meiras cerimônias, uma delegação de representantes da colônia sírio-liba-
nesa desta Capital passou às mãos do ministro Salgado Filho, por intermé-
dio do representante do general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra, 
um cheque de cem contos de réis para aquisição, pela Companhia Nacio-
nal de Aviação, de mais um aparelho de treinamento avançado. A oferta 
constituiu uma nota de simpática expressão na solenidade, tendo um dos 
membros da delegação, Sr. César Ganen, proferido breves palavras para 
acentuar o desejo dos sírios libaneses de contribuírem para o aumento da 
reserva aérea do Brasil, terra que os acolheu e onde vivem em paz, dedica-
dos inteiramente ao trabalho pelo engrandecimento de sua segunda pátria.
O titular da Aeronáutica respondeu, dizendo que ao receber aquela coo-
peração espontânea de estrangeiros aqui radicados e que conosco comun-
gam, sentia profunda emoção por verificar o contraste existente entre o 
proceder deles e o daqueles que dominados por um déspota sem entra-
nhas, vinham golpear-nos, traiçoeira e covardemente, quando no exercício 
tranquilo da nossa navegação costeira transportávamos produtos de um 
a outro Estado brasileiro. Não levávamos mercadorias, matérias primas, 
para os país em luta; usávamos da nossa costa marítima para o nosso 
comércio interno, com navios nacionais, no mais pacífico dos propósitos. 
A sanha dos bárbaros quis castigar o nosso direito de opinar livremente, 
porque seguimos a nossa tradição e o sentimento do nosso povo. Enquan-
to tratamos com carinho os seus nativos, que nos espionavam e queriam 
corromper a honra da nossa gente, tendo-os guardados na Ilha das Flores, 
com jogos de tênis e bem nutridos, eles punham ao fundo os nossos na-
vios, matavam os seus tripulantes.
 E acrescentou, visivelmente emocionado:
 “O nosso gesto é bem a expressão da nossa hospitalidade, do nosso 
desvelo por aqueles que, vivendo em nossa terra, usufruindo-a, solidari-
zam-se conosco na mais perfeita comunhão de sentimentos e de amor à 
Pátria, que vos abriga e nos serviu de berço. Nós que aqui viveis desde mui-
to tempo e gozais de todas as liberdades como os brasileiros, podeis bem 
avaliar a revolta que nos causam os atentados contra os barcos indefesos. 
Ao estender meu braço para receber esse cheque, sinto também os vossos 
corações ardentes da mesma repulsa e do encorajamento que a violência 
torpe faz vibrar. Esta colaboração, como as dos demais doadores abnega-
dos desta campanha, incentiva ao Governo a agir com a energia que o seu 
dever impõe. Não é só o fato resultante do auxílio para a formação primá-
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ria de pilotos, mas a circunstância moral que evidencia ao Governo poder 
contar com todos vós na hora de defender a honra da Pátria ultrajada e a 
integridade ameaçada. Quanto aos vândalos, fiquem certos de que as suas 
truculências não intimidam os brasileiros; antes os estimulam, enrijando a 
sua têmpera para a luta.”
       __

OS AVIÕES ENTREGUES

 Um dos aviões batizados tinha gravado na carlinga o nome de Rui 
Barbosa. Tanto bastou para que os oradores aproveitassem a circunstância 
e verberassem os atos de violência de que havíamos sido vítimas com o 
afundamento de cinco navios em nossas costas, lembrando-se a culminan-
te etapa da vida do grande brasileiro, em Haia, quando defendeu o direito 
contra a força, e a liberdade contra a tirania. A homenagem a Rui Barbosa 
veio a ser prestada, assim, num momento oportuno. O Sr. João Neves, em 
nome da campanha, traçou um breve e empolgante perfil do patrono, re-
cordando a certa altura, quando a violência se desata, hoje, de novo, por 
todos os continentes e todos os mares, e os tímidos descreem da salvação, 
as palavras de Rui Barbosa, proferidas há quase meio século, ao exaltar 
Tiradentes perante a multidão de S. Salvador: “As procelas, as trombas e 
os ciclones devastam, mas não duram. O que não passa é o oceano das 
verdades eternas, indiferente ao rugir das paixões contemporâneas, e por 
sobre ele a imensidade sidérea das almas.”
 O Sr. Pedro Calmon, em nome da Bahia, fixou um aspecto interessan-
te, mostrando que tudo o que Rui falou e escreveu, é tão atual como se 
tivesse sido escrito ou falado na véspera destes dias terríveis que estamos 
vivendo.
 Em agradecimento, pela família, usou da palavra o Sr. Batista Perei-
ra. Em todos os discursos pressentiam-se as vibrações íntimas da revolta, 
pelo atentado contra a nossa Pátria, o que contribuiu para imprimir a ceri-
mônia uma forte tonalidade cívica.
 O avião, de que foi madrinha a viúva Rui Barbosa, destina-se ao ae-
roclube de Ilhéus. 
 Os dois outros aviões entregues foram o Conselheiro Ribas, ao ae-
roclube de Sorocaba e de que foi padrinho o ministro Laudo de Camargo, 
e o D. Silvério, cujo ato foi paraninfado pelo desembargador José Antônio 
Nogueira, tendo falado em nome da campanha, na entrega daquele, o Sr. 
Assis Chateaubriand, e na do outro, o embaixador Afrânio de Melo Franco. 
O D. Silvério foi uma doação dos Institutos de Previdência Social, fazendo 
parte da série de dez. Trata-se, como as anteriores já entregues, de um 
Fairchild de treinamento avançado, destinando-se ao aeroclube de S. Pau-
lo. 
 O oferecimento em nome do IAPETC foi feito pelo seu presidente, Sr. 
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Helvecio Xavier Lopes. O oferecimento do Conselheiro Ribas, pelo próprio 
doador, Sr. Valentim Bouças, que fez a biografia do patrono, assinalando 
que ele foi o precursor dos estudos econômicos no nosso país.

      __

PROTESTOS DA VENEZUELA

CARACAS, 18 (U. P.) – Os jornais desta capital destacam na primeira pági-
na, em 4 colunas, as notícias do torpedeamento de navios brasileiros por 
submarinos do Eixo.
 A hora relativamente tardia em que foram recebidas as notícias impe-
diu o aparecimento de comentários editoriais mas nas redações dos princi-
pais jornais se reprova energicamente mais este ato de agressão a um país 
que não está em guerra. Os diretores dos jornais publicarão amanhã edito-
riais que serão a expressão de um protesto conjunto da opinião pública da 
Venezuela contra o novo atentado dos direitos de um país do continente.

VIVA SENSAÇÃO NA COLÔMBIA

BOGOTÁ, 18 (U. P.) – O jornal El Tempo insere um editorial a respeito do 
afundamento dos navios brasileiros, manifestando: “Juntamos à profunda 
dor que o Continente experimenta ante o injustificado sacrifício de tantas 
vidas e à indignação unânime e fundada de países do Novo Mundo pelo 
contínuo e bárbaro assanhamento de uma potência estrangeira contra os 
navios, contra a liberdade de navegação e contra todos os postulados que 
a sustentam e garantem sem que, para isso, haja motivo algum a não ser 
a adesão desses mesmos princípios a uma doutrina que, felizmente, não 
há de perecer apenas pelo fato de que assim o desejam os que pretendem 
implantar uma nova barbárie. 
 “Como os delitos anteriormente cometidos por piratas alemães em 
águas continentais contra navios amparados por bandeiras de países ame-
ricanos, este novo ato de agressão servirá apenas para unir mais ainda 
a opinião da América e para estimular a ação solidária em defesa dos in-
teresses comuns. Hoje mais que nunca, o Continente está com o Brasil 
pronto para intensificar serenamente os esforços que veem realizando os 
povos que o integram para manter sua soberania e cooperar na luta contra 
os desaforados inimigos da liberdade e da justiça e dos que se ufanam de 
desfrutar deles e de proclamar-se seus defensores”.
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O PESAR DO PARAGUAI

ASSUNÇÃO, 18 (U. P.) – Causou viva impressão na opinião pública deste 
país o afundamento dos navios brasileiros. O encarregado de negócios do 
Brasil, Sr. Braga, tem recebido inúmeras condolências. 

OS JORNAIS CHILENOS SE ABSTÊM DE COMENTÁRIOS

SANTIAGO, 18 (U. P.) – Não se verificou ainda nenhuma reação oficial 
sobre o grande desastre da Marinha Mercante brasileira, esperando-se a 
chegada de pormenores.
 Os jornais se abstêm de comentários, embora publiquem destacada-
mente o noticiário a respeito.
      __

AS DEMONSTRAÇÕES POPULARES

 Os estudantes da Faculdade Nacional de Direito deram, ontem, mais 
uma prova de seu espírito de patriotismo, do seu sentimento de brasilidade 
e de sua crença na vitória da democracia, ao serem os primeiros a iniciar, 
logo pela manhã, o movimento de protesto contra o covarde torpedeamen-
to de navios brasileiros.
 Foram os acadêmicos de Direito que, após o entusiástico discurso 
do acadêmico Márcio Rolemberg, saíram pelas ruas da capital concitando 
a população a aderir ao movimento de protesto que irá culminar com a 
manifestação de desagravo ao Brasil no Palácio Guanabara, pelo brutal e 
inconcebível atentado à soberania brasileira.
 Falou nesta ocasião ainda um estudante de Direito em nome dos seus 
colegas da Faculdade e dos populares ali presentes.
 À tarde, vários grupos de populares dirigiram-se para fazer uma ma-
nifestação em frente ao velho edifício da Faculdade, que já então hasteava 
a bandeira a meio pau, tendo por essa ocasião falado da sacada da escola o 
presidente do diretório acadêmico, aluno Carlos Roberto de Aguiar Moreira.
Liderando este movimento de indignação ao brutal atentado, tão caracte-
rístico desses povos do Eixo, sempre conhecidos como bárbaros e traido-
res, contra a honra e a soberania do Brasil, patentearam os estudantes da 
velha Faculdade de Direito que, como os seus maiores e seguindo o exem-
plo dos acadêmicos de outas épocas, estão prontos a lutar em defesa dos 
ideais, da honra e da integridade do Brasil.

      __
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PASSEATAS DE ESTUDANTES

 Também os estudantes dos cursos secundários tomaram parte ativa 
nas manifestações populares. Carregando uma enorme Bandeira Nacional, 
esses jovens percorreram durante toda a tarde a avenida Rio Branco em 
ruidosas manifestações de protesto contra mais este ultraje dos totalitá-
rios.
 Aos vivas ao Brasil, que eram correspondidos com exaltação pela mul-
tidão que se aglomerava em nossa principal artéria, os preparatorianos vi-
sitaram vários jornais, inclusive o Jornal do Brasil, fazendo-se ouvir, então, 
os mais inflamados discursos.

A BANDEIRA NACIONAL HASTEADA EM FUNERAL

 Em vários edifícios da avenida Rio Branco e das principais ruas do 
centro a Bandeira Nacional foi hasteada em funeral, numa eloquente ma-
nifestação de pesar; sempre que o Pavilhão Nacional era hasteado o povo 
o saudava com calorosas palmas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA RECEBE O POVO NO GUANABARA

 As manifestações da tarde de ontem que terminavam sempre, no 
palácio Guanabara, em estrondosas ovações ao Presidente Getúlio Vargas, 
começaram espontaneamente, nos grupos, reunindo aqui e ali dezenas e 
centenas de populares que protestavam contra a agressão injustificada 
aos navios que transitam pelo litoral brasileiro. Um grupo arregimentava 
uma Bandeira, outro ostentava o pavilhão altivo dos estudantes, outro 
uma bandeira sindical, cobrindo grupos de trabalhadores brasileiros. Em 
determinada rua, sem combinação, e no improviso das manifestações  en-
tusiásticas, reuniam as famílias, somavam-se os manifestantes e tinha-se 
formada, já então, uma multidão incalculável, vibrante e ordeira, altiva po-
rém sensata, na mais espontânea e numerosa manifestação a que se tem 
assistido, nos últimos tempos, no Rio de Janeiro. Todos esses grupos, que 
logo mais eram multidão incalculável, demandavam o palácio do Guanaba-
ra.
 Formada a multidão na avenida Rio Branco e ruas adjacentes, os 
porta-bandeiras improvisados guiaram-na para o Palácio do Catete. Ali, a 
grande passeata cívica foi informada de que o presidente Getúlio Vargas, 
já cientificado da grande manifestação patriótica que enchia as ruas cario-
cas, manifestara o desejo de receber, pessoalmente , os manifestantes. O 
entusiasmo subiu ao cúmulo. A multidão inteira, a uma só voz, entoou o 
Hino Nacional, dirigindo-se para o Palácio Guanabara.
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NO PALÁCIO GUANABARA

 No Palácio Guanabara todos os membros dos gabinetes civil e militar 
da Presidência da República receberam os manifestantes no portão prin-
cipal. E, enquanto a multidão que enchia todas as ruas, entoava o Hino 
Nacional e canções patrióticas, uma comissão representativa, composta de 
alguns estudantes e algumas moças, era recebida pelo comandante Otávio 
de Medeiros e pelo capitão Manuel Garcia de Souza, a quem manifestaram 
o desejo de ver pessoalmente o chefe do governo para levar-lhe a solida-
riedade dos estudantes e do povo e protestar, ao mesmo tempo, contra a 
selvagem agressão que tivera lugar nas costas da Bahia.
 Os portões do Guanabara foram, então, franqueados ao povo, que 
em breve enchia literalmente o amplo saguão de entrada do palácio. Na 
varanda, o presidente Getúlio Vargas recebeu de pé os manifestantes. Es-
tava ladeado pela Sra. Darci Vargas, Sra. Alzira Vargas do Amaral Peixoto, 
ministro Aristides Guilherme, coronel Alcides Etchgoyen, chefe de Polícia, 
coronel Odilio Denis, comandante da Polícia Militar e todos os membros dos 
gabinetes civil e militar.
 A manifestação recebida pelo presidente da República foi indescritível. 
Durante muitos minutos o povo aclamou vibrante o seu nome. Sorrindo, a 
princípio, emocionadíssimo logo depois, o chefe do Governo acenava em 
agradecimento. Ao seu lado Sra. Darci Vargas manifestava uma emoção 
profunda, como a Sra. Alzira Vargas do Amaral Peixoto.
 Feito silêncio, falou um delegado da Faculdade de Direito, acentuan-
do que a emoção de ver o presidente Getúlio Vargas de pé, como sem-
pre estivera, só se igualava a emoção que o povo brasileiro sentira ao ter 
notícias das últimas agressões ao Brasil. Ali estavam o povo e as classes 
estudantes para prestar contra a agressão e para trazer ao chefe do Go-
verno a solidariedade integral da classe estudantil e do povo brasileiro. O 
Brasil – tinha certeza disto o povo brasileiro – não deixaria impune os que 
atentavam contra a sua soberania. 

O DISCURSO DO PRESIDENTE

 Falou depois o presidente Getúlio Vargas. Com sua palavra clara, es-
paçada, serena e formal arrancou a cada período, estrondosos aplausos 
da multidão. Inúmeras vezes foi o seu discurso entrecortado por minutos 
de pausa para que o povo frisasse, com suas aclamações, as frases mais 
enérgicas, as afirmativas mais categóricas.
 Terminados os aplausos, o presidente Getúlio Vargas se despediu, 
com acenos demorados, do povo que se retirava.
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A PALAVRA DO PRESIDENTE

 Cessada a extraordinária ovação, o presidente Getúlio Vargas dirigiu-
-se, em breves palavras, aos estudantes e ao povo. Falou de improviso, 
pausadamente, como se desejasse que cada uma de suas palavras ficasse 
gravado naqueles milhares de corações que vibravam de patriotismo e de 
revolta.
 Bem compreendia o sentimento de pesar e a exaltação patriótica que, 
no momento, enchiam aqueles corações vibrantes. Todos os brasileiros 
deviam participar desses sentimentos e ao mesmo tempo da revolta e da 
indignação com que fôramos colhidos, de surpresam por um ato de pira-
taria. Nada tínhamos feito para que os nossos navios mercantes, fazendo 
percurso nas linhas do litoral, fossem agredidos e afundados, desapare-
cendo alguns marinheiros que os conduziam e oficiais e soldados do nosso 
Exército e até descuidados e inermes passageiros.
 Tudo isso não devia ficar impune. Os navios pertencentes ao patrimô-
nio brasileiro para pagamento dos prejuízos causados; os bens dos súditos 
do Eixo, adquiridos no Brasil – esta grande terra que lhes deu hospitalidade 
e onde fizeram fortuna – seriam, também, responsáveis. Os quinta-colu-
nistas, os espiões, todos aqueles que traíssem os interesses brasileiros e 
que teriam sido os denunciantes da partida dos navios afundados, todos 
os que houvessem trabalhado contra os interesses da Pátria, todos esses 
cujos patrões nos querem cortar as vias marítimas, iriam de enxadão, de 
pá e picareta ao ombro cortar estradas no interior do Brasil.
 Terminou o presidente Getúlio Vargas falando diretamente aos mani-
festantes. Que regressassem todos aos seus lares com a consciência tran-
quila e de cabeça alta, levando aquela bandeira que era uma flâmula de 
esperança e que deveria significar, para todos, que as ocorrênciaS contra 
as quais se protestava não podiam afetar o coração do Brasil, porque o 
Brasil era imortal.
      __

VIBRANTE DISCURSO DO INTERVENTOR AMARAL PEIXOTO

 Durante as manifestações da população carioca, como protesto enér-
gico contra o covarde atentado dos corsários do Eixo contra navios brasilei-
ros, vitimando cidadãos, soldados, mulheres, crianças e desrespeitando os 
princípios mais elementares do direito internacional, o interventor Ernani 
do Amaral Peixoto que se encontrava nesta Capital, ocupou o microfone 
da Rádio Educadora do Brasil, pronunciando um vibrante discurso em que 
verberava o indigno procedimento do Eixo, concitando os brasileiros a se 
manterem calmos e confiantes na ação do presidente Vargas que certa-
mente determinará todas as providências capazes de punir os piratas que 
assaltaram as águas nacionais, praticando mais um crime contra as vidas 
brasileiras e contra o nosso patrimônio material.
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 Os estúdios da Rádio Educadora foram tomados por uma grande mas-
sa popular que aplaudiu entusiasticamente as palavras do comandante 
Amaral Peixoto, dando vivas ao Brasil e ao Presidente Getúlio Vargas.

      __

O DISCURSO DO CHANCELER ARANHA

 “Brasileiros:
 Venho, neste instante, de recolher a mesma voz, que, para felicidade 
nossa, comanda, nesta hora, os destinos de todos nós, a voz do presi-
dente Getúlio Vargas. Ela, com a serenidade e o civismo que lhe deram a 
acústica sem par, não só nos nossos corações, como na história do Brasil, 
firme como sempre, já vos falou quando, há momentos, fostes até o Pa-
lácio Guanabara, para vos dizer aquilo que vos quero repetir: aqueles que 
puseram à prova o ânimo e a decisão dos brasileiros, hão de conhecer o 
sacrifício de que eles são capazes de fazer pelo Brasil.
 Fomos sempre, em nossa história, os campeões dos ideais pacifistas 
e, no transe atual, como em outros transes da história do Mundo, o nosso 
exemplo, a nossa pregação foi sempre para o bem e para a paz de todos 
os povos.
 O drama da Europa, ainda que surpreendendo ao espírito humano 
com atos e propósitos contrários às tradições da civilização cristã, reafir-
mou em todos nós aqueles mesmos sentimentos dos nossos antepassados, 
de continuarmos a pregar aos homens a necessidade de se unirem no tra-
balho e de se amarem na Paz.
Para isso, nos fizemos, entre os povos americanos, os líderes do esforço 
no sentido de resguardarmos o nosso continente dos males da guerra e de 
levarmos aos demais continentes aqueles sentimentos que nos pareciam 
capazes de resguardar a humanidade de dias mais trágicos e piores.
 Agredidas as terras americanas pela forma mais inesperada, a mais 
surpreendente e a mais traiçoeira da história da civilização nós nos deve-
ríamos ter juntado à República irmã agredida participando imediatamente 
do conflito que se trazia à América, contra os nossos desejos, contra os 
nossos desígnios, contra os nossos apelos. Não o fizemos ainda, quando, 
através de toda a nossa história, desde os tempos de Pedro I e de Pedro II, 
tínhamos sempre considerando a agressão a um país do continente como 
uma agressão feita ao Brasil porque queríamos ainda fazer um esforço de 
persuasão e de boa vontade no sentido de levar à criaturas transviadas e 
aos povos dominados por bárbaros aqueles sentimentos que nos pareciam 
os únicos capazes de acalmar os homens na fúria contra outros homens. 
O nosso esforço foi vão e os agressores da América, cientes e conscien-
tes dos compromissos dos povos americanos, não satisfeitos de agredir o 
nosso irmão maior, continuaram agredindo os demais membros da família 
americana, a fim de intimidar a América, acreditando, talvez, que esses 
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atos pudessem fazer com que os demais irmãos se arreceassem e intimi-
dassem ante a agressão e suas consequências.
 Agora, meus patrícios, não nos devemos mais iludir. A situação criada 
pela Alemanha e pelos seus aliados, praticando atos de beligerância, bár-
baros e desumanos contra a nossa navegação pacífica e costeira, impõe 
uma reação à altura dos processos e dos métodos por eles empregados 
contra oficiais, soldados, mulheres, crianças e navios do Brasil.
 Posso assegurar aos brasileiros que me ouvem, como a todos os bra-
sileiros, que, compelidos pela brutalidade da agressão, operemos uma rea-
ção que há de servir de exemplo para os povos agressores e bárbaros, que 
violentam a civilização e a vida dos povos pacíficos.
 Podeis voltar aos vossos lares certos de que o Presidente do Brasil, 
reunindo ao seu derredor, nesta hora, os seus Ministros e todas as demais 
autoridades brasileiras, militares e civis, e o povo do Brasil no mais largo 
e profundo sentido de sua união nacional, há de dar ao nosso país essa 
paz que tanto ambicionamos, fundada no respeito e na solidariedade dos 
povos e que longe não estão os dias em que os agressores de hoje hão de 
morder, não o pó da derrota, mas o do arrependimento, pela brutalidade 
de seus atos.
 Podeis, meus patrícios, confiar na ação do Governo. E mais, na se-
gurança dessa ação. E, mais ainda, na prudência e na determinação com 
que, nesta hora, o Brasil será guiado pelos próprios brasileiros, para surgir 
desta agressão e desta tragédia, maior ainda e para dias mais gloriosos”.
 Terminadas as aclamações ao Brasil, ao Presidente Vargas e ao Mi-
nistro do Exterior, o Sr. Osvaldo Aranha pronunciou as seguintes palavras: 
“Viva a República do Chile, nossa irmã, cujo embaixador se acha do nosso 
lado”.
 O povo aplaudiu delicadamente as palavras do ministro Osvaldo Ara-
nha e deu grandes vivas ao Chile.

FALA O EMBAIXADOR DO CHILE

 Em seguida usou da palavra o embaixador Gabriel Gonzalez, do Chile, 
que pronunciou a seguinte oração:
 “Povo do Brasil!
 Lamento profundamente não vos poder falar na vossa formosa língua, 
o português, para poder expressar mais intimamente, ao povo brasileiro, 
ao seu governo e ao Exmo. Sr. presidente da República, Dr. Getúlio Vargas, 
os sentimentos de pesar e a profunda emoção do Chile, autenticamente 
solidário com o Brasil e os brasileiros neste transe doloroso!”
 Terminada a oração do representante da República do Chile nesta Ca-
pital, usou da palavra o Sr. Luis Pinheiro Pais Leme, presidente da União 
dos Estudantes do Brasil que em brilhante improviso afirmou que todos os 
estudantes brasileiros estão solidários com o Governo em qualquer situa-
ção que a honra do Brasil ditar.
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 Uma prolongada salva de palmas abafou as últimas palavras do pre-
sidente da União dos Estudantes e, em seguida, toda a massa popular en-
toou o Hino Nacional. Logo depois os manifestantes retiraram-se na mais 
completa ordem.

MANIFESTAÇÕES DE SOLIDARIEDADE AO EXÉRCITO

 Várias manifestações também foram feitas em frente ao Ministério da 
Guerra, às Forças Armadas, na Praça da República. Às 17 horas, mais ou 
menos, enorme multidão se cercou do majestoso edifício do Quartel Gene-
ral, vibrando de indignação, pelos inomináveis atentados praticados contra 
a nossa soberania de Nação livre, por essa horda de bárbaros, que vem 
envergonhando a civilização e a humanidade há perto de três anos.
 A multidão reclamou então, sofregamente, a presença do ministro da 
Guerra. Imediatamente apareceu em uma das sacadas do primeiro andar 
o general Eurico Dutra, tendo ao seu lado o general Silva Junior, ambos 
rodeados de todo o gabinete do Ministro da Guerra e muitos outros oficiais.
Um orador surgiu, apresentando pedaços de um bronze, arrancado da Pra-
ça da Itália. Era o Sr. José Alves de Morais, que disse oferecer aqueles 
pedaços de metal que continham o nome de uma nação desonrada pela 
agressão que havia sido praticada contra os brasileiros. Pedia ao Ministro 
da Guerra que mandasse fundir todo aquele metal para transformá-lo em 
balas que seriam enviadas aos países que humilham com seus processos e 
seus crimes toda a civilização cristã.
 A seguir falou o professor José Schiavo. Elogiou as classes Armadas. 
Disse da confiança que o povo brasileiro nelas depositava, terminando por 
erguer um estusiástico viva aos soldados que saberiam vingar a afronta 
que acabamos de receber, acrescentando, ainda, que esse povo ali reunido 
oferecia-se confiante nas energias dos chefes militares.
 Uma vibrante salva de palmas abafou as últimas palavras do orador. 
Usou, então, da palavra o tenente-coronel João Pinto Paca, oficial de gabi-
nete do Ministro da Guerra, que declarou, em nome do Ministro Eurico Du-
tra, inicialmente, mais ou menos o seguinte: “Manda Sua Excelência que 
se reitere ao povo estar o Exército vigilante e ativo, e cônscio dos seus de-
veres e responsabilidades, neste grave momento da vida nacional”. A mul-
tidão delirou, continuando o antigo Comandante do 1º Grupo de Obuses: 
“Obediente e integrado na disciplina, está o Exército em seu lugar – nesse 
mesmo lugar de renúncia e desprendimento, de coragem e resolução cons-
cientes, para cumprir e fazer cumprir sem vacilação as ordens do Poder”. 
Nova salva de palmas, seguida de vivas ao ministro da Guerra e ao Exército 
Nacional. O coronel Pinto Paca prosseguiu: “Pode o povo confiar no Exér-
cito, tanto quanto o Exército com ele se irmana na segurança e defesa do 
patrimônio moral e material do nosso Brasil”. A massa popular prorrompeu 
em novas palmas, terminando o ilustre oficial da seguinte maneira: “Nesta 
hora de graves apreensões e maiores responsabilidades, Exército e Povo se 
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confundem dentro da ordem, pela ordem e para o Brasil”. Em seguida, to-
dos os presentes entoaram o Hino Nacional, retirando-se na maior ordem. 
       __

GRANDE MANIFESTAÇÃO CÍVICA NA FACULDADE DE MEDICINA

 O Diretório Acadêmico da Faculdade Nacional de Medicina da Univer-
sidade do Brasil convida, por nosso intermédio, todos os estudantes a com-
parecerem, hoje, às 14 horas, na Faculdade Médica, para uma grandiosa 
sessão cívica de solidariedade ao chefe da Nação.
       __

A AÇÃO DA POLÍCIA

 Os bárbaros e covardes torpedeamentos dos nossos navios de ca-
botagem, que conduziam passageiros e carga destinados aos portos do 
Norte, fizeram vibrar de indignação e revolta, como acima acentuamos, a 
alma patriótica do nosso povo. A violação da nossa soberania, o sacrifício 
inútil de vidas dos nossos patrícios, com o maior desprezo pelos princípios 
comezinhos do direito de guerra e absoluta abstração dos sentimentos de 
humanidade, fizeram estremecer o espírito da nacionalidade, concitando-a 
à vingança pelos ultrajes infligidos ao Brasil pelas potências do mal. Du-
rante as manifestações povo, a polícia se conduziu como verdadeiro ór-
gão destinado à manutenção da ordem, sem exercer escusadas violências, 
embora agisse com energia e rapidez. A presença do chefe de Polícia na 
Avenida, trajado de civil, desarmado e seguido, apenas, pelo seu ajudante 
de ordens, despertou a mais viva curiosidade, e foi oportuno e feliz este 
primeiro contato daquela autoridade com a alma das ruas. Apareceu o co-
ronel Alcides Etchgoyen no teatro dos meetings, em meio à agitação popu-
lar, não para fazer uma demonstração de força, mas, sim, para aconselhar 
prudência aos manifestantes e confiança nas providências do Governo. 
Com essa atitude superior e pautada pelo conhecimento da psicologia das 
multidões, o chefe de Polícia demonstrava de público a compreensão da 
delicadeza do momento nacional que estamos vivendo, e honrava e digni-
ficava a alta investidura do seu cargo. Não tardou que se comunicassem 
à alma sensível do povo os propósitos elevados do chefe de Polícia, e este 
recebesse os aplausos dos populares que se comprimiam na grande artéria 
da cidade.
 É, portanto, digno de registro o fato a que nos atemos, como expres-
são da serena energia do chefe de Polícia.

       __
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CHEGARAM AO RIO OS PRIMEIROS NÁUFRAGOS DOS CINCO 
NAVIOS AFUNDADOS PELOS CORSÁRIOS NAZISTAS

Como os doutores Viterbo Storry e Zamir de Oliveira, passageiros 
do Baependi, deram ao Correio da Manhã as suas impressões

 Estão no Rio, desde ontem à tarde, tendo viajado em avião da Condor, 
dois dos sobreviventes do Baependi. São eles os médicos Zamir de Oliveira 
e Viterbo Storry, do Serviço Nacional de Peste. Recebidos no aeroporto en-
tre manifestações de incontida alegria por pessoas de suas famílias, além 
de amigos e colegas após os primeiros momentos de natural expansão, fo-
ram conduzidos às suas casas nos carros do Serviço que os comissionara, 
que se encarregou, também, do seu transporte até o Rio.
 Passavam poucos minutos das 6 horas da tarde, quando chegamos à 
casa nº 345 da Rua Santa Clara, onde mora o Dr. Viterbo Storry. Cercado 
de muitas pessoas de sua família, demonstrando na fisionomia o cansaço e 
a tristeza dos acontecimentos presenciados, o Dr. Storry – que, aliás, aca-
ba de chegar do aeroporto – dispôs-se logo a nos narrar os episódios em 
que tomou parte.

A VIAGEM DECORRIA NORMALMENTE

 – Saímos do Rio em data que, no momento, não posso precisar. De-
pois dos primeiros dias de viagem, que decorria normalmente, fomos nos 
habituando à vida de bordo. Travamos conhecimento com todos os passa-
geiros, entre os quais alguns oficiais do Exército, sendo que um ou outro 
viajava com a família, e nós – meus colegas, Zamir de Oliveira, Renato de 
Amorim Garcia e eu passávamos a maior parte do tempo trocando ideias 
sobre os problemas que teríamos a enfrentar quando chegássemos a Re-
cife. Era a minha primeira comissão como médico, após ter feito aqui uma 
prova de habilitação. Faríamos um estágio em Recife, enquanto eu aguar-
dava a nomeação para o Corpo de Saúde da Marinha de Guerra, para a qual 
fiz concurso e fui aprovado. Às vezes, a conversa girava sobre assuntos de 
guerra, e nesses, de preferência, vinha sempre o dos torpedeamentos de 
navios. O capitão do Baependi – e disso também, estávamos certos – afir-
mava-nos que naquelas águas não haveria perigo, o que não sucedia na 
zona acima de Recife. E estávamos imensamente longe de imaginar que 
dentro em pouco seríamos as vítimas!

O TORPEDEAMENTO

 – No sábado, logo após o jantar – continua o nosso entrevistado, que 
falava clara e pausadamente – descemos à sala de música, onde ficamos a 
palestrar – o Zamir, o Garcia e eu – enquanto que os demais passageiros 
se entregavam às ocupações habituais de quem acaba de comer, isto é, 
conversavam, liam jornais ou passeavam no convés. Mais ou menos às 7 e 
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dez da noite, ouvi um barulho surdo, mas forte, seguido de estremecimen-
to violento do navio. E, coisa interessante, nem um só segundo duvidei ter 
sido um torpedo, tanto que gritei aos meus colegas:
 – Fomos torpedeados! Não vi praticamente mais nada. Lembro-me, 
porém, de ter visto, antes das luzes se apagarem, meus colegas correrem 
para a escada, enquanto que eu corri para o convés, que estava bastan-
te inclinado, pois o navio adernava rapidamente. Veio, então, o segundo 
torpedo. Estava trepado na amurada, equilibrando-me como podia, quan-
do um vagalhão enorme me arrastou para a água. Procurei nadar, mas o 
casaco molhado, tolhia-me os movimentos. Com algum custo, consegui 
despi-lo. Nadei, procurando afastar-me o mais possível do navio, que não 
levou mais que quatro minutos para afundar. Ao meu lado, boiando, toda 
espécie de destroços, aos quais ia me agarrando sofregamente.

CENA INESQUECÍVEL

 – Foi então que encontrei uma porta, dessas de camarote, pequena, 
mas sólida. Acomodei-me nela, e, por um momento, procurei orientar-me. 
A cena que presenciei – meus amigos – foi inesquecível! Sob a luz intensa 
que saía duma espécie de tocha, boiando em vários pontos da superfície 
do mar, podia-se ver gente debatendo-se angustiosamente, gritando por 
seus entes queridos. Eram pais, filhos e irmãos que naquela luta inglória 
com o oceano bravio, esqueciam-se de si para pensar nos que lhes eram 
caros. A escuridão da noite – pois pouco duraram aquelas tochas – apenas 
era iluminada por uma lua em quarto minguante. O mar, encapeladíssimo, 
e forte vento que então soprava devem ter concorrido, a meu ver, para que 
morressem tantos náufragos. Remando como podia, usando freneticamen-
te os braços, e, depois, as pernas, tentei afastar-me do local.

COMPANHEIROS DE INFORTÚNIO

 – Logo depois recolhi dois náufragos, que nadavam em minha dire-
ção. Eram eles o sargento Alípio Levey e o soldado Walter Pinto Brandão. 
Sem podermos nos orientar, pois era noite escura e não sabíamos onde es-
távamos, deixamo-nos vagar ao sabor das ondas, tendo o cuidado de não 
deixar virar a nossa tosca jangada. O tempo passava lentamente e estáva-
mos até conformados com a nossa sorte. Foi quando passou perto um ou-
tro soldado, Walter Ferreira da Silva Santos, numa prancha – que parecia 
um estrado, um pouco melhor, entretanto, que a porta que nos sustentava. 
Embarcamos os três na referida prancha, e assim – o sargento, os dois sol-
dados e eu – agarrados uns aos outros, pois o frio era terrível, vagamos até 
de madrugada. Lembrei-me – e animamo-nos com isso – que o Araraquara 
seguia a mesma rota, e talvez nos visse. Havia, ainda, a possibilidade de 
sermos localizados por algum avião. Entretanto, o dia foi passando. O sol, 
forte, queimava-nos, enquanto que o mar, que não amenizava, aliado ao 
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vento, que soprava rijo, fazia-nos tremer de frio. Ao fim de certo tempo, 
bem ao longe, avistamos terra.

LUTA INSANA

 – Redobramos nossas energias, numa luta insana com o mar. Senti-
mos imensa alegria ao avistarmos, não muito longe, uma jangada, com a 
vela aberta ao vento. Nela, apenas um homem, que nos fazia sinais, aos 
quais respondíamos, contentes. Julgávamos ser um pescador, mas depois 
– muito depois, quando já tinha sido salvo, soube que se tratava de um 
náufrago – o que, na ocasião não nos passou pela cabeça. Apesar do es-
forço, não conseguimos aproximarmo-nos. Prosseguimos em nossa luta, 
rumo à praia, onde podíamos ver muitas pessoas. Somente às 7 e pouco 
da noite – quando já era de quase vinte e quatro horas a nossa perma-
nência no mar – chegamos à praia. Chegamos é modo de dizer, porque, na 
verdade, fomos jogados. A nossa prancha, batida em cheia por um enorme 
vagalhão, virou mesmo na ocasião que nos julgávamos salvos. E talvez 
tenha sido esse o único momento em que senti a morte por perto. No en-
tanto, os de terra conseguiram nos suster.

SALVOS, POR FIM!

 – Era a praia dos Coqueiros, na Bahia. Deram-nos roupas, comidas 
em abundância. Fomos reconfortados carinhosamente por aquela gente, 
simples pescadores que ali exerciam sua profissão. Disseram-nos que jus-
tamente naquela época do ano, que o mar está assim encapelado, nenhum 
deles se arrisca a sair. Deram-nos a notícia de ter sido salva a única baleeira 
do Baependi, com 28 náufragos, um dos quais era o meu colega Zamir de 
Oliveira. Haviam declarado aos seus salvadores que, pelas circunstâncias 
de que se revestiu o bárbaro torpedeamento, não esperavam se salvassem 
outros passageiros. No entanto, fizeram, ainda, na praia, com roupas e ví-
veres, à espera de mais algum sobrevivente. Fomos conduzidos à casa do 
senhor Salgado na fazenda Santo Antônio, onde fomos regiamente trata-
dos. Tivemos tudo à nossa disposição. O nosso anfitrião foi um verdadeiro 
pai, e, por isso, seremos lhe sempre gratos.
 Da Fazenda fomos, de lancha, para Crasto. Daí, de automóvel para 
Estância, já no estado de Sergipe, de onde rumamos a Aracaju. Na capi-
tal sergipana ficamos acomodados no Hotel Marozi, à custa do governo, 
que nos cercou de todas as comodidades. Fomos medicados, pois ficamos 
cheios de ferimentos pelo corpo – e, o Dr. Viterbo mostrou-nos os braços 
e as pernas, arranhados, mostrando, em vários pontos as marcas da sua 
odisseia. 
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O AMBIENTE EM ARACAJU

 À nossa pergunta sobre o ambiente na capital sergipana, responde-
-nos o doutor Viterbo:
 – Todo o povo está profundamente indignado. Aliás, isso é natural, 
pois no Aníbal Benévolo quase todos os passageiros e tripulantes tinham 
parentes em Sergipe. E desse navio, como se sabe, apenas se salvaram 
quatro pessoas. A polícia é impotente para conter as manifestações popu-
lares, e, praticamente, pode-se dizer que não há uma só casa de alemão 
ou de integralista isenta da sanha vingativa dos sergipanos, que, mais 
que quaisquer outros brasileiros, foram dos mais rudemente feridos com 
a tragédia. Para nós, os náufragos, foram de cativante gentileza. Tudo que 
pensávamos ter, era logo posto à nossa disposição. E assim que nos foi 
possível locomovermo-nos, deram-nos passagens no avião da Condor, que 
nos trouxe ao seio das nossas famílias.

ALEGRIA, NO MEIO DE DESGRAÇA

 Apresenta-nos à sua mãe, dona Clara Antunes Storry, que não podia 
esconder o seu contentamento. Durante todo o tempo da nossa entrevista, 
ao lado do marido, e tendo ao colo, o seu filhinho Franklin, dona Wanda 
Storry, também, espelhando em seu rosto a alegria em ter ali o esposo, 
após tantas horas angustiosas, dizia-nos:
 – Foi a Providência. No meio de tanta desgraça, nós, aqui, estamos 
em festa. Quando vimos a fotografia do Viterbo, deitado no leito, em Ara-
caju, e apoiado por um seu companheiro, pensamos que não o veríamos 
tão cedo, pois dava a impressão de estar bastante ferido. Felizmente, ele 
está aqui, apenas com uns arranhões. Mas a desgraça que se abateu sobre 
tantos lares é por demais grande, e isso nos tolda a alegria...

EM CONTATO COM DR. ZAMIR DE OLIVEIRA

 Quando chegamos, ontem, à residência do capitão Francisco de Oli-
veira, na Rua José Higino, 246, apartamento 301, a casa estava cheia. Na 
sala, todos se viam presos à narrativa de um dos filhos daquele oficial, o 
Dr. Zamir de Oliveira.
 No Baependi, que deixara, como se disse, o Rio, a 9 do corrente, via-
javam, entre passageiros e tripulantes, cerca de 300 pessoas, inclusive 160 
oficiais e praças, componentes de uma bateria do 7º G.A.D.O., que seguia 
para Natal. Desses 160 integrantes da referida bateria, 124 eram praças e 
os 36 restantes, sargentos e oficiais. O navio, torpedeado sem aviso pré-
vio, submergiu em três minutos sem que lhe houvesse tempo para nada.
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DE 300, APENAS FICARAM 32

 – Desses 300 homens que viajavam no Baependi – prossegue o dou-
tor Zamir – apenas 33 lograram escapar à morte. Vinte e oito deles va-
lendo-se da única das baleeiras de bordo que não foram para o fundo com 
o navio. Os quatro restantes passaram vinte e cinco horas ao sabor das 
ondas, sobre uma prancha, até que conseguiram alcançar a terra.
 E continua o narrador:
 – Quando o torpedo explodiu eram, pelo meu relógio, que parou nes-
se instante, 7 e 17 da noite. Corri ao convés e, olhando o mar, vi que o na-
vio adernava rapidamente. Nesse instante, ou seja, meio minuto após ao 
primeiro torpedo, foi o Baependi alcançado pelo segundo. As luzes todas, 
então, se apagaram. Ficamos envoltos pela escuridão da noite, ao sabor 
do mar agitado, das ondas altas que corriam levados por intenso vendaval. 
Tratei de nadar em direção a uma tábua que via a certa distância. Alcancei-
-a. Outros náufragos também a ela se agarraram. Assim ficamos por qua-
se uma hora até que os nossos olhos vislumbraram, a certa distância da 
prancha a que agarráramos, qualquer coisa parecida com um bote. Chamei 
a atenção de meus colegas de infortúnio. E o primeiro piloto, que formava 
entre os que, como eu, se tinham agarrado à prancha, gritou logo:
 – É uma baleeira do próprio Baependi. E está vazia. Desprendeu-se 
do navio quando o torpedo explodiu.
 O pequenino barco estava longe. Distante uns cinquenta metros da 
prancha em que nos encontrávamos. Não tiramos mais os olhos dele. Não 
ouvi ninguém rezando. Mas é possível, naquele transe, cada qual de nós 
estivesse a pedir a Deus que nos fizesse chegar, por qualquer modo, ao 
vulto escuro do barco. Os minutos se passaram. Com ajuda dos braços, 
íamos fazendo o possível por levar a prancha em direção à baleeira. O 
vento começou a soprar forte impelindo a baleeira no sentido do ponto em 
que nos encontrávamos. Algum tempo mais tarde, nos transferíamos para 
ela, verificando, então, que a baleeira fazia água por pequeno rombo que 
apresentava na proa. Despimo-nos de nossas roupas e com elas fizemos 
por tapar o pequeno furo. Mais além encontramos, por felicidade nossa, a 
vagar sobre as ondas, um balde, resto dos despojos do Baependi. Apanha-
mo-lo. E com ele fomos jogando fora a água que penetrava no barco.

DEZ HORAS SOBRE AS ONDAS

 – Assim passamos toda a noite – diz o doutor Zamir – suportando o 
frio e o vento que cortavam. A emoção experimentada foi tal que nenhum 
de nós dava conta do que o corpo padecia. Assim se passou a noite, assim 
veio a manhã. O mesmo vento forte que nos trouxera a baleeira ao nosso 
encontro nos foi, por felicidade nossa impulsionando em direção à terra. 
Não fosse isso, ou melhor: estivesse o vento a soprar em direção contrária, 
e talvez, a essas horas...
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BOLACHAS E ÁGUA

 – Na baleeira havia água e bolachas. Todas elas são providas dessa 
ração quando os navios se fazem a alto mar. Essas bolachas foram por 
nós aproveitadas apenas quando alcançamos a terra, pela manhã do dia 
seguinte. A baleeira foi dar ao lugar denominado Moita Verde, no litoral 
baiano. Linda praia em região inteiramente desabitada. Tivemos de an-
dar cerca de trinta quilômetros até alcançar Coqueiros e, dali a localidade 
conhecida por Estância onde fomos alvo da simpatia e do acolhimento da 
população e das autoridades, e outros empenhados em facilitar-nos todos 
os recursos.

A 30 QUILÔMETROS DA COSTA

 A uma pergunta nossa, diz o doutor Zamir de Oliveira:
 – O torpedeamento ocorreu a 30 quilômetros do litoral baiano. O na-
vio, em virtude da carga que levava, tombou sobre o lado direito sendo 
tomado totalmente pelas águas em dois minutos.

16 CRIANÇAS MORRERAM

 – Dezesseis crianças – muitas delas filhos de oficiais e sargentos – 
eram passageiros do Baependi. Morreram todas, apenas se salvando um 
menino de dezesseis anos. A bordo, o jantar era servido às 5 horas. Às 6 e 
pouco essa população infantil se recolhia aos camarotes. Iam dormir. E es-
tavam com certeza, já, dormindo, à hora em que o navio foi sacudido pelos 
dois torpedos. Morreram no interior dos beliches. Uma das passageiras era 
a senhora Doralice de Oliveira Ribeiro, casada com o 1º tenente médico, 
doutor Luiz Gomes Nogueira Ribeiro, que se encontra em Natal. Ia dona 
Doralice encontrar-se com o marido, levando, em sua companhia, dois fi-
lhinhos menores: Olesia, de 8 meses, apenas, de idade, e Teresinha, de 
3 anos. Achavam-se, todas, no camarote, em companhia, ainda, de uma 
empregada quando o navio adernou, sendo tomado pela água.

ESTAVAM ACESAS AS LUZES DE NAVEGAÇÃO

 O Dr. Zamir de Oliveira declara que o navio estava em blackout. Mas 
estranha:
 – As luzes de navegação, entretanto, se viam acesas e essas basta-
ram para localizar o navio aos piratas que o torpedearam. Com as luzes de 
bombordo e boreste acesas, como por igual a dos mastros, não foi difícil 
ao corsário alcançá-lo covarde e traiçoeiramente como o fez. O Baependi 
afundou tão depressa – prossegue o nosso informante – que o radiotele-
grafista de bordo não teve tempo de lançar o S.O.S. ninguém apanhou, 
sequer, um salva-vidas, jogando-se ao mar, todos, como estavam: com 
roupa e tudo. Daí a razão porque ainda consegui salvar minha caneta-tin-
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teiro, meu relógio e minha carteira, contendo cerca de 2 contos. Perdi, en-
tretanto, o diploma, uma Kodak e todo o resto da bagagem que seguia no 
camarote.

PRESTANDO SOCORROS AOS COMPANHEIROS

 Uma vez alcançando a praia, no litoral baiano, fomos, a pé, através da 
mata, por cerca de 30 quilômetros até alcançar Cachoeira, aí encontrando 
os elementos necessários aos primeiros socorros médicos de que os meus 
companheiros de infortúnio careciam e que eu mesmo ministrei. Entre os 
sobreviventes encontrava-se a jovem Vilma Castelo Branco, filha do major 
Castelo Branco, que se acha ligeiramente enferma, na Bahia.
 O Dr. Zamir faz uma pausa para concluir:
 – Não se esqueça de uma referência amável, na notícia que der sobre 
o atentado inominável contra a nossa navegação de cabotagem, às figuras 
do interventor Maynard Gomes, assim como ao prefeito e ao juiz de direito 
de Estância, doutores Archibaldo Silveira e Vicente Barreira, que tudo fize-
ram para que nada faltasse aos sobreviventes da tragédia.

a noITE (rJ) – 19.08.1942

DOR, PAIXÃO E REVOLTA

   André Carrazzoni

 Dor, paixão e revolta; estas palavras pintam as gradações da alma 
brasileira, nas últimas vinte e quatro horas. Tínhamos perdido até agora, 
no Mar das Antilhas e zonas adjacentes, infestadas pela pirataria alemã, 
dez navios mercantes. Era já um desfalque enorme, encarecido extraordi-
nariamente pelo sacrifício de inúmeras vidas humanas. Não ignorávamos, 
destarte, porque nos haviam transpassado as fibras mais íntimas, os gol-
pes da imemorial e inesgotável ferocidade germânica. A despeito da dura 
experiência, que nos custara danos e lágrimas, ela nos reservava ainda 
a pior surpresa: a agressão aos nossos barcos de cabotagem, agressão 
perpetrada junto à linha da costa oriental do Brasil, isto é, sob as vistas 
das populações litorâneas. Cinco novos navios, que arvoravam o pavilhão 
da nossa Marinha Mercante entregues ao serviço pacífico de transporte de 
mercadorias e passageiros entre portos internos, jazem no fundo do oce-
ano. Com eles, desaparecem algumas dezenas – muitas, sem dúvida – de 
vidas preciosas, entre civis e militares, em holocausto aos deuses sangui-
nários, aos ídolos ferozes do imperialismo alemão. Não há cabimento para 
qualquer j’accuse, baseado em falta de vigilância ou sinal de imprevidên-
cia; se as armas do Terceiro Reich são habitualmente traiçoeiras, nenhum 
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país, ainda o mais forte ou mais apercebido (nós agora é que estamos 
abrindo os olhos às realidades do mundo em chamas, devorado pelo in-
cêndio de uma guerra de dimensões planetárias), fica invulnerável às ci-
ladas que têm por teatro a imensidade do oceano. A velha “Kultur”, com 
os seus frutos típicos, solta nas estradas marítimas os seus caros lobos, 
que dão caça aos inocentes cordeiros do comércio dos Estados neutros ou 
não beligerantes. As nossas cinco unidades das rotas costeiras, Itagiba, 
Aníbal Benévolo, Araraquara, Itagiba e Arará são as mais recentes vítimas 
propiciatórias do mito racista e da política da Nova Ordem, anticristã por 
excelência.
 A verdade simples e flagrante é que o Brasil se acha face a face com 
a guerra. O monstro escancara as mandíbulas às nossas portas. Com essa 
aparição quase à beira das praias brasílicas, o continente sul-americano 
vê-se às súbitas ameaçado na sua segurança e na sua existência. O há-
lito da fera teutônica bafeja a face das Repúblicas que deram sua adesão 
formal às conclusões da Conferência dos Chanceleres, reunida faz poucos 
meses no Rio de Janeiro. O ultraje ao Brasil atinge, com a mesma baba 
venenosa, a sensibilidade das nações coirmãs, unidas pelos compromissos 
da doutrina pan-americana e pelos vínculos do parentesco político. Deve-
mos aguardar, com a mais confiante expectativa, as reações de uma soli-
dariedade que envolve o próprio instinto de conservação, independência e 
sobrevivência dos países deste hemisfério.
 O povo brasileiro, a começar pela família carioca, se está comportan-
do magnificamente, neste terrível passo na nossa vida de Estado indepen-
dente e soberano. Ele vem respondendo brava e dignamente ao agravo 
nazista, cujo fim visível é impedir o Brasil de respirar para o lado do mar, 
mediante a paralisação de suas linhas de comunicação. Privado de um pul-
mão, aquele que funciona no litoral, o Brasil entraria num período de lenta, 
implacável asfixia. A verdade, porém, é que essas incursões predatórias, 
as razias esporádicas, aparentemente bem sucedidas, da guerra de corso e 
do banditismo do mar, são o capítulo espetacular, que antecede a derrota, 
as primeiras manifestações de uma impressionante agonia. Qualquer êxito 
fortuito será oportunamente descontado contra os agressores. Disso tem 
plena consciência o povo brasileiro. Ele veio para a rua a fim de exteriori-
zar o seu protesto e patentear a sua decisão. Nas vagas de indignação do 
oceano indomável, que é a multidão, não se registraram demasias próprias 
dessas fases tormentosas. Muitas mulheres choravam: não eram lágrimas 
de fraqueza, eram lágrimas de cólera salutar, porque lavam o coração e 
deixam o ânimo inexpugnável. Os derradeiros admiradores das virtudes do 
pangermanismo, adeptos românticos ou teóricos da germanização do Bra-
sil, lucrariam largamente se houvesse assistido a essas instrutivas cenas 
populares curar-se-iam da infecção mental e concluiriam que, afinal, não 
somos a miserável sub-raça dos seus equívocos desabafos.
Outro superior motivo de conforto patriótico e de retificação viril de fé nos 
destinos imperecíveis do Brasil: o improviso do presidente Getúlio Vargas, 
diante da multidão que o aplaudia, com delírio, nos jardins do palácio Gua-
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nabara. Na hora de provação e sofrimento, as palavras do chefe do Estado 
caíram como um bálsamo sobre os corações feridos e tiveram o condão 
de despertar as mais secretas energias. As classes civis e as corporações 
armadas, estas obedientes à voz de comando de seus chefes mais autori-
zados, aquelas imbuídas do espírito de devotamento ao Brasil, marcharam 
lado a lado, pelo mesmo caminho do dever, da honra e do sacrifício; não 
existem hiatos nem soluções de continuidade no sistema defensivo, mate-
rial e moral, da Nação.
          __

REVERTERÁ EM BENEFÍCIO DAS VÍTIMAS DO EIXO 
TODA A RENDA DOS SHOWS DA URCA!

Transferida a estreia de Mariquita Flores Antônio de Córdoba

 A Urca, solidária com os sentimentos que fizeram vibrar a alma do 
nosso povo ante a insólita e covarde agressão do Eixo aos indefesos navios 
brasileiros, não funcionou ontem. Associando-se às manifestações impos-
tas pela trágica realidade, que enlutou, inesperadamente, centenas de la-
res patrícios, cerrou as portas de todas as suas dependências e transferiu a 
estreia, já anunciada para ontem, dos famosos bailarinos, Mariquita Flores 
e Antônio de Córdoba.
 Indo além nessa demonstração de pesar, a Urca vai iniciar uma se-
mana de auxílio às vítimas dos traiçoeiros torpedeamentos nazistas, re-
servando para os mesmos, durante esse período, a renda bruta do seu 
grillroom. A quantia de 20 contos de réis, já reservada antecipadamente, 
será a primeira dádiva dessa semana. A entrega dessa quantia inicial será 
feita por estes dias.
 O show dessa semana de benefício, além de Mariquita Flor, a bailarina 
de “Sangue e Areia”, e Antônio de Córdoba, seu partner que preferiu vir ao 
Brasil do que aceitar um contrato da MGM, incluirá Jean Sablon e todas as 
demais atrações da sua temporada. 
      __

VIAJAVA NO BAEPENDI

 Esteve na redação de A NOITE a senhora Maria Rosa Duarte, residen-
te à Rua Quiririm, 625, em Jacarepaguá, que veio solicitar informações a 
respeito do paradeiro do seu irmão Antônio Duarte Morgado, soldado nº 
30, e que, convocado, seguira a bordo do Baependi para Pernambuco.
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Folha dE S. PaUlo (SP) – 20.08.1942

ATOS DE SOLIDARIEDADE

RIO, 19 – Em sinal de pesar e em homenagem aos brasileiros mortos em 
consequência do torpedeamento dos navios nas costas da Bahia e Sergipe, 
a direção do Teatro Municipal resolveu não permitir a realização de nenhum 
espetáculo, ali amanhã.
 – O Sindicato dos Lojistas, em circular a seus membros, apelou no 
sentido de conservarem os estabelecimentos com as portas semicerradas, 
em sinal de protesto contra o torpedeamento de navios nacionais.
 – A Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, em sinal de solidarieda-
de, fechou sua sede durante o dia de hoje.
 – Em Niterói, 300 membros da colônia portuguesa estiveram no Palá-
cio do Ingá, onde foram recebidos pelo interventor Amaral Peixoto.
 – A Cia. City Improvementa manifestou sua solidariedade em telegra-
ma ao ministro da Educação.
 – O Conselho Nacional de Educação suspendeu seus trabalhos de hoje, 
em sinal de protesto contra a agressão do Eixo.

APREENDIDAS DUAS EMISSORAS CLANDESTINAS EM PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE, 19 (A. N.) – Hoje, pela manhã, quando a população pro-
testava contra os atos de pirataria praticados pelos corsários do Eixo, foi 
descoberta uma estação clandestina transmissora de ondas curtas da firma 
Jacobi & Cia., na Rua Siqueira Campos, esquina de Paissandu. Imediata-
mente a polícia tomou conhecimento do fato, apreendendo a referida es-
tação. Foi encontrada, também, uma estação clandestina nos estabeleci-
mentos “Guaspari”. Ambas as estações são modernas e de muita eficiência.

      
PROSSEGUEM AS MANIFESTAÇÕES NO INTERIOR DO ESTADO

EM SANTOS

SANTOS, 19 (Da sucursal da Folha da Manhã) – O povo de Santos não ficou 
indiferente às manifestações contra a inominável agressão que a pirataria 
do Eixo desfechou contra a soberania do Brasil, afundando navios mercan-
tes nacionais em águas territoriais brasileiras.
 Hoje, às 17 horas, milhares de manifestantes se reuniram na Rua XV 
de Novembro e ergueram entusiásticos vivas ao Brasil, ao chefe da nação 
e ao Exército e à Marinha.
 O comício percorreu as ruas da cidade entoando hinos patrióticos. A 
massa popular continuou o desfile de desagravo até às primeiras horas da 
noite, dissolvendo-se em perfeita ordem.
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 Numa demonstração viva dos seus sentimentos de patriotismo e bra-
silidade, os estudantes de Santos realizaram um movimento de protesto 
contra a selvageria dos submarinos do Eixo, torpedeando indefesos navios 
da nossa marinha mercante.
 À noite, os estudantes percorreram as ruas e visitaram as redações 
dos jornais, levantando vivas ao Brasil.

EM CAMPINAS

Em CAMPINAS, 19 (Da sucursal da Folha da Manhã) – Os campineiros vi-
veram ontem momentos de intensa vibração cívica, manifestando a sua 
indignação contra os atos de pirataria praticados pelas potências do Eixo.
Às 21 horas, nos estúdios do Serviço de alto falante “Carlos Gomes”, re-
alizou-se uma grande manifestação promovida por destacados elementos 
da Liga de Defesa Nacional, fazendo-se ouvir os senhores Nelson Omegna, 
Galvão de Castro, Jorge Leme, Israel Alves dos Santos Sobrinho, Elias Ka-
ran, Luso Ventura, Elias Haddad e Pedro Nome.
 A grande multidão que se comprimiu no Largo do Rosário para ouvir 
os discursos dos representantes da Liga, realizou em seguida uma passe-
ata cívica pelas ruas da cidade, empunhando o pavilhão nacional.
 Os manifestantes visitaram a redação do Correio Popular, onde falou 
o professor Jorge Leme e a do Diário do Povo, onde se fizeram ouvir os 
senhores Luso Ventura e Alfredo Ribeiro Nogueira.
 Hoje, às 13 horas, os estudantes campineiros fizeram um comício, vi-
sitando  a Associação Campineira de Imprensa, onde falaram os senhores 
João Serra, João Lanaro e Milton de Noronha Gustavo.

o dIa (Pr) – 20.08.1942

SOMENTE 4 DO ANÍBAL BENÉVOLO

RIO, 19 (Do Correspondente Especial) – Anuncia-se que de bordo do navio 
Aníbal Benévolo somente quatro tripulantes se salvaram, de acordo com os 
detalhes que até agora se tem conhecimento no Loide Brasileiro: capitão 
Henrique Mascarenhas da Silveira, comandante; Firmino Gomes da Silva, 
cozinheiro; Valdomiro Pioneiro, cabo foguista e Manoel da Silva, moço de 
convés. Deste navio, não se tem conhecimento que tenha sido salvo qual-
quer passageiro.
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a noTÍCIa (SC) – 20.08.1942

A COLUNA DO PICHE CONTRA A QUINTA COLUNA

O MOVIMENTO EXIGE QUE CADA BRASILEIRO 
TENHA ALMA DE ESPARTANO

CADA BRASILEIRO ESTÁ DISPOSTO A CUMPRIR O SEU DEVER 

Numa perfeita união de sentimentos, todo o país se levanta em 
reação aos nossos covardes agressores – As manifestações de 
ontem no Rio e em vários pontos do país – Medidas que estão 
sendo tomadas pelas autoridades 

Demissão de todos os funcionários integralistas!

Sugerido um expurgo contra os quislings das repartições

RIO, 19 (Da sucursal) – O Diário Carioca publica um vibrante editorial con-
tra a atitude de vários quislings que existem em nossas repartições públi-
cas, os quais não prestaram nenhuma homenagem aos mortos pela pátria, 
vitimados pelo fascismo exigindo severa punição dos mesmos dizendo: 
“Por tudo isso resolvemos apelar para o governo no sentido de realizar o 
indispensável expurgo do funcionalismo. Dum modo geral são os antigos 
integralistas os elementos mais perniciosos, salvo honrosas exceções. So-
bre eles devem recais as atenções das autoridades. O momento exige de-
cisão e firmeza, não permitindo qualquer contemporização”.
      __

A coluna do piche contra a quinta-coluna

Todo o traidor conhecerá de perto a cor do alcatrão

 Um grupo de brasileiros da vanguarda resolveu castigar de um modo 
pitoresco todos os traidores e quinta-colunistas que lhe caírem às mãos. 
Assim é que os traidores doravante terão que ajustar contas com o pincel 
de um borrador de “fachadas” improvisado. O primeiro já passou pelas 
penas na noite do comício e outros mais virão. É só bancar o renegado – 
piche com ele.  
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o ESTado dE  dE São PaUlo (SP) – 20.08.1942

PROSSEGUEM EM TODO O BRASIL AS MANIFESTAÇÕES DE PE-
SAR PELO AFUNDAMENTO DAS UNIDADES DA MARINHA

 A brutal agressão dos submarinos dos países do Eixo às unidades 
da Marinha Mercante Nacional, que estavam no exercício pacífico da sua 
atividade e, como consequência, a morte de numerosos brasileiros que 
neles viajavam com destino aos Estados do norte do Brasil, causou a mais 
viva indignação entre o nosso povo que, de todas as formas, mas sempre 
dentro dum alto espírito de ordem e disciplina, manifestou a sua repulsa, 
execrando os métodos criminosos de que lançam mãos os adeptos das fu-
nestas doutrinas que enlutam o mundo, para visar nações como a nossa, 
que sempre se mantiveram numa exemplar atitude internacional.
 Ainda ontem, nesta capital, no Rio de Janeiro e nos vários Estados 
do país, se registraram passeatas de protesto, reuniões cívicas e demons-
trações tanto de revolta pela ofensa de que o Brasil foi alvo, quanto de 
consternação pelas vítimas brasileiras dos torpedeamos dos nossos navios 
nas águas do Atlântico. Institutos, agremiações culturais, associações es-
tudantinas, estabelecimentos culturais, autoridades, representantes das 
mais diversas classes sociais do país, endereçaram ofícios e telegramas de 
apoio e solidariedade ao Sr. presidente Getúlio Vargas, nesta hora crucial 
para a nacionalidade. Transcrevemos abaixo muitas dessas manifestações, 
as que chegaram ao nosso conhecimento.
 Testemunham-nos as expressões com que se dirigem ao supremo 
magistrado brasileiro, representantes de todos os setores da atividade e da 
inteligência nacionais, que o nosso povo está coeso e unido em torno dos 
poderes centrais, prestigiando-os com a sua simpatia unânime e a força 
da sua solidariedade. Disposto – como disse estar, ao lado desse mesmo 
povo, o Sr. Presidente, num dos seus discursos mais recentes – a “lutar, a 
vencer, a morrer!”
      __

AS MANIFESTAÇÕES DE ONTEM NA CAPITAL PAULISTA – 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A moção de protesto e voto de pesar pelo afundamento dos na-
vios brasileiros – Discursos dos senhores Marrey Junior e Miguel 
Reale

 Na sessão ordinária realizada ontem, à hora regimental, pelo Depar-
tamento Administrativo do Estado de S. Paulo, foi lida a seguinte moção de 
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protesto pelo afundamento dos nossos navios e de pesar pelas mortes na 
ocorrência:
 “O Departamento Administrativo do Estado de S. Paulo, consternado 
ante o inominável atentado de que, em águas brasileiras, foram vítimas 
os nossos patrícios que se encontravam nos navios torpedeados por sub-
marinos estrangeiros, pela presente moção deixa consignado o seu solene 
protesto contra esse atentado e a sua irrestrita solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da República, confiando na ação sempre enérgi-
ca, ponderada, esclarecida e patriótica de Sua Excelência e determina que 
em ata seja lançado um voto de profundo pesar pelo ocorrido e que esta 
resolução seja comunicada à Sua Excelência, o senhor Presidente da Re-
pública. – Godofredo Teles, Marrey Junior, César Costa, Cirilo Junior, Miguel 
Reale e Antônio Feliciano”

PALAVRAS DO DR. MARREY JUNIOR

 A propósito da moção de protesto, proferiu o Sr. Marrey Junior as se-
guintes palavras:
 “Sr. presidente: não são necessárias muitas palavras para lançamen-
to da moção, que enviamos à mesa, e que acaba de ser lida.
 O atque à vida dos nossos patrícios e o atentado contra a nossa pro-
priedade provocam a máxima repulsa de todos os brasileiros contra seme-
lhante ato de verdadeira pirataria que acaba de ser praticada em nossas 
águas territoriais. (Muito bem).
 Confiamos na ação patriótica e enérgica de S. Exa. o Sr. Presidente da 
República. (Muito bem. Muito bem)”.

DISCURSO DO SR. MIGUEL REALE

 Falou, também, a propósito do afundamento dos navios nacionais, o 
Sr. Miguel Reale, cujas palavras reproduzimos:
 “Sr. presidente: Ontem, logo ao saber da infausta notícia, que encheu 
de revolta todos os brasileiros, telegrafei ao eminente Chefe da Nação, 
hipotecando-lhe incondicional solidariedade, em meu nome e no de meus 
amigos, confiante  serenidade e na energia de suas deliberações.
 Não podia, pois, deixar de acompanhar calorosamente a Moção que 
por todos nós foi subscrita.
 Neste momento o Brasil é um só, a pátria é uma, inquebrantável, 
indestrutível. (Muito bem). É por esse motivo que se não justificam ódios 
antigos, e devem merecer a repulsa dos homens bons aqueles indivíduos 
– que são poucos, felizmente, e sem raízes na terra – que, com inconfes-
sáveis amores por doutrinas anticristãs e antibrasileiras (Muito bem) se 
atrevem a apontar como capazes de traição à Pátria homens que sempre 
militaram nas fileiras nacionalistas e que, na hora do perigo iminente, es-
tariam entre os primeiros a cumprir o seu dever.
 Não é este o momento oportuno, Sr. presidente, para explorar a dor 
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comum em benefício de pretensões partidárias, muito menos de queixas 
que representam a subversão total de nossos valores morais e a dissolução 
de nossas famílias. Inimigos da pátria, neste instante, tanto são os que a 
traem, como os que lançam a cizânia entre os seus filhos, explorando o 
calor de nossos sentimentos para fazer passar o contrabando de suas pai-
xões.
 O verdadeiro patriota, Sr. presidente, não faz do patriotismo um meio 
visando outros fins, mas age com o pensamento voltado exclusivamente 
para o bem de seu povo, sabendo renunciar por saber compreender.
 Desta tribuna, aberta para o coração popular, faço esta minha decla-
ração solene, na certeza de que não pensam de outra forma os que amam 
verdadeiramente a sua terra.
 Era o que eu tinha a dizer (Muito bem. Muito bem)”.
 Estando a moção assinada por todos os membros do Departamento, 
o Sr. presidente declarou-a aprovada, acrescentando que a presidência, 
plenamente associada aos sentimentos que de modo tão solene acabavam 
de ser afirmados, providenciaria para o imediato cumprimento do que nela 
se achava determinado.

DECLARAÇÕES DO SUPERINTENDENTE DA 
SEGURANÇA POLÍTICA E SOCIAL

 O major Olinto de França, superintendente de Segurança Política, so-
bre as recentes manifestações estudantis, nesta capital, por motivo dos 
últimos torpedeamentos de navios nacionais, teve palavras de vivo elogio 
para com o povo e os estudantes paulistas, cujo patriotismo e espírito de 
colaboração e ordem, exaltou.
 Referiu-se também à Congregação da Faculdade de Direito, que orien-
tou a mocidade de modo exemplar, provando mais uma vez o espírito tra-
dicional da Academia, de onde tem saído uma multidão de espíritos bri-
lhantes de nossa nacionalidade.
 O major Olinto repetiu que não cogitou nem cogita de reprimir ou es-
tancar o entusiasmo da mocidade estudiosa, mas adverte da conveniência 
de que esta continue não permitindo que elementos maus se infiltrem em 
suas fileiras, aproveitando a ocasião para dar vazão aos seus instintos, de-
predando e destruindo bens de propriedade de estrangeiros, e não raro, de 
nacionais, castigo inútil quando há medidas governamentais que regulam 
as indenizações dos prejuízos que o país tem sofrido.

1ª AUDITORIA DE GUERRA DA 2ª REGIÃO MILITAR

 O Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria de Guerra, composta 
pelos doutores Tomaz Pará, auditor; Major Boanerges Lopes César, juiz-
-presidente; capitão Carlos da Silva Paranhos e tenentes Wilson Pereira 
Cerqueira e João José R. Monte; doutor Gastão Almeida, promotor; Dr. 
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Benjamin Sabat, advogado de ofício; e doutor Siqueira Cavalcante, advo-
gado, deferindo unanimente o requerimento do representante do Ministé-
rio Público para que se lavrasse na ata dos trabalhos de ontem, um voto 
de profundo pesar pela morte dos brasileiros que em cumprimento do de-
ver seguiam a bordo dos navios nacionais postos a pique, determinou se 
expedisse ao Sr. ministro da Guerra, general Eurico Dutra, telegrama de 
condolências dessa justiça militar.

ORDEM DOS ADVOGADOS

 Por motivo do afundamento dos navios brasileiros, o Sr. professor 
doutor Noé Azevedo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, en-
viou ao Sr. Getúlio Vargas, presidente da República, o seguinte telegrama:
 “Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exa., que o Con-
selho da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, refletindo 
o sentimento dos cultores do Direito deste Estado, resolveu suspender os 
trabalhos da sessão de hoje, como protesto contra a acintosa agressão à 
soberania nacional, manifestando irrestrita solidariedade a V. Exa., pela 
atitude patriótica que certamente tomará em defesa da honra e da digni-
dade do povo brasileiro.

BOLSA OFICIAL DE VALORES

 A Bolsa Oficial de Valores de S. Paulo enviou ontem os seguintes te-
legramas:
 “Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República. Rio de Janei-
ro. – A Bolsa Oficial de Valores de S. Paulo, reunida hoje em assembleia, 
resolveu por unanimidade de votos manifestar a V. Exa. os sentimentos de 
profundo pesar da corporação pelo bárbaro atentado à nossa soberania em 
águas nacionais. Respeitosas saudações – Carlos Ferroni Herreros, presi-
dente”.
 “Exmo. Sr. Dr. Fernando Costa, Interventor Federal. Capital – A Bolsa 
Oficial de Valores reunida hoje, em assembleia, resolveu unanimemente 
enviar a V. Exa. o sentimento profundo de pesar de toda corporação pelo 
brutal atentado à soberania nacional em nossas águas. Atenciosas sauda-
ções – Carlos Ferroni Herreros, presidente”.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE IMPRENSA

 Por motivo da agressão sofrida pelos navios brasileiros, a Associação 
Paulista de Imprensa endereçou os seguintes telegramas ao Sr. Presidente 
Getúlio Vargas e Interventor Fernando Costa:
 “Presidente da República, Getúlio Vargas. – Palácio Guanabara. Rio de 
Janeiro. – A Associação Paulista de Imprensa, integrada à justa repulsa pe-
los covardes atentados praticados contra a nação brasileira, ofensa não só 
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aos princípios de direito como aos de humanidade, vem expressar a V. Exa. 
sua absoluta confiança na orientação serena e digna do Governo Federal, 
neste momento de nossa história. Cordiais saudações. – Eduardo Pelegrini, 
presidente em exercício”.
 “O interventor Federal, Fernando Costa, Palácio Campos Elísios. – “Os 
jornalistas de São Paulo, representados pela Associação Paulista de Im-
prensa, unidos na enérgica repulsa aos covardes atentados praticados con-
tra uma nação pacífica, vem representar a V. Exa. seu apoio irrestrito à 
atitude das autoridades públicas, no sentido de salvaguardar os interesses 
e a dignidade do povo brasileiro, neste passo angustioso de nossa vida. 
Cordiais saudações – Eduardo Pelegrini, presidente em exercício”.

SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA
 
 Na reunião ontem realizada pela Sociedade Rural Brasileira, foi lido o 
despacho telegráfico remetido ao Sr. Presidente da República e referente 
ao bárbaro atentado praticado contra o nosso país, pelas forças do Eixo, 
redigido nos seguintes termos:
 “Presidente Getúlio Vargas. Palácio Guanabara. Rio de Janeiro. – Dian-
te do inominável atentado praticado pelas forças do Eixo, destruidoras da 
civilização, contra a vida e bens de brasileiros, prejudicando o direito de 
nosso país na navegação dos mares, a Sociedade Rural Brasileira tem a 
honra de protestar inteira solidariedade ao governo de V. Exa., manifestan-
do assim o sentimento unânime da lavoura. Saudações respeitosas. – Luís 
Vicente Figueira de Melo, presidente”.
 O Sr. Presidente, após mandar proceder à leitura desse telegrama, 
declarou mais que a lavoura de São Paulo estará a postos para as eventu-
alidades mais graves, na defesa do país.

PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DA REDE CULTURAL “VAMOS LER!”

 Exprimindo o pensamento unânime das entidades que lhe são filia-
das, neste momento em que as potências totalitárias atacam novamente o 
Brasil, as entidades que compõem a Rede Cultural “Vamos Ler” resolveram 
fazer o seu pronunciamento hoje, às 17 horas e meia, num programa ex-
cepcional, que será presidido pelo seu mais alto presidente, o Sr. coronel 
Luiz Carlos da Costa Neto, ora nesta capital.
 O programa será aberto e encerrado ao som de canções patrióticas, 
de que fará o solo o popular cantor Valter Gonçalves, da Rádio São Paulo.
 Falarão os seguintes oradores: Menotti del Picchia, presidente da 
“Casa de Castro Alves” de S. Paulo; Paulo Tacla, representando várias insti-
tuições culturais; Salomão Jorge, orador geral das “Casas de Castro Alves”, 
em nome do embaixador Afranio de Melo Franco, seu presidente de honra; 
Iberê Pinto Bastos, subdiretor da Rede Cultural “Vamos Ler!”; Darci Teixei-
ra Monteiro, coordenador geral das “Casas de Castro Alves” do Brasil; Gaia 
Gomes, pela Rádio Cruzeiro do Sul e demais estações de rádio filiadas; e 
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um representante do Centro Acadêmico “XI de Agosto”.
 São convidados todos os universitários, jornalistas, intelectuais e o 
povo em geral, para o qual será franqueado, desde as 16 horas e meia, o 
auditório da Rádio Cruzeiro do Sul, na Praça do Patriarca, 26, 3º andar.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA

 A Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa de S Paulo, em simpatia e 
solidariedade com a Nação neste momento de dor, resolveu suspender as 
suas aulas, ontem, mostrando assim a sua inteira unanimidade com a jus-
ta revolta do povo brasileiro pela demonstração de selvageria ocorrida nas 
pacíficas águas nacionais.       

MANIFESTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

 Realizou-se, ontem, no anfiteatro da Escola Paulista de Medicina uma 
assembleia geral dos alunos, convocada pelo Centro Acadêmico Pereira 
Barreto, para protestar contra a inominável agressão que o Brasil acaba de 
sofrer.
 Aberta a sessão pelo doutorando José Julianeli, presidente do Centro, 
este expôs os motivos da reunião, que era protesto contra o ultraje sofrido 
pelo Brasil. Em brilhante oração, condenou o feito covarde das nações do 
Eixo e convidou os presentes a comparecerem a uma passeata de protesto, 
a realizar-se ontem mesmo às 17 horas no centro da cidade.
 Diversos oradores fizeram-se ouvir e o acadêmico José Pinto Vaz, 
após inflamada oração, convidou todos os presentes a usarem gravata pre-
ta como demonstração de nosso pesar.
 Em meio de “vivas” ao Brasil e ao seu governo, foi encerrada a ses-
são.
     __

NÁUFRAGOS SALVOS 

 Do Aníbal Benévolo só 4 tripulantes se salvaram, conforme conheci-
mento do Loide Brasileiro. São eles: capitão Henrique Jaques Mascarenhas 
Silveira, comandante; Firmino Gomes da Silva, cozinheiro; Valdomiro Pi-
nheiro, cabo foguista; e Manuel Nunes Silva, moço. Esses náufragos che-
garam a uma praia de Sergipe, em uma baleeira.
 – A única sobrevivente de passageiros do Araraquara, Alaíde de Le-
mos Cavalcante, identificada, é esposa do suboficial do Exército, Antônio 
Lins Cavalcante, que servia no 1º batalhão do 5º R. I, sediado em Lorena. 
Recentemente aquela unidade foi transferida para Recife, para onde seguiu 
o suboficial com sua esposa e três filhos.
 – O comandante Xavier da Costa, presidente da Confederação dos 
Pescadores, recebeu comunicação da colônia de pesca sediada em Valen-
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ça, na Bahia, dizendo que haviam chegado à praia o primeiro e o segundo 
comissário do navio Itagiba, torpedeado nas imediações daquele local. O 
despacho acrescentava que os referidos náufragos haviam sido hospeda-
dos pelos pescadores e deram do fato notícia às autoridades competentes.

O COMANDANTE DO ARARÁ

 A direção da Companhia Nacional de Navegação Costeira recebeu um 
radiograma do capitão Coelho Gomes, comandante do Arará, informando a 
sua chegada a Valença, no estado da Bahia.
 Segundo telegrama da Bahia, o Arará recebeu nesse porto carrega-
mento exclusivamente de ferro velho com destino ao porto de Santos.

PRISÃO DE ALEMÃES

 A polícia prendeu na pensão Hamburgo, na Rua Cândido Mendes, di-
versos alemães suspeitos de atividades contrárias à segurança nacional.

EMPREGADOS BRASILEIROS RECUSAM-SE A SERVIR 
SOB AS ORDENS DE ALEMÃES

 Os operários da Companhia Hanseática, estabelecida na Rua José Hi-
gino, paralisaram os serviços, recusando-se a servir sob as ordens de ale-
mães.

OUTRAS PRISÕES DE NATURAIS DOS PAÍSES DO EIXO

 A polícia vem efetuando, desde ontem, numerosas prisões de indiví-
duos naturais dos países do Eixo, notadamente alemães, julgados perigo-
sos para a segurança nacional.

A POLÍCIA ESPECIAL PRENDE DOIS ESTRANGEIROS ARMADOS

 Ao cair da noite, a multidão que percorria a avenida Rio Branco, pros-
seguindo nas suas manifestações patrióticas, com a Bandeira Nacional des-
fraldada, pediu ao público que se descobrisse, em reverência ao nosso pa-
vilhão. Ao passar pelo Palace Hotel, dois estrangeiros, que se encontravam 
no degrau da escada que conduz ao hall do edifício, recusaram-se a tirar 
os seus chapéus. Isso deu lugar a que os que formavam a vanguarda da 
massa popular, investiram contra eles para obrigá-los a cumprir um dever 
cívico. Procurando reagir contra os populares, sacaram de punhais, com 
que se achavam armados, procurando atingir os mais próximos. Diante da 
reação popular, os dois insolentes estrangeiros se refugiaram no interior do 
Hotel, intervindo um contingente da Polícia Especial, chegado momentos 
antes, para desarmá-los e conduzi-los presos.
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       __

COMO REPERCUTIU NOS ESTADOS O ATENTADO 
À MARINHA MERCANTE

MEDIDAS DA INTERVENTORIA

NO AMAZONAS

, 19 (A. N.) – O interventor Álvaro Maia, interpretando os sentimentos de 
profunda tristeza que empolga o povo brasileiro, decretou o encerramento 
do expediente em todas as repartições públicas estaduais. O feriado esten-
der-se-á a todos os estabelecimentos de ensino por mais dois dias, findos 
os quais, na reabertura das aulas, os professores farão palestras alusivas 
à agressão, que contraria a todos os preceitos de humanidade.
 O chefe do executivo estadual telegrafou ao Presidente Vargas reafir-
mando a solidariedade absoluta da população.

       __

EM GOIÁS

INDIGNAÇÃO DO POVO

GOIÂNIA, 19 (A. N.) – Causou profunda indignação nesta capital o aten-
tado de que foram vítimas os navios brasileiros atacados pelos piratas do 
Eixo.
 O povo reúne grupos e protesta contra o assalto. Verdadeira multidão 
estaciona em torno ao grande aparelho de rádio instalado na praça princi-
pal de Goiânia. A revolta popular torna mais significativa e imponentes as 
manifestações à memória de Caxias, ontem iniciadas.

       __
    
NO ESTADO DO RIO

CAMPOS, 19 (A. N.) – Realizou-se, ontem, no bulevar da Imprensa, um 
comício-monstro ao qual assistiu pode-se dizer, toda a cidade de Campos. 
Terminada a reunião, o povo dirigiu-se à Praça São Salvador, protestando 
contra o assalto do Eixo aos navios mercantes brasileiros.
       __
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NA PARAÍBA

O DESAGRAVO DOS PARAIBANOS 

JOÃO PESSOA, 19 (A. N.) – Não cessaram, até o presente momento, as 
manifestações populares contra o Eixo. Enorme multidão juntou-se em 
frente ao palácio do governo, solicitando a palavra do interventor interino, 
Sr. Samuel Duarte. O chefe do governo falou, pedindo que todos tivessem 
confiança no Presidente Vargas e nas Forças Armadas nacionais. Serão to-
madas medidas enérgicas e imediatas com força bastante para desagravar 
a Bandeira Nacional, covardemente afrontada pelo ataque do corsário do 
Eixo. O último comício terminou já de madrugada.

      __

NA BAHIA

A ATITUDE DO POVO BAIANO

SALVADOR, 19 (A. N.) – Em sinal de protesto contra o torpedeamento de 
navios brasileiros, todo o comércio, estabelecimentos escolares de Ilhéus 
fecharam as suas portas. As casas exportadoras e edifícios públicos haste-
aram a Bandeira Nacional a meio pau. À noite realizou-se na referida cida-
de um grande comício de protesto, tendo o prefeito usado da palavra para 
aconselhar o povo a confiar nas medidas de reação da parte do Governo 
Federal.
      __  

NO CEARÁ

O PROTESTO DOS CEARENSES

, 19 (A. N.) – Foi através da “Hora do Brasil” que o Ceará conheceu o aten-
tado aos nossos navios e desde logo começaram as manifestações, que 
não tiveram, até hoje, solução de continuidade. Ontem pela manhã todos 
os jornais publicaram pormenores dos afundamentos.
 Às 10 horas, enorme massa popular, dando vivas ao Presidente Getú-
lio Vargas e às nações unidas, visitou a sede de um vespertino local onde 
se improvisou um vibrante comício. Todos os oradores afirmaram que era 
plena a confiança do povo na energia do chefe da nação e que seguramen-
te o Brasil seria desafrontado e vingado dos mortos nos torpedeamentos 
da costa nordestina. O comércio manteve fechadas suas portas durante 
todo o dia de ontem. O interventor e todas as autoridades mantêm-se nas 
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suas repartições, onde pernoitaram. Em sinal de luto estão fechados todos 
os colégios e os estudantes percorrem as ruas em grandes manifestações. 
Também as repartições estaduais encerraram os seus expedientes e o fun-
cionalismo, incorporado, visitou o interventor para que este transmitisse 
ao Chefe da Nação a solidariedade que se lhe deve nesta hora crucial.

      __

CAÇA A SUBMARINOS DO EIXO
 
 Chegaram notícias a Belém, informando que foi iniciada uma intensa 
caça aos submarinos nazistas, ao longo de toda a costa do Atlântico Sul.
 Segundo essas informações, os aviões de patrulha da Força Aérea 
Brasileira, das forças aéreas norte-americanas e da Royal Air Force, que 
tem base na Guiana Inglesa, estão sobrevoando todo o nosso litoral norte 
em busca de navios inimigos. Poderosos aviões de patrulha da Royal Air 
Force, partidos da Guiana Inglesa, avistaram e atacaram duas daquelas 
unidades na altura das três guianas. Foram atiradas bombas de profundi-
dade sobre os submarinos eixistas, ignorando-se, porém, se os submari-
nos foram destruídos. É esta a primeira vez que se assinala a cooperação 
da R. A. F. no patrulhamento em defesa do continente americano.
 Um despacho de Aracaju declara que às primeiras horas da manhã de 
ontem chegou um avião americano comandado pelo oficial Thomas Callan, 
tendo sua tripulação visitado o interventor Maynard Gomes, convidando-o 
a voar sobre a zona onde possivelmente se verificaram os atentados às 
nossas unidades mercantes. Instantes depois o referido oficial teve co-
nhecimento de haver o capitão tenente Jacques Lacey, comandante de um 
aparelho norte-americano, bombardeado um submarino alemão distante 
50 milhas do litoral.

      __

REPERCUSSÃO NO INTERIOR DO ESTADO

EM SANTOS

SANTOS, 18 (Da nossa sucursal) – Causou nesta cidade o mesmo gesto 
de revolta que domina todo o país, a notícia do torpedeamento de vapores 
mercante brasileiros.
 Grande massa popular, hoje, reunindo-se no centro da cidade, pro-
moveu grande manifestação, erguendo vivas ao Brasil.
 Em toda a cidade, o pavilhão nacional foi hasteado a meu pau, em 
sinal de pêsames pela perda de vidas nos bárbaros torpedeamentos.
 Dentre a massa de manifestantes notavam-se elementos de todas as 
categorias sociais.
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 Antes de dissolver-se a massa popular se dirigiu ao Paço Municipal, 
onde se fizeram ouvir diversos oradores.
 – O Sindicato do Comercio Varejista de Santos dirigiu ao Sr. Presiden-
te da República o seguinte telegrama: “Dr. Getúlio Vargas, D. D. Presidente 
da República – Palácio do Catete – Rio de Janeiro. Sindicato Comércio Vare-
jista de Santos verberando inominável atentado vidas brasileiras, aplaude 
calorosamente Governo Vossência, depositário garantias soberania Pátria 
brasileira. Saudações respeitosas”. Antônio Ribeirão, presidente; Francisco 
Mota, secretário”.
 – Outros Sindicatos se dirigiram igualmente ao Chefe da Nação, hipo-
tecando solidariedade.
 – À noite os estudantes realizaram uma passeata pelas ruas da cida-
de, visitando as redações dos jornais. Falaram vários oradores, todos eles 
reprovando a insólita agressão dos totalitários.

EM CAMPINAS

CAMPINAS, 19 (Da nossa sucursal) – A população campineira viveu, on-
tem, instantes de vibração cívica, manifestando publicamente a sua revolta 
contra a ação traiçoeira dos submarinos do Eixo que afundaram os vapores 
mercantes nas costas do Nordeste.
 Às 21 horas, logo após o encerramento da “Hora do Brasil”, realizou-
-se nos estúdios do Serviço de Alto-Falantes Educadora Carlos Gomes, no 
Largo do Rosário, uma grande manifestação popular promovida pela Liga 
de Defesa Nacional e por destacados elementos dos meios educacionais e 
culturais da cidade.
 Compacta multidão estacionou naquela praça pública ouvindo e aplau-
dindo entusiasticamente os oradores da Liga de Defesa Nacional, senhores 
Galvão de Castro, Nelson Omegna, Lugo Ventura, Israel Alves dos Santos 
Sobrinho, Elias karan, Elias Hada, Pedro Neme e Jorge Leme, que pronun-
ciaram vibrantes e eloquentes improvisos condenando o ataque dos sub-
marinos totalitários. 
 Em seguida, os estudantes campineiro e grande massa popular rea-
lizaram uma passeata cívica pelas ruas centrais da cidade empunhando o 
pavilhão nacional e dísticos patrióticos.
 Os manifestantes visitaram por essa ocasião as redações dos jornais 
locais, Diário do Povo e Correio Popular e Rádio Educadora de Campinas, 
onde fizeram uso da palavra os senhores Luso  Ventura, Alfredo Ribeiro 
Nogueira, Jorge Leme, Pedro Neme e  Lauro Pimentel.
As manifestações tiveram prosseguimento hoje, realizando-se às 13 ho-
ras, no Largo do Rosário, um grande comício, durante o qual discursaram 
o professor Jorge Leme e os senhores Adrião Monteiro Manuel Mendes e 
José Lacerda Cardoso.
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EM TATUÍ

TATUÍ, 19 (Do correspondente) – O povo desta cidade viveu ontem à noite 
momentos de grande vibração cívica com a manifestação popular de pro-
testo pelo covarde torpedeamento dos cinco indefesos navios brasileiros.
 Tendo à frente os professores Luiz Quintanilha, Fernando de Morais e 
Lorena Guaraciaba, os estudantes tatuianos promoveram um grande co-
mício cívico na praça da Matriz, tendo discursado vibrantemente aqueles 
professores contra as monstruosidades nazi-fascistas e chamando a aten-
ção do nosso povo para o perigo da quinta-coluna. Da praça da Matriz, com 
os estudantes à frente empunhando a bandeira nacional, o povo realizou 
grandiosa passeata durante a qual foram visitadas as autoridades locais e 
a redação d’O pregresso de Tatuí, fazendo-se ouvir novamente vibrantes 
oradores.
 Hoje serão enviados telegramas ao governo do Estado e ao chefe do 
Nação, hipotecando absoluta solidariedade e apoio moral e material neste 
doloroso transe porque passa a nossa estremecida pátria.
 O comício realizou-se em perfeita ordem, não tendo registrado ne-
nhuma desordem ou incidente.

       __

MENSAGEM DOS UNIVERSITÁRIOS CARIOCAS 
AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

RIO, 19 (Estadão – Pelo telefone) – Durante todo o dia realizaram-se no 
Guanabara as mais expressivas e eloquentes demonstrações de solidarie-
dade ao Presidente Getúlio Vargas, partidas de todas as classes, que ali 
acorreram para manifestar a S. Exa. a sua simpatia e a certeza de que mais 
do que nunca o Brasil está unido e coeso em torno do seu grande Chefe.
 Às 18 horas, ali chegaram milhares de estudantes das escolas supe-
riores, tendo à frente os acadêmicos de medicina, conduzindo bandeiras e 
dísticos. Formados em filas de nove, durante todo o desfile, que teve início 
em frente ao monumento dos heróis de Laguna e Dourados, cantaram os 
acadêmicos o Hino Nacional. Recebidos à porta do Guanabara, pelo coman-
dante Otávio Medeiros e outros membros do gabinete da Presidência, os 
estudantes destacaram uma delegação, que era portadora de uma mensa-
gem e das bandeiras do Brasil. Nessa representação estavam acadêmicos 
de todas as nossas faculdades superiores.
 Chegando à varanda do palácio, os estudantes foram apresentados 
ao general Manuel do Nascimento Vargas, pai do Presidente. Prestando-lhe 
suas homenagens, a mocidade fez questão de acentuar que o Brasil de-
positava sua confiança no presidente Getúlio Vargas e que, agora mais do 
que nunca, estava pronta a acudir a qualquer chamado, fosse qual fosse o 
seu sentido. O general Vargas teve a certa altura esta frase: “Tenho vivido 
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muito, tenho assistido aos mais variados e surpreendentes acontecimen-
tos. Nunca, entretanto, vi a nossa mocidade mais ciosa de seus deveres e 
mais unida em torno de um mesmo ideal pátrio”.
 No meio dessa palestra, o presidente Getúlio Vargas manda dizer aos 
estudantes que os ia receber, excepcionalmente, em seu gabinete, onde 
acabava de despachar com seus ministros. Os jovens, emocionados, abra-
çaram o general Vargas, com palavras repassadas de carinho para o fun-
dador do Estado Novo.
 Ao receber os estudantes, o presidente Vargas estava acompanhado 
da senhora Alzira Vargas do Amaral Peixoto, Luiz Vergaral, coronel Benja-
mim Vargas e outros auxiliares.
 O acadêmico Eugênio Calvet depois de manifestar a emoção dos estu-
dantes ao se encontrarem na presença do presidente da República, fez um 
resumo do comício que acabavam de realizar. Acentuou então que, como 
em 1889, deliberaram organizar um batalhão acadêmico para trabalhar 
pela República, hoje de novo se reuniram e se congregaram em outro ba-
talhão. E militarmente, cantando o Hino Nacional, vieram marchando até o 
palácio para entregar a sua Exa. a sua mensagem de fé e confiança.
 O orador, passou a ler a sua mensagem, que era a seguinte:
 “Exmo. Sr. Presidente da República Dr. Getúlio Vargas. Saudações 
universitárias.
 “Profundamente revoltados diante do cruel e vandálico atentado so-
frido pela honra de nossa estremecida pátria, vimos à presença de nosso 
presidente para depositar em suas mãos firmes e seguras nossa vontade e 
nossas vidas. Somos moços, somos fortes e somos conscientes e ao servi-
ço do Brasil nos colocamos para o que for preciso, certos de que essa é a 
única atitude a tomar frente aos atos de desenfreada pirataria praticados 
por esse conluio de assassinos internacionais.
 O sangue do generoso e nobre povo brasileiro, derramado sem provo-
cação, está clamando vingança. Estruge de todas as camadas da população 
o clamor da revolta. Nós, os acadêmicos de medicina, estamos solidários 
com o luto nacional, e, espontaneamente, nos oferecemos para que sejam 
os nossos serviços utilizados onde quer que seja, nos hospitais como nas 
trincheiras, nas oficinas como nos campos, com a firme determinação de 
barrar os salteadores internacionais. A espada de Caxias e o espírito eterno 
dos Guararapes hão de guiar nossos passos para a defesa do Brasil. Sabe-
remos cumprir a nossa missão histórica. Não desapontaremos os mártires 
de nossa Independência. Viva o Brasil!
 Outros acadêmicos falaram depois, todos acentuando a perfeita iden-
tificação dos estudantes com o governo, assegurando que aquela passe-
ata representava principalmente uma manifestação de solidariedade e de 
confiança no presidente Getúlio Vargas. A mocidade, presidente, está de 
pé! – disseram. Unida em torno de V. Exa., pronta a defender o Brasil com 
todo o sacrifício, pronta também a prestar a V. Exa. toda a sua cooperação 
e todo o seu esforço.
 Agradecendo a visita dos acadêmicos, o presidente Vargas dirigiu-lhe 
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as palavras de exaltação patriótica. S. Exa. acentuou que se sentia feliz 
em ver nesta hora difícil os moços irmanados no mesmo ideal de um Brasil 
digno e grande. Ao exprimir sua confiança no espírito de devotamento da 
mocidade brasileira, que estava dando um exemplo da sua conduta altiva 
e serena, o presidente Getúlio Vargas terminou afirmando que a pátria não 
morre, que a pátria é sempre imortal quando a sua juventude está disposta 
a lutar e a se sacrificar por ela. Os acadêmicos aplaudiram calorosamente 
o presidente da República.
 A delegação repete aos colegas as palavras do presidente, ouvindo-
-se então demoradas e vibrantes manifestações, com vivas e aplausos ao 
regime e ao Brasil.

dIÁrIo dE noTÍCIaS (rJ) – 20.08.1942

PROSSEGUE NO NORDESTE A CAÇA 
AOS SUBMARINOS NAZISTAS

Está plenamente confirmada a destruição de um dos submersí-
veis do Eixo pela Aviação Americana

Após haver prestado socorro aos náufragos do Itagiba, o Arará foi 
atingido por um torpedo que o partiu ao meio – Chegam sobre-
viventes ao Recife e à Bahia – Destroços e cadáveres dão à costa 
em Sergipe – Outras informações da grande tragédia 

 Notícias chegadas a esta capital confirmam, plenamente, a brilhante 
ação da Força Aérea dos Estados Unidos, destruindo um dos submarinos 
nazistas responsáveis pelos miseráveis e covardes atentados aos cinco na-
vios brasileiros em águas da costa leste do país.
 O extraordinário feito militar, de que foram legítimos heróis os bravos 
oficiais da Aviação Americana, comandantes Thomas Callan e Jack Lacey, 
foi, como publicamos, anunciado, ontem, em Aracaju, pelo coronel Augus-
to Maynard Gomes, interventor federal em Sergipe, entre delirantes acla-
mações populares. O memorável acontecimento, logo que foi transmitido 
a outros pontos do país, despertou vivo entusiasmo, sendo recebido pelo 
povo brasileiro com as mais justas manifestações de regozijo.
 Dois poderosos aviões, tipo B-29 (Boeing), do serviço americano de 
patrulhamento marítimo, assim que localizaram o agressor, a cinquenta 
milhas ao largo de Aracaju, deram início ao fulminante ataque.
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 Depois do lançamento de várias bombas de profundidade, o submer-
sível nazista, vendo-se perdido, travou combate com os aparelhos ameri-
canos, fazendo uso das suas metralhadoras antiaéreas. A reação, no en-
tanto, foi curta. Atingido em cheio, o submarino desapareceu da superfície 
para, momentos depois, voltar à tona, já de quilha para cima. Foram, en-
tão, lançadas novas cargas explosivas, que, atingindo em cheio a unidade 
da Marinha de Guerra Alemã, fizeram-no voar aos pedaços.
 Os dois grandes aparelhos, fazendo vários círculos sobre o local onde 
se dera a operação de guerra, para o devido reconhecimento, rumaram 
para terra após a comprovação do êxito obtido. A ação estava concluída.
 Informa-se ainda que, pelo menos mais dois submarinos foram loca-
lizados, encontrando-se, neste momento, poderosas formações aéreas no 
seu encalço.

      __

O ARARÁ, QUE SOCORRERA O ITAGIBA, FOI PARTIDO 
AO MEIO POUCO DEPOIS POR UM TORPEDO

BAHIA, 19 (A. N.) – Vindo de avião do Aeroclube, chegou aqui, proceden-
tes de Valença, o primeiro náufrago do Itagiba, Dr. Hélio Veloso, médico 
em Santarém. Falando à reportagem, descreveu da maneira seguinte os 
torpedeamentos: “Na altura do morro de São Paulo, quando o Itagiba já 
avistava terra próxima, verificou-se o ataque. Mesmo submerso, o sub-
marino nazista lançou o torpedo traiçoeiro. Quando o engenho de morte 
rasgava as águas na direção do navio, os passageiros que se encontravam 
na amurada, julgavam tratar-se de um grande peixe. Logo, porém, verifi-
cou-se a tragédia. Colhendo em cheio o navio, o torpedo sinistro explodiu, 
fazendo voar para todos os lados destroços, retorcendo chapas de fer-
ro e estourando caldeiras. Seguiram-se cenas indescritíveis. O pânico era 
inevitável. Os passageiros, desprevenidos, corriam para todos os lados, 
enquanto lançavam gritos de horror. Os tripulantes – bravos marujos que 
honram a pátria – logo tomaram conta da situação, dirigindo os trabalhos 
de salvamento. Arriadas as baleeiras, com passageiros e tripulantes, co-
meçaram a vagar pelos arredores, quando apareceu o Arará, que vinha em 
socorro ao Itagiba. Passaram, assim, para bordo desse navio. O mesmo 
submarino, entretanto, permanecia em emboscada sinistra. E mal os náu-
fragos haviam sido recolhidos pelo navio Salvador, novo torpedo parte ao 
meio o indefeso Arará. Nesta ocasião, houve cerca de cinco mortos devido 
à explosão. Novamente passamos para a baleeira – continua o Dr. Hélio 
Veloso. Quando o Arará submergia, eu e o primeiro radiotelegrafista fomos 
também levados ao fundo, pois nossa baleeira se encontrava presa ao na-
vio. Por um verdadeiro milagre, subimos à tona. Nesta altura, apareceu o 
iate Aragipe, que nos levou à Valença, onde ficaram os meus companhei-
ros de infortúnio e de onde vim por um avião do Aeroclube, pilotando pelo 
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jovem aviador Carlos Mendes, para esta capital”. Concluindo, declarou que 
se acham desaparecidos trinta passageiros e tripulantes do Itagiba e vinte 
e três tripulantes do Arará.

DECLARAÇÕES DE UM PESCADOR QUE ASSISTIU AOS ATAQUES

SALVADOR, 19 (A. N.) – O pescador Antônio Fernandes dos Santos, teste-
munha do torpedeamento de dois navios, nas proximidades do Morro de 
São Paulo, escreveu aos jornais como se deu o ataque covarde e o afunda-
mento dos barcos brasileiros. Disse que se achava junto ao local do sinis-
tro, tripulando o saveiro Deus do Mar, com mais quatro companheiros. En-
tre as 10:30 e às 11 horas do dia dezessete, notou, muito ao longe, o vulto 
de um grande navio. Ouviu, a seguir, um enorme estampido e observou 
que a embarcação afundava rapidamente. Poucos minutos passados, um 
outro vapor aparecia no horizonte, à distância muito maior. Não demorou 
nova explosão, que partiu o alvo visado em dois pedações. Presenciou, en-
tão, a aproximação de um iate a motor, recolhendo os náufragos, mas não 
pôde avistar a embarcação atacante. As declarações do pescador Antônio 
Fernandes são plenamente confirmadas por todos os seus companheiros. 

ESTÃO NO RECIFE VÁRIOS NÁUFRAGOS DO BAEPENDI

RECIFE, 19 (A. N.) – Logo que as autoridades pernambucanas tiveram 
conhecimento do torpedeamento dos navios brasileiros, tomaram as pro-
vidências necessárias. Na segunda-feira, o major Morais e Barros, do Es-
tado Maior da 7ª Região Militar, seguiu para Sergipe, num avião da FAB, 
trazendo para esta capital alguns náufragos do Baependi, que são os se-
guintes: capitão Lauro Martinho Reis, 1º tenente José Joel Marcos, Dr. 
Zamir de Oliveira, médico da Saúde Pública; 1º sargento Vicente de Paula 
Souza Pulcherio, 3º sargento José Tramontim e soldados Odir Nascimento 
e Elenterio Trindade. O sargento Vicente de Paula foi internado no Hospital 
Militar. Todos os náufragos citados, inclusive o inferior hospitalizado, vão 
passando perfeitamente bem.

DOIS COMISSÁRIOS DO ITAGIBA NO INTERIOR DA BAHIA

 O comandante Xavier da Costa, presidente da Confederação de Pes-
cadores, recebeu telegrama da Colônia de Pescadores Z-15, sediada em 
Valença, no estado da Bahia, dizendo que haviam chegado à praia o 1º e o 
2º comissários do navio Itagiba, torpedeado nas imediações daquele local. 
O despacho acrescentava que os referidos náufragos haviam sido hospe-
dados pelos pescadores que deram do fato notícia às autoridades compe-
tentes.
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DESTROÇOS E CADÁVERES DÃO À PRAIA PERTO DE ATALAIA

ARACAJU, 19 (A. N.) – Dentro da mais perfeita ordem, a população sergi-
pana continua protestando contra o torpedeamento das unidades da mari-
nha mercante nacional. O interventor Maynard Gomes ordenou que a Força 
Policial e numerosos funcionários públicos se mantivessem em rigorosas 
diligências, em todas as praias onde é possível que cheguem os náufragos 
dos navios afundados. Os destroços desses barcos, que têm dado à costa, 
são recolhidos e entregues no Palácio do Governo e na Capitania de Por-
tos. Ontem, foram encontrados três cadáveres junto à praia balneária de 
Atalaia, um do sexo feminino e os restantes do masculino. O primeiro traz 
os seguintes objetos que poderão servir para sua identificação: um reló-
gio contendo o nome “Lourdes”, um anel com pérolas falsas e um cordão 
de metal não precioso. Os outros dois cadáveres estavam completamente 
despidos e em tal estado de decomposição que se torna impossível identi-
ficá-los. Os náufragos foram transportados para o Necrotério, presumindo-
-se que tenham sido passageiros do Araraquara.

OUTROS SOBREVIVENTES CHEGAM À CIDADE DO SALVADOR

Cidade do SALVADOR, 19 (A. N.) – Foram salvos mais os seguintes náu-
fragos do Itagiba e Arará: Joaquim Severino Silva, Manuel Rangel, Paulo 
Augusto Macedo Magalhães, Ari Fernandes, José Ribeiro da Silva, Severino 
Gomes de Oliveira, Lourenço Clímaco Falcão, Sebastião José Oliveira e Fir-
mo Lira.
 Náufragos, em número de 159, possivelmente chegarão aqui ama-
nhã.

MAIS DE MIL CONTOS DE CARGA

SALVADOR, 19 (A. N.) – De acordo com a relação publicada ontem por um 
vespertino local, foi a seguinte a carga aqui recebida pelos navios torpe-
deados nestes três últimos dias, nas costas de Sergipe: Baependi – 3.094 
volumes com 201.092 quilos, no valor de 764:886$500, compreendendo 
feijão, café, piaçaba, fumo em folha e farinha de mandioca; Araraquara – 
1.160 volumes de café, pesando 69.900 quilos, no valor de 191:528$000; 
Aníbal Benévolo – 25 volumes de café, com 1.500 quilos, no valor de 
3:075$000, e mais 50 volumes, de 1.000 quilos, no total de 22.000$000. 
O valor da carga aqui recebida e que era conduzida pelos barcos afunda-
dos, excluindo a que o Itagiba trouxe, constava de ferro velho destinado ao 
porto de Santos, e é superior a 1.000 contos de réis.
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FEZ-SE AO LARGO O CUIABÁ

 O Cuiabá, comissionado em transporte diplomático, deixou o caís do 
porto, ontem, ao cair da noite, indo fundear ao largo. Estão a bordo, além 
do ex-embaixador alemão Curt Pruefer, mais de cento e cinquenta nazistas 
expulsos do Brasil, inclusive vários diplomatas e funcionários consulares.

O BAGÉ AINDA ESTÁ NO CAÍS

 Hoje, o Bagé, que também arvora a divisa diplomática, deverá dei-
xar o caís para reunir-se ao largo com o Cuiabá, a fim de partirem os dois 
navios, juntos, para Lisboa, logo que seja dada a ordem pelas autoridades 
brasileiras.
 Conduzirá o Bagé, além do ex-embaixador Ugo Sola, cerca de duzen-
tos italianos.

Folha da Manhã (SE) – 20.08.1942

Ordenada a prisão de todos alemães e italianos 
residentes em Alagoas

RIO, 20 (A N B) – O vespertino A Notícia informa que o interventor de Ala-
goas ordenou a prisão de todos os cidadãos alemães e italianos nazifascis-
tas, no Estado.
      __

BAHIA, 20 (ANB) – Hélio Veloso, médico de Santarém, primeiro náufrago 
do vapor Itagiba, aqui chegado, em declarações feitas à imprensa descre-
veu o torpedeamento:
 “O ataque colheu em cheio o navio, atingindo a caldeira. Em meio ao 
pânico ouviu-se inesperada explosão; oficiais e tripulantes organizaram o 
salvamento, sendo arriadas baleeiras que procuraram afasta-se do local. 
Surgiu um socorro, o vapor Arará que iniciou o recolhimento dos náufra-
gos, sendo, porém, imediatamente atingido por um torpedo, começou a 
soçobrar recomeçando o salvamento já agora mais difícil visto a peque-
nez do navio e o aumento dos náufragos. O iate Aragipe aparecendo na 
ocasião, recolheu os náufragos. Já estavam, porém, desaparecidos 30 do 
Itagiba e 23 do Arará, tendo havido mortos na ocasião das explosões dos 
dois navios.”
      __
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AVISO AO PÚBLICO

 A autoridade policial do Estado, pede ao povo o máximo de ordem e 
serenidade.
 Embora se associe ao sentimento de indignação e tristeza que vai na 
alma brasileira, não pode permitir do desmando da ordem pública.
 Os culpados serão punidos severamente.
 Que o povo (...) em calma, para que a ação da mesma autoridade se 
faça mais precisa.
 Depredação não é brasilidade, as autoridades agirão severamente 
contra os perturbadores da ordem, porque estes são também inimigos da 
Pátria. 

o Jornal (rJ) – 21.08.1942

MULHERES E CRIANÇAS FERIDAS 
DESEMBARCAM EM SÃO SALVADOR

Cidade do SALVADOR, 20 (Meridional) – Numerosos náufragos do Itagiba 
e do Arará se hospedaram no navio Itaquera, que se encontra neste porto, 
enquanto recebem a indenização de que lhes é devida.
 Logo depois do desembarque dos sobreviventes, os quais foram rece-
bidos por enorme multidão silenciosa e consternada, quatro ambulâncias 
trafegaram várias vezes até ao cais, carregando os mais gravemente feri-
dos, a fim de serem hospitalizados. Entre a legião de feridos se encontra-
vam crianças com braço atados a gazes, senhoras em adiantado estado de 
gravidez, constituindo quadros verdadeiramente desoladores.
      __

DÃO À COSTA OS PRIMEIROS DESTROÇOS

, 20 (Meridional) – Informa o representante dos Diários Associados em 
Aracaju que estão dando à costa, ali, inúmeros destroços e mercadorias, 
sendo encontrados um refrigerador e muitos toneis de madeira, contendo 
óleo.
      __

AVIÕES AMERICANOS E BRASILEIROS CRUZAM OS CÉUS DA BAHIA

Cidade do SALVADOR, 20 (Meridional) – Aviões norte-americanos e brasi-
leiros cruzam os céus da Bahia em meio a grande regozijo do povo. 
 Entrementes, prosseguem as manifestações populares contra as 
agressões aos nossos navios.
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o ESTado dE S. PaUlo (SP) – 21.08.1942

CORPOS DE NÁUFRAGOS CONTINUAM 
A DAR ÀS PRAIAS DE SERGIPE

ARACAJU, 20 (Estado) – Continuam a dar às praias inúmeros cadáveres 
de náufragos. Não é possível identificá-los devido ao adiantado estado de 
decomposição. Todavia, a polícia recolhe os objetos encontrados em poder 
dos mesmos, para posterior reconhecimento. O interventor Maynard Go-
mes tem providenciado para que sejam recolhidos os náufragos e nesse 
sentido ordenou a máxima vigilância nas praias, com especialidade entre 
o rio Real e Sergipe. Até agora não apareceu nenhuma baleeira. Somente 
cadáveres continuam a dar às praias sergipanas.
 Já foram sepultados 14 corpos em Aracaju. O governo realiza pesqui-
sas em todo o litoral.

PÊSAMES DA MISSÃO NAVAL NORTE-AMERICANA

 Acompanhado de seu assistente capitão de corveta Paraguaçu de Sá, 
o capitão de mar e guerra Percival Eldredge, chefe da Missão Naval norte-
-americana, esteve no gabinete do ministro da Marinha tendo apresentado 
ao almirante Henrique A. Guilherme os sentimentos da Missão que chefia 
e os seus próprios, por motivo do covarde atentado nazista contra a nave-
gação brasileira, ocorrido na costa do Nordeste.

dIÁrIo dE PErnaMBUCo (PE) – 21.08.1942

30 ESPIÕES PRESOS NO RIO

Consideram-se em estado de guerra

PETROPÓLIS, 20 (A. M.) – As autoridades prenderam 60 súditos do Eixo e 
30 quinta-colunistas, que agiram contrariamente aos interesses do Brasil.

DEMITIU TODOS

RIO, 20 (A. M.) – Atendendo à solicitação dos operários, a direção da 
Companhia Souza Cruz demitiu todos os empregados de nacionalidades do 
Eixo.
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PROCLAMAÇÃO AO PAÍS

RIO, 20 (A. M.) – Os universitários brasileiros dirigirão, amanhã, uma pro-
clamação ao país, pela qual já se consideram em guerra com o Eixo.

PESAR

RIO, 20 (A. M.) – Os doutorandos de Odontologia da Faculdade Fluminen-
se de Medicina e Cirurgia, em sinal de pesar pelo afundamento dos navios 
brasileiros, suspenderam as cerimônias festivas do fim do ano.

DA COLÔNIA BRITÂNICA

ARACAJU, 20 (A. N.) – Transmitindo os sentimentos de pesar da Colônia 
Britânica, o cônsul inglês Mac Rao dirigiu ao interventor Maynard Gomes o 
seguinte telegrama:
 “Nesta hora de viva dor, permita-me, em nome da Colônia Britânica, 
transmitir a V. Exa. os sentimentos de horror pelos ataques brutais que o 
povo brasileiro acaba de sofrer e profundamente lastimamos a perda de 
tantas vidas de mulheres, crianças inocentes e de homens, no cumprimen-
to dos seus deveres pacíficos.
 Apresentamos a V. Exa. os nossos sentidos pêsames e protestos da 
mais distinta consideração e apreço”.
 Agradecendo expressivo despacho, interventor Maynard Gomes diri-
giu àquela autoridade inglesa o seguinte telegrama: “Agradecendo sinceras 
expressões de pesar e revolta exaradas em seu telegrama, assegurou-lhe 
que o presidente Getúlio Vargas, apoiado pelas forças vivas da nacionalida-
de, saberá, ao lado das Nações Unidas, conduzir os destinos do povo bra-
sileiro no firme propósito de defender os interesses da pátria vilipendiada 
na hora de luto e angústias da família nacional. 

 Cordiais saudações. (a) – Maynard Gomes”. 

      __
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NÃO SE CONFORMA COM A PERDA DO FILHO

 Os torpedeamentos dos nossos navios mercantes, pelos submarinos 
do Eixo, encheram de luto centenas de lares brasileiros. É grande o número 
de pessoas desaparecidas. As agências a que pertenciam os referidos na-
vios ainda não conseguiram uma lista completa dos nomes dos que morre-
ram, vítimas do brutal atentado. Daí a incerteza de muitas famílias, quanto 
ao destino dos seus entes queridos. Aqui no Recife, as agências do Loide e 
da Costeira são visitadas diariamente por pessoas que procuram, ansiosas, 
notícias de parentes e amigos, que viajavam nos navios torpedeados. Mas, 
em vista de não ter chegado ainda a lista oficial, retiram-se apenas, com a 
esperança do salvamento. Muitas procuram então, as redações dos jornais, 
onde alimentam a esperança de uma notícia confortadora.
 Foi o que aconteceu, ontem, à tarde, com o mecânico Miguel Costa, 
pai de uma das vítimas do Aníbal Benévolo. Veio à redação do DIÁRIO 
perguntar se tínhamos algum telegrama, referente aos mortos do Aníbal 
Benévolo. Mas as notícias a respeito eram ainda escassas. Disse então o 
Sr. Miguel Costa:
 “Sou pai do terceiro maquinista daquele navio. Meu filho chama-se 
Mariano Costa. Nasceu aqui em Pernambuco e tem 21 anos. Há dois anos 
ingressou na vida marítima. Estreou no Araraquara (também torpedeado), 
indo servir depois no Pedro I e há quatro meses trabalhava no Aníbal Bené-
volo. Foi quando esteve aqui, ainda a bordo do Pedro I, e o vi pela última 
vez.
 A derradeira notícia que recebi do meu filho foi no dia 6 do corrente, 
felicitando-me pela passagem do meu aniversário. Estava ele ainda no Rio. 
A minha aflição é grande. Lá em casa, desde segunda-feira à noite, que a 
minha família chora. Fui marítimo durante 14 anos e nunca sofri nenhum 
acidente. Durante a grande guerra, trabalhei em diversos navios. O último 
foi o América, pertencente a uma companhia particular. Hoje, tenho uma 
oficina mecânica, à Rua Imperial. Resido, na Rua Pedro Marinho, bairro de 
São José. Sou casado e tenho cinco filhos, inclusive o que desapareceu, 
vítima do horrível e inqualificável atentado dos nazistas, à nossa pátria”.
     __

PREJUÍZOS CAUSADOS AO COMÉRCIO DO RECIFE

Os navios torpedeados traziam mercadorias para várias firmas

 Com os afundamentos do Baependi, Aníbal Benévolo, Araraquara, 
Itagiba e Arará, grande foi a perda, não somente de vidas como de merca-
dorias, que esses barcos traziam, para os portos do Norte. A reportagem 
do Diário procurou, ontem, informar-se da carga que vinha para o comér-
cio do Recife e que foi completamente perdida. No Loide, foi-nos dito que 
a lista das mercadorias vinha nos próprios navios. Na Costeira fomos infor-
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mados, apenas, sobre a carga do Itagiba e Araraquara, aquele com 4837 
volumes, ou sejam mais ou menos 280 toneladas, e este com o carrega-
mento de 10.209 volumes, aproximadamente 1.200 toneladas, tudo para 
o comércio desta praça.
 Sabendo que várias firmas haviam tido vultosos prejuízos, com o afun-
damento de suas mercadorias, e que não estavam no seguro, o repórter 
procurou avistar-se com alguns comerciantes. Na casa de Vicente Soares 
e Cia., foi-nos informado que o Araraquara e o Itagiba transportavam sem 
o seguro de guerra, e destinados a essa firma, as seguintes mercadorias: 
6 caixas de tecidos, no valor de 16:288$800 e 25 fardos de cobertores no 
valor de 29:298$200. O prejuízo total é de 129:809$000.
 O Armazém do Norte S/A também sofreu elevados danos. O Arara-
quara trazia para essa casa 29 fardos e 4 caixas, procedentes de Santos, 
no valor de 74:114$000.
 A firma Franco Ferreira também esperava mercadorias nos barcos 
afundados. Mas informou que não havia prejuízo, em vista das mercado-
rias estarem no seguro.
 Uma das firmas mais prejudicadas, com o torpedeamento, foi Alves 
de Brito e Cia. Entretanto, não foi possível obter no seu escritório qualquer 
informação precisa, a respeito.
 A firma Daniel Rodrigues perdeu mais de 100 contos de estivas e a 
filial da Livraria Globo vários caixotes de livros.
 O prejuízo que teve o comércio de fazenda, do Recife, é avaliado em 
mais de mil contos de réis.
  

o dIa (Pr) – 21.08.1942

TORPEDEADA A BARCAÇA JACIRA 
QUANDO TENTAVA RECOLHER NÁUFRAGOS

RIO, 20 (A. N.) – Notícias procedentes de Aracaju confirmam que a barca-
ça Jacira foi torpedeada e afundada, quando procurava salvar os náufragos 
dos cinco navios brasileiros. A Jacira foi atacada também por um submari-
no do Eixo.

IMPRESSIONANTES DETALHES SOBRE OS AFUNDAMENTOS

NOVOS SOBREVIVENTES RECOLHIDOS – A ÚNICA MULHER SAL-
VA DO BAEPENDI – CADÁVERES MUTILADOS METRALHADOS OS 
TRIPULANTES DO SUBMARINO AGRESSOR



148

S. SALVADOR, 20 (Do Correspondente Especial) – O piloto Carlos Mendes, 
instrutor do aeroclube local e que foi na madrugada de ontem à Valência 
levar medicamentos aos sobreviventes dos navios Itagiba e Arará disse 
que estão ali 150 sobreviventes, dos quais, 20 feridos. Os desparecidos, 
até o momento, ascendem a 60 pessoas.

A ÚNICA MULHER SALVA DO BAEPENDI

ARACAJU, 20 (Do Correspondente Especial) – Noticia-se que a única mu-
lher salva do Baependi foi a senhorita Vilma Castelo Branco. Seu pai, o 
coronel Castelo Branco pereceu.
 Falando à reportagem, o interventor sergipano disse que tomou pro-
vidências imediatas, adiantando: “A brutalidade foi imensa e incomensu-
rável. Os submarinos vieram torpedear pequenos navios de cabotagem, 
assassinando famílias que dormiam tranquilamente em seus camarotes”.

CADÁVERES MUTILADOS DÃO À PRAIA

ARACAJU, 20 (Do Correspondente Especial) – Continuam a dar à praia 
mais cadáveres de mulheres, crianças e homens mutilados. Está, assim, 
confirmado o canhoneamento da barcaça da polícia quando prestava so-
corro às vítimas.

FORAM ENCONTRADOS 14 CORPOS

ARACAJU, 20 (Do Correspondente Especial) – Até o momento foram en-
contrados aqui 14 corpos. O governo continua a realizar pesquisas em todo 
o litoral do Estado.

QUASE 300 PESSOAS A BORDO DO BAEPENDI

ARACAJU, 20 (Do Correspondente Especial) – O médico, doutor Viterbo, 
sobrevivente do Baependi, declarou que a bordo se encontravam quase 
300 pessoas, salvando-se apenas 36 até agora. Adiantou o esculápio que 
se achava na sala de música com um colega quando ouviu um estrondo 
surdo e aterrador. Era o torpedo. O navio adernou, lançou-se de costado 
e atirou-o ao mar. Uma vez na superfície das águas, ele e mais 3 compa-
nheiros encontraram uma porta e nela boiaram durante 48 horas remando 
com os pés o mais que podiam até a costa. 

FORAM METRALHADOS 7 TRIPULANTES DO SUBMARINO AGRESSOR

ARACAJU, 20 (Do Correspondente Especial) – Sabe-se agora que quando 
o avião norte-americano que afundou o submersível do Eixo, ontem, con-
forme noticiamos, havia no convés da nave “de guerra” 7 tripulantes, dois 
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dos quais foram imediatamente mortos pelo metralhador. Os restantes, em 
virtude de se ter fechado a escotilha da torre, se atiraram ao mar. Acredi-
ta-se que o pânico a bordo do submarino deve ter sido intenso.

SALVOS O 1º E O 2º COMISSÁRIOS DO ITAGIBA

RIO, 20 (Agência Nacional) – Segundo comunicação da Colônia de Pesca 
Z-15, sediada em Valença no estado da Bahia, chegaram à praia o 1º e o 
2º comissários do navio Itagiba, torpedeado nas imediações daquele local.

TORPEDEADA A BARCAÇA JACIRA QUANDO 
TENTAVA RECOLHER NÁUFRAGOS

RIO, 20 (A. N.) – Notícias procedentes de Aracaju confirmam que a barca-
ça Jacira foi torpedeada e afundada, quando procurava salvar os náufragos 
dos cinco navios brasileiros. A Jacira foi atacada também por um submari-
no do Eixo.

MAIS NOVE SOBREVIVENTES DO ITAGIBA E DO ARARÁ

BAHIA, 20 (Do Correspondente Especial) – Foram salvos mais os seguin-
tes náufragos dos navios Itagiba e Arará: Joaquim Severino da Silva, Ma-
noel Rangel, Paulo Augusto Macedo, Ari Fernandes, José Ribeiro da Silva, 
Severino Gomes de Oliveira, Lourenço Clímaco Falcão, Sebastião José de 
Oliveira, Firmo Lira. Cento e cinquenta e nove náufragos chegarão amanhã 
aqui, possivelmente.

DECLARAÇÕES DO COMANDANTE DO ANÍBAL BENÉVOLO

ARACAJU, 20 (A. N.) – O capitão Silveira, comandante do Aníbal Benévolo, 
falando ao enviado especial de O Globo, declarou que estava no passadiço 
às 4 horas da madrugada do 17 quando o navio foi atingido por um torpedo 
na popa à altura da 3ª classe, afundando em 2 minutos e impedindo o sal-
vamento de 97 pessoas, 16 crianças e muitas mulheres. Quatro tripulantes 
foram salvos milagrosamente, pois nem as baleeiras puderam ser desci-
das. O navio não transportava tropas nem armamentos. É verdade que a 
notícia divulgada a respeito da emissão dos sinais SOS pelo submarino a 
fim de atrair outras unidades mercantes”.

CAMPANHA CONTRA A QUINTA-COLUNA 
NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E NOS BANCOS

RIO, 20 (Do Correspondente Especial) – Foi iniciada uma intensa campa-
nha contra os núcleos quinta-colunistas existentes nas repartições públi-
cas e nos bancos, ávila os jornais publicam em destaque as medidas que 
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devem ser adotadas, principalmente contra os ex-integralistas, os quais se 
encontram satisfeitos com os afundamentos e com a morte dos brasileiros.
Os matutinos chamam a atenção do Sr. Marques dos Reis, o qual preco-
nizou o fuzilamento dos quinta-colunistas, tomando por exemplo o dito 
Raimundo Padilha, funcionário daquele estabelecimento, o qual no próprio 
recinto do banco recebia os adeptos do sigma.
 Um dos integralistas do banco disse para muitos colegas que tomaria, 
em regozijo pelo afundamento dos navios brasileiros, cinco shops, um em 
homenagem a cada torpedo. A reação dos que o ouviram não se fez tardar.
Mais tarde soube-se que o Sr. Marques dos Reis havia assinado a suspen-
são deste bem como de outros dois bancários, que haviam se expressado 
de forma idêntica. Entretanto, um jornal pede uma medida mais eficaz que 
a suspensão.

NÃO CIRCULARAM OS JORNAIS SIMPATIZANTES AO EIXO

RIO, 20 (Agência Nacional) – Não circularam hoje o matutino Gazeta de 
Notícias, conhecido como dotado de tendências antibrasileiras, e o vesper-
tino Meio-Dia

OS ITALIANOS LIVRES PROTESTAM

RIO, 20 (Do Correspondente Especial) – Os italianos livres lançaram um 
manifesto no qual dizem: “Os italianos da antiga organização antifascista 
do Rio de Janeiro que jamais se submeteram à trágica tirania de Musso-
lini – sufocadora da consciência humana – voltam hoje ao seu posto de 
combate numa hora bem grave para a família brasileira enlutada por crime 
inominável que a brutalidade do Eixo teve a ousadia de consumar dentro 
da própria casa, apunhalando a terra onde os italianos gozam da liberdade 
que Hitler e Mussolini lhes negaram na nossa própria pátria. Nós italianos 
antifascistas, hoje, como nunca, reiterando a nossa solidariedade ante o 
grande desastre sofrido pelo grande país que nos acolheu de braços aber-
tos, retomamos a nossa marcha para a vitória democrática, certos de cum-
prir o imperioso dever em prol da nossa pátria adotiva e também em favor 
do povo italiano que vive à mercê dum tirano vil e sem escrúpulos”.
      __
   

OS ALEMÃES PERMANECERÃO NO BRASIL COMO REFÉNS

A SAÍDA DE SÚDITOS DO REICH

SIGNIFICATIVA DECISÃO DO SR. GETÚLIO VARGAS
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RIO, 20 (Agência Nacional) – Em exposição de motivos do Ministro do 
Exterior, sobre o embarque de alemães, o presidente Vargas despachou 
o seguinte: “Deve ser permitida a saída de alemães que exerceram aqui 
qualquer função diplomática. Quanto aos demais, devem ficar, como reféns 
dos nossos patrícios detidos em Compiégne.

SUSTADA A PARTIDA DO BAGÉ E CUIABÁ

RIO, 20 (Do Correspondente Especial) – Anunciou-se hoje que o presidente 
Getúlio Vargas, ordenou que todos os alemães, exceto os diplomatas, que 
estavam já a bordo dos vapores Bagé e Cuiabá, prontos para sair com di-
reção a Lisboa, fiquem detidos como reféns. Os navios em referência, nos 
quais se encontravam numerosos alemães que deviam ser trocados em 
Lisboa por brasileiros, deviam sair há dias, porém a viagem foi aprazada ao 
conhecer-se o afundamento dos cinco vapores brasileiros, por submarinos 
do Eixo. A decisão do presidente, coincidiu com o afundamento da barcaça 
Jacira, conforme foi anunciado hoje.

o GloBo (rJ) – 21.08.1942

MORREU COMO VERDADEIRO HERÓI

Quem era o tenente Assunção D’Ávila, que pereceu vítima do 
Eixo, dando vivas ao Brasil

 Entre os mortos do torpedeamento do Baependi figura o tenente Luiz 
Assunção D’Ávila, que residia nesta capital, na Rua General Polidoro, 304, 
casa 1 , com sua irmã dona Zaide de Assunção D’Ávila. Segundo um tele-
grama do interventor sergipano, coronel Maynard Gomes, o bravo tenente 
Assunção D’Ávila morreu erguendo vivas ao Brasil!
 Quem era o oficial vítima do nazismo?
 O jovem tenente Luiz de Assunção D’Ávila nasceu em 1917. Era sol-
teiro e vivia em companhia de sua irmã dona Alzina Assunção D’Ávila. 
Aluno da Escola Militar do Realengo, fez ali um curso brilhante, tendo saí-
do aspirante em 1939. Terminado o curso, foi classificado no 1º Grupo de 
Artilharia de Dorso. Depois de ter embarcado no Baependi, sua irmã não 
logrou mais notícias sobre ele, a não ser a infausta e dolorosa de sua morte 
em condições dignas de um brasileiro.
 O tenente Assunção D’ Ávila vivia somente para os seus livros e para 
o serviço da arma a que se dedicara. Não frequentava bailes nem qualquer 
diversão.
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OS ALEMÃES PRESOS NA RUA SENADOR POMPEU

 A polícia realizou uma diligência na Rua Senador Pompeu, nº 58, onde 
funciona a Companhia Servix de Eletricidade, detendo ali cinco alemães 
desenhistas da empresa e o encarregado de obras, todos extremados na-
zistas que se manifestavam hostilmente, sobre o nosso país.
 Segundo o que a reportagem do Globo conseguiu apurar, esses ale-
mães eram o engenheiro Land, os desenhistas Beck kusha, Oristed, José 
Zulene e Arnaud de tal. Antes da polícia ali chegar, Zulene pretendeu es-
conder-se, porém, em pura perda pois a autoridade foi colhê-lo no seu 
esconderijo.
 A referida empresa trata de construções hidráulicas e de instalações 
de ar condicionado.
 Quando o carro da polícia ali chegou para conduzi-los, numerosos 
populares se aproximaram curiosos, a fim de assistirem a detenção dos 
eixistas.
 No momento em que a polícia realizava a diligência, um elemento 
simpático pretendeu intervir, sendo, porém, convidado a comparecer à 
presença da autoridade policial.
      __
NA ALIANÇA DO NÁUFRAGO, UM NOME DE MULHER – ZILAH

ARACAJU, 21  (NA) – Foi encontrado em Castro, no município de Estância, 
um cadáver de pessoa branca, de cabelos lisos, usando um relógio de pul-
so, cujo mostrador assinalava as quatro horas, e uma aliança tendo grava-
do o nome Zilah e a data de 22-3-42. Em suas roupas havia as iniciais RV. 
O referido cadáver foi sepultado, ontem, na cidade de Estância.
      __

DESTROÇOS DOS NAVIOS DÃO À COSTA NA CAPITAL BAIANA

SALVADOR, 21 (N. A.) – Deram às praias desta capital muitos destroços 
dos navios torpedeados. Em frente à Conceição da Praia foi recolhido um 
salva-vidas com a inscrição Itagiba. Outros destroços também foram en-
contrados no mesmo local, inclusive objetos da cozinha do referido barco.

OS NÁUFRAGOS QUE SE ENCONTRAM NA BAHIA

 O comandante Francisco Xavier da Silveira, presidente da Confedera-
ção dos Pescadores, recebeu hoje, do Sr. Mario Muniz, presidente da colô-
nia Z-15, (...) em Valença o seguinte telegrama:
 “Alguns náufragos dos navios Itagiba e Arará, seguiram hoje (dia 20), 
com destino à capital do Estado, inclusive os comandantes, ainda bem mo-
lestados, mas sem novidades. Valença continua em plena consternação. 
Peço avisar às famílias de Oswaldo Machado Dias e de Antônio Neiva. O pri-
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meiro e o segundo comissários do Itagiba, também seguiram com destino 
a cidade do Salvador, gozando perfeita saúde. Atentos aqui ficamos para 
qualquer eventualidade em favor dos nossos irmãos brasileiros”.

DESEMBARCADOS DO BAGÉ OS PASSAGEIROS PORTUGUESES

 Como noticiamos, o Cuiabá, que levará para Europa, os ex-diploma-
tas nazistas ainda se encontra fundeado ao largo, aguardando o momento 
de se fazer ao mar.
 O Bagé, por seu turno, que conduzia os ex-diplomatas italianos e 
húngaros, se acha ainda atracado no cais do armazém 1.
 Ocorre, no entanto, que foi determinado o desembarque dos 250 pas-
sageiros da 3ª classe, constituídos todos de imigrantes portugueses e suas 
famílias, embarcados no Bagé.

Folha da Manhã (SE) – 21.08.1942 

OS NOVOS SOBREVIVENTES

 São eles dois homens e uma senhora.
 A felizarda que por milagre dos céus foi salva e que chegou, ontem, à 
noite, a esta cidade, com os seus também felizardos companheiros sobre-
viventes do Araraquara, acha-se internada no Hospital de Cirurgia.
 Chama-se dona Eunice Neiva Baumann, procedente de Niterói, viaja-
va com destino a Recife.
 Vai passando bem de saúde.
 Era casada com um tenente do Exército com quem viajava, que foi 
pelos mesmos marinheiros que lhe salvaram posto numa balsa com outros 
náufragos que continuam desaparecidos.
 Os dois outros sobreviventes que com dona Eunice deram após uma 
noite e um dia no mar na praia da Boa Viagem são: Maurício Pereira Vital 
com quem palestramos, taifeiro e Francisco José dos Santos, marinheiro.
 Ambos estão sem novidades, apenas ainda muito fatigados.
       __

RIO, 21 (NA) – Também os italianos livres, residentes no Brasil, acabam de 
protesta contra os ataques dos submarinos do Eixo, e colocar-se ao lado 
do povo e do Governo Brasileiro. Agora o Comité acaba de telegrafar nesse 
sentido ao presidente Vargas e ao ministro Osvaldo Aranha.
       __
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OS MARUJOS DO ALMIRANTE SALDANHA
 
Encabeçaram um grande desfile pelas Ruas de Montevidéu em sinal de 
protesto pelo afundamento dos navios brasileiros

MONTEVIDÉU, 20 (Reuters) – Gigantes manifestações em protesto foram 
realizadas nesta capital contra o afundamento de 5 navios mercantes nas 
costas brasileiras. Os marujos do navio-escola Almirante Saldanha que se 
encontra neste porto foram convidados para encabeçar um grande desfile 
pelas ruas da cidade, onde enorme massa popular gritava: “Abaixo Alema-
nha”.

Jornal do BraSIl (rJ) – 21.08.1942

CHEGAM A ESTÂNCIA NÁUFRAGOS DO 
BAEPENDI E DO ANÍBAL BENÉVOLO

 O Sr. Romero Estelita, diretor geral da Fazenda Nacional, recebeu do 
Sr. Barreira de Alencar, juiz de direito em Estância, no estado de Sergipe, 
o seguinte telegrama;
 “Acabo de chegar a esta cidade trazendo náufrago do Baependi e Aní-
bal Benévolo, torpedeados a altura de Estancia, de maneira selvagem, fria 
e brutal. Estive durante dois dias na costa providenciando toda a assistên-
cia aos náufragos, acompanhando do pessoal da Mesa de Rendas Federais 
em Estância, inclusive do chefe da mesma – Moacir Chaves e do fiscal do 
imposto de consumo – José Rodrigues Leite, elementos que muito se des-
tacaram nesse serviço humanitário e patriótico. Vim, hoje, dali, transpor-
tando náufragos no automóvel do inspetor discal do imposto de consumo 
Sr. Adolfo Gouveia Carneiro Leão que, de logo, foi à Estância, prestando, 
por sinal, inestimável serviço. O povo daquela cidade, da qual sou juiz, 
está vibrando de indignação”.

RECOLHIDOS 159 NÁUFRAGOS

 Informa-nos o Ministério da Marinha, por intermédio do DIP: “O Mi-
nistério da Marinha comunica que uma unidade da Armada recolheu a de-
terminado porto 159 náufragos salvos do Itagiba”.
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CHEGARAM À BAHIA SOBREVIVENTES DO ITAGIBA E DO ARARÁ

BAHIA, 20 (A.P.) – Chegaram aqui, procedentes de Valença, transportados 
por um navio de guerra nacional, sobreviventes do Itagiba e do Arará, in-
clusive os dois comandantes. Os feridos foram transportados para casas de 
saúde e os outros devidamente instalados em hotéis e alojamentos milita-
res, aos cuidados das autoridades militares.

CHEGAM HOJE AO RIO DOIS SOBREVIVENTES DO BAEPENDI

 Pelo avião da carreira, da Panair, chegarão hoje, a esta capital, os 
doutores Zamir de Oliveira e Viterbo Storry, sobreviventes do navio Bae-

pendi, recentemente afundado por um corsário alemão.

o GloBo (rJ) – 22.08.1942

NÁUFRAGOS ENLOUQUECIAM E OUTROS 
ERAM DEVORADOS PELOS TUBARÕES

Cenas dantescas de pavor e de morte, em plena escuridão da noi-
te, durante o bárbaro afundamento do Baependi

Guiados por uma estrela na busca alucinantes da terra – Surpre-
endidos pelo covarde e monstruoso ataque quando festejavam o 
aniversário do 1º comissário – Emocionante a narrativa de dois 
médicos sobreviventes, chegados ao Rio, por via aérea.

 Aquele lar não estava em festas quando O Globo chegou. O médico 
Viterbo Storry achava-se sentado em uma confortável poltrona e, em tor-
no de si, todos entes queridos. Sua esposa, sua mãe, seus parentes mais 
próximos tinham ainda os olhos vermelhos. Haviam chorado muito e mes-
mo naquele instante que já entre eles, Viterbo se encontrava, um doloroso 
sentimento se apoderava de todos. Evidentemente, o abalo por que passa-
ram, fora intensamente grande. Revivia intimamente, os quadros horroro-
sos que vira. Todos queriam saber detalhes da odisseia do jovem médico. 
Ninguém, porém, o importunava com muitas perguntas. Aos poucos, ele 
foi falando, relatando fatos. E assim começou:
 
O trágico momento do torpedeamento

 – Passavam poucos minutos das 19 horas. A bordo do Baependi, ti-
nha havido uma festa. Aniversariava o primeiro comissário e, em regozijo, 
nos oferecera um jantar com champanhe. Àquela hora, encontrava-me no 
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convés juntamente com o meu colega Zamir de Oliveira, o segundo tenen-
te Paulo César do Paiva e o Sr. Renato de Amorim Garcia. Zamir sugeriu 
que entrássemos para ouvir um pouco de música e aproveitar também um 
pouco para assistir à habilidade do rapaz da bateria que tocava muito bem. 
Entramos. Já me ia sentando quando ouvi um estampido surdo e o navio 
todo sacudiu. A primeira coisa que me veio à mente foi que havia nos sido 
torpedeados. Corri então, juntamente com Zamir para fora. Dois minutos 
depois, um novo torpedo foi disparado contra o navio, atingindo-o quase 
no mesmo local. Rapidamente, o navio adernou e, em menos de dois mi-
nutos, já estava com o casco virado para cima.
 
Sobre uma porta à mercê das ondas

 – Olhei em torno de mim e não vi mais dos meus companheiros. Fi-
quei em pé sobre o casco e agudei a vista para ver se conseguia enxergar 
alguma coisa naquela escuridão pavorosa. Notava apenas alguns vultos 
correndo, igualmente sobre o casco do navio e outros se debatendo n’água 
enquanto que gritos de horror e cenas de pavor indescritível tinham então 
lugar. Fazia frio intenso e o vento soprava com violência. As ondas violen-
tamente varriam o casco do navio. Uma delas, mais forte, atirou-me à dis-
tância, ficando eu nadando, à procura de uma taboa de salvação. Em redor 
de mim, começaram a aparecer destroços. Pedaços de madeira, cordas, 
etc. À medida que aparecia um flutuante melhor eu o trocava pelo meu até 
que consegui ver, a poucos metros, uma porta boiando. Sem demora nadei 
até ela e segurei-me com força. Sua superfície, lisa e sem nenhum ponto 
de apoio, dificultava a minha situação e exigia de mim grandes esforços 
para não ser varrido por uma onda. Quanto tempo assim permaneci, não 
me lembro muito bem. Em minha volta, tudo estava escuro. Os gritos, po-
rém, eu estava ouvindo, se bem que, já agora, um pouco mais distantes. 
O que fazer naquela situação? Realmente não sabia mais para que lado fi-
cava a terra. Somente tinha uma solução. Esperar até amanhecesse o dia, 
confiante na sorte.
 
Numa balsa

 – Passou-se mais algum tempo e eu já estava pensando no desti-
no que nos reservou tantas surpresas, quando ouvi gritos não muito dis-
tantes de mim. Chamei, e vozes me responderam. Eram dois náufragos. 
Disse-lhes então que tinha uma porta e que eles se aproximassem. Eram 
o sargento Alípio Levay, residente no Rio Grande do Sul, e o soldado nº 
315, Walter Pinto Brandão, residente na Rua Carolina Machado, 622, em 
Madureira. Ficamos assim conversando demoradamente. Um animando o 
outro. Em dado momento, se aproximou de nós uma balsa. Nela vinha um 
homem. Perguntei-lhe então se tinha corda, ao que ele me respondeu que 
sim. Largamos a porta e rumamos para a balsa. Éramos agora, quatro. 
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Todos nós sabíamos nada, com exceção do náufrago da balsa, que é o sol-
dado nª 398, Walter Ferreira da Silva Santos, residente na Rua Teixeira de 
Carvalho, nº 271, em Piedade.

Orientados por uma estrela!

 – A balsa coube a todos nós. Éramos quatro homens que se uniam 
num momento decisivo de vida ou de morte. Por isso mesmo, nasceu entre 
nós um sentimento comum, profundamente humano. O que cada um de 
nós sentia era verdadeiramente inexplicável. Nos entendíamos perfeita-
mente e revelamos interesse sincero um pela vida do outro. A certa altu-
ra, procuramos então resolver a situação. Não estávamos muito longe da 
terra, isto sabíamos, mas de que lado estaria a terra? Lembrei-me então 
de uma estrela que todas as noites eu via no céu e passava alguns mo-
mentos contemplando-a pelo seu extraordinário brilho. Confesso que sou 
bem fraco em astronomia, por isso não sei dizer o seu nome. Mas, isto me 
deu uma ideia e sugeri aos companheiros que tomássemos certa direção 
e expliquei as conclusões que me levaram a admitir que naquela direção 
que eu indicava, deveríamos encontrar terra. Concordamos. Como, porém, 
remar, se não tínhamos remo? Nem pá, nem nada. Tínhamos apenas três 
salva-vidas que havíamos recolhido para um caso de emergência. Todavia, 
resolvemos fazer de nossos braços e pernas, os remos que nos faltavam.

Remando com os pés e as mãos

 – Nessa ocasião, já estava clareando o dia. O vento soprava e tiritáva-
mos de frio, com a roupa toda encharcada da chuva caída às últimas horas 
da noite. Ao longe, avistamos a terra. Era um filete quase que imperceptí-
vel. Lá estava a nossa esperança e, com mais rapidez, procuramos cobrir 
maior distância. Não tínhamos vela, mas decidimos ficar de bustos bem 
erguidos e aproveitar a violência do vento. Efetivamente, a forte ventania 
nos impelia para terra, facilitando a nossa tarefa.
 Em o caminho, avistamos ao longe uma vela branca. Julgamos tra-
tar-se de uma jangada e acenamos. O tripulante do barco respondeu, sem 
todavia vir em nosso auxílio. Quando o tempo melhorou um pouco, com-
preendemos que se tratava também de um náufrago. O que me pareceu 
ser a princípio, uma jangada, era apenas a casa da bússola do navio torpe-
deado. Soube mais tarde que o seu tripulante foi o moço do leme. O rapaz 
viera sentado nela. O que me pareceu vela era um lençol que não se sabe 
como, durante a ventania, logo após o naufrágio, voou até a improvisa-
da embarcação do moço do leme. Como ele não tinha mastro, amarrou o 
lençol nos ganchos de baixo e erguia a outra parte com as mãos. Quando 
cansava, descia o lençol.
 A essa altura o repórter interrompe para saber quem havia chegado 
primeiro. Ele, remando com os pés e os braços, ou o moço de bordo, via-
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jando sentado na casa da bússola e com um lençol improvisado em vela. A 
resposta foi esta:
 – Nós chegamos primeiro.

Como Copacabana num dia de ressaca – “Jacaré” providencial

 – Estava escurecendo. Já havíamos passado quase vinte e quatro 
horas no mar. A praia estava à vista mas o meu receio todo era não po-
der chegar antes da escuridão. Apavorava-me pensar que poderia ter que 
passar outra noite igual a anterior. Resolvemos então dar o máximo e por 
volta das 18 horas já podíamos responder aos pescadores que da praia nos 
acenavam. Cerca de cem metros da praia, surgiu, então, um dos nossos 
maiores problemas. A arrebentação naquele local se compara com a de 
Copacabana, num dia de ressaca. Tínhamos portanto que enfrentar as on-
das violentíssimas. Eu segurei-me fortemente a um salva-vidas e o mesmo 
fizeram dois dos meus companheiros. Contudo, não conseguimos chegar à 
praia em nossa balsa. Uma onda varreu a mim e aos soldados 315 e 398, 
ficando nela apenas o sargento Alípio, o único que não tinha salva-vidas. A 
próxima onda levou-o aos trambolhões até a praia. Enquanto isso, eu e os 
dois soldados aguardávamos uma oportunidade para nos safarmos daque-
la situação. O de número 398, que não sabia nadar, teria morrido naquela 
ocasião se eu não lhe tivesse atirado o salva-vidas. Tentei então fazer um 
“jacaré”. O meu treino de praia me ajudou bastante. Na primeira onda que 
veio, atirei-me à sua frente e vim rolando até onde dava pé. Mas foi-me 
inteiramente impossível sair sozinho. Não podia ficar em pé. As minhas 
pernas me doíam horrivelmente. Por outro lado, quase não podia enxergar. 
A água salgada do mar fustigando-me os olhos dia e noite, com chuva, 
vento e sol, deixou-me quase cego. Minha garganta estava ressequida e 
meus ferimentos sangravam com abundância. Esses ferimentos recebidos 
nas pernas e nos braços, o foram quando eu remava. Por isso alguns pes-
cadores me levaram para a terra. Estava enfim salvo. E os companheiros 
também.

Afinal, salvo mesmo!

 – Em terra, me foram servidas água, bebidas e comida. O local onde 
havia dado à costa, era a praia dos Coqueiros, uma colônia de pescadores, 
ao norte da Bahia. Os pescadores me levaram, então, à fazenda de San-
to Antônio, de propriedade do Sr. Salgado, que usando de uma gentileza 
profundamente humana, me deu roupa, comida e uma lancha que me 
transportou pelo rio Real até a cidade de Crasto e dali para Aracaju, onde 
finalmente fiquei. Quando ainda em Coqueiros, soube que havia dado à 
costa uma baleeira do Baependi, com 23 náufragos e mais três balsas com 
sete sobreviventes.
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Enlouqueceram vários náufragos – 
Outros devorados pelos peixes!

 O médico Viterbo Storry, no decorrer de sua emocionante narrativa, 
nos relatou episódios de intensa dramaticidade. Contou que inúmeras pes-
soas enlouqueceram e se atiraram n’água. Uma delas disse que ia para 
casa e se jogou; outro dizia que ia tomar uma média; outro acusava os 
companheiros de balsa de bêbados e se afogava; também muitas pessoas, 
isto lhe foi relatado pelo sargento, estavam nadando e de repente gritavam 
e afundavam rapidamente. Eram os peixes! Enfim, as cenas de horror que 
nos descreveu são tétricas.

Com trinta e dois contos amarrados à cintura

 Quando de sua chegada a Aracaju, o médico encontrara outros náu-
fragos, inclusive de outros vapores torpedeados. Relatou-nos, então, a 
odisseia de dois náufragos do Araraquara. O barbeiro daquele vapor, após 
o torpedeamento do navio, tratou de levar amarrado ao seu pijama a im-
portância de 32 contos de réis, que representava toda a sua fortuna. Che-
gou ele à costa, numa taboa, cheia de pregos.

Salvo quando tentava morrer

 Outro drama emocionante foi o do jovem estudante de agronomia, 
Caetano Falcão, que estuda em Viçosa. Esse rapaz, também passageiro 
do Araraquara, se encontrava sobre uma prancha com mais dois compa-
nheiros. Após imensos sacrifícios conseguiu chegar quase à costa. Nessa 
ocasião, um vagalhão arrastou os seus dois companheiros e ele ficou so-
zinho. Não sabia nadar e já acreditava que havia sido chegada a sua vez. 
Resolveu então beber água do mar por contra própria, para morrer mais 
depressa. Sucedeu que ele desmaiou e quando voltou a si estava deitado 
na areia. Um pescador, que tinha estranhado a presença do jovem estu-
dante, perguntou:
 – O que o senhor está fazendo nesta posição?
 Caetano olhou para ele muito surpreso, e alguns minutos depois ex-
plicou sua situação. Quis erguer-se, porém, não conseguiu. Estava extenu-
ado. O curioso, porém, é que Caetano fora atirado à praia quando a maré 
estava baixa. Se o pescador tivesse chegado até ele, meia hora mais tarde, 
nada mais poderia fazer, porque a maré já começava a encher e o corpo de 
Caetano estava sendo novamente levado para o oceano.

Desapareceu ao tentar salvar a esposa

 Prosseguindo em sua reportagem, O Globo esteve também na casa 
do médico Zamir de Oliveira, que, juntamente com seu colega Viterbo, se 
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destinava a Recife, onde deveria trabalhar no Serviço de Peste. Viajaram 
jutos no Baependi e aqui chegaram juntos, a bordo do avião da Condor.
 Parentes e amigos , todos estavam reunidos, cumulando de gentile-
zas o jovem médico que viveu um dos dramas mais pavorosos da história 
da nossa Marinha Mercante. Contou-nos, antes a ansiedade dos presentes, 
que estava em companhia e de seu colega Viterbo Storry, na sala de mú-
sica, quando o navio foi sacudo com violência. Ao seu lado, estava o Sr. 
Renato de Amorim Garcia, o tenente Paulo César de Paiva e o seu colega. 
O pânico nessa ocasião foi indescritível. O Sr. Amorim correu em direção 
ao camarote para salvar a esposa, não conseguindo mais voltar. O tenente 
Paiva, numa atitude digna de elogios, saiu em direção ao corredor e, como 
ouvisse gritos de socorro, que partiam de diversos camarotes, tratou de 
socorrer alguns. Com o primeiro torpedo, o navio adernou e a porta ficou 
sendo teto. Por isso, dificultava a saída de muitos. Entre os que foram au-
xiliados pelo tenente Paulo, está o seu colega tenente José Joel Zamir. Por 
sua vez, correu em direção ao convés e daí não viu mais os seus compa-
nheiros.
 O navio já estava virado e ao seu lado ouviu o tenente Assunção, gri-
tar em altas vezes – “Viva o Brasil”, enquanto que um vagalhão varria o 
casco do navio, atirando ambos à distância. O tenente Assunção morreu, 
mas ele conseguiu suportar-se, agarrando-se a destroços que boiavam em 
torno de si. Eram pedaços de madeira do interior do navio. Em dado mo-
mento, encontrou um rolo de cordas, mas ao tentar mudar de flutuante, 
verificou que o anterior era mais seguro, e nele ficou.

Numa casa de caboclo

 Não tardou muito, que mais dois náufragos se juntasse a ele na mes-
ma taboa. A poucos metros, porém, ele viu uma prancha sobre a qual se 
encontrava a senhorita Wilma Castelo Branco. Em companhia de mais dois, 
nela também se acomodaram. Estavam assim, quando a senhorita Wilma 
avistou a única baleeira que havia, pois as outras tinha ido para o fundo do 
mar com o navio.
 Acenaram para os que já nela se encontravam e estes se aproxima-
ram, recolhendo-os.
 Outros náufragos foram recolhidos, formando um total de 28. Havia 
a bordo vários oficiais e tripulantes. Foi então designado para comandar a 
baleeira o primeiro piloto do navio que tinha dado seu quarto na ocasião 
do torpedeamento. Por isso mesmo, estava ele a par da posição em que 
se encontravam, conhecendo a direção dos ventos, enfim mais habilitado 
do que qualquer outro, para comandar. Sua primeira providência foi man-
dar tapar os enormes buracos que havia na baleeira, o que foi feito com a 
roupa dos próprios náufragos. Remaram toda a noite e ao amanhecer do 
dia, já se encontravam na altura da praia de Monte Verde. Estavam mal-
trapilhos e tiritavam de fio. Dirigiram-se em seguida à uma casa de caboclo 
existente nas proximidades do local onde se orientaram quanto ao caminho 
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que deveriam seguir. Caminharam em seguida, a pé, até Coqueiros, cerca 
de 35 quilômetros do local e depois de ali receberem agasalhos, comida 
e todo amparo por parte dos humildes pescadores a localidade, rumaram 
em lancha até Estância. Lá chegando, o médico Zamir de Oliveira, levou 
o fato ao conhecimento do interventor federal e telegrafou às autoridades 
competentes aqui no Rio. Essa sua providência foi de máxima importância, 
porquanto até então nada a respeito do torpedeamento se sabia. Zamir e 
seus companheiros foram os primeiros náufragos a chegar à terra. O pre-
feito da localidade foi muito gentio para com todos e providenciou condu-
ção para Aracaju, onde chegaram ao anoitecer.

Surpresas

 Conta ainda, o Dr. Zamir que, no dia seguinte, rumou para Recife, a 
fim de tomar um avião que o transportasse ao Rio. Em Aracaju, já agora de 
regresso teve uma surpresa. No mesmo aparelho em que viajava, também 
embarca o seu colega Viterbo Storry. Nada a seu respeito sabia até então, 
pois desde o momento do torpedeamento, não mais se encontraram.

CorrEIo do ParanÁ (Pr) – 22.08.1942

MORREU ERGUENDO VIVAS AO BRASIL

RIO, 22 (C. E.) – O interventor Maynard Gomes enviou à dona Zenaide 
Assunção D’Ávila, esposa do tenente Luiz Claudino Assunção, passageiro 
do navio Baependi o seguinte telegrama: “Fui seguramente informado por 
comunicação que o tenente Luiz Claudino Assunção pereceu à bordo do 
Baependi, erguendo vivas ao Brasil. A patriótica atitude do inditoso militar 
define o extremado amor pela terra que foi seu berço e servirá de estímu-
lo a todos os brasileiros que confiam nos rumos da nacionalidade guiados 
pelo presidente Vargas”.
 Nota: Segundo as informações que temos, o tenente Luiz Claudino dos 
Santos foi surpreendido como tantos outros que viajavam a bordo da men-
cionada unidade mercante brasileira pelo inopinado, traiçoeiro, covarde e 
brutal ataque do submarino inimigo, sem a possibilidade de se defender e 
nem defender num momento sequer a sua pátria. Logo após se dirigiu ao 
convés onde a água já ia até o pescoço e ergueu vibrantes e distintamente 
ouvidos brados de viva o Brasil, a que se refere o telegrama acima.
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CorrEIo da Manhã (rJ) – 22.08.1942

DECLARAÇÕES DE NÁUFRAGOS DO BAEPENDI, EM RECIFE

RECIFE, 21 (Correio da Manhã) – O capitão Lauro Moutinho Reis, náufrago 
do Baependi, ora hospitalizado nesta capital, acha-se seriamente ressenti-
do de ferimentos no olho direito. Falando à imprensa disse:
 – Tínhamos acabado de jantar no dia 15 do corrente, durante o qual 
comemorávamos o aniversário do comissário de bordo, quando fomos, às 
7 e 10 minutos da noite, surpreendidos por um enorme estampido, que pa-
receu ter ocorrido no porão do navio, quando nos achávamos a 20 milhas 
da costa, na altura da foz do rio Real. A explosão do primeiro torpedo pro-
duziu confusão indescritível entre os 300 passageiros e tripulantes. Trinta 
segundos depois ouviu-se a detonação do segundo torpedo, afundando 
o navio, em seguida. O submarino atacante, executada a tarefa, veio à 
superfície, iluminando o seu alvo, a fim de agir com maior precisão. Ao 
ser ouvido o primeiro estampido muni-me, imediatamente, de salva-vidas. 
Não houve tempo para pedidos de socorro ou lamentações, pois o navio 
afundou em três minutos, não dando tempo, também, a que fossem postas 
em prática as medidas usuais de salvamento. Os camarotes ficaram logo 
cheios d’água e, quem não pôde correr para o convés, de certo morreu. 
Afinal, depois de 11 horas de luta, chegamos à praia, salvos.
 A baleeira em que esse oficial conseguiu salvar-se apresentava enor-
me rombo, que foi, durante toda a viagem, obstruído, a custo, com as pe-
ças de roupa dos próprios náufragos.
 O sargento Vicente Pulcherio declarou ter visto chegar, em grande 
velocidade, logo após a explosão do primeiro torpedo, um outro navio bra-
sileiro que foi em socorro dos náufragos, sendo, também, torpedeado.
 Militares sobreviventes dos naufrágios afirmaram que, uma vez res-
tabelecidos, irão servir nas unidades a que se destinavam.

DESTROÇOS

SALVADOR, 21 (A. N.) – Deram às praias desta capital, muitos destroços 
dos navios torpedeados. Em frente à Conceição da Praia foi recolhido um 
salva-vidas com a inscrição Itagiba. Outros destroços também foram en-
contrados no mesmo local, inclusive objetos de cozinha do referido barco.

UMA RELAÇÃO OFICIAL DOS MILITARES SALVOS E EXTRAVIADOS

 Pelo Ministério da Guerra foi fornecida a seguinte lista de militares 
que seguiam viagem com destino ao nordeste e norte do país em navios 
vítimas dos recentes torpedeamentos, e que foram salvos ou dados como 
extraviados até o presente momento:
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BAEPENDI – (7ª G. A. Do.)

SALVOS – Capitão Lauro Moutinho dos Reis, primeiros-tenentes José Joel 
Marcos e José Castelo Branco Verçosa; primeiros-sargentos Vicente de 
Paula Souza Pulcherio e Jorge Tramontin, 3º sargento Alípio Leway, e sol-
dados Abel Dantas, Eleutério Trindade, Odir do Nascimento, Oswaldo Fer-
reira Ariosa, Walter Pinto Brandão e Walter Ferreira da Silva.

EXTRAVIADOS – Major Landerico de Albuquerque Lima, capitão Nestor 
Góes Ferreira e intendente Oswaldo José Montano, segundo-tenentes Luiz 
Cláudio de Assunção e convocado José Alves Acioli, subtenente Aguinaldo 
Soares Pereira, 1º sargento Luiz França Correia, terceiros-sargentos Ben-
jam Ferreira, Tadeu Sesocher, Samuel Martins de Almeida e João Sampaio 
Alves, 2º sargento Pedro Dionísio Pereira, cabos Newton Mendonça Re-
zende, José de Araújo Guimarães e Teófanes Bispo dos Santos, e soldados 
Dalmo de Medeiros, Pedro Melo Ferreira, Adalberto José de Souza, Alber-
to de Andrade Pereira, Alfredo Souza Filho, Alfredo Pereira Chaves, Altair 
da Cunha, Américo Rodrigues, Angelino Cassiani, Arnol Silvo, Airton dos 
Santos, Benedito Paula Viana, Claudionor Amaral Soares, Daria da Silva 
Dantas, Djalma Dias, Everaldo Cardoso Ferreira, Felipe Dias Ribeiro Sobri-
nho, Floriano Claudino da Silva, Francisco Caetano das Chagas Baptista, 
Francisco Fernandes Ourique Junior, Gastão dos Santos Filho, Gilberto de 
Oliveira Domingues, Godofredo Pinto de Vasconcelos, Guilherme Coelho 
Moreira, Guilherme Gomes, Hélio da Silva Lins, Hermenegildo Francisco 
de Assis, Jair de Souza Barros, Jeremias Otávio de Carvalho, João Baptista 
Muniz do Amaral, de França Ferreira, João de Almeida, João Portugal, Joa-
quim Filgueiras Fernandes, Jorge Gomes de Carvalho, Jorge Henrique dos 
Santos, Jorgino Fonseca de Assis, Jorge José de Oliveira, Joseph Correia 
de Melo Oliveira, Manoel Augusto Aguilar, Manoel de Anunciação, Manoel 
de Souza Filho, Maurílio Figueiredo Barbosa, Milton Gemal, Moacir Augusto 
Martins, Moacir Gonçalves Rodrigues, Moisés Nunes Pereira, Natalino Pinto 
Ignácio, Nilton Lousada Teixeira, Norival da Silva Cardoso, Orlando Teixei-
ra Soares, Oswaldo da Costa Oliveira, Paulo Martins de Arantes, Porfírio 
Mendes dos Santos Filho, Rubens Nunes de Oliveira, Sebastião Euzébio da 
Costa, Sebastião Ferreira da Silva, Silvio Moreli, Silvio Gomes de Abreu, 
Valdino de Souza Ortiz, Wilson David Domet, Newton Constantino Chaves, 
Francisco Muniz Alves Junior, Mario Lúcio Barbosa Lima, Levy Bitencourt 
de Vasconcelos, Pedro Menezes, Osmar de Souza Ferraz, Adalberto Ferrei-
ra dos Santos, Anercides Garcia do Nascimento, Antônio Abraão, Aderbal 
Francisco Coelho, Antônio Duarte Morgado, Antônio José do Nascimento, 
Aprígio Guilherme Vitorino, Bento da Silva Brito, Davino Orozimbo Cardo-
so, Edgar de Souza Pinto, Pedro Corrêa Ferreira, Eurico Filho de Oliveira, 
Fernando Pedro de Carvalho, Flávio Vieira Gomes, Geni Saraiva dos San-
tos, Humberto Gonçalves Roma, João Batista Figueira, João da Silva, João 
Marques, Jorge de Souza Martins, José Luiz Mastrangelo Staneck, José 
Marinho, José Salomão, Joviniano José de Oliveira, Joviano Marques da 
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Silva, Manoelio Barbosa, Manoel Rodrigues Vidal, Maurício Ponciano dos 
Santos, Moacir de Alencar, Natanael Felinto de Oliveira, Norival Santana, 
Otacílio Soares, Orlando Moreira, Pedro Garcia de Araújo, Raimundo da 
Silva Ramos, Renato Redes, Roberto de Oliveira da Veiga, Rogério Cardoso 
Parreira, Rubens Domingues dos Santos, Rubens Soares de Albuquerque, 
Silvio Cristóvão, Ubaldo Marinho, Waldir Cassan, Walter Pacheco da Rocha, 
Hilton Araújo, José Teixeira de Souza, Wilson de Azevedo Teles de Noronha, 
Mozart Pereira da Luz e João Alfredo Costa Filho.

ITAGIBA – (7ª G. A. Do.)

SALVOS – Capitão José Tito de Canto, terceiros-sargentos Carlos Trindade 
Lopes, Curt Gartner, Godofredo Pinto Frota, Claiton Bolgeraus e Guilherme 
Veid, cabo Luiz Barbosa Cordeiro, e soldados Manoel Celestino Magarão, 
Waldemar Gonçalves Aguado, Abílio Pereira Cristino, Ademar Machado, 
Agostinho Eugênio dos Santos, Alporandir Souto da Silva, Álvaro Bastos, 
Antônio Gomes de Souza, Ari Abreu de Azevedo, Ari Bastos, Claudionor 
Jacinto Nazaré, Elói José de Oliveira, Eurípedes Francisco da Cruz, Firmo 
Marques, Floriano Peixoto, Germano Manoel da Costa, Isaías Pina de Car-
valho, João Batista, João Morais Sarmento Junior, Joaquim de Araújo Neto, 
Jorge Rodrigues, José Ferreira, José Pereira de Aquino, José Francisco de 
Oliveira, José Moreira Cristo, José Nazareno Rigueti, José Pedro Chimenes, 
Luiz Anacleto da Fonseca, Manoel Martins Domingues, Murilo Poly, Nestor 
Neres da Silva, Otacílio José da Silva, Oswaldo Alves de Oliveira, Paulo 
João Frisch, Paulo Mariano de Camargo, Pedro Paulo F. Moreira, Reinaldo 
Nazaré de Matos, Roberval Rodrigues Plasse, Rubens de Souza Filho, Ru-
bens Segui, Santino Alves de Lima, Silas de Oliveira Assunção, Sinesio de 
Souza, Ubirajara Francisco Lessa, Waldemiro Francisco Ferraz, Walter Si-
leiro Fiz, E. Antunes, Walter Siqueira, Washington Moreira, Wilson Goulart 
da Fonseca, Walter de Oliveira, Oscar Alves de Oliveira, Alcides Gomes da 
Silva, Lourival dos Santos, Paulo Pereira de Castro, Benvindo Neto, Moisés 
Pituba, Orlando de Souza, Hélio de Paula Ribeiro, Silvio Reis de Souza, José 
Alves de Freitas, José Maria de Moraes, Alfredo Ribeiro Nascimento Junior, 
D’Álvaro José de Oliveira, Edson Carlos de Lemos, Gilson Magalhães Couto, 
Heitor da Silva Ramos, Juvêncio Fernandes de Oliveira, Eurides Garcia e 
João de Oliveira Barros.

EXTRAVIADOS – Primeiro-tenente Alípio Napoleão de Andrade Serpa, ter-
ceiro sargento Nadir Samuel, e soldados Alcides Salsa Ribeiro, Álvaro San-
tana, Ari Fernandes, Geraldo Cardoso, Gil Ferreira Soares, Hipólito Schia-
vone Junior, José Fernandes Gomes, José Fernandes Rabelo, Juvenal Lucas, 
Luiz Macedo, Luiz Enzinei, Manoel Rangel, Newton Meireles, Serafim Ana-
cleto da Fonseca, Carmenberum Zitro Ortiz, Maria Alves N. S. Sobrinho, 
Jorge Batista Serra, Carlos Salomão, José Bacarat, João Carneiro Soares, 
Floripes José Maria, Glausio Cruz Paes, Homero Tavares Coelho e Paulo A. 
Macedo Magalhães.
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ARARAQUARA

EXTRAVIADOS – Segundos-tenentes Oswaldo Machado, do 31º B. C.; Nor-
berto Silvio de Paes Ancião, Manoel Antônio Teixeira, Aníbal de Souza Gon-
çalves e Washington Nobre da Silva, do 15º R. I.; Nelson Sales Pereira Lei-
te, do 30º B. C.; Alberto Elísio Silveira, Luiz Eduardo Vila fano Gomes, José 
Baptista da Silva e Eduardo Alexandre Gaiman, do 14º R. I.; subtenente 
Antônio Lins Cavalcante, do 22º B. C.; e 3º sargento Waldemar Figueiredo 
Lemos, do QG da 7ª RM.     
       __

VÁRIAS NOTAS

 No Guanabara o Conselho Nacional do Trabalho 
 – Ontem, às 15 horas, os membros do Conselho Nacional do Trabalho 
compareceram, incorporados, ao Palácio Guanabara, tendo à frente o coro-
nel Silvestre Péricles de Góes Monteiro, para fazer uma visita ao presidente 
Getúlio Vargas e manifestar à Sua Excelência sua absoluta solidariedade, 
bem como a certeza de que todos confiam na ação enérgica do governo 
em face da agressão de que o Brasil foi vítima. Recebidos pelo comandan-
te Otávio de Medeiros, o coronel Silvestre Péricles de Góes Monteiro, em 
rápidas palavras, interpretou o sentimento do Conselho do Trabalho, pe-
dindo fossem transmitidos esses votos ao chefe do governo. O comandante 
Medeiros afirmou aos presentes que imediatamente iria comunicar ao pre-
sidente da República os termos dessa visita, agradecendo a manifestação 
dos membros daquela alta corte de justiça trabalhista.

SOLIDARIEDADE DOS JORNALISTAS ARGENTINOS

 Entre as manifestações de solidariedade e de protesto pelo afunda-
mento dos navios brasileiros por submarinos do Eixo, recebidos pela Asso-
ciação Brasileira de Imprensa, destaca-se o seguinte radiograma recebido 
de Buenos Aires: “Em nome da redação do diário La Hora, expressamos a 
Vossa Senhoria, Sr. Presidente, a nossa indignação americana pela selva-
gem agressão contra a valente nação brasileira e hipotecamos aos colegas 
da imprensa irmã a nossa completa solidariedade. – Rodolfo Ghioldi, dire-
tor”.

O PESAR DO TRIBUNAL DE SEGURANÇA 

 O ministro Barros Barreto, antes do início da sessão, proferiu a se-
guinte alocução:
 “Ao lado de nossa patriótica, sincera e irrestrita solidariedade ao emi-
nente presidente Getúlio Vargas e ao seu esclarecido governo, que – pode-
mos confiar – adotarão, neste momento grava da nacionalidade, todas as 
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medidas necessárias à defesa da soberania e da honra do Brasil, determino, 
interpretando o sentimento unânime do Tribunal de Segurança Nacional, 
seja consignado em ata um voto de enérgico protesto contra o criminoso 
e desumano torpedeamento de navios brasileiros, em águas territoriais, e 
de profundo pesar pela morte de inúmeros e indefesos patrícios nossos. E 
é ainda de lamentar que, entre as vítimas, parece encontrar-se a esposa 
do Dr. Gilberto de Andrade, um dos ilustres procuradores deste Tribunal, 
digníssima senhora que viajava no vapor Araraquara, a fim de visitar sua 
dileta filha, casada com um oficial do Exército, servindo em guarnição do 
Norte”.
 A essa homenagem associou-se, em nome dos advogados do Brasil, 
o Sr. Cirilo Junior, que, com palavras de emoção, trouxe o seu aplauso ao 
voto do ministro presidente, que, disse, exprimiu o sentimento de todos os 
brasileiros.

TENENTE ALÍPIO NAPOLEÃO DE ANDRADA SERPA 

 O primeiro tenente Alípio Napoleão de Andrade Serpa, uma das víti-
mas do torpedeamento do Itagiba, morreu aos 24 anos de idade. Nasceu 
em Barbacena, Minas, em 1918. São seus pais o coronel do Exército José 
Maria Serpa, professor reformado do Colégio Militar do Rio de Janeiro, e 
dona Maria Antônio de Andrada Serpa, irmã do presidente Antônio Carlos 
e do embaixador José Bonifácio. Depois de curso brilhante no Colégio Mi-
litar e Escola Militar, o tenente Alípio Serpa, que era oficial de artilharia, 
serviu em vários corpos, notadamente nesta capital, em Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul. Em todos esses corpos revelou-se oficial inteligente, 
culto e cumpridor de deveres, havendo conquistado sempre o apreço dos 
seus superiores e dos seus camaradas. Recentemente foi designado para 
servir nos batalhões de Recife, aceitando satisfeito e até envaidecido a de-
signação porque parecia lhe abriria a oportunidade de melhor servir a sua 
pátria.
 O capitão Tito do Canto, testemunha do torpedeamento do Itagiba, 
em entrevista, declarou “que o tenente Serpa revelou-se um verdadeiro 
herói, havendo cumprido honradamente e corajosamente o seu dever”.  
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DA NEUTRALIDADE AO ESTADO DE GUERRA

 A propósito dos mais recentes atentados do governo alemão direta-
mente contra o Brasil
  “O homem se agita e a Humanidade o conduz”
       Augusto Comte

  “Cumpre o teu dever aconteça o que acontecer.
     Máxima cavalheiresca

 Em sua publicação – PELA HUMANIDADE! – de 10 de abril de 1917, 
suscitada pelo torpedeamento, por submarino alemão, do navio Paraná, o 
apóstolo R. Teixeira Mendes, após muitas ponderações, resumia:
 “Limitando-nos, pois, às considerações gerais, observamos que o Bra-
sil entrar na guerra não dependia só da vontade do Governo brasileiro e do 
Povo brasileiro. O Brasil estaria de fato na guerra, desde que fosse mate-
rialmente atacado. Assim, desde que um navio brasileiro fosse torpedea-
do, segundo a nota ameaçadora do Governo alemão, esse ato equivalia a 
compreender o Brasil na guerra. E, nessas condições, ao Brasil só restava 
defender com os recursos de que dispusesse – os supremos interesses da 
Humanidade, cujo desprezo tal violência significa.
 PELA HUMANIDADE! VIII, p. 17.
 E pouco adiante:
 “Não se trata, pois, de decidir se o Brasil está ou não em estado de 
guerra com o Governo alemão. Só resta ao Governo brasileiro decidir sobre 
a conduta a ter, desde que o Governo alemão compreendeu efetivamente 
o Brasil no estado de guerra, com menosprezo de todos os princípios que 
a evolução da Humanidade levou os povos ocidentais a aceitarem para 
diminuir as atrocidades do instinto militar. O dever do Povo e do Governo 
do Brasil, nesse angustioso momento, consiste, pois, em defender pelos 
meios ao seu alcance, os supremos interesses da Humanidade. Isso pres-
creve também ao Governo brasileiro o dever de conceder às vítimas do 
ataque feito ao Paraná e às famílias dos que morreram, as pensões institu-
ídas para os casos de guerra.
 Ibidem p. 19.
 Na catástrofe fratricida atual, desencadeada igualmente pelas cama-
das dirigentes da Alemanha, desde pelo menos o torpedeamento do Bu-
arque, e mesmo desde o atentado contra o Taubaté, essas camadas diri-
gentes colocaram-se, de fato, mais uma vez, em estado de guerra contra 
o Brasil. Isso diretamente, porquanto, seus anteriores atentados contra 
outras nações, sendo, em realidade, contra a Humanidade, afetando o Oci-
dente e a Terra, indiretamente, já eram contra o Brasil. E não podem mais 
os Povos se alhearem à sorte uns dos outros, em suas desgraças, sem 
contribuírem para estendê-las e prolongá-las, agravando-as.
 Eis por que, logo no início da catástrofe de 1914, ponderava Teixeira 
Mendes:
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 “Cada minuto que passa na angustiosa contemplação inerte da luta 
fratricida que atualmente vitima a Humanidade, acarreta novos remorsos 
crescentes legados à piedade filial da Posteridade, e imenso atraso na re-
generação Humana. O que esperam os governos ocidentais só material-
mente alheios à luta, para o cumprimento de tão iniludível dever?... Que se 
amontem as ruínas e se multipliquem os obstáculos de toda sorte levanta-
dos contra a fraternidade universal?...”
 PELA HUMANIDADE! II, de 15 de setembro de 1914, p. 79
 E antes mesmo do torpedeamento do Paraná, exprimia-se por esta 
forma sobre a verdadeira neutralidade:
 “Assim, a defesa da neutralidade, começando pela recusa de confor-
mar-se com as ameaças novas, pode ir, desde a ruptura das relações diplo-
máticas e a repulsa militarista dos ataques verificados fora das convenções 
internacionais, até à participação permanente e direta na guerra, conforme 
os recursos de que se dispuser.”
 PELA HUMANIDADE! VII, de 7 de fevereiro de 1917, p. 7
 Se na catástrofe anterior, desde o início, era essa a conduta indicada, 
igualmente agora, neste momento angustiosíssimo, só nos cumpre cons-
tatar o estado de guerra contra o Brasil, por parte do Governo alemão e 
seus associados, e reagir em consequência, com os recursos de que já dis-
ponhamos e os mais que venhamos a obter.
 É também como poderemos alcançar prestígio para colaborar na 
construção difícil da Paz vindoura, a fim de que seja estabelecida na Fra-
ternidade, a começar pelo escrupuloso respeito à independência política e 
econômica das Nações quaisquer.
 Cumpre o teu dever aconteça o que acontecer.
 O homem se agita e a Humanidade o conduz.
 Ernesto de Otero – Geonísio Curvelo de Mendonça – C. Torres Gonçal-
ves.
 Rio, 9 de Gutemberg de 88/154 (21 de agosto de 1942).

      __

O TIMES E O AFUNDAMENTO DE NAVIOS BRASILEIROS

 LONDRES, 21 (Reuters) – O Times insere em sua edição de hoje o 
seguinte comentário sobre a situação criada pelo afundamento de navios 
do Brasil nas imediações da costa daquele país:
 “A Alemanha com um front defensivo continental defronta-se agora 
na América do Sul, onde os nazistas têm-se esforçado no sentido de explo-
rar o ambiente para sua própria vantagem.
 O Brasil, o mais extenso e populoso Estado sul americano, o único 
que se fez nosso aliado, na guerra passada, assumiu a liderança na forma-
ção desse front. Os ataques contra a navegação mercante brasileira, nes-
sas últimas semanas, atingiram dimensões diante das quais só podemos 
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concluir que Berlim está, deliberadamente, procurando arrastar o Brasil à 
beligerância ativa.
 Mas o estado de descontentamento do Eixo é, realmente, compreen-
sível. Os alemães esperavam que o Brasil fosse mais acessível à espécie de 
pressão que estão habituados a exercer. Aliás, os trunfos de que dispunha 
a diplomacia nazista naquele país não eram absolutamente negligenciá-
veis. O Brasil tem numerosas populações alemãs, japonesas e italianas, 
sendo que pelo menos essas duas últimas estavam altamente organiza-
das; seu regime, por mais de uma década, tem sido o da centralização de 
poder, sem parlamento; e, finalmente, a opinião brasileira sempre refletiu 
fortes sentimentos contra o comunismo e os países com ele identificados.
 O manejo desses trunfos foi, no entanto, o que prejudicou a Alema-
nha. Assim é que, desde 1937, o presidente Vargas percebeu que a política 
nazista tinha por objetivo nada mais nada menos do que fazer ruir a uni-
dade brasileira. Passo a passo, esse grande líder político da América Latina 
organizou uma rigorosa vigilância sobre as atividades eixistas, sob todas 
as suas variadas formas de disfarces, determinando ainda medidas desti-
nadas a limitar as facilidades financeiras das populações alemãs, japone-
sas e italianas. E terminou por suspender as relações diplomáticas com a 
Alemanha, Japão e Itália.
 Além disso, a influência do presidente Vargas não se exerce somente 
no seu país, mas sobretudo o continente sul-americano. A sadia política 
que adotou nos seus quase doze anos de governo, em relação às nações 
vizinhas, foi a de influenciá-las no mais alto grau possível, com bons pro-
pósitos, é lógico. E foi isso que lhe permitiu, na última conferência pan-a-
mericana, triunfar sobre discórdias potenciais e promover amplas demons-
trações de solidariedade continental.
 Submersíveis do Eixo entraram em ativas ações contra a navegação 
do Brasil, cujas forças armadas, em cooperação com as da Grã-Bretanha e 
dos Estados Unidos, vem dando caça a esses corsários com grande êxito. 
De fato, já se eleva a cinco o número de submarinos inimigos afundados 
no Atlântico Sul em consequência das operações combinadas das três po-
tências.
 Vemos, assim, que o Brasil já se empenhou em guerra defensiva con-
tra o Eixo e essa circunstância é claramente reconhecida nos conselhos das 
Nações Unidas.
 O Brasil tem se aproveitado amplamente da Lei de Arrendamento e 
Empréstimo, para alívio e tranquilidade dos países que combatem o Reich 
e seus satélites. Na verdade, essa vasta nação, tão importante para a cau-
sa aliada, quer estratégica quer economicamente não pode ser alijada dos 
benefícios da referida lei, sobretudo em vista de sua posição geográfica, 
pois o litoral nordestino da terra brasileira fica muito próximo dos territórios 
coloniais franceses na África, atualmente controlados por Vichy. A estreita 
passagem do Atlântico entre o leste do Brasil e a extremidade ocidental do 
continente africano, formando o que hoje se chama de Estreito de Dakar, 
empresta enorme importância estratégica à linha litorânea brasileira.
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 As restantes Repúblicas sul-americanas, com suas longas e vulnerá-
veis costas, suas estruturas essencialmente agrícolas e suas dispersas e 
desmilitarizadas populações, dão-lhes sobejos motivos para querer perma-
necer à margem do conflito mundial. Mesmo assim, entretanto, apenas dois 
países das regiões meridionais da América – a Argentina e o Chile – acha-
ram que a manutenção duma neutralidade formal redundaria em seguran-
ça para eles. Essas duas nações, não obstante, associaram-se às demais 
em certas medidas de defesa comum e de vigilância contra os desígnios do 
Eixo. Sua neutralidade, aliás, não poupou as respectivas marinhas mercan-
tes de atentados de parte dos submersíveis-corsários nazistas, cuja missão 
é, evidentemente, a de cortar todas as comunicações marítimas entre os 
dois continentes do Novo Mundo”.
       __

O BRASIL E O EIXO

LONDRES, 21 (Reuters) – “O Brasil e o Eixo” é o título do artigo de fundo 
hoje publicado pelo New Chronicle, em que o jornal assevera que por mais 
significativos que tenham sido os acontecimentos na Europa, os seus leito-
res não se desinteressaram pelo que tem ocorrido na América do Sul.
 “É muito significativo que o conflito mundial, que já abrangia direta-
mente cinco continentes, estendesse a sua sombra ameaçadora sobre um 
sexto” declara o jornal.
 Depois de observar a rapidez das represálias do Brasil contra o afun-
damento dos seus navios, o artigo prossegue:
 “Esse estado de guerra não declarado marca o fim das tentativas de 
Hitler de solapar a autoridade no Brasil, com os seus métodos familiares de 
traição e corrupção. De há muito se tornara evidente que os seus planos 
estavam destinados ao malogro”.
 O órgão, em seguida, rende tributo às tentativas feitas pelo presiden-
te Vargas, por ocasião da Conferência Pan-Americana do Rio de Janeiro, no 
sentido de conseguir uma frente unida contra o Eixo, e alude igualmente 
aos benefícios que resultaram para o país dos acordos feitos com os Esta-
dos Unidos, baseados no programa de arrendamento e empréstimo.
 “Tudo isso, naturalmente, foi excessivamente desagradável ao chan-
celer Hitler. Como falhasse a duplicidade, o Fuhrer recorreu ao cassetete, 
calculando talvez que a sua maior vantagem, presentemente, é a de forçar 
o Brasil a uma guerra aberta”.
 Depois de aludir à importância estratégica e econômica do Brasil e 
aos seus imensos recursos, declara o New Chronicle: “Hitler já previra, no 
Brasil, o possível trampolim de onde desfechar um assalto contra os Esta-
dos Unidos. Convém lembrar que na última guerra aquele país foi a única 
nação sul-americana que se uniu aos aliados. Malgrado toda a astúcia de 
Hitler e das liberalidades do Eixo, a Alemanha é detestada através de todo 
o continente.
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      __

RECONHECIDA A SITUAÇÃO DE BELIGERÂNCIA ENTRE O BRASIL 
E AS NAÇÕES AGRESSORAS – ALEMANHA E ITÁLIA

A NOTA OFICIAL

 O governo brasileiro fez chegar ao conhecimento dos governos do 
Reich alemão e da Itália a seguinte comunicação:
 1 – “A orientação pacifista da política internacional do Brasil mante-
ve-o, até agora, afastado do conflito em que se debatem quase todas as 
nações, inclusive deste hemisfério.
 2 – Apesar das declarações de solidariedade americana, votadas na 
VIII Conferência Internacional de Lima, e nas I, II e III Reuniões de Minis-
tros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, efetuadas, res-
pectivamente, no Panamá, 1939, em Havana, 1940, e no Rio de Janeiro, 
1942, não variou o governo brasileiro de atitude, embora houvesse sido 
insolitamente agredido o território dos Estados Unidos da América por for-
ças do Japão, seguindo-se o estado de guerra entre aquela República irmã 
e o império agressor, a Alemanha e a Itália.
 3 – Entretanto, a declaração XV da segunda daquelas Reuniões, con-
sagrada pelos votos de todos os Estados da América, estabeleceu:
 ‘Que todo atentado de um Estado não americano contra a integridade 
ou a inviolabilidade do território e contra a soberania ou independência po-
lítica de um Estado americano será considerado como um ato de agressão 
contra os Estados que assinaram esta Declaração’.
 4 – Consequentemente, o atentado contra a integridade do território 
e a soberania dos Estados Unidos deveria ser considerado como ato de 
agressão ao Brasil, determinando a nossa participação no conflito e não a 
simples declaração de solidariedade com o agredido, seguida algum tempo 
depois da interrupção das relações diplomáticas com os Estados agresso-
res.
 5 – Sem consideração para com essa atitude pacífica do Brasil e sob 
o pretexto de que precisava fazer guerra total à grande nação americana, 
a Alemanha atacou e afundou, sem prévio aviso, diversas unidades navais 
mercantes brasileiras, que faziam viagens de comércio, navegando dentro 
dos limites do “Mar Continental”, fixados na Declaração XV de Panamá.
 6 – A esses atos de hostilidades limitamo-nos a opor protestos diplo-
máticos, tendentes a obter satisfações e justa indenização, reafirmando, 
porém, nesses documentos nossos propósitos de manter o estado de paz.
 7 – Maior prova não era possível, da tolerância do Brasil e de suas 
intenções pacíficas.
 8 – Ocorre, porém, que agora, com flagrante infração das normas de 
Direito Internacional e dos mais comezinhos princípios de humanidade, 
foram atacados, na costa brasileira, viajando em cabotagem, os vapores 
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Baependi e Aníbal Benévolo, do Loide Brasileiro, patrimônio nacional, o 
Arara e o Araraquara, do Loide Nacional S/A, e o Itagiba da Companhia 
Navegação Costeira, os quais transportavam passageiros, militares e civis 
e mercadorias, para portos do norte do país.
 9 – Não há como negar que a Alemanha e a Itália praticaram contra o 
Brasil atos de guerra, criando uma situação de beligerância que somos for-
çados a reconhecer na defesa da nossa dignidade, da nossa soberania, da 
nossa segurança e da América, e a repelir na medida das nossas forças.”
 Essa resolução do governo brasileiro foi comunicada a todos os gover-
nos das Repúblicas.

       __

A CIRCULAR DO ITAMARATI ÀS MISSÕES 
DIPLOMÁTICAS BRASILEIRAS NA AMÉRICA

 Às missões diplomáticas brasileiras na América foi enviada pelo Minis-
tro das Relações Exteriores a seguinte circular:
 “Queira passar nota a esse governo dizendo que, de acordo com as 
normas adotadas e os compromissos assumidos nas Conferências Pan-
-americanas de Buenos Aires e de Lima, assim como nas Reuniões de 
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, o governo brasileiro leva 
ao seu conhecimento que, na noite de 15 para 16 do corrente, foram tor-
pedeados, a 20 milhas da costa de Sergipe, cinco vapores brasileiros, que 
navegavam de porto para porto nacional, conduzindo inclusive romeiros 
que se destinavam ao Congresso Eucarístico de São Paulo. Um dos navios, 
o Baependi, conduzia um contingente de tropa de 120 homens, que não se 
dirigiam para nenhum setor de guerra, havendo apenas sido transferidos 
de uma região militar para outra do país. Antes desse atentado, com perda 
de muitas vidas, já haviam sido torpedeados em viagem intercontinental, 
por submarinos do Eixo, treze navios brasileiros. A nossa atitude foi então 
de simples protesto contra a violação, nesses atos desnecessários e bru-
tais, das normas do Direito e dos princípios de humanidade que regem a 
guerra no mar. Desta vez, em que o número das vítimas foi de várias cen-
tenas, compreendendo mulheres e crianças, a agressão foi dirigida contra 
a nossa navegação essencialmente pacífica e, por sua própria natureza, 
sem objetivos suscetíveis de favorecer qualquer país beligerante, mesmo 
americano, nem ferir interesses de terceiros. Eram navios de passageiros 
e nenhum navegava em zona de guerra ou de bloqueio, nem podia ser 
suspeito de levar carregamento para qualquer adversário das potências do 
Eixo, uma vez que os seus portos de destino eram unicamente brasileiros. 
O seu afundamento nas costas brasileiras é indiscutivelmente um ato de 
agressão direta ao Brasil e a extensão da guerra à América do Sul. À vista 
disso, o governo brasileiro, por intermédio da Embaixada da Espanha e da 
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Legação da Suíça, fez saber aos governos da Alemanha e da Itália que, 
a despeito de sua atitude sempre pacífica, não há como negar que esses 
países praticaram contra o Brasil atos de guerra, criando uma situação de 
beligerância que somos forçados a reconhecer na defesa da nossa digni-
dade, da nossa soberania, da nossa segurança e da América e a repelir na 
medida de nossas forças”. 

      __

A MENSAGEM DO SENHOR CORDELL HULL 
AO SR. OSWALDO ARANHA

WASHINGTON, 22 (U. P.) – A mensagem que o secretário de Estado, Sr. 
Cordeli Hull, enviou esta tarde ao ministro das Relações Exteriores do Bra-
sil, doutor Oswaldo Aranha, ao ser informado sobre a declaração de guerra 
brasileira ao Eixo, diz textualmente:
 “Recebi uma nota do embaixador brasileiro em Washington que me 
informa que o governo do Brasil reconhece a existência do estado de guer-
ra entre o Brasil e a Alemanha e Itália.
 O povo dos Estados Unidos dá ao povo brasileiro as boas vindas como 
irmãos de armas e admira sua valente decisão de adotar uma posição ine-
quívoca ao lado das nações do mundo amantes da liberdade.
 Hoje se assestou às potências do Eixo um rude golpe tanto moral 
como militar ao ser obrigada a empunhar as armas, em sua própria defe-
sa, uma grande nação pacífica e respeitadora do direito, e que foi atacada 
sem provocação de sua parte. Não é nenhuma surpresa para meus com-
patriotas que a orgulhosa nação brasileira tenha decidido correr os riscos 
da guerra ao ver injustificadamente atacados seus direitos, sua soberania 
e sua dignidade.
 A atitude das potências do Eixo ao atacar vosso grande país e povo 
é uma nova demonstração de que essas potências atacam qualquer nação 
pacífica sem ter em conta considerações de humanidade e nem de direito 
internacional.
 A grande demonstração também abertamente o princípio básico em 
que se funda a solidariedade das repúblicas americanas, isto é, que a 
agressão contra qualquer delas atinge a todas. Cada uma das 21 repúbli-
cas americanas se encontra atualmente em igual perigo.
 Juntos, nossos dois países enfrentarão o futuro com serena confiança 
e espírito elevado. É-me grato enviar a Vossa Excelência a expressão reno-
vada de minha alta estima pessoal. – Cordeli Hull”
      __
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DA RÁDIO DE BERLIM

NOVA IORQUE, 22 (A. P.) – O rádio de Berlim, aqui ouvido, disse o seguin-
te: “Segundo as últimas informações do Rio de Janeiro, parece que o Brasil 
declarou guerra tanto à Alemanha como à Itália. Até esta noite, não houve 
nenhuma reação oficial alemã sobre a decisão brasileira, mas, ao que se 
diz nos meios oficiais o Brasil, baseou sua declaração de guerra – como era 
esperado – no afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães.
      __

REPERCUSSÃO EM CUBA

HAVANA, 22 (A. P.) – Cuba recebeu com enorme satisfação a notícia de que 
o Brasil se juntou às nações em guerra com os inimigos da Democracia, e 
que seus preparos militares estavam ultimados.  

CorrEIo do ParanÁ (Pr) – 22.08.1942

O DELIRANTE CAIRÁ!

 A mocidade acadêmica do Paraná, num movimento impressionante 
de patriotismo, realizará hoje o maior comício cívico jamais verificado em 
nosso Estado. É a chama crepitante das reações populares que se ateia e 
se propaga em assomos de revolta, contra essa monstruosidade de que 
acabamos de ser vítimas. É o protesto do homem civilizado, contra o re-
gime de barbaria lançado aos quatro pontos cardeais do universo, por um 
DELIRANTE que no fundo sombrio de suas reflexões, resolveu exterminar 
a humanidade, banir da face da terra, o sagrado direito de viver, para a 
execução desse plano gerado pelo instinto da mais atroz ferocidade, o pa-
voroso delinquente não tem contemplações e nem mede consequências.
Fulmina crianças, velhos e mulheres, com o mesmo rigor de impiedade, 
com que ordena o avanço de suas falanges contra os combatentes que o 
enfrentam. Não tem a nobreza clássica dos guerreiros, que lutam e mor-
rem no sacrifício do idealismo patriótico. Sim, porque aquele espectro de 
homem, não tem pátria e não tem família. Os seus impulsos, são os do 
sanguinário, que sente a necessidade orgânica de saciar a besta que vive 
encastelada no seu miserável arcabouço. Ele mandou os seus corsários 
ferir o Brasil em pleno coração. Aguardemos o momento de represália de-
cisiva. Não estará longe, essa oportunidade.
      __ 

ARACAJU, 22 (C. E.) – Continua intensa a atividade da polícia local na 
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captura de eixistas e de simpatizantes, achando-se presos, já, cerca de 20 
indivíduos, entre os quais os italianos Nicola Mandarino e Frederico Gentil, 
o alemão Eugênio Odebrecht, e os integralistas Agnaldo Celestino Jordão, 
Salvador Queiroz, Sérgio Valério, Antônio Magalhães, Jacinto Figueiredo, 
Antônio Lima, sendo que outros partidários do Eixo se encontram foragidos 
e estão sendo perseguidos pelas autoridades.
 Os dois primeiros integralistas são ex-chefes sigmoides. 

CorrEIo do PoVo (SC) – 22.08.1942

MAIS UMA VEZ ATACADA PELOS PIRATAS DO 
EIXO A NAVEGAÇÃO PACÍFICA DO BRASIL

Afundados à vista quase da costa brasileira, os navios Baependi, 
Aníbal Benévolo, Araraquara, Itagiba e Arará

A alma nacional vibrando de justa indignação reclama a punição 
dos covardes assassinos

BÁRBAROS!

 Piores do que os vândalos dos dias recuados da idade média, os pira-
tas eixistas, dos nossos tempos não ousam atacar à luz do dia: escolhem 
a noite para a sanha dos seus instintos de homens fora da civilização, e 
atacam os que a bem dizer desprevenidos, fazem o comércio pacífico, em 
águas territoriais. Não se pode imaginar maior afronta aos nossos brios. O 
submarino, arma traiçoeira, condiz bem com os intuitos dos assalariados 
de Hitler, para essa pirataria soez, num último esforço de desespero, em 
que nada é poupado. 
 Nossos navios têm sido torpedeados e suas guarnições, quando já em 
botes salva-vidas, metralhadas.
 A humanidade parece estar recuando aos tempos bárbaros.
 O “flagelo de Deus” reencarnou-se na pessoa do humilde “pintor de 
tabuletas”.
 Já agora, porém, para nós brasileiros, a palavra do presidente Getúlio 
Vargas garante que não ficarão impunes esses crimes contra a nossa so-
berania.
 E não devem ficar. As vítimas sacrificadas à sanha do monstro apoca-
líptico de Munique, clamam por vingança.
 A hora que se atravessa é decisiva e sobram-nos argumentos para 
exercer essa vingança da forma que nos aprouver.
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dIÁrIo dE PErnaMBUCo (PE) – 22.08.1942

UM AVIÃO COM O NOME DE “BAEPENDI”

Será oferecido pelo povo pernambucano – Aberta a lista de dona-
tivos, em poucas horas montaram a mais de três contos de réis

 O Baependi era até ontem um simples navio mercante; hoje é um 
símbolo. Os corsários nazistas atacaram-no às caladas da noite e destruí-
ram-no, em três minutos. Num abrir e fechar de olhos, perderam-se vidas 
e bens preciosos. Precisamos retirar do fundo dos mares esse nome, que 
ressoa como um grito de angústia da Pátria, e alçá-lo aos céus do Brasil.
O Diário de Pernambuco vem sugerir aos pernambucanos que ofereçam à 
Campanha Nacional de Aviação um aparelho de treinamento, denominado 
“Baependi”, como desagravo ao sinistro atentado aos nossos irmãos inde-
fesos.
 Lembramos, para que o movimento tenha um cunho verdadeiramen-
te popular, que as contribuições sejam todas anônimas. Pobres e ricos se 
unirão nesse mesmo gesto de amor pelo Brasil. Será o avião oferecido ao 
Brasil pelo povo de Pernambuco, a fim de preparar as armas da vingança 
contra o inimigo. O “Baependi” formará pilotos para desagravar a honra de 
nosso país no momento mais grave de sua história. 
      __

 A começar da tarde de ontem ficou aberta, na administração do Diário 
de Pernambuco, a lista dos donativos
 Abriu a lista conhecido agente de automóveis, que subscreveu 2 con-
tos de réis. Seguiu-se outra firma brasileira, com um cheque de um conto 
e sugerindo que, em vez de um, se dessem à Campanha Nacional de Avia-
çaoa cinco aviões com os nomes de “Baependi”, “Arará”, “Aníbal Benévolo”, 
“Araraquara” e “Itagiba”.
 Um leitor do Diário remetoru uma cédula de cinco mil réis. Assim, em 
poucas horas, a subscrição montava a 3:005$000 (três contos e cico mil 
reis).
 Sabemos que todas as classes acorrerão com as suas contribuições e 
inúmeros donativos nos foram ontem anunciados para hoje.

“BAEPENDI”

 A ideia que o Diário lançou, ontem, para que o povo de Pernambu-
co oferecesse à Campanha Nacional de Aviação um avião de treinamento 
avançado encontrou em todos os meios a repercussão mais ampla, iniciado 
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o recolhimento de donativos, à tarde, em poucas horas, a subscrição ia a 
mais de 3 contos de réis. Alguns de nossos leitores escrevem-nos para que 
a campanha tome maior extensão; e em vez de um só avião, ofereçamos 
tantos aviões quantos foram os navios atingidos.
 Os demais órgãos da cadeia dos Associados se encarregarão de dar 
corpo a essa patriótica iniciativa.
 Quando nos lembramos de dar ao avião, oferecido pelos pernambu-
canos, o nome de “Baependi” não é porque o sacrifício desse barco tenha 
sido maior do que os outros, mas porque foi ele que sofreu o batismo de 
fogo, nas águas brasileiras, encabeçando a lista dos sacrificados.
 O que se pode dizer é que a ideia está plenamente vitoriosa. Nem po-
dia deixar de ser assim, num meio como o nosso, de tamanha expressão 
cívica. Antiogenes Chaves, que foi o primeiro a nos assegurar que a ideia 
venceria em poucas horas, escrevia-nos ontem, com todo o entusiasmo de 
brasileiro: “Espero que dentro de uma semana, no máximo, teremos mais 
de 120 contos”.
 “Baependi” será o avião de treinamento da vingança. Nossos jovens 
pilotos terão muita coisa a dizer a Adolfo Hitler e aos seus corsários nas 
águas do Brasil.

a Manhã (rJ) – 23.08.1942

EXPULSÃO DE FIRMA ALEMÃ DE UM SINDICATO

RECIFE, 22 (A. N.) – O Sindicato das Companhias de Navegação, desta ca-
pital, expulsou de seu quadro social a firma Herman Stoltz & Companhia. 
      __

UM AVIÃO COM O NOME “BAEPENDI”

RECIFE, 22 (A. N.) – O Diário de Pernambuco abriu uma subscrição para 
que o povo pernambucano ofereça um avião à Companhia Nacional de 
Aviação, com o nome de “Baependi”.
      __

GRANDE PREJUÍZO NO COMÉRCIO DE RECIFE

RECIFE, 22 (A. N.) – Calcula-se em mil contos de réis os prejuízos causa-
dos ao comércio desta capital com o afundamento dos cinco navios nacio-
nais, em consequência dos últimos torpedeamentos.
      __
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ALAGOAS

Solenes exéquias na capital alagoana

MACEIÓ, 22 (A. N.) – Por iniciativa do governo, das forças armadas e do 
clero, serão rezadas, no próximo dia 24, missas em sufrágio das almas dos 
brasileiros que pereceram no inominável atentado dos submarinos nazis-
tas. Oficiará o ato dom Ranulfo Farias, falando o padre Medeiros Neto, com 
a assistência de todas as autoridades e do povo em geral.

Para socorrer as famílias das vítimas dos atentados

MACEIÓ, 22 (A. N.) – Os funcionários da Delegacia Regional do Ministério 
do Trabalho lançaram veemente apelo às classes patronal e operária, para 
contribuírem, na medida do possível, para o socorro às famílias necessita-
das das vítimas do recente torpedeamento de navios brasileiros nas costas 
de Sergipe e Bahia, por submarinos do Eixo. As contribuições deverão ser 
recolhidas diretamente, em qualquer espécie de intermediários, ao Ban-
co Norte do Brasil, onde foi aberta uma conta de depósito com a primeira 
importância, oferecida pela Delegacia do Trabalho. Foram proibidas, ter-
minantemente, subscrições e listas avulsas. Encerradas as contribuições, 
será o montante transferido para o Rio de Janeiro, à disposição do ministro 
Marcondes Filho, que procederá à distribuição do auxílio.
       __

SERGIPE

No Departamento Administrativo de Sergipe

ARACAJU, 22 (A. N.) – Na sessão, ontem realizada, do Departamento Ad-
ministrativo, o Dr. Aureliano Luiz Betanio, propôs a inserção de um voto de 
protesto, na ata dos trabalhos, contra a monstruosidade da agressão aos 
navios da frota mercante brasileira, em águas deste Estado e do da Bahia, 
dando-se conta do mesmo às autoridades do país. Essa proposta foi una-
nimemente aprovada.
      
Cumprimentos ao interventor Maynard Gomes

ARACAJU, 22 (A. N.) – Os pernambucanos residentes neste Estado, dirigi-
ram ao interventor Maynard Gomes, uma expressiva mensagem de solida-
riedade e profunda simpatia pela ação patriótica com que tem procedido 
ante à situação criada pelos torpedeamentos dos navios mercantes brasi-
leiros.
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Com o povo as autoridades marcharão – diz governo de Sergipe

ARACAJU, 22 (A. N.) – O DEIP distribuiu à imprensa a seguinte nota: – 
“As autoridades do Estado estão com o povo, em sua indignação e repulsa 
contra os atos de pirataria bárbara que acabam de ser praticados pelos 
inimigos da Pátria. Com o povo, estão prontas para a luta e para todo o 
sacrifício, a bem da integridade e da honra nacionais. Mas, advertem que 
será mantida a maior ordem e disciplina. Não há razões que justifiquem as 
depredações e os atentados aos bens de qualquer natureza. Que o povo 
saiba respeitar a propriedade particular, não permitindo que alguns ines-
crupulosos se intrometam em seu meio, aproveitando a mais justa indig-
nação para rebaixar o sentido da sua repulsa. Com o povo, a autoridade 
marchará sempre a caminho da defesa da Nação, porém não pode e não 
deve permitir a destruição de um patrimônio que poderá ser utilizado pelo 
Estado para a justa compensação dos prejuízos sofridos. Assim, é que se 
espera de todos os sergipanos a disciplina necessária para enfrentar o mo-
mento. Este é o desejo e a ordem do Governo”.

Trabalha com expediente dobrado a Interventoria sergipana

ARACAJU, 22 (A. N.) – O interventor Maynard Gomes continua recebendo 
copioso serviço telegráfico de todos os pontos do Brasil solicitando infor-
mações sobre tripulantes e passageiros dos navios torpedeados pela ação 
selvagem dos submarinos eixistas. A fim de atender aos aflitivos pedidos, 
o interventor prorrogou, desde 16 do corrente, o expediente do gabinete 
da Interventoria, que tem trabalhado incessantemente.
      __

BAHIA

Grande entusiasmo na capital baiana

SALVADOR, 22 (A. N.) – A notícia da declaração de beligerância foi rece-
bida aqui num ambiente de indescritível vibração cívica. Desde que circu-
laram os vespertinos, anunciando a reunião do Ministério, que a multidão 
começou a movimentar-se pelas principais ruas da cidade, estacionando à 
porta dos jornais à espera de notícias. Ao serem afixados os primeiros pla-
cares anunciando o resultado da reunião ministerial, o povo percorreu em 
vivas ao Brasil e às nações unidas, ao presidente Vargas e Roosevelt. Essas 
demonstrações de júbilo da população decorreram na mais perfeita ordem. 
Todos os vespertinos publicam edições extras, contendo a nota distribuída 
pelo DIP.

       __
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ESTADO DO RIO

Trabalhar, produzir, combater, recomenda ao povo fluminense o 
interventor Amaral Peixoto

 “Quando o Brasil, pelos seus governantes e pelo seu povo, reage 
contra a covarde agressão sofrida nos seus mares, dirijo-me aos fluminen-
ses, transmitindo-lhes a palavra de ordem, do Governo e a certeza de que 
mais uma vez honraremos nossas tradições e cumpriremos até o fim os 
nossos deveres, por mais penosos que sejam. Confiantes na ação enérgica 
porém sempre serena do Sr. presidente Getúlio Vargas, em cujo coração 
pulsa o patriotismo daqueles que amam a sua terra acima de tudo, o povo 
fluminense deve entregar-se de corpo e alma à tarefa de desenvolver ao 
máximo a nossa produção, não só no sentido de suprir necessidades inter-
nas que irão sempre aumentando, como também as dos nossos amigos, 
a quem, mais do que nunca, precisaremos ajudar. É este o programa do 
Sr. presidente Getúlio Vargas, cujo êxito depende da ordem pública, que 
o Governo está aparelhado para manter, e que manterá, mas para qual o 
povo deve cooperar tranquilamente com o ritmo de seu constante labor. O 
momento é de união. Devemos afastar as nossas dissenções; pôr de lado 
as competições pessoais, tudo em favor do fortalecimento da nacionalida-
de. Sigamos a exortação de Rui Barbosa! Não chamemos inimigos da Pá-
tria os que são apenas nossos próprios inimigos. Qualquer que tenha sido 
a ideologia política adotada por um brasileiro, até este momento, não deve 
ser invocada para desconfianças no presente; acreditemos que ele, como 
nós, tudo fará para a defesa da Pátria comum. Mas os que daqui por diante 
se insurgirem, em ação ou até mesmo em pensamento, contra o caminho 
já traçado, receberão todo o nosso rigor. Para isso, cada brasileiro deve-
rá se constituir num fiscal vigilante e rigoroso. Quanto aos estrangeiros 
súditos do Eixo, não lhe devemos dar combate sistemático. Observemos 
suas atividades, mas diferenciemos os que aqui constituíram família e tra-
balham, concorrendo para o engrandecimento nacional, daqueles outros 
que, agentes dos governos totalitários, aqui vieram para dividir, intrigar, 
preparar a destruição do que é nosso e abrir as portas do país à invasão de 
suas hostes. A destruição de seus bens, já em parte incorporados ao pa-
trimônio nacional, é, sob todos os aspectos, desaconselhável. A agitação e 
a desordem só podem favorecer ás manobras desagregadoras dos nossos 
adversários. Por outro lado, fechemos ouvidos aos intrigantes internacio-
nais, que procuram lançar a desconfiança entre os povos americanos, bons 
vizinhos e amigos. Eis a palavra do senhor presidente Getúlio Vargas, que 
eu transmito aos fluminenses neste momento. Trabalhar, produzir e com-
bater, até o fim, pela defesa do nosso Brasil”. (a) Ernani do Amaral Peixoto 
– Interventor federal no Estado do Rio.

       __
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SÃO PAULO

Como falou à reportagem o Dr. Acácio Nogueira, 
secretário da Segurança Pública

SÃO PAULO, 22 (A. N.) – Anoitecia, quando fomos visitar o Dr. Acácio No-
gueira, secretário de Segurança. Os vendedores de jornais gritavam edi-
ções extras com a proclamação do ministro Gaspar Dutra. Todo o mundo 
queria conhecer a palavra do chefe militar. Liam-se com alegria os períodos 
enérgicos, afirmando decisão.
 A Secretaria, no prédio novo do largo da Sorocabana, está estranha-
mente movimentada. Há três dias que o Sr. Acácio Nogueira mal sai de 
sua repartição. Nota-se-lhe cansaço na fisionomia e firmeza nas palavras. 
Estava conferenciando com o seu colega de governo, Sr. Coriolano de Góis, 
mas não nos faz esperar. Continua a conferência e minutos depois, lendo o 
nosso questionário, dita uma resposta só e completa:
 – Em S. Paulo, como em todo o país, profunda foi a repercussão do 
inominável atentado à soberania nacional. Promovidas pela nossa tradi-
cional Faculdade de Direito – professores e alunos irmanados no mes-
mo impulso de revolta – realizaram-se, na praça pública, veementes de-
monstrações de protesto e desagravo, secundadas pelas demais escolas e 
pela população em geral. No interior os mesmos espetáculos de civismo, 
idênticas manifestações de nobre indignação, promovidas, sempre, pelos 
elementos locais de maior projeção e responsabilidade. Como brasileiro e 
como secretário de Segurança Pública, orgulho-me de registrar que todos 
esses comícios, sem embargo da patriótica exaltação dos manifestantes, 
desenvolveram-se em ambiente elevado de ordem e disciplina, sem ex-
cessos, sem depredações, sem abusos de qualquer espécie. O fato é tanto 
mais digno de nota, quanto é certo estarmos no Estado cujo coeficiente 
imigratório é o mais elevado do País, havendo aqui, como sabe, para mais 
de 500 mil estrangeiros, em sua maioria filiados às potências do Eixo. Pro-
clamada, a sua indignação, lavrado o seu solene protesto, volve a popula-
ção de S. Paulo ao seu quotidiano labor, confiante nas autoridades, certa de 
que, a despeito dos insultos, das arremetidas, com que o queiram ferir os 
inimigos da humanidade, o Brasil prosseguirá no caminho da honra, conti-
nuará na trajetória ascensional para os seus gloriosos destinos, dentro dos 
postulados que presidem ao governo do Interventor Fernando Costa e das 
luminosas diretrizes do Chefe da Nação.
      __

350 mil trabalhadores paulistas oferecem seus serviços à Nação

SÃO PAULO, 22 (A. N.) – Representando todos os sindicatos do Estado 
de S. Paulo, esteve, no Quartel General da II Região Militar, a Comissão 
Organizadora do Movimento de Ampla e Irrestrita Solidariedade ao Gover-
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no a fim de fazer entrega, ao general Maurício Cardoso, de um manifesto 
onde as classes trabalhadoras se prontificam a atender patrioticamente ao 
apelo de mobilização de todas as forças do Brasil. Recebidos pelo capitão 
Henrique Cardoso, ajudante de ordens do comandante da 2ª Região, os 
componentes daquela comissão fizeram entrega, para ser encaminhado ao 
general Maurício Cardoso, do seguinte memorial:
 “Exmo. Sr. general de Divisão Maurício Cardoso, DD. Comandante da 
2ª Região Militar – Capital – Não passou despercebido às classes trabalha-
doras de S. Paulo o vibrante apelo feito pelo Governo Brasileiro, empenha-
do na arregimentação de todas as forças vivas da Nação para que, coesas 
e fortes, colaborem intensamente no vasto programa da Defesa Nacional 
que se traçou, em face do atual conflito internacional que, infelizmente, 
está se estendendo a todas as terras e a todos os povos. Não passaram 
despercebidas, também, as recentes intrusões desse alto comando, reco-
mendando medias acauteladoras contra possíveis ataques aéreos a que 
estão sujeitas as nossas cidades, pondo em risco a segurança pública.
 Conscientes, pois, da gravidade da situação e sentindo profundamente 
a parcela de responsabilidade que lhes cabe, nesta hora angustiosa, como 
órgãos dirigentes de grandes massas, os Sindicatos abaixo mencionados, 
tomam a liberdade de exprimir, por este meio, a sua firme vontade de co-
laborar com V. Exa. na sua louvável e patriótica campanha, a que prestam 
todo o seu apoio e admiração. Para tanto, oferecem seus serviços, onde 
quer que forem preciso, tanto no campo de suas atividades diárias – nas 
oficinas, escritórios e fábricas – como nos ambientes sociais, onde sua co-
laboração possa ser útil, como veículo de esclarecimento e divulgação das 
ordens emanadas dessa Região Militar. Externada, assim, a sua convicção 
de cumprir com os deveres sagrados que lhes são impostos, os Sindicatos 
abaixo solicitam a permissão de uma audiência, a fim de ser exposta, a V. 
Exa., por meio de uma comissão especial, a ideia que tem mira, respei-
tante aos pontos de colaboração julgados acessíveis as possibilidades dos 
trabalhadores, quer pela facilidade de sua concretização, quer pelos resul-
tados práticos que seu reforço conjugado poderia obter em prol da Defesa 
Nacional, como sejam campanha destinada à arrecadação de ferros ve-
lhos, alumínio e outros metais para utilização de nossas fábricas de armas 
de guerra; campanha de esclarecimento sobre o papel dos trabalhadores 
na Defesa interna, como reserva do Exército. Ao fazerem este oferecimen-
to espontâneo, outro intuito não nos move senão aquele de poder servir 
à Pátria como órgãos colaboradores que são, e apreciariam muitíssimo 
poder receber as instruções que se dignar transmitir-lhes a respeito desse 
magno assunto. Desde este momento, colocam-se à sua inteira disposição 
e prevalecem-se do ensejo para apresentar a V. Exa. os protestos de alto 
apreço e distinta consideração. A Comissão Organizadora” – seguem-se 
as assinaturas de 47 representantes sindicais da Capital e do interior do 
Estado, 3 Federações Estaduais e Federação Nacional, de trabalhadores da 
indústria, comércio e transportes.
 Falando aos jornalistas, os trabalhadores de S. Paulo expressaram 
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o seu protesto veemente contra o afundamento de navios brasileiros e 
reafirmaram mais uma vez solidariedade ao Chefe da Nação, a fim de 
enfrentarem coesos todas as vicissitudes consequente do momento que 
atravessamos. É um belo exemplo de patriotismo o que acabam de dar 
aos brasileiros, as classes laboriosas da terra bandeirante, demonstrando, 
através da espontaneidade do seu gesto, a disposição firme e inabalável de 
lutar pelo Brasil.
       
       __

SANTA CATARINA

, 22 (A. N.) – Chegou a esta capital o interventor Nereu Ramos, que foi 
recebido pelas altas autoridades civis, militares e eclesiásticas, bem como 
por grande massa popular. Ao descer do automóvel, o interventor federal 
recebeu vibrante manifestação, tendo o povo vivado o Brasil, o presidente 
Vargas e as forças armadas da Nação. O chefe do governo catarinense, 
falando ao povo, da sacada do palácio, pronunciou uma notável oração de 
repulsa à agressão covarde de que foi vítima o Brasil, declarando à multi-
dão que a mesma podia ter fé nos destinos de nossa terra e confiança no 
Chefe da Nação, o qual saberá dignificar os imperativos da nossa honra e 
da nossa soberania. Conclamou o povo a confiar também nas nossas forças 
armadas, as quais já se manifestaram pela voz do general Eurico Gaspar 
Dutra, digno ministro da Guerra, em sua memorável e patriótica procla-
mação ao Exército”. Terminando, disse o interventor Nereu Ramos: “Una-
mo-nos nesta hora, porque não é digno de ser brasileiro quem não souber 
viver e morrer pela sua Pátria.”
       __

RIO GRANDE DO SUL

O Rio Grande do Sul de pé pelo Brasil – diz o interventor gaúcho 
ao Chefe da Nação

PORTO ALEGRE, 22 (A. N.) – O interventor Cordeiro de Farias dirigiu ao 
presidente da República o seguinte telegrama: “Nesta hora memorável em 
que V. Exa., interpretando fielmente a vontade do povo brasileiro, resol-
veu repelir à altura da dignidade nacional os vandálicos e covardes atos 
de guerra praticados contra a soberania do Brasil, tenho a excepcional e 
histórica honra de reafirmar ao supremo e legítimo chefe da Nação, que 
mais uma vez, o Rio Grande do Sul está de pé pelo Brasil. – (as) Cordeiro 
de Farias.”
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O povo gaúcho exigiu a palavra do seu interventor

PORTO ALEGRE, 22 (A. N.) – Logo que foi conhecida a notícia de que o 
Brasil se considerava em estado de hostilidade com a Alemanha e Itália, 
enorme massa popular estacionava na Rua dos Andradas, entoando o Hino 
Nacional, dando vivas ao Brasil, ao Sr. Getúlio Vagas e outras figuras do ce-
nário nacional. Dirigiu-se então para o palácio do governo enchendo com-
pletamente o largo fronteiro da casa do governo, ali exigindo a palavra do 
interventor, general Cordeiro de Farias. Entre vivas e após falar um orador 
popular, o interventor gaúcho disse o seguinte: “Meus amigos, eu vos dizia 
há poucos dias que o governo do Brasil saberá cumprir com o seu dever. E 
não vos iludi, como nunca o fiz. Hoje tendes a palavra do governo federal. 
O Brasil não desejou esta guerra, mas aceita, com a sua característica de 
povo valente e brioso; com a sua característica de Nação jovem e que há 
de ser amanhã um exemplo para o mundo. O momento, meus senhores, é 
dos mais delicados que temos atravessado. É preciso que nos compenetre-
mos todos da responsabilidade que nos pesa sobre os ombros. Disciplina, 
muita união, muita ordem, porque os sacrifícios que exigirão de vós, serão 
não tenho dúvidas sem conta e eu já mandei dizer ao governo federal que 
estamos prontos como um só homem, como uma só vontade para viver 
e morrer pelo Brasil. O governo precisa neste momento de tranquilidade 
absoluta. É preciso que cada um de nós seja um mandatário do poder pú-
blico zelando para que no interior nenhuma perturbação se faça, para que 
em todas nossas forças se dirijam contra os vândalos que às nossas portas 
vêm matar crianças indefesas. É por isso que a palavra de ordem é esta: 
disciplina e eu tenho certeza que a minha palavra há de ser obedecida. Se-
nhores, não vou fazer uma figura retórica. O inimigo está batendo às nos-
sas portas, às portas do Rio Grande. E é preciso que nos compenetremos 
todos da gravidade deste momento. Saiam daqui, percorram a cidade, mas 
não me permitam uma alteração de ordem. Esperemos a ordem de mobili-
zação que há de chegar. E como até agora, corramos ao primeiro momen-
to, para entregar o nosso sangue e nossa vida para a defesa do Brasil.” 
       __

RIO CLARO

Veementes protestos em Rio Claro

RIO CLARO (RJ), 22 (A. N.) – A população local foi unânime no protesto 
contra a selvageria nazista torpedeando navios mercantes nacionais. Ele-
mentos destacados da sociedade local, tendo à frente os senhores Bulcão 
Viana, Oscar G. Ramagem e Francisco Corrêa Neto, telegrafaram ao pre-
sidente Getúlio Vargas hipotecando a sua solidariedade e verberando o 
covarde atentado de que resultou o afundamento de barcos nacionais e 
o sacrifício de centenas de nossos patrícios. Está sendo organizada, aqui, 
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uma comissão que entregará ao interventor Amaral Peixoto, em nome des-
te município, uma mensagem para ser entregue ao Chefe da Nação, hi-
potecando o apoio da população local à S. Exa., nesta hora de sofrimento 
para a nacionalidade.
      __      

MINAS

Continuam as manifestações populares em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE, 22 (Do correspondente) – Como em todos os grandes 
centros do país, continuaram, anteontem, nesta capital, as manifestações 
populares de repulsa aos covardes atentados dos submarinos inimigos. 
Dando expansão ao natural sentimento de indignação diante do ultraje 
cometido contra a soberania nacional, milhares de pessoas voltaram a re-
alizar passeatas ao longo da avenida Afonso Pena e em outras ruas cen-
trais, conduzindo a Bandeira e o retrato do presidente Getúlio Vargas. A 
todo instante, eram erguidos vivas ao Brasil, ao presidente da República e 
ao governador do Estado. No acesso da vibração popular, os manifestantes 
invadiram estabelecimentos de propriedade de súditos e simpatizantes do 
Eixo, danificando-os. Entre elas estão: Posto Nochi, Casa Hermany, Pada-
ria Bocchi, Padaria S. Cristóvão, fábrica de Laticínios Savassi, Confeitaria e 
Padraria Savani, Padaria Ítalo-Brasileira, Bomboniere Suíça, Casa Francis-
co Marcbeer, Bar Adolfo, Chopp Adolf, Confeitaria Leika, Rei do Tagliarini, 
Mobiliadora Mancini, Relojoaria Cinca, Massas Isoni, Patrone Modas, A Mi-
lanesa, Armazém Calafate, Café Danúbio Azul, Sementeira Maleta, Agência 
Pascoal Riccio, Casa Grippi, Joalheria A Preferida, Armazém Cheat, Bene-
ficiadora de Arroz, de Aniceto Anastasia, Casa Telefunken, Casa Comercial 
de Sr. Paulo Bluhm, etc. Naquele dia, à noite, haviam serenados os ânimos, 
tendo a polícia, conforme nota que damos à parte, tomado providências 
no sentido de coibir excessos, que nessas ocasiões se originam inevitavel-
mente da ação de alguns elementos que se aproveitam das circunstancias 
para cometer desatinos. E, no dia de ontem, a vida da cidade voltou à sua 
completa normalidade, paro que a polícia contou com a cooperação de to-
dos.  
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o ESTado dE MaTo GroSSo (MT) – 23.08.1942

GRANDE COMÍCIO EM AQUIDAUANA

AQUIDAUANA, 21 (Estado) – Realizou-se ontem, nesta cidade, grande co-
mício popular, de protesto contra o afundamento dos navios brasileiros. 
Tomaram parte também na grandiosa manifestação autoridades civis e 
militares. O comércio, os bares e o Cinema em sinal de pesar, fecharam 
suas portas. O povo vibrou, aplaudindo, com grande entusiasmo, os ora-
dores doutores Ernesto Pereira Borges, Luiz G. Horta, Darí Barcelos, José 
Frageli, professor J. Calixto, estudantes Ênio Cabral e C. Carlos e senhorita 
Elisa Teles. Encerrando o comício, falou em nome do município, o doutor 
M. Bonifácio Nunes da Cunha. Reinou, durante o comício, absoluta ordem 
não tendo sido a polícia necessidade de intervir. 

Folha da Manhã (SE) – 23.08.1942

ALASTRAM-SE POR TODO BRASIL AS MANIFESTAÇÕES DE 
PESAR E REVOLTA CONTRA A AGRESSÃO DO EIXO

 Parece um sonho, um pesadelo.
 Mas, infelizmente, é uma realidade dura, cruel, desconcertante...
 Quando o povo despertar deste sonho, quando as famílias das cente-
nas e centenas de vítimas acordarem e derem com a falta dos seus entres 
queridos, com a lacuna impreenchível que a morte cruel abriu em seus 
lares, então Deus do céu! Que cruel realidade!
 Quantas viúvas enlutadas!
 Quantos filhos sem pai!
 Quantas criancinhas sem pão e sem carinho!
 Quantos anciãos inválidos que tinham nos filhos o arrimo de sua ve-
lhice, o bastão dos seus últimos dias!
 E a Pátria, a mãe comum, coberta de luto, com a alma sangrando... 
chorando a perda dos seus filhos.
 E, depois, nova indignação, revolta anterior, indignação maior do que 
aquele que se apoderou da alma brasileira no momento em que recebeu a 
notícia do bárbaro atentado.
 Bárbaros! Assassinos! Criminosos! Covardes! Agressores desumanos!
 Que fizestes do sangue dos nossos irmãos?
 Ele clama vingança, vingança nobre e, nós o vingaremos.
 Com ele escreveremos na nossa consciência cívica o preço da nossa 
liberdade.
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 Com ele escreveremos na consciência cívica da nossa juventude, que 
perambula pelas ruas, indignada, um sentimento de revolta eterna contra 
o nazismo destruidor e os seus agentes desumanos.
 Saberemos sofrer com resignação e, com a coragem de moços que 
o somos, procuraremos confortar os nossos pais, fazendo-lhes diante de 
Deus e da Pátria a promessa solene que, hoje ou amanhã, vingaremos a 
morte brusca e fria dos seus filhos, nossos irmãos.

MANIFESTAÇÕES OFICIAIS DE PESAR

 O Exmo. Interventor Federal Cel. Maynard Gomes e o Exmo. Sr. Bispo 
Diocesano, sentidos profundamente pelo golpe que acaba de ferir a alma 
da Pátria, logo na Semana de Caxias, celebraram solenes exéquias pelo 
sufrágio da alma dos náufragos dos nossos navios afundados.
Outras exéquias
 Nos colégios, capelas e matrizes da Capital foram celebradas missas 
de réquiem pelos inditosos irmãos brasileiros, vítimas do bárbaro atenta-
do.
       
NO INTERIOR DO ESTADO

DORES

 Recebemos o seguinte telegrama: 
 N. SRA. DAS DORES – Sergipe – Solidário pesar Nação vigário cône-
go Miguel Barbosa promove dia 26 próximo missa sufrágio vítimas navios 
torpedeados convidando autoridades crianças escolas convidadas praticar 
grande comunhão missa oportunidade.”
       __



188

PREFERIMOS A MORTE À ESCURIDÃO

   Padre Brito
 
 O sentimento do povo é justo.
 A indignação das multidões é também justa.
 Não há coração humano por muito frio que seja, mesmo de pedra, 
que não se punja diante da vil barbaridade, da torpe selvageria, que só por 
espíritos endiabrados, satânicos podia ter sido levada a efeito como foi, 
com os maiores requintes de desumanidade e covardia.
 Não há também coração humano que não se revolte, que não se es-
tremeça até as suas profundezas, numa justa indignação, diante do quadro 
lúgubre que a tirania nazista, sedenta de sangue inocente, acaba de debu-
xar, com o sangue de vítimas indefesas, sobre as quais tripudiou, rindo e 
gargalhando o seu sorriso sarcástico de ironia sobre os seus corpos frios e 
sem vida.
 Caim matou Abel e a sombra do seu irmão inocente perseguiu-o por 
toda vida.
 O remorso nunca mais o deixou descansar.
 Mas os Cains do Eixo não têm remorso porque neles já se apagou a 
consciência.
 Trucidam por brincadeira e bebem por esporte o sangue de suas víti-
mas.
 Assim não lhes podemos perguntar pelo sangue dos náufragos dos 
navios afundados, como Deus perguntou a Caim pelo sangue do seu irmão 
Abel.
 E porque não o podemos, vamos chorar a morto dos nossos irmãos 
inditosos, de soldados, dos marinheiros, dos passageiros, velhos, jovens, 
senhoras, virgens e criancinhas e, prepararmo-nos depois para revidar a 
afronta que sofremos, à altura.
 O Brasil que conta com um passado glorioso, cheio de tradições de 
bravura e de civismo, não se intimidará diante da agressão vil que acaba 
de sofrer.
 Não, de modo nenhum.
 Nós os brasileiros que temos uma consciência cívica moldada no sen-
timento cristão que herdamos dos nossos antepassados, estamos prontos 
para, à voz de mando dos nossos superiores e chefes, marchar em defesa 
dos nossos direitos inalienáveis.
 Preferimos a morte à escravidão.
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UMA DEFINIÇÃO
     Agamenon Magalhães

 Gostei do manifesto dos universitários de Pernambuco. Foi uma de-
finição. Não há dúvida de que a guerra atual é um choque de culturas. É 
um conflito de tendências. Seria tolice esconder que há nessas tendências 
motivos econômicos. Espaços vitais, superioridade de raça, imperialismos 
estatais, poder, técnica e força, todos os mitos e doutrinas traduzem, ape-
nas, um impulso de expansão e conquista. Dissimulam se as crises e as 
injunções do fato econômico. A concorrência industrial e a questão vital da 
alimentação das massas geraram as inquietações. O mal-estar. O desespe-
ro das soluções.
 Os Estados totalitários revelaram um poder formidável de organiza-
ção econômica e militar. Todas as forças nacionais a serviço de um fim, 
a serviço da cultura armada. A solução é dominar. É impor um sistema. 
Impor um sistema porque a interdependência econômica não permite cul-
turas isoladas. No fundo de tudo isso, há problemas tenebrosos. Há desíg-
nios sombrios. Processa-se uma transformação que ninguém sabe onde vai 
parar.
As nações jovens, como o Brasil, e que não têm os problemas das nações 
exaustas, batidas, por todos os sofrimentos e divisões espirituais, preci-
sam ter um pensamento e fixar os seus rumos.
 Os universitários brasileiros estão realmente diante de um problema 
sério. Estão formando o seu espírito num mundo inquieto e sem configu-
ração cultural definida. Estão formando o seu espírito em meio da mais 
profunda confusão de tendências. Em meio da exploração de todos os re-
calques sociais e políticos que a outra guerra criou e que esta não resolverá 
(...).
 O pensamento é tudo para os moços. Porque só o pensamento disci-
plina os impulsos. Só o pensamento dirige. Só o pensamento esclarece. Os 
universitários de Pernambuco solidários e decididos vieram pela imprensa 
e comunicaram ao Brasil o seu pensamento. Disseram ao Brasil – eis como 
nós pensamos. Exemplo admirável de ação, os presidentes dos diretórios 
acadêmicos deixaram de assinar o manifesto porque já estavam nos quar-
teis, convocados e incorporados aos quadros do Exército brasileiro. Já es-
tavam nas trincheiras.
 Creio nesses moços porque eles têm um pensamento e uma conduta. 
O seu manifesto foi uma definição.
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O PRESIDENTE ROOSEVELT TELEGRAFA AO PRESIDENTE VARGAS

RIO, 22 – A propósito do afundamento dos navios brasileiros o presidente 
Vargas recebeu do presidente Roosevelt o seguinte telegrama: “Sinto-me 
profundamente indignado pelo criminoso afundamento de cinco navios 
brasileiros. Este ato desprezível e bárbaro no seu completo desrespeito a 
toda conduta civilizada e cavalheiresca é completamente inútil na sua des-
respeitada tentativa de coagir e intimidar o povo livre do Brasil neste mo-
mento de grave desrespeito à integridade e destino dessa grande nação. 
Reafirmo mais uma vez indissolúvel amizade do povo americano pelo povo 
brasileiro. A nossa profunda gratidão pela cooperação na defesa do he-
misfério de que já resultaram tantos sacrifícios ao Brasil, renovando nossa 
determinação de vencer os que procuram inutilmente dominar o Brasil e 
todas as outras nações. Confirmo mais uma vez que os meus pensamentos 
e simpatias estão com Vossência nesta hora delicada. – Foi a seguinte a 
resposta do presidente Getúlio Vargas ao presidente Roosevelt: “Agradeço 
Vossência e nobre povo americano em nome do povo e Governo do Brasil a 
calorosa e confortadora mensagem me enviou a propósito do brutal aten-
tado contra os navios nacionais por submarinos corsários do Eixo visando 
atemorizarmos e interrompermos as nossas comunicações marítimas. Os 
princípios de solidariedade continental e a colaboração decisiva entre nos-
sas duas nações só podem fortalecer-se e tornar-se mais estreitas diante 
de tais atos de vandalismo a que responderemos sem temor, enfrentando 
quaisquer perigos certos de que estarão conosco no sentimento e adesão 
dos povos americanos, dispostos a defender a sua soberania”.

Folha da Manhã (SE) – 24.08.1942

A DECLARAÇÃO DE GUERRA

     Padre Brito
 
 O Brasil acaba de declarar guerra ao Eixo.
 Não podia permanecer em estado de paz depois que a pirataria nazis-
ta torpedeou e afundou os seus navios em águas brasileiras.
 País de tradições gloriosas, de povo ordeiro, trabalhador e pacato, 
que sempre soube respeitar os direitos dos outros povos, desde que eles 
respeitassem também os seus direitos, ferido agora profundamente na 
sua integridade a soberania nacionais, num gesto de altivez e coragem, 
conclama todos os seus filhos para, em torno de sua bandeira que nunca 
conheceu o suborno expulsar o estrangeiro ingrato, que depois de receber 
benefícios, de toda ordem, de suas mãos francas e dadivosas, acaba de 
mordê-las, pagando a atenção que lhe foi dispensada com uma traição co-
varde e negra.
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 O Brasil está em guerra.
 Não porque a provocasse.
 O seu governo e seu povo conhecem de sobejo os efeitos desastrosos 
que provem da guerra.
 Mas, as circunstâncias dos últimos momentos assim o exigem e o re-
clamam.
 O espírito de independência e liberdade constituiu sempre, desde os 
albores de sua civilização, o maior apanágio da alma varonil nacional bra-
sileira e, este espírito que herdou dos seus antepassados, acompanha-o a 
todo instante contagiando e, de são patriotismo e de acendrada brasilida-
de.
 Todos, por conseguinte, devem ficar atentos, ante o vil atentado, 
prontos para a guerra, para a vida e para a morte.
 Um só pensamento neste instante grave da história contemporânea 
deve congregar todos os homens de boa vontade, que é o de patriotismo 
e de fé para a grandeza das Américas, do Brasil e felicidade do seu povo.
Com o pensamento em Deus olhos fitos no pavilhão nacional que é a ima-
gem da Pátria, preparemo-nos pois para a guerra.
 Contra o inimigo ousado. 
 Contra o agressor covarde.
 Contra as potências do Eixo.
 Marchemos para a guerra, cantando o Hino da PÁTRIA.
 “Mas se ergues da justiça a clava forte,
 Verás que um filho teu não foge à luta,
 Nem teme quem te adora a própria morte.

      __

A SOLIDARIEDADE DE PORTUGAL AO BRASIL 
ANTE A DECLARAÇÃO DE GUERRA

LISBOA, 24 (Reuters) – “Nestas terras da mãe pátria, todos os olhos estão 
agora voltados para o Brasil” é como “O Século” concretiza os sentimentos 
portugueses ante a declaração de guerra do Brasil às potências do Eixo. “O 
Brasil, continua o jornal, é um país particularmente benquisto pelos portu-
gueses, pois representa uma intensa e magnífica expressão da civilização 
portuguesa no continente americano, civilização essa que tem suas raízes 
no mais profundo do nosso ser e expressão maior da nossa língua, nossa 
cultura e nossos sentimentos”. Por sua vez o Diário da Manhã órgão do par-
tido da União Nacional afirma que a firme amizade existente entre Portugal 
e o Brasil não pode ser perturbada pelos acontecimentos quaisquer que se-
jam”. Todos jornais lisboetas estampam nas primeiras páginas e com gran-
de destaque o retrato do presidente Getúlio Vargas, tendo maiores elogios 
à sua atuação à frente do governo da grande república irmã.
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       __

A EMISSORA DE BERLIM AINDA NÃO ANUNCIOU 
A DECLARAÇÃO DE GUERRA DO BRASIL

LONDRES, 24 (Reuters) – Até o meio-dia de hoje a emissora nazista ainda 
não havia anunciado a declaração de guerra do Brasil, nem nos seus pro-
gramas internos nem nas irradiações para o exterior.

       __

RECEBIDA COM GRANDE ENTUSIASMO EM NOVA IORQUE A DECLA-
RAÇÃO DE GUERRA NO BRASIL

NOVA IORQUE, 24 (Reuters) – A declaração de guerra do Brasil às potên-
cias do eixo foi recebida com grande entusiasmo nesta cidade alcançando 
as primeiras páginas dos principais jornais. Ademais, os cronistas radio-
fônicos adiantam que Uruguai parece também estar disposto a adotar a 
mesma atitude do Brasil e exprimem a crença de que esse exemplo venha 
a ter profunda impressão sobre demais repúblicas continentais.

       __

O QUE DECLARA A EMISSORA DE BERLIM SOBRE A DECLARAÇÃO DE 
GUERRA DO BRASIL

LONDRES, 24 (Reuters) – Na sua primeira menção às declarações de guer-
ra feita pelo Brasil a emissora de Berlim declarou na tarde de hoje “que tal 
declaração não tem a menor importância, uma vez que o Brasil já havia 
colocado todos os seus recursos inteiramente à disposição dos Estados 
Unidos.”

       __

GOVERNO E POVO UNIDOS PELA CAUSA DA LIBERDADE, 
EM TORNO DO CHEFE DA NAÇÃO

 Sergipe Del Rei fiel à sua tradição de bravura, vibrou ontem, mais 
uma vez na manifestação de desagravo que foi levada a efeito na Praça 
Fausto Cardoso. Disse ao Brasil na palavra do seu Interventor e dos demais 
oradores que lhe seguiram, que o espírito de Fausto, Camerino e de tantos 
outros seus heróis, paira neste momento sobre a consciência cívica do seu 
povo.
 E que está pronto para a luta, porque aprendeu dos seus antepassa-
dos que é melhor morrer do que ser escravo.
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A PALAVRA DO INTERVENTOR

 Cerca de 10.000 pessoas reuniram-se na noite de ontem, na Praça 
Fausto Cardoso, para ouvir a palavra do chefe do Poder Executivo.
 Da sacada do palácio do Governo, o bravo soldado sergipano, que é o 
coronel Augusto Maynard mostrou à gente de sua terra, através de sua pa-
lavra, numa perfeita compreensão de sua missão, ora como real dirigente 
de um povo, ora como verdadeiro soldado da Pátria, a nossa atitude frente 
aos acontecimentos atuais.
 Com serenidade idealizou o nosso governo, a maneira eficiente e dig-
na para enfrentarmos a situação presente que foi criada pelo agressor, 
traduzindo, ainda, o chefe do Executivo, as verdadeiras normas a serem 
postas em prática no momento em que a Pátria exigir a nossa sagrada co-
operação, qual a da defesa de sua integridade moral.
 A advertência eloquente e significativa feita aos sergipanos pelo coro-
nel Augusto Maynard valeu como uma preparação do espírito inestimável 
do povo ordeiro de sua terra.
 Quando Sua Excelência o Sr. Interventor disse: toda vez que qualquer 
de vós tiver conhecimento de um fato que interesse a nossa defesa, a de-
fesa da coletividade, de um acontecimento criado pelo inimigo no intuito 
de ferir a nossa soberania, transmiti-o ao vosso governo, porque todas 
as providências serão tomadas, percebemos claramente que este governo 
visa, com patriotismo, resolvê-la em cooperação com o povo, que deverá 
sempre estar alerta contra os traidores, em vários casos que possam sur-
gir, e que sejam capazes de perturbar a ordem pública, ou mesmo, jogar-
-nos futuramente no abismo.
 Ao encerrar o seu discurso o coronel Augusto Maynard assim se ex-
pressou:
 Sergipanos!
 Preparai-vos para a guerra! Ou vencemos, ou então seremos escravi-
zados pelo agressor durante o resto de nossas vidas.
 A oração do governo de Sergipe que a todo momento era interrom-
pida pela aclamação do povo foi uma advertência valorosa que encheu de 
entusiasmo os corações dos sergipanos.

o GloBo (rJ) – 24.08.1942

A HISTÓRICA REUNIÃO MINISTERIAL DE SÁBADO

 A reunião ministerial de 22 de agosto ficará na História do país como 
um dos momentos mais decisivos da vida da nacionalidade brasileira. Em-
bora a resolução nela tomada já fosse de algum modo previsto, como 
uma consequência natural dos acontecimentos desenrolados até aquele 
instante, a Nação inteira, de Norte a Sul, recebeu com um grito uníssono 
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de entusiasmo a decisão do Governo brasileiro, colocando-se ao lado das 
Nações Unidas para lutar pelo direito, pela justiça e pela civilização, contra 
as forças da tirania e da agressão. Cada momento daquela reunião tem, 
pois, um valor histórico inapreciável que convém fixar para os de hoje e 
da posteridade. Vemos na gravura um aspecto expressivo apanhado no 
instante em que, ao iniciar-se a troca de ideias entre o chefe da Nação e 
os secretários de Estado, o presidente Getúlio Vargas era cumprimentado 
pelo ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra.

noITE IlUSTrada (rJ) – 25.08.1942

COVARDE AGRESSÃO

RELATO IMPRESSIONANTE DE UM NÁUFRAGO DO BAEPENDI – 
A MORTE QUANDO A VIDA JÁ LHES SORRIA – O COMANDANTE 
SANCHES – A PROFESSORA LOURDES DE SOUZA RANGEL

 Cinco indefesos navios mercantes brasileiros foram torpedeados e 
afundados, um após outro, por unidades corsárias do Eixo, verificando-se, 
em consequência, grande número de vítimas – fato que causou vivíssima 
indignação entre toda a população do país, tanto mais quanto a agressão 
imotivada teve lugar em nossas águas territoriais, com todas as marcas da 
crueldade e da covardia. Damos, a seguir, um sucinto relato dos aconteci-
mentos que no momento enlutam centenas de lares brasileiros.
      __

 Embarcações brasileiras, servindo o tráfego das costas no transporte 
de passageiros e cargas de um Estado para outro sofreram, pela primeira 
vez o ataque dos submarinos do Eixo. No dia 15 do corrente, entre a Bahia 
e Sergipe, foi afundado o vapor Baependi, do Loide Brasileiro; no dia 16, o 
Aníbal Benévolo, também do Loide; no mesmo dia, o Araraquara, do Loide 
Nacional S/A., e, no dia 17, o Itagiba, da Companhia Nacional de Navega-
ção Costeira, e o Arará. A bordo do Baependi seguia para o Nordeste parte 
de uma unidade do Exército, com reduzido efetivo de praças, dos quais 
apenas algumas poucas eram reservistas convocados, não tendo, portan-
to, fundamento as notícias propaladas sobre elevadas perdas militares a 
lamentar.
 Descrevendo para ilustrada os acontecimentos, o Dr. Viterbo Storry, 
passageiro do Baependi, e que viajava em companhia de seus colegas 
Zamir de Oliveira e Renato de Amorim Garcia, sendo que este último ia 
acompanhado de sua esposa, Sra. Silvio de Amorim Garcia. Os médicos 
patrícios iam para Recife onde iam funcionar no Serviço de Peste. Disse o 
conhecido clínico que após o jantar durante o qual se havia comemorado a 
passagem do aniversário natalício de comissário de bordo, em companhia 
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dos colegas acima referidos e do segundo tenente convocado Paulo César 
de Paiva, que se dirigia a Natal, deixaram o convés, encaminhando-se para 
o salão de música a convite de Zamir de Oliveira. Precisamente quando ali 
entravam o navio foi abalado pela explosão do primeiro torpedo. – Fomos 
torpedeados! – exclamou o Dr. Storry. E em companhia de Zamir de Oli-
veira deixou o salão de música, indo para o convés, enquanto Renato de 
Amorim Garcia saía como um louco à procura da esposa, que se encontra-
va no camarote, e o tenente Paulo procurava auxiliar seu colega José Joel 
Marcos, conseguindo finalmente salvá-lo, enquanto o navio adernava vio-
lentamente. Após a explosão de um segundo torpedo, o navio virou quase 
completamente. Viu-se, então, conta o médico, após ingentes esforços, 
sobre o casco, acompanhado do tenente Luiz Claudino de Assunção, que 
após exclamar: “Viva o Brasil!!”, desapareceu para mais não ser visto, bem 
assim como Renato Garcia e sua esposa.
 Prosseguindo em sua narrativa, disse ainda o médico que foi então 
atirado por um vagalhão do mar bastante revolto, à água. Assim que con-
seguiu vir à tona agarrou-se a destroços que flutuavam. Pensei, parece in-
crível, naquela velha anedota do papagaio do mágico! E creio que somente 
à minha calma e sangue frio consegui salvar-me!
 No meio daquela confusão, soldados nadavam denodadamente, mas 
de vez em quando um deles desaparecia de súbito após lancinante grito. 
Eram os tubarões que em cardumes infestam aquela zona.
 Agarrados a um pedaço de madeira viajavam quatro ou cinco pessoas, 
inclusive um moço de convés do Baependi e um oficial do Exército. No meio 
da escuridão reinante, poucos momentos depois o moço de convés come-
çou a manifestar sin de loucura. E pôs-se a gritar que queria uma “média”. 
E completamente alucinado atirou-se ao mar. Não havia decorrido muito 
tempo e a loucura se contagiou ao oficial que participava da embarcação 
improvisada. Depois de pronunciar algumas palavras desconexas, atirou-
-se à água. Como grande esforço seus companheiros conseguiram fazê-lo 
reembarcar. Aparentemente calmo, depois de alguns momentos, atirou-se 
novamente ao mar, sendo que desta vez, não houve outro recurso senão 
deixá-lo perecer.
 Em situação angustiosa passaram o resto da noite, e ao amanhecer 
notaram numa fimbria de terra, longe, muito longe, o que fez lhes renascer 
a esperança.
 Ao largo da estranha embarcação onde viajava o médico passou uma 
outra embarcação tripulada por um homem apenas. Essa embarcação não 
era menos, do que a casa da bússola do navio afundado, que era tripulado 
pelo “moço do leme” do Baependi, conhecido pelo cognome de “Pará”.
      __

 Continuando a sua narrativa, contou o médico, para ilustrar a sua afir-
mativa, o doloroso episódio ocorrido com o estudante da Escola de Agro-
nomia de Viçosa, Caetano Falcão, que viajava no Araraquara. Como eles, o 
estudante conseguira fazer-se guindar a uma balsa e atingir as imediações 



196

da praia em companhia de duas outras pessoas. Ali, na linda de arrebenta-
ção, quando a vida já lhes sorria, após tremendos episódios, o mar raivoso 
arrancou dois dos homens que a tripulavam, tragando-os. O estudante, 
testemunha do ocorrido, quando, por sua vez, se viu sacudido fora de seu 
barco de improviso, quis abreviar a morte, desesperançado que estava 
de poder livrar-se, e, principiou a beber a maior quantidade de água que 
podia. A certa altura desmaiou. Acordou não sabe quanto depois, vendo 
que estava sobre a areia da praia e que a maré, naquela ocasião, crescia. 
Quis mover-se para fugir, não o conseguindo, porem. Cerrou as pálpebras 
e, como já fizera anteriormente, esperou pela morte. Não havia passado 
muito tempo quando sentiu bater-lhe nas costas. Era um pescador, que 
o vendo naquela postura e ignorando o que se passava, fora interrogá-lo 
julgando o que dormira inadvertidamente ali, sem suspeitar que o mar ia 
alcançá-lo.
      __

 Dr. Zamir de Oliveira contou que os que estavam na baleeira puderam 
perceber perfeitamente a silhueta do, apesar da escuridão reinante. Este, 
silenciosamente, a torre fechada, deu uma volta quase que por sobre o lu-
gar onde havia desaparecido instantes antes o Baependi, e foi-se embora 
sem se incomodar com os náufragos.
      __

 Encontra-se recolhido ao Hospital de Cirurgia, de Aracaju, estado de 
Sergipe, João Firmino Gomes da Silva, cozinheiro do Aníbal Benévolo, pa-
raibano, casado. Firmino declarou que se salvara por se ter agarrado a um 
pedaço de madeira de boiava. Nadou assim agarrado, 32 horas, alcançan-
do, enfim, a localidade de Coqueiro. Durante o trajeto, sempre batido pelas 
ondas, mostrou-se, todavia, forte. Suas roupas, com o esforço formidável 
que fez, despedaçaram-se, tendo ele atingido a praia completamente nu.
Estava dormindo quando ouviu o estampido e o tremendo choque que se 
seguiu. Safando-se do beliche verificou que o navio estava afundando, par-
tido em dois. O torpedo atingira a casa das máquinas, paralisando todos 
os aparelhos elétricos de bordo. Apenas quatro tripulantes se encontravam 
à tona d’água, daí acreditar somente se terem salvo poucos. O restante 
da tripulação e passageiros não teve tempo de se pôr a salvo, indo para 
o fundo com as duas partes do navio, as quais imergiram quase na mes-
ma ocasião. Firmino perdeu todas as suas economias avaliadas em cin-
co contos de réis. Ao terminar as suas declarações, lastimou a sorte dos 
companheiros e passageiros, entre os quais trinta e cinco crianças que se 
achavam entregues ao sono, nos respectivos camarotes. O cabo frigorífi-
co Waldemiro Pinheiro disse que nadou trinta e três horas, com o auxílio 
de um destroço do navio. Ao pisar terra firme, de tão cansado e de tão 
emocionado, desmaiou, tendo sido socorrido pela turma de salvamento 
colocada nas praias pelo interventor Maynard Gomes, com a colaboração 
da Capitania dos Portos, do Exército e da Força Policial. Disse ter perdido 
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tudo quanto possuía, cerca de três contos de réis. No trajeto, Waldemiro foi 
acompanhado por um tubarão, o qual entretanto, dele não se aproximou.
      __

 Segundo o depoimento de um náufrago, o Dr. Hélio Veloso, o coman-
dante Sanches procedeu heroicamente nos momentos trágicos do afunda-
mento do seu navio. Além de entregar o seu salva-vidas a um oficial que 
se encontrava desprovido desse meio de salvamento, o comandante San-
ches não abandonou o seu posto. Permaneceu no barco dando ordens aos 
que partiam nas baleeiras repletas. Entretanto foi salvo inesperadamente 
quando todos já o davam como desaparecido entre os destroços do seu na-
vio violentamente atingido pela traiçoeira agressão do submarino nazista.
      __

 O Sr. Warlindo S. Rangel, gerente da firma Irmãos Spina, comunicou 
que o corpo de sua irmã Lourdes de Souza Rangel, passageira do Arara-
quara, fora encontrado boiando próximo à praia de Atalaia.
 A confirmação do reconhecimento se fez por intermédio do Sr. Walde-
mar Gomes, do comércio de Aracaju, que passou vários telegramas para o 
Rio endereçados ao Sr. Warlindo, telegramas que acentuavam tratar-se de 
uma moça alta, forte, cabelos castanhos. Trazia a mesma um anel de pro-
fessora, faltando uma safira e no qual está gravado o nome Lourdes, segui-
do das iniciais S. R. No relógio de pulso liam-se também o nome Lourdes 
e data 31-3-36, data essa, segundo esclarecimentos prestados pelo irmão 
da vítima, alusiva ao seu aniversário.
 A Srta. Lourdes viajava com destino a Recife, onde ia visitar outra 
irmã casada. Viajava sozinha e despreocupadamente, pois pretendia de-
morar-se algum tempo na capital pernambucana, a fim de aproveitar o 
período de licença concedido pela firma Irmãos Spina, onde trabalhava.
 Os atentados do Eixo ao Brasil:
 1º - Ataque ao cargueiro Taubaté, 22-3-41; 2º – Desaparecimento do 
Cabedelo, 14-2-42; 3º – Torpedeamento do Buarque, 16-2-42; 4º – Tor-
pedeamento do Olinda, 18-2-42; 5º – Torpedeamento do Arabutã, 7-3-42; 
6º – Torpedeamento do Cairú, ?-3-42; 7º – Torpedeamento do Parnaíba, 
1-4-42; 8º – Torpedeamento do Comandante Lira, 18-4-42; 9º – Torpe-
deamento do Gonçalves Dias, 24-4-42; 10º – Torpedeamento do Alegrete, 
1-5-42; 11º – Torpedeamento do Pedrinhas, 26-5-42; 12º – Torpedeamen-
to do Tamandaré, 26-7-42; 13º – Torpedeamento do Baependi, 15-8-42; 
14º – Torpedeamento do Aníbal Benévolo, 16-8-42; 15º – Torpedeamento 
do Araraquara, 16-8-42; 16º – Torpedeamento do Itagiba, 17-8-42; 17º – 
Torpedeamento do Arará, 17-8-42.
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Folha da Manhã (SE) – 25.08.1942

O ATAQUE DO EIXO AOS NAVIOS BRASILEIROS É CONSIDERADO 
COMO AGRESSÃO ÀS REPÚBLICAS AMERICANAS

LIMA, 25 (Reuters) – O gabinete peruano, expressamente reunido, consi-
derou o ataque do eixo contra os navios mercantes brasileiros como sendo 
uma agressão contra as repúblicas americanas de conformidade com a 
resolução de Havana. O Brasil consequentemente não será tratado como 
país beligerante. Essa declaração foi divulgada logo após a reunião do Mi-
nistério com o presidente Prado.

dIÁrIo dE PErnaMBUCo (PE) – 26.08.1942

NENHUM QUINTA-COLUNA PRESO SEM TRABALHAR

Japoneses plantando hortaliças sob a direção de alemães – Cozi-
nha e obras de engenharia

BELO HORIZONTE, 25 (A. M.) – O povo está ciente de que a polícia retém 
nas prisões vários dos quinta-colunistas detidos no mês passado. Mas, por 
uma natural curiosidade, indaga onde estarão eles e como estarão sendo 
tratados.
 Com o objetivo de esclarecer o público mineiro sobre essas e outras 
palpitantes indagações do momento, rumamos para a Penitenciária das 
Neves, onde se acham recolhidos numerosos quinta-colunistas.
 A reportagem dos Diários Associados foi amavelmente recebida pelo 
Sr. José Maria de Alkmin, figura da vida pública mineira, hoje absolutamen-
te dedicado à tarefa de dirigir o modelar presídio vizinho da capital.

RECEBIDA A PRIMEIRA “TURMA”

 Antes de nos levar aos locais onde estavam os inimigos do Brasil, de-
clarou-nos o Sr. José Maria de Alkmin:
 – Quando da brutal agressão dos corsários nazistas aos nossos navios 
em águas brasileiras, reuni todos os funcionários e detentos da Peniten-
ciária, falando-lhes, em linguagem clara, do que significava tal ato e das 
graves responsabilidades que pesariam sobre todos os brasileiros. Desde, 
então, declarei mobilizadas todas as forças da Penitenciária para as lutas 
que enfrentaria o Brasil. Telegrafei ao presidente Getúlio Vargas, pondo a 
Penitenciária à sua disposição para o recolhimento de quinta-colunistas e 
cientifiquei o governador Benedito Valadares da nossa contribuição indus-
trial e agrícola para o equipamento material das forças mineiras.
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 Assim, dias depois, recebíamos a primeira turma de quinta-colunis-
tas, à qual se seguiram outras remessas. 

TODOS TRABALHARÃO

 Prossegue o diretor das Neves:
 – A Penitenciária deseja, apenas, nesta tarefa, colaborar com o go-
verno na emergência atual. O quinta-coluna não interessa à nossa organi-
zação já que esta é de caráter pedagógico e aquele tipo não se enquadra 
nas finalidades a que se propõe a Penitenciária. Desde logo, porém, fixei o 
seguinte: nenhum ficará na Penitenciária, sem trabalhar nos diversos mis-
teres aqui executados pelos detentos. E, agora, vamos vê-los”.

UM “QUARTEL GENERAL”

 Os quinta-colunistas não participam da vida e da comunhão peniten-
ciária. Eles foram recolhidos ao quartel existente atrás do edifício da Peni-
tenciária das Neves e destinado ao destacamento militar encarregado da 
segurança da ordem na instituição próxima.
 Os soldados e seus superiores hierárquicos ficaram alojados no pri-
meiro pavimento, subindo os quinta-colunistas para o andar superior, onde 
estão em dois grandes dormitórios severamente vigiados.
 Para o controle geral das necessidades da “legião quinta-colunista” a 
direção da Penitenciária designou o Sr. Geraldo Pedroso. Foi baixado um 
regulamento, no qual são proibidas as conversas ou escritos em língua es-
trangeira, refeições fora da casa, etc.
 Os presos só poderão falar a qualquer pessoa estranha ou visitante 
em quarto especial sob a vigilância de um guarda.

DESDE A COZINHA...

 As tarefas dos quinta-colunistas detidos são de várias ordens: os que 
preparam a “boia” para os seus companheiros são alemães e japoneses. O 
copeiro é alemão. A arrumação doméstica (leito, etc.) compete a cada um.
Na cozinha, o ambiente é de alegria. Ali, entre os legumes, os cereais, o 
cheiro bom da comida e o calor amigo do fogo, o quinta-colunista reconhe-
ce que está vivendo a sua própria vida e a de seus companheiros.
 O japonês cuida bem do arroz, ao passo que o alemão volta-se para 
os legumes e hortaliças. Talvez os italianos se lamentam da falta de um seu 
patrício na cozinha para o preparo de uma boa macarronada.
 A “turma” da cozinha é a seguinte: Rodolfo Bartels, Teo Zaperman, 
Tosif Wanija, Henrique Germacheidt, Carlos Kalterraenter, Herman Schaa-
af, Luis Wykeet, Yata Tomo e Hiracio Oshi.
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UM MECÂNICO QUE NÃO TINHA TEMPO...

 Na seção de mecânica e fundição da Penitenciária, onde estavam em 
plena atividade vários dos detidos, especialistas nesses misteres.
 Ali trabalham sete “eixistas”, sendo encarregado dos seus trabalhos o 
Sr. Henrique Bechmann, alemão. Os outros são: João Zellin, Emilio Druve, 
Francisco Mogalfa, Guilherme Zellin, Guilherme Broenseler e Alfredo Rei-
nhardt.
 Em palestra com um destes, disse-nos ele:
 – Eu trabalhava durante todo o dia e até às 10 horas da noite. Daí ia 
para a cama. O que em outras palavras queria dizer: ele não tinha tempo 
para conspirar...
 A direção da Penitenciária teve o cuidado de não atribuir aos quinta-
-colunistas detidos tarefas que ponham em cheque a segurança dos de-
mais. Assim, na lavoura a incumbência deles se resume no trato da terra, 
no seu revolvimento, mas não no plantio ou cultivo de legumes, hortaliças, 
etc., evitando-se qualquer tentativa de perturbação da safra. Os japoneses 
estão amainando a terra próxima ao “quartel general”, chefiados por um 
alemão, Otto Golderblon. Os amarelos são os seguintes:
 Otto Golderblon, Matzo Myamoto, Gossata Maeda, Aloico Mascluio, 
Minoru Katahira, Smitiro Tatuabashi, Sigir Nanalme, Olavo Kiosi Miyamoto 
e Chuso Monnalua.
 Há também uma turma de alemães na lavoura, que é esta: encarre-
gado, Guilherme K., Oto Grosmann, Dr. Francisco Demechi, Henrique Ko-
ebler, Guilherme K, doutor Firmino Soares Siqueira, Emílio Rancher, Otto 
Boettecher e Carlos Hofmann.
 Os três últimos são de Teófilo Otoni.

UM PROFESSOR DE ALEMÃO

 Há uma turma designada para o serviço de reflorestamento. É encar-
regado Luis Kuchenbuhner. Ali estão também, o pastor Alfredo Busch, João 
Drysch, Ernesto Kuchenchner, Carlos Weigelt Walter Schirin e o conhecido 
professor de alemão Alfredo Von Smigay, que dava aulas na capital, até 
mesmo na Faculdade de Medicina.
 O professor esteve alguns dias no “cabo da enxada”. Queimou-se ao 
sol. Ficou muito mais corado do que era. As suas mãos estão cheias de 
calos. E ele, agora, pouco conversa. Ao invés de alunos, ele tem mudas de 
plantas para cultivar. E às plantas não adianta falar de Hitler, de nazismo 
ou da pureza racial ariana.
 Também ao mesmo mister está o alto e forte pastor protestante Al-
fredo Bosch. Verdadeiro nômade, andava ele pelo Brasil, aqui e ali, talvez 
mais preocupado com certas viagens e tarefas que com a nobre missão de 
doutrinar fieis para o caminho do Bem e da Justiça Divina.
 Agora está ele, novamente, sem ovelhas de qualquer espécie: religio-
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sas ou políticas... E o seu “evangelho” é o regulamento pregado na porta 
do dormitório.

UMA OBRA DE ENGENHARIA

 De todas as tarefas atribuídas aos quinta-colunas, recolhidos a Ne-
ves, destaca-se certo trabalho de engenharia que vem sendo atacado com 
eficiência.
 Trata-se de uma retificação do serviço de abastecimento de água à 
Penitenciária.
 Os trabalhos vem sendo dirigidos pelo engenheiro Teodoro Lommer, 
que fez um estudo técnico para a obra em andamento, tendo em vista as 
peculiaridades do terreno.
 Ali estão em serviço: Kurt Menanteau, Henrique Somer, Mas Mossler, 
José Hinfelluck, Jean Fran, Carlos Exner, Paulo Krause e Martin Frochlin 
Rodorf.
       __

PRESÍDIO DE IMIGRAÇÃO

ÓTIMO TRATAMENTO DISPENSADO AOS PRESOS POLÍTICOS

RIO, 22 (A. M.) – Os jornalistas locais, correspondentes dos jornais cario-
cas e agências telegráficas visitaram o presídio de imigração, onde estão 
localizados os presos políticos, na sua maior parte prisioneiros do Eixo. 
Desde 13 de março, passaram para o presídio 182 presos políticos, per-
manecendo ali 1014 detentos, dos quais 565 marinheiros italianos e 173 
marujos alemães.
 Os visitantes percorreram os amplos e bem arejados salões, sem gra-
des, que servem de dormitório aos detentos, e a espaçosa sala térrea, 
muito limpa, onde se acham os oficiais de navios italianos, inclusive o an-
tigo comandante do Conte Grande, e o capitão Pedatelo, seu imediato.
 Encontram-se em dependências separadas três mulheres casadas com 
alemães, aqui. Os presos foram unânimes em afirmar que o tratamento 
que recebem não pode ser melhor. Em seguida, os jornalistas percorreram 
a cozinha, enfermarias, laboratório e demais dependências do presídio.
 O único óbito registrado foi o do velho professor alemão Cardifo. Nas 
enfermarias, acham-se recolhidos 10 doentes. Entre os presos, figuram 
o Sr. Saks, dretor da Transocean, aqui, e o capitão Ferro, comandante do 
navio Augusta.
 Após 2 horas de visita, os jornalistas se retiraram, bem impressiona-
dos com o tratamento confortável dispensado aos detentos.   



202

a noITE (rJ) – 26.08.1942

AS VÍTIMAS DOS COVARDES AFUNDAMENTOS DE 
NAVIOS BRASILEIROS 

FAMÍLIAS NA REDAÇÃO DE A NOITE, PROCURANDO NOTÍCIAS 
DE SEUS ENTES QUERIDOS

 A Noite tem sido procurada por inúmeras pessoas cujos parentes 
eram, uns, tripulantes, outros, passageiros dos navios covardemente afun-
dados pelo Eixo.
 Tudo que é possível A Noite tem envidado, no sentido de ser esclare-
cida a situação de cada uma daquelas pessoas desaparecidas. 
 Temos, assim, a acrescentar mais os casos seguintes:

Francisco Xavier Dias, cozinheiro do Araraquara

 Esteve em nossa redação D. Henriqueta Ferreira Dias, residente na 
Rua Niemeyer, nº 112, casa II, no Engenho de Dentro, que por nosso inter-
médio apela para as autoridades competentes no sentido de uma qualquer 
informação sobre o paradeiro de seu marido, Francisco Xavier Dias, 1º co-
zinheiro do Araraquara. Dona Henriqueta, ainda com lágrimas nos olhos, 
contou ao repórter de A NOITE ser seu marido homem destemido, tendo já 
prestado mais de vinte anos de bons serviços à Marinha Mercante do país. 
Servindo no Araraquara há mais de onze anos.

Heliodoro Holanda Cavalcante, 
chefe de máquinas do Aníbal Benévolo

 A Sra. Glória Dias da Cruz Cavalcante, residente na Rua Marechal 
Deodoro, 258, em Niterói, escreveu-nos solicitando informações do para-
deiro de seu esposo, Sr. Heliodoro de Holanda Cavalcante, que exercia as 
funções de chefe de máquinas do navio brasileiro Aníbal Benévolo, um dos 
cinco recentemente torpedeados no litoral nacional.

José Eleutério de Matos

 José Eleutério de Matos era contramestre do Itagiba, e residia na Rua 
São Januário, nº 26, casa 7, no bairro do Fonseca. Sua esposa esteve na 
redação de A Noite para solicitar notícias de seu esposo.
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Soldado Jaime da Silveira

 Em nossa redação estiveram as irmãs Marcina da Silveira Lopes, ca-
sada, e Edith da Silveira, em busca de notícias do seu irmão, embarcado 
no Baependi ou no Itagiba, e a respeito de quem não conseguiram ainda 
a menor informação do jovem Jaime da Silveira, de 23 anos de idade, que 
trabalhava no comércio e foi convocado no dia 26 de junho de 1942. Sua 
família, aflita, não sabe, no entanto, em qual dos navios acima citados ele 
embarcou. Jaime da Silveira dissera-lhes que era apenas provável incorpo-
rar-se ao 9º Grupo de Artilharia Móvel, em Olinda, Pernambuco.
 Sua família agradece qualquer informação enviada à Rua Uruguaiana, 
nº 78.

Jeremias Otávio de Carvalho 

 O jovem Jeremias Otávio de Carvalho fora convocado para o serviço 
do Exército, seguindo com o contingente, pelo Baependi, um dos navios 
torpedeados, para o Norte. Seu pai, Sr. Januário Eduardo de Carvalho, 
agente de estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, esteve na redação 
de A Noite, para dizer que até agora não teve notícia certa do destino de 
Jeremias. O jovem soldado era aluno de Engenharia.

José Baptista da Silva

 Dentre os jovens que se destinavam ao Norte e embarcaram no Ara-
raquara, estava José Baptista da Silva.
 Até hoje, depois do torpedeamento do navio, não teve a respeito do 
moço sua família a menor informação.
 Parentes e amigos pedem transmitir a este jornal qualquer notícia a 
propósito da sorte que teve José Baptista da Silva.

Comerciante Francisco José de Souza

 Embarcou no Araraquara o comerciante Francisco José de Souza, re-
presentante da firma Américo Ferreira Junior, de Recife, com destino à ca-
pital pernambucana. Não há nenhuma notícia de sua sorte.
 Qualquer informação poderá ser dada a esta folha.

Elza Belss, passageira do Araraquara

 D. Elza Belss, residente na Rua 19 de Fevereiro, 104, embarcou no 
Araraquara, aqui, no Rio. Destinava-se a Pernambuco. Qualquer informa-
ção deverá ser dada a rua e número acima indicados.
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Folha da Manhã (SE) – 26.08.1942

TÓPICOS

E a 5ª Coluna Trabalha
(Copyright by Press information)

 Os navios brasileiros foram afundados mais ou menos na mesma zona 
marítima. Embarcações costeiras, transportando passageiros, foram apa-
nhadas de surpresa pelo torpedeamento indiscriminado. Isto ocorreu qua-
se à vista de terra. Agressão típica do nazismo contra países neutros que 
procuram intransigentemente, manter-se alheios aos conflitos. Não é mais 
guerra. É o crime à solta na sua forma mais infame, sob a visada do peris-
cópio, o olhar do assassino encoberto. E o submarino não escolhe vítimas 
nem conhece bandeiras a respeitar. Sua missão é a de estabelecer o terror 
nos mares, que morram crianças, mulheres, pacíficos viajantes, marujos 
mercantes! E a guerra não declarada, a guerra por antecipação, mas é 
também a mais covarde e a mais revoltante das guerras.
 Agora o atentado veio às nossas portas. É o momento de se dizer que 
basta de atentados! É o momento em que verificamos que é preciso fazer 
alguma coisa, para acabar com isso.
 No entanto, muito à socapa, veladamente, insinua-se que foram sub-
marinos estrangeiros os que atacaram os navios brasileiros. Há quem diga 
em público que ostentado corre por conta de submersíveis americanos ou 
ingleses. Tudo isto revela, o jogo da quinta-coluna em suas formas mais 
insidiosas e mais venenosas. Denunciamos aqui esse jogo. Os submarinos 
que afundaram os navios brasileiros até agora sempre foram teutos. 
 Submarinos ceifadores de vidas brasileiras assaltantes embuçados 
nos mares, traiçoeiros empreitadores da morte e da destruição, na covarde 
tocaia sem fim daquilo que o Eixo denomina inconscientemente de guerra 
submarina.
 Tenhamos a coragem de repelir a insinuação miserável da quinta-co-
luna, sempre desperta e vigilante, em sua ação subterrânea, minando o 
solo em que pisamos.
     Por Crapouillot
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EnTrE-rIoS Jornal (rJ) – 27.08.1942

ESTADO DE BELIGERÂNCIA DO BRASIL COM A ALEMANHA E ITÁLIA

 Na histórica e memorável reunião ministerial realizada no dia 22 do 
corrente, sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, foi tomada a 
decisão da declaração do Estado de Beligerância entre o Brasil, a Alemanha 
e Itália, em virtude da ignominiosa agressão praticada por submarinos ale-
mães, contra a navegação costeira interestadual, da qual resultou a perda 
de cinco navios de cabotagem e de muitas centenas de vidas de cidadãos, 
mulheres e crianças brasileiras.
 O governo do Brasil, em tão boa hora entregue às mãos do dirigente 
sereno e enérgico que é o Presidente Getúlio Vargas, tomou a única atitude 
compatível com os brios e tradições de soberania da nossa grande Pátria.
 A desafronta de tamanha ofensa, de tão criminosa e covarde agres-
são, não poderia ser apenas exigindo indenizações; não só isso deve ser 
feito, pois devemos desagravar a ofensa, punindo, pelas armas, os miserá-
veis agressores, que aqui vieram perturbar a paz e encher de luto e lágri-
mas os lares brasileiros. 
 Devemos, compenetrados da cruenta empresa, ter sempre em mente 
que, a ser escravo, é preferível a morte. Pela liberdade de nossa querida 
Pátria, devemos matar e só morrer, vendendo o mais caro possível a nossa 
vida.
 Obedeçamos a palavra de ordem do Presidente Getúlio Vargas, tra-
balhemos confiantes para a vitória dos nossos aliados contra a barbárie e 
assim, lavaremos a grande afronta que o governo souve revidar com so-
branceria, declarando o Estado de Beligerância do Brasil contra os assassi-
nos de nossos patrícios.
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Folha da Manhã (SE) – 27.08.1942

TÓPICOS

 Por Crapouillot
 
 De onde vêm os submarinos nazistas?

 Este artigo pretende ser uma resposta à pergunta do seu título: De 
onde vêm os submarinos nazistas?
 Só há uma!
 Vêm do ponto mais próximo bem abastecidos para a ação que têm a 
desempenhar.
 Não acreditamos que possam ser abastecidos de alguma forma nas 
costas sul-americanas. Mas do outro lado do Atlântico está a África e na 
África está Dacar, o porto eixista. 
 Efetivamente, Laval e as autoridades de ocupação têm tratado de 
muitos assuntos nos últimos tempos: a troca de prisioneiros por trabalha-
dores, o embarque do gado humano para a Alemanha, o tráfico de homens 
e mulheres da França para os redutos de trabalho forçado da indústria bé-
lica alemã, tudo isso tem sido publicado. Entretanto, que se poderá jamais 
saber das coisas que Laval não deixa sequer transparecer?
 Recusamo-nos admitir, repito, que os corsários do Eixo sejam abaste-
cidos nas costas do nosso continente. Mas somos levados a acreditar que 
eles vêm de Dacar.
 Precisamos pôr a claro estas coisas. Se há conveniente nos crimes 
praticados contra a vida e o patrimônio dos brasileiros, ninguém deve ser 
poupado no processo que desde agora estamos iniciando.
 É preciso acusar os culpados e não hesitar em apontá-los a dedo ao 
mundo inteiro.
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 À MOCIDADE BRASILEIRA

 Aguerrida fileiras cerremos
 Em redor da auriverde Bandeira.
 Se preciso lutar – lutaremos;
 Se preciso morrer – morreremos
 Pela grande Nação Brasileira.

 Quais sedentos leões malferidos
 Não nos causa temor a metralha;
 Contra os vis assassinos bandidos
 De vingança ressoem rugidos.
 Transformemos o peito em muralha.

 Querem eles fazer-nos escravos;
 Seus esforços, no entanto, são vãos.
 Não! Jamais nós seremos ignavos 
 Mas unidos e fortes e bravos
 Vingaremos os nossos irmãos.

 Sabe o mundo que nós só queremos 
 Ver a Paz a reinar pela Terra;
 Mas, se em troca da Honra é que a temos,
 Nós a guerra também não tememos
 – Ruja ao ar nosso grito de guerra!
 UNIÃO, Brasileiros, e avante!
 Ou a Pátria liberta, ou a morte!
 Aos ouvidos do vil assaltante
 Este brado se alastre vibrante
 Nas quebradas do Sul e do Norte!

 Aracaju, 26 de agosto de 1942
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VaMoS lEr! (rJ) – 27.08.1942 

QUANDO A PÁTRIA SANGRA

  Eduardo Lobato Hosken

 Os acontecimentos internacionais marcham para o desfecho inevitá-
vel, nesta hora de alucinação mundial, quando se respeita o direito e se 
esmaga a liberdade. 
 Colhidos pelos atentados à nossa soberania, iniciamos, a 16 de feve-
reiro, com o torpedeamento do Buarque, a dolorosa via-crúcis da guerra.
 E numa sequência lamentável, juntaram-se à primeira agressão, o 
torpedeamento do Olinda a 18, ainda de fevereiro; do Arabutã e Cairu a 7 
e 8 de março; do Cabedelo a 4 de abril; do Parnaíba e Gonçalves Dias a 1º 
e 24 de maio; do Alegrete e Pedrinhas a 1º e 26 de junho; do Tamandaré 
a 23 de julho.
 Como desfecho trágico, tivemos na semana finda, o torpedeamen-
to, nas nossas próprias costas, de mais cinco unidades da nossa marinha 
mercante – o Baependi, Aníbal Benévolo, Araraquara, Arará e Itagiba – e, 
consequentemente, inúmeras vítimas.
 É a guerra que chega às nossas portas, com seu trágico cortejo!
 É a guerra, que não provocamos, que não queremos, mas que vem 
nos afligir! É a guerra, que povos bárbaros, conquistadores, atiraram no 
mundo, numa sede louca de vingança e perversidade!
 Que nos resta, a nós, povos pacíficos por tradição, herdeiros por ín-
dole, mas bravos, altivos e ricos de brios? 
 Cruzar os braços? Assistir-nos passivos ao insulto? Não! Jamais!
 Acorreremos aos nossos postos! Tomamos do fuzil! Cerramos fileiras 
em torno das classes armadas, prestigiando o chefe do Governo Nacional.
Nesse sentido, nunca seria demais ressaltar, por estas colunas, que o far-
macêutico assim tem procedido.
 Aí está o curso de farmácia militar, frequentado por pugilo de profis-
sionais, e solicitado, a seu tempo, pelas diversas associações científico-
-profissionais, às nossas altas autoridades.
 Aí está, a iniciativa de farmacêuticos, por nós registrados, empenhan-
do-se na construção de abrigos antiaéreos. 
 Aí está a cooperação valiosa do farmacêutico à campanha da aviação 
civil, também por nós fixada, evidenciando que os nossos homens estão 
atentos, estão em guarda.
 Bem hajam essas demonstrações de elevado patriotismo. Elas es-
pelham, bem alto, que a nossa classe é uma coluna valiosa, que marcha 
atenta, vibrante, ante as coisas da Pátria, digna, portanto de carinhosa 
atenção do governo, quando em cheque os seus magnos problemas!
 Uma classe que se atira à luta, que se oferece, que se prepara, quan-
do a Pátria sangra, é uma gente nobre, patriótica e sadia!
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 E agora, de par com o nosso protesto, contra tão rude atentado à nos-
sa soberania, fica aqui o nosso juramento sagrado – Pátria, por ti, nosso 
sangue, nossa vida!
 

Folha da Manhã (SE) – 28.08.1942 

O BRASIL SE COMPORTOU COM PACIÊNCIA EM FACE DA 
EXTRAORDINÁRIA PROVOCAÇÃO

LONDRES, 24 (Reuters) – Comentando a declaração de guerra do Brasil a 
Alemanha e Itália, O Times em seu artigo, ontem, diz que o Brasil se com-
portou com paciência em face da extraordinária provocação, mas fora obri-
gado, agora, a reconhecer o estado de beligerância que lhe fora imposto 
pelas potências totalitárias.

AOS SOLDADOS DA PÁTRIA

 A vitória é nossa.
 Morrer pelo Brasil é reviver, porque nada mais sagrado do que a nossa 
Pátria.
 A democracia é vida que não se decompõe porque é um direito inspi-
rado pelo éter divino donde radia e emana toda criatura. Motivo porque a 
providência apareceu mostrando toda facilidade para destruir os bandidos 
atualmente em nossas águas brasileiras.
 Não se trata agora de uma guerra a um país, a um povo, a uma raça, 
mas, sim, um movimento democrata no sentido do progresso moral para 
podermos apreciar uma nova ordem de coisas, e estabelecer no espírito 
dos seres o que é mais puro e real para o engrandecimento democrático, 
bem encarnado no poder mental do presidente Getúlio Vargas. Que impor-
ta saber que nas avançadas, vamos morrer? O que precisamos é vencer.
Valdemar Cavalcante.

o Jornal (rJ) – 29.08.1942

ARACAJU, 28 (A. N.) – METAL VELHO – O povo sergipano, compreendendo 
a gravidade da situação e o alcance de sua valiosa cooperação, tem acorri-
do em massa, abarrotando a Capitania do Porto de toda a sorte de objetos 
de metal velho.
 Contribuição dos estudantes (A. N.) – As quintanistas da Escola Nor-
mal Rui Barbosa, em face da gravidade do momento nacional, desistiram 
das festas de colação de grau, destinando ao mesmo tempo a importância 
arrecadada para aquele fim, em favor de uma instituição de defesa nacio-
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nal, a critério do interventor MaynardGomes, a quem uma comissão de 
alunas fez entrega da mesma.

EM BENEFÍCIO DAS VÍTIMAS DA AGRESSÃO NAZISTA

Chá de caridade promovido pelas senhoras dos 
generais que se encontram no Rio

 Já se pode prever, com justificadas razões, o maior êxito para o chá 
de hoje, no Automóvel Clube, promovido pela senhora Gaspar Dutra, com 
a cooperação igualmente dedicada das senhoras de todos os generais que 
se encontram no Rio, em benefício das vítimas da agressão nazista. O mo-
vimento de simpatia, que essa benemérita iniciativa está despertando na 
sociedade carioca, vale como a melhor das garantias do brilhantismo de 
que se revestirá a festa. A senhora Gaspar Dutra, idealizadora da humani-
tária reunião, diz: “Estou satisfeita por ver que a iniciativa foi bem compre-
endida por todos”.
 As senhoras dos generais têm enviado os convites às pessoas de suas 
relações, mas sabe-se que, antes do chá que se realizará às 17 horas, 
estarão à venda, no Automóvel Clube, ingressos por preços a critério da 
generosidade e posses de cada um. O comércio tem prestado excelente 
colaboração à festa, oferecendo objetos para serem vendidos em leilão, 
por ocasião do chá. Haverá, durante a reunião, um programa de arte, 
organizado pela Sra. Mendonça Lima, que sobre a iniciativa usou destas 
expressivas palavras: “Essa festa é floração espontânea do coração da mu-
lher brasileira, tão rudemente ferido com o golpe traiçoeiro e bárbaro, que 
veio aonde desejamos agora, levar um pouco do nosso afeto e de nossa 
simpatia, como lenitivo à sua dor”.
 Sim, é esse o espírito das caridosas senhoras que ora se empenham 
em auxiliar as vítimas da agressão nazista. É esse espírito que todos estão 
compreendendo, comoobserva a senhora do general Esauro Roguera: “O 
brasileiro é por natureza uma criatura caridosa e, justamente por isso, não 
se poderia esperar, para a iniciativa em que nos empenhamos, outra atitu-
de que não essa, espontânea, sincera, que todos têm assumido e que nos 
é tão grata”.
      
PARÁ

BELÉM, 28 (A. N.) – Festival beneficente – Sob o patrocínio da entidade 
máxima do esporte paraense, será realizado no dia 3 de setembro vindou-
ro, no Estádio Azulino, um grande festival esportivo em benefício das víti-
mas do desumano torpedeamento dos nossos pacíficos navios mercantes 
pelos submarinos eixistas. Naquela ocasião medirão forças dois combina-
dos, de um lado elementos do Paissandu e do Transviário e do outro lado 
jogadores do Remo e do Tuna.
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MARANHÃO

SÃO LUIZ, 28 (A. N.) – Protesto contra as agressões do Eixo – Em todos 
os pontos do Estado prosseguem as manifestações de protestos à agres-
são do Eixo. Ontem, o interventor Paulo Ramos ocupou várias horas em 
receber comissões das classes mais destacadas, que foram levar a S. Exa. 
o testemunho de incondicional solidariedade ao presidente Getúlio Vargas.

CEARÁ

FORTALEZA, 28 (A. N.) – Por alma dos brasileiros vítimas dos nazistas – 
Constituiu uma demonstração grandiosa de fé cristã a missa celebrada, na 
matriz do Patrocínio, por D. Antônio Lustosa, arcebispo de Fortaleza, em 
sufrágio das almas dos brasileiros vítimas da pirataria nazista. Compare-
ceram ao ato o interventor federal e as demais autoridades federais e es-
taduais, civis e militares.

Folha da Manhã (SE) – 29.08.1942 

A RÁDIO DE BERLIM

    Padre Brito

 Alguém me perguntou se eu tenho escutado a rádio de Berlim num 
seu programa da noite, de críticas deprimentes e chacotas contra o Brasil.
Não; respondi.
 Não; porque tenho nojo dessa canalha exista, bruta, agressiva, sem 
o menor sentimento de humanidade.
 Dessa canalha que em pleno século XX, século das luzes e do pro-
gresso, desconhece os mais comezinhos e rudimentares princípios sociais, 
para não falar nos deveres de fraternidade cristã, que ela abandonou, para 
seguir a doutrina exótica do racismo enervante, acanhado, brutal, materia-
lista e grosseiro, fruto maldito do bestunto doentio do seu deus Fuhrer.
 É conhecido o rifão antigo, acrescentei, que, “quem com porcos se 
mistura, farelos come”.
 Não ouço a rádio de Berlim, nem nesse programa já aludido, nem em 
nenhum outro mais.
 E, tenho para mim, que desta forma procedem todos os brasileiros 
que têm brio.
 O rádio, este maravilhoso invento, assim como a imprensa, púlpito 
ambulante, foram descobertos ou feitos para a difusão do bem, da verdade 
e do belo.
 Não é justo, portanto, que deles se faça pelourinho da honra e digni-
dade dos outros.
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 Só o orgulho de um governo de bobagem e um povo bestializado, que 
nunca assimilaram, conforme disse algum, os ensinamentos do cristianis-
mo, servem-se do rádio para de longe, covardemente, mofar os costumes, 
as tradições, o hino, as organizações, enfim, de outro governo e outro povo 
que se respeitam, que se presam de ser humanos, pacíficos, honestos e 
cristãos e, que, para governar não precisa do regime da machada, nem 
para obedecer, se humilhar tanto, ao ponto de reconhecer um déspota 
como um deus.
 Ademais o referido programa da rádio de Berlim tem os seus ouvintes 
certos, os seus habitues que, mancomunados com a canalha nazifascista 
da Alemanha e da Itália, riem, a bom rir, o seu riso sarcástico e frio de iro-
nia sobre a desdita dos seus irmãos.
 E eu prefiro a morte a formar no préstito negro daqueles que terão 
um dia como prêmio a excomunhão das massas, a maldição de Deus e a 
sorte dos réprobos.
    
MÁRTIRES DO DEVER

    Severino Uchoa

 A crônica de hoje, representa uma homenagem aos marinheiros de 
nossa frota mercante, aos que tripulam nossos navios, articulando o co-
mércio brasileiro com o das nações amigas e, muito especialmente, aos 
náufragos que pereceram no cumprimento desta tarefa ou foram salvos 
pelo acolhimento hospitaleiro de outros marujos amigos de nossa Pátria.
 Estes modestos mensageiros do nosso comércio externo, que atra-
vessam o Atlântico, conscientes do perigo que correm, no fiel desempenho 
de suas obrigações, enfrentando o ataque traiçoeiro dos piratas da guerra, 
sem armamentos eficientes para a represália destes bárbaros atentados 
à nossa soberania e ao nosso pacifismo, merecem a nossa admiração e o 
nosso respeito.
 Ao saírem dos nossos portos, para a aventura das suas travessias 
marítimas, eles não sabem se conseguirão alcançar a terra a que se des-
tinam; a viagem pode acabar após algumas milhas de navegação, com o 
torpedeamento súbito do navio que a empreende, com a angústia de dias 
desesperados em um frágil escaler ao leu das vagas, ou com a morte trá-
gica no seio verde das águas marinhas. Mesmo assim, eles não vacilam, 
não desfalecem, e, à medida que os nossos navios são afundados, outros 
partem carregados de mercadorias, como a desafiar a sanha dos vândalos 
nazistas como a proclamar no planejamento de nossa bandeira, a intrepi-
dez destes aventureiros marítimos, destes heróis anônimos, que levam o 
abraço do Brasil aos povos que lutam contra os tiranos da liberdade.
 Impele-os a mística do dever, esta força ciclópica da disciplina social, 
esta decisão de pagar com o sacrifício, e até com a própria vida, a confian-
ça dos que lhes entregam bens à sua guarda.
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 Eles sabem que na carga dos nossos navios partículas do patrimônio 
nacional, desde a borracha colhida nos seringais amazônicos, pelas mãos 
rudes dos caboclos nortistas, à lã obtida nos pampas do sul, pelo trabalho 
paciente dos gaúchos; desde o cacau que vem das fazendas baianas, ao 
ferro apanhado no solo de Minas Gerais; eles sabem que no bojo de suas 
naves vão produtos que encerram dias, semanas e meses de trabalho de 
nossa gente pacata e laboriosa e que precisam entregá-los aos consumi-
dores, para que não falte o pão na choupana dos lavradores, para que não 
faltem ao Brasil, os recursos indispensáveis à sua restauração econômica.
Soldados da Marinha Mercante Brasileira, que vagais pela amplidão solitá-
ria dos mares, onde quer que vos encontreis, recebei a saudação do Brasil 
enamorado de vossa bravura e do vosso patriotismo!

      __

VIAJARAM OS TRIPULANTES DO ARARAQUARA

 Ontem, pelo trem do horário, com destino à Bahia, viajaram os tri-
pulantes do navio brasileiro Araraquara, torpedeado em nossas costas, no 
mês expirante, pela barbaria totalitária.
 Ao embarque dos oito náufragos tripulantes que dos 73 do referido 
navio escaparam, compareceu, acompanhado dos seus auxiliares, o Dr. 
Carlos Cruz, agente da Cia. Costeira nesta cidade a que pertencia o vapor 
afundado.
 Os náufragos levaram de Sergipe a mais grata impressão e disseram 
que jamais esqueceriam a bondade extrema de sua gente fidalga e hospi-
taleira. 
 Folha da Manhã esteve presente ao embarque dos tripulantes do Ara-
raquara.
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o ESTado dE MaTo GroSSo (MT) – 31.08.1942

NOSSA CONTRIBUIÇÃO

    Archimedes Lima

 Partido do Rio, como um brado de vingança, ecoou rapidamente por 
todo o país, o movimento desencadeado pelos Diários Associados, com a 
colaboração da sua cadeia de rádio, para a aquisição de vários bombardei-
ros para a nossa Força Aérea, os quais terão os nomes dos navios brasi-
leiros barba e traiçoeiramente torpedeados pelos flibusteiros do Eixo e se 
destinam a vingar as inermes vítimas brasileiras daquele nefando atenta-
do.
 As centenas de brasileiros vitimados na espantosa tragédia das costas 
de Sergipe, ao se despedirem para sempre, com um último olhar, do nosso 
pavilhão, estavam certos de que os que ficaram não tardariam em desa-
gravar a bandeira sob cuja proteção navegavam nossos navios.
 E, com efeito, a reação, pronta, eletrizante, que se processou em todo 
o país, àquela selvageria, foi a mais enérgica, a mais viril, a mais indignada 
que se podia esperar.
      __

 Consequência dessa atitude do povo brasileiro, é o movimento popu-
lar objetivando a aquisição dos aviões que serão doados aos nossos bravos 
aviadores da FAB. No Rio, a Rádio Tupi patrocina a coleta de fundos para a 
aquisição do Arará. Na Bahia, se encarrega o povo da compra do Baependi. 
A Sergipe coube doar o Aníbal Benévolo etc.
 Em São Paulo, onde de maneira tão impressionante eclodiu a reação 
do espírito da nossa gente à afronta sofrida pelo Brasil, trabalha-se para a 
compra do Araraquara. A campanha, lançada pela Rádio Tupi de São Pau-
lo, com a colaboração dos diários da cadeia de Assis Chateaubriand, vai 
adiantada, e prossegue ganhando, a cada momento, novas adesões que 
vão acendendo, aqui e ali, novos entusiasmos. 
      __

 Os estudantes desta Capital, que de maneira tão eloquente, têm com-
provado, em todos os momentos de vibração nacional, o seu patriotismo, 
vão secundar o movimento paulista, lançando, também aqui, a campanha 
pró aquisição do Araraquara. Os movimentos de civismo partidos de São 
Paulo, como também outrora os das bandeiras, jamais se detiveram nas 
fronteiras traçadas pelo rio Paraná. Eles sempre se estenderam até nós, 
envolvendo-nos na mesma chama comburente, na mesma cursiva espe-
rança que agita e empolga a alma paulista.
 Os estudantes de Cuiabá já se agitam no sadio entusiasmo de sua 
juventude pela grande causa em torno da qual vibram os bandeirantes. Va-
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mos dar a nossa contribuição a tão bela iniciativa. Seja ela digna de nosso 
civismo, de nossa tradição, de nossa cultura cívica.
 Conclamamos todos os nossos concidadãos para esta cruzada. Mato 
Grosso não há de ser o único Estado onde não ecoe tão bela, tão salutar, 
tão justa campanha.
 A nossa contribuição não desmentirá, estamos certos, a tradição de 
nossa gente.

a noITE (rJ) – 31.08.1942

ESTADO DE GUERRA EM TODO O BRASIL

E OUTRAS IMPORTANTES MEDIDAS DE EMERGÊNCIA EM DECRE-
TOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

 O presidente da República assinou um decreto, declarando o “estado 
de guerra” em todo o território nacional, de acordo com o artigo 74, letra 
K, da Constituição Federal.
 O artigo 74 da Constituição, citado pelo decreto-lei do presidente da 
República que declara o estado de guerra em todo o território nacional de-
termina:
 “Compete privativamente ao presidente da República:
 K) decretar o estado de emergência e o estado de guerra nos termos 
do artigo 186”.
 Dispõe o art. 186:
 “Em caso de ameaça externa ou iminência de perturbações internas, 
ou existência de concerto, plano ou conspiração, tendente a perturbar a 
paz pública, ou pôr em perigo a estrutura das instituições, a segurança 
do Estado ou dos cidadãos, poderá o presidente da República declarar em 
todo o território do país, ou na porção do território particularmente amea-
çada, o estado de emergência.
 Desde que se torne necessário o emprego das forças armadas para a 
defesa do Estado, o presidente da República declarará em todo o território 
nacional, ou em parte dele, o estado de guerra”.
 Os dispositivos constitucionais que se seguem regulam o estado de 
emergência, e o artigo 171 dispõe:
 “Na vigência do estado de guerra, deixará de vigorar a Constituição 
nas partes indicadas pelo presidente da República.”
 O artigo 173 diz que na vigência do estado de guerra motivado por 
conflito com país estrangeiro o presidente da República tem os poderes 
do artigo 186, e os crimes cometidos contra a estrutura das instituições, a 
segurança do Estado e dos cidadãos serão julgados por tribunais militares.
Comentando este artigo, em publicação editada pelo DIP, escreve o Sr. An-
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tônio Filgueira de Almeida: “Provocar a desordem interior quando o país se 
encontra em guerra no exterior – é trair o país, porque isso enfraquece a 
Nação e a coloca na situação de poder ser derrotada pelo inimigo. Em tais 
condições, os que assim procederem serão julgados por tribunais militares, 
para que se lhes aplique a lei marcial com o devido rigor”.

o BraSIl dE hoJE, dE onTEM E dE aManhã 
(rJ) – aGoSTo dE 1942

UNÂNIME A REPULSA DO POVO BRASILEIRO

 Os brasileiros foram surpreendidos, nos primeiros dias da segunda 
quinzena deste mês de agosto com uma notícia terrível: cinco navios nos-
sos – o Baependi, o Aníbal Benévolo, o Araraquara, o Itagiba e o Arará – 
tinham sido afundados, por submarinos, na costa norte da Bahia, entre os 
dias 14 e 16.
 Várias unidades da nossa Marinha Mercante haviam sofrido já sorte 
idêntica. Foram, entretanto, atacadas quando faziam a navegação de longo 
curso. E, conquanto não reconheçamos o direito que se arrogam os corsá-
rios de perturbarem o nosso legítimo comércio com as nações amigas, es-
ses atentados não nos surpreenderam, tão conhecida é a fria maldade com 
que certos povos se atiram contra quem quer que se permita prosseguir o 
intercâmbio com aqueles atingidos pelo seu ódio.
 Mas os torpedeamentos dos cinco navios referidos ocorreram em cir-
cunstâncias bem diversas: todos eles navegavam de porto brasileiro para 
porto brasileiro; a carga dos seus porões era de mercadorias pacíficas e os 
numerosos passageiros que conduziam, inclusive mulheres e crianças, se 
destinavam a labor tranquilo em território nacional, viajando muitos deles 
para o Congresso Eucarístico, então reunido em São Paulo. Certo número 
de militares que se achavam a bordo ia servir nos seus postos normais 
das guarnições do Norte. E todos esses vultosos bens e preciosas vidas 
foram friamente visados, num propósito bestial de destruição, pela arma 
traiçoeira de nações que se dizem civilizadas, com as quais não nos achá-
vamos em estado de beligerância e cujos marinheiros se desonram assim, 
acoitando-se para uma tarefa de assassinos no seio das nossas águas lito-
râneas, a uma distância de milhares de milhas da zona de guerra por eles 
proclamada.
 Divulgados os torpedeamentos em comunicados do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), a consternação do país foi enorme, e da 
América inteira e das nações amigas do resto do mundo logo começaram 
a chegar incontáveis mensagens de pesar, revolta e solidariedade.
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 A reação dos nossos brios foi magnífica. A ferocidade de um povo, 
despeitado com a nossa decidida atitude ao lado das suas vítimas, tenta-
ra ferir-nos, humilhar-nos e intimidarnos. Não obstante, a brutalidade da 
agressão teve justamente o efeito oposto. Se entre os brasileiros havia 
ainda hesitações quando ao caminho tomado, estas se dissiparam instan-
taneamente à explosão dos torpedos do Eixo. E, recalcando a amargura 
pelo sacrifício de tantas existências, a nota que logo predominou nas ma-
nifestações públicas que se verificaram foi a resolução de enfrentarmos o 
inimigo desmascarado com energia e decisão indomáveis, devolvendo-lhe 
golpe por golpe as investidas cruéis.
       __

 A reação popular em face desses ataques à cabotagem nacional foi 
instantânea, manifestando-se a um tempo, em todo o país, à medida que 
ia sendo conhecido o atentado. O movimento se processou sob as formas 
mais diversas, na imprensa, no púlpito, em reuniões privadas, na praça 
pública, e passeatas e comícios, com as mais inequívocas demonstrações 
de solidariedade e confiança levadas às autoridades e representantes do 
Governo. Em circunstanciados despachos dirigidos ao Presidente Getúlio 
Vargas, os interventores federais deram conta dessas provas magníficas da 
vitalidade do povo brasileiro, incapaz, em todos os tempos, de sofrer uma 
afronta aos seus brios sem imediata repulsa.
 Nessas mensagens dos interventores a nota a destacar é a garantia 
de que todos os brasileiros estão dispostos a acatar e cumprir quaisquer 
disposições que o Chefe da Nação haja por bem adotar para ressalva da 
nossa soberania e do nosso patrimônio tão duramente atingido. Com uma 
unanimidade impressionante o povo brasileiro reclamava em uníssono, dos 
setores mais afastados, o revide que as circunstâncias ditavam como um 
imperativo da honra nacional.
 E a conclusão a tirar desses fatos é realmente confortadora: a Nação, 
desprezando as ameaças do inimigo que lhe batia às portas, dispunha-se a 
enfrentá-lo com absoluta confiança em si mesmo e no estadista colocado à 
frente dos seus destinos. Nunca um homem público, responsável pelo Go-
verno do Brasil, teve diante de si problemas mais graves, que envolvessem 
o nosso próprio futuro de povo independente. Se é verdade que participa-
mos da Grande Guerra, acontece, por outro lado, que na atual os nossos 
adversários têm um poderio muito maior e estendem a sua pirataria até as 
águas do Atlântico Sul. E, no entanto, o povo permanece firme, decidido, 
seguro de que a sua sorte está em suas mãos. Isso se evidencia de ma-
neira eloquente de todos os despachos chegados à capital do país, com o 
relato do que se passou após o brutal atentado, sem uma nota divergente 
na conduta geral do povo brasileiro.

       __
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O ESTADO DE BELIGERÂNCIA

 O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) vulgarizou, a 22 do 
corrente, a seguinte nota:
 “O Sr. presidente da República reuniu hoje o Ministério, tendo compa-
recido todos os ministros. Diante da comprovação dos atos de guerra con-
tra a nossa soberania, foi reconhecida a situação de beligerância entre o 
Brasil e as nações agressoras – Alemanha e Itália. Em consequência, expe-
diram-se por via diplomática as devidas comunicações àqueles dois países. 
Examinaram-se, em seguida, diversas providências atinentes à situação, 
ficando os ministros incumbidos de preparar os atos necessários. Resolveu 
ainda o Sr. Presidente da República que o Ministério, daqui por diante, se 
reúna semanalmente para assentar outras medidas exigidas pelas circuns-
tâncias”.
 Foi assim que a Nação teve conhecimento do estado de beligerância 
com a Itália e a Alemanha. A notícia, rapidamente propagada, foi recebida 
sem surpresa, antes com desafogo e satisfação, inevitável epílogo que era 
de uma série de acontecimentos caracterizados pela fria e tranquila delibe-
ração do Eixo em atingir-nos.
 A comunicação feita àqueles países, de que logo o público se inteirou, 
detalhava claramente fatos e circunstâncias. Frisamos a orientação paci-
fista sempre mantida na política internacional, de que não nos afastamos, 
mesmo quando, depois das declarações de solidariedade firmadas nas qua-
tro últimas conferências pan-americanas, se verificou o atentado do Japão 
contra os Estados Unidos. Isso, não obstante, os submarinos alemães ata-
caram e afundaram sem prévio aviso navios brasileiros, empregados no 
nosso intercâmbio dentro dos limites do Mar Continental – atos estes fran-
camente hostis, contra os quais nos limitamos a protestar. E, todavia, nada 
valeram ainda essas inequívocas provas de tolerância e intenções pacíficas. 
Os ataques culminaram com o torpedeamento de cinco novas unidades de 
carga e passageiros da nossa frota empenhada na cabotagem, infringindo 
o agressor as normas do Direito Internacional e os mais comezinhos prin-
cípios de humanidade. Tratava-se, caracteristicamente, de atos de guerra, 
que a Alemanha e a Itália cometiam contra o Brasil, criando uma situação 
de beligerância que éramos obrigados a reconhecer na defesa da nossa 
dignidade, da nossa soberania, da nossa segurança e na da América, e a 
repelir na medida das nossas forças.
 O tom firme e sereno com que foi redigido documento, a clareza da 
exposição e a lógica irrespondível dos argumentos produziram no públi-
co a mais funda impressão. Ingressávamos, assim, na guerra, de cabeça 
erguida, certos de bater-nos por uma boa causa e revelando de maneira 
eloquente, perante o mundo, a sua soberana razão e justiça.

       __
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A SAUDAÇÃO DO MARECHAL MARSHALL

 Entre as manifestações mais significativas provocadas pela entrada 
do Brasil na guerra, conta-se a do chefe do Estado Maior do Exército dos 
Estados Unidos, general George Marshall. Trata-se de um ilustre soldado, 
de renome mundial e que goza, em particular, de grande prestígio em toda 
a América, não só pela sua cultura específica, como pela sua virtude de 
chefe esclarecido e enérgico.
 O general norte-americano saudou-nos a 26 de agosto, por ocasião 
da primeira reunião da Comissão Brasileiro-Norte-americana de Defesa, 
realizada em Washington, após o estado de beligerância. Encerrados os 
trabalhos, houve um almoço, durante o qual os representantes brasilei-
ros foram cercados das mais desvanecedoras atenções por parte dos seus 
colegas norte-americanos. O general Marshall, velho amigo do Brasil, de 
quem já tivemos, há três anos, demorada visita, pronunciou vibrante dis-
curso, no qual pôs em relevo a significação da entrada do Brasil no conflito 
atual junto às forças que combatem em prol da liberdade, do direito e da 
justiça.
 À certa altura de sua bela oração, evocou a figura do patrono do 
Exército do Brasil e disse: “Caxias se opôs à ilegalidade e à injustiça. O 
progresso era o seu aliado; a opressão, o seu maior inimigo. A sua bravura 
no campo de batalha foi uma inspiração para o seu povo por cerca de um 
século. A coragem e a plenitude de recursos que caracterizaram a sua vida 
se exemplificam milhares de vezes quando os seus compatriotas se juntam 
às nações unidas na luta atual”.
 “A carreira de Caxias” – continua o general Marshall – “é a nossa 
herança tanto quanto a vossa”. Saudava, pois, os continuadores dessa 
tradição de nobreza e heroísmo, em nome do Exército de seu país. Os nor-
te-americanos sentiam-se estimulados e honrados ao terem como aliados, 
pela segunda vez numa geração, os brasileiros, obrigados a empenhar-se, 
como eles, numa rude luta. Ombro a ombro, uns e outros cumpririam o 
supremo dever de esmagar um inimigo que abolia os governos livres. E 
concluiu: “O triunfo é tão inevitável como o nascer do sol.”
 As palavras do general Marshall tiveram larga repercussão não só 
no seio das classes armadas, mas em todas as camadas sociais do Brasil, 
onde ecoaram como uma prova a mais dos indissolúveis vínculos que nos 
unem à grande Nação do Norte.
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OS PORTUGUESES DO BRASIL

 Não surpreendeu, não podia surpreender a ninguém a atitude da co-
lônia lusitana solidarizando-se irrestritamente com o Brasil na luta em que 
este decidiu empenhar-se para defender a sua dignidade e combater os 
inimigos da civilização.
 Os portugueses não são considerados estrangeiros em nossa terra. A 
sua raça é a nossa raça, o seu sangue é o nosso sangue. São nossos irmãos 
pela identidade étnica, pelo espírito, pelo sentimento, pelos costumes. Por 
isso mesmo aqui se fixam e trabalham com o mais perfeito senso da ordem 
e a mais sincera dedicação ao nosso país, radicando-se na vida brasileira, 
confundindo-se com os brasileiros, e com os brasileiros fraternizando nas 
horas boas e más.
 Era, portanto, de esperar esse belo movimento da grande alma portu-
guesa, dando-nos o mais profundo testemunho do seu afeto e a expressão 
mais calorosa do seu apoio, por entre expansões que nesta capital culmi-
naram com uma eloquente e memorável manifestação pública de protesto 
contra o covarde atentado que os corsários do Eixo praticaram, afundando 
vários dos nossos navios em pacífica navegação de cabotagem. Foi de fato, 
uma reunião de esplendente cunho cívico a realizada no Gabinete Portu-
guês de Leitura, onde os filhos do velho e glorioso Portugal exprimiram a 
sua repulsa aos agressores e traçaram as normas da sua cooperação, em 
todo e qualquer terreno, com o povo a que fervorosamente se vinculam, 
com a pátria que amam como sua pátria. Milhares de vozes de portugueses 
de todas as classes, inclusive numerosas famílias, dentro e fora do edifício 
da tradicional associação, ovacionaram com entusiasmo o Brasil e o Presi-
dente Getúlio Vargas.
 À frente da magnífica solenidade, o presidente da Federação das As-
sociações Portuguesas recordou as seguintes palavras que proferira em 
reunião anterior: “Quando o Brasil precisar, os portugueses aqui radicados 
não faltarão a prestar-lhe todo o apoio moral e material que lhes for pos-
sível”. Diversos outros oradores, sob ruidosíssimos aplausos, tiveram ar-
dentes demonstrações de amor ao Brasil e de condenação à selvajaria dos 
totalitários.
 A mensagem ao Chefe do Governo, então votada por aclamações deli-
rantes, dizia que, interpretando o sentir de todos os portugueses do Brasil; 
considerando os estreitos laços de amizade que os prendem à nossa terra; 
considerando que entre os soldados que têm o nobre dever de defender a 
honra e a independência do nosso país, em face dos inomináveis atenta-
dos à soberania nacional, estão os seus filhos, sendo assim chamado o seu 
próprio sangue ao sacrifício pelos sagrados interesses da nação, afirmava a 
S. Exa. a sua inteira solidariedade e a certeza de que eles estavam prontos 
a cumprir todos os seus deveres para com a Pátria brasileira, lealmente, 
como e onde se fizesse necessário.
 Posteriormente, em entendimentos entre os líderes da colônia e as 
nossas autoridades, ficou assente que ela entraria na mobilização econô-
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mica. E a sua arregimentação para tal fim, feita em postos onde os por-
tugueses se inscreviam, foi mais uma prova da sua união integral com os 
brasileiros. Comovia ver, no ato da inscrição, muitos que não tinham pro-
fissão industrial fazerem questão de acentuar que se apresentavam para o 
que fossem designados.
 Contamos, assim, com os portugueses do Brasil. Estão ao nosso lado 
em qualquer emergência. São nossos irmãos.   

Folha da Manhã (SE) – 01.09.1942 

CAMPANHA PATROCINADA PELA FOLHA

AVIÃO PARA SERGIPE

 Importância inicial arrecadada: 6.000$000

 Ninguém pode mais pôr em dúvida o valor, a utilidade e a necessidade 
da arma aérea em nossos dias. Quem acompanhou a guerra civil espanho-
la, a campanha na Polônia e na França, o ataque à Inglaterra e as atuais 
batalhas no imenso território russo, sabe ao vivo o que representa uma 
poderosa aviação para um povo em luta.
 Desde que o Brasil entrou em estado de beligerância, pensava esta 
Folha iniciar uma campanha em prol de nossa aviação naval. Seria uma 
campanha nobre e que, de certo contaria com o apoio das autoridades e 
do povo em geral.
 Ao encontro dessa nossa aspiração vem agora, Sua Exa., o interven-
tor federal em Sergipe, coronel Augusto Maynard Gomes, com o ofício que 
abaixo transcrevemos.
 Partiu a iniciativa do Sr. José Couto Faria, antigo comerciante dos mais 
destacados de nossa praça, português de nascimento mas perfeitamente 
integrado em nossa vida de povo. Em carta dirigida a S. Exa. o Sr. Inter-
ventor sugeriu a campanha encaminhando logo, para iniciá-la, um cheque 
no valor de Rs 2:000$000.

A FOLHA INICIA

 Iniciamos, pois, em nossa edição de hoje essa “nobilitante campa-
nha” visando a aquisição de um aparelho de treinamento avançado para o 
nosso Estado.
 Terá esse avião o nome de “ANÍBAL BENÉVOLO”, indicação que foi 
também apresentada pelo Sr. José Couto Faria.
 Lançando, por nossas colunas, uma campanha que surge com tão 
altos patrocinadores, levamos ao conhecimento do público sergipano que 
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a ela já aderiram os senhores Peixoto Gonçalves & Cia. e a Fábrica de Te-
cidos Sergipe Industrial, de Cruz & Cia. com a elevada importância de Rs. 
2.000$000 cada uma dessas firmas, elevando-se assim, a Rs. 6.000$000 
a quantia inicial arrecadada.
 Fazemos aqui, ao começarmos este mês de setembro, já em pleno 
Estado de Guerra, um apelo patriótico a todos os sergipanos no sentido de 
que contribuam para a consecução do grandioso objetivo da campanha.
 Que contribuam com entusiasmo, com largueza, com presteza, com 
prontidão. A Pátria que vai beneficiar desse gesto de desprendimento e de 
alta compreensão do momento que atravessamos, a Pátria a todos retri-
buirá quando vitoriosa, após a guerra, lembrar aos pósteros os nomes dos 
que não mediram sacrifícios.
       __

O BRASIL ACEITOU O DESAFIO
(Reportagem da União Brasileira de Imprensa)

 O Brasil não correu atrás da guerra. Toda a sua história há uma afir-
mação constante de serenidade, pacifismo, compreensão das realidades, 
renúncia, arbitragens. Os acordos nunca estiveram fora dos nossos intui-
tos, à margem das nossas cogitações. No decorrer da nossa existência 
política, da nossa vida de povo independente, aceitamos entendimentos e 
entramos em confabulações inteligentes, demonstrando o grau da nossa 
civilização e da nossa cultura.
 Mas se na nossa história não há o exemplo de uma provocação, de 
um ato de desrespeito à honra e à soberania dos outros povos, de uma ati-
tude indefensável, à luz do direito internacional, não há também o indício 
sequer de um recuo menos digno, de um gesto que possa ser interpretado 
como uma covarde evasão diante do perigo e da morte.

CorrEIo PaUlISTano (SP) – 05.09.1942

EM SUFRÁGIO DAS ALMAS DAS VÍTIMAS DO 
TORPEDEAMENTO DO BAEPENDI

RIO, 4 – Foi celebrada na manhã de hoje, na Candelária e por iniciativa 
do almirante Milcíades Portela, comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, 
missa em sufrágio das almas dos fuzileiros vítimas do torpedeamento do 
Baependi.
 O templo esteve repleto, notando-se entre as pessoas que assistiram 
a esse ato religioso, o ministro Aristides Guilhen, os almirantes Vieira de 
Melo, Durval de Oliveira Teixeira, Pereira das Neves, Guilherme Rieckem e 
Mario Hecsher, o capitão-de-mar-e-guerra, Elmory Eldrige, chefe da Mis-
são Naval Norte-Americana, representantes de autoridades e pessoas das 
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famílias das vítimas. Grande número de fuzileiros expressava o pesar da 
brilhante corporação pelo desaparecimento dos companheiros.

MonITor MInEIro (MG) – 06.09.1942

O COMÉRCIO MINEIRO CONTRIBUINDO PARA A DEFESA 
NACIONAL

Doações para compra do avião “Aníbal Benévolo” 

Apelo ao comércio do interior do Estado

 A Secretaria da Federação do Comércio de Minas Gerais recebemos a 
seguinte nota:
 “As entidades das classes produtoras do Estado, sediadas em Belo 
Horizonte, assumiram o compromisso de doar à defesa nacional o avião 
Aníbal Benévolo, assim chamado em homenagem à memória dos nossos 
patrícios passageiros daquele navio de nossa Marinha Mercante, afundado 
pela fúria da agressão totalitária, nas costas da Bahia, em 17 de agosto.
Foram cinco as unidades mercantes então afundadas, e cinco estados da 
Federação, em revide ao golpe brutal, decidiram doar ao Ministério da Ae-
ronáutica cinco aviões de patrulhamento, de elevado custo, com os quais os 
valorosos pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB) policiarão o nosso imenso 
litoral.
 A Minas Gerais, por intermédio de suas forças de produção, coube a 
honrosa tarefa de doar o avião que tomará o nome de “Aníbal Benévolo”, 
também afundado.
 As primeiras subscrições já ultrapassaram a uma centena de contos 
de réis, e, agora, a Federação do Comércio de Minas Gerais dirige um em-
penhado apelo aos senhores comerciantes do interior do Estado, no sen-
tido de também cooperarem, com qualquer donativo e de qualquer valor, 
para tão oportuno empreendimento, que visa dar às nossas forças aéreas 
mais um aparelho para a nossa defesa.
 Os comerciantes que quiserem contribuir poderão enviar os seus do-
nativos para a Federação do Comércio de Minas Gerais, Rua Rio de Janeiro, 
339, Belo Horizonte, em selos postais ou em dinheiro, donativos esses que 
poderão ser de qualquer valor, a partir de 5$000.
 Encarece, entretanto, a Federação a urgência do movimento por isso 
que, já estando o Brasil em guerra, precisa o quanto antes, de receber os 
recursos necessários à defesa nacional e, com a mesma urgência, de apa-
relhar as forças armadas nacionais”.
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GazETa dE noTÍCIaS (rJ) – 08.09.1942

O ÊXITO DAS CAMPANHAS PATRIÓTICAS EM SERGIPE

Todas as classes populares estão prestando às mesmas sua adesão

ARACAJU, 7 (A. N.) – As patrióticas campanhas promovidas pelos jornais 
desta capital continuam recebendo a adesão irrestrita de todas as classes 
do Estado. A subscrição aberta pelo jornal O Correio, em favor das forças 
armadas, sediadas aqui, atinge excelentes resultados. A campanha do Ser-
gipe Jornal, em benefício das vítimas sergipanas dos torpedeamentos dos 
nossos navios mercantes, atinge até agora a soma de 31 contos. A campa-
nha do jornal Folha da Manhã, para a aquisição do avião “Aníbal Benévolo”, 
monta até agora a 26 contos. Todos os núcleos municipais da Legião Bra-
sileira de Assistência, sob a direção geral nesse Estado da esposa do Inter-
ventor Maynard, já foram organizados. A população sergipana recebeu o 
grande movimento com vibrantes manifestações de apoio.

a Manhã (rJ) – 09.09.1942

EMOCIONANTE GESTO DE UM PAI QUE 
PERDEU O FILHO NO BAEPENDI

 O Dr. José Gervásio de Amorim Garcia Junior, engenheiro civil do De-
partamento de Portos, pai do Dr. Renato de Amorim Garcia, que morreu no 
torpedeamento do Baependi juntamente com sua senhora, dona Silvia de 
Amorim Garcia, dirigiu ao Sr. Presidente da República, a seguinte carta:
 “Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1942.
 Sr. Presidente da República, Dr. Getúlio Vargas – Palácio Guanabara – 
Rio.
 Ferido no coração pelo massacre cruel de meus dois filhos, o Dr. Re-
nato de Amorim Garcia e Silvia de Amorim Garcia, sua senhora, ambos 
assassinados pelo torpedeamento covarde do Baependi, junto à costa bra-
sileira, quando viajavam para Pernambuco, no desempenho de alta função 
científica oficial, venho pedir a V. Exa. que me conceda o direito da troca 
daquele soldado certo do Brasil, pela minha pessoa de pai e cidadão que 
ora roga um posto onde de armas na mão possa defender os outros pais 
brasileiros de golpe tão desumano quanto covarde. Devo dizer a V. Exa. 
que não escolho nem determino o posto que espero senão que este seja 
o de maior perigo, onde assim eu possa servir à minha Pátria e honrar a 
memória dos filhos tão dignos que acabam de ser imolados pelo inimigo 
comum.
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 Aguardando a decisão de V. Exa. como uma verdadeira mercê, única 
que solicito como pai brasileiro, subscrevo-me mui respeitosamente. – Dr. 
José Gervásio de Amorim Garcia Junior, engenheiro civil do Departamento 
de Portos, residente na rua Aníbal Mendonça, 40 – Ipanema, nesta capital”.
      __

O CORONEL PENEDO PEDRA APRESENTOU-SE 
PARA SERVIR AO EXÉRCITO

 Entre as inúmeras pessoas que continuam se apresentando ao minis-
tério da Guerra para oferecer seus serviços ao Exército, esteve ontem, no 
gabinete do ministro, o coronel Penedo Pedra, há pouco transferido para a 
reserva. O coronel Penedo Pedra foi recebido pelo coronel Caldas, chefe do 
gabinete do titular da Guerra, a quem manifestou os seus desejos de servir 
ativamente ao Exército nesta hora grave da nossa história.

dIÁrIo dE noTÍCIaS (rJ) – 11.09.1942

SERGIPE

ANGARIANDO MEIOS PARA A LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA

ARACAJU, 10 (Agência Nacional) – O núcleo local da Legião Brasileira de 
Assistência, sob a direção da esposa do interventor Maynard Gomes, está 
desenvolvendo em todo o Estado uma campanha eficiente no sentido de 
angariar meios destinados à sua finalidade. Ontem, realizou-se, em be-
nefício dos respectivos cofres, um festival artístico no Cineteatro Rex, que 
obteve grande êxito.

CarIoCa (rJ) – 12.09.1942

SENHORA GILBERTO DE ANDRADE

 Entre as famílias brasileiras atingidas pelo brutal e desumano torpe-
deamento de nossos vapores, figura a do Dr. Gilberto de Andrade, diretor 
da Rádio Nacional e procurador do Tribunal de Segurança, pessoa do mais 
alto destaque em nossos círculos sociais e justamente considerado pelas 
grandes e nobres qualidades de que é possuidor. A senhora Virgínia Auto 
de Andrade, esposa do Dr. Gilberto de Andrade, era passageira do Arara-
quara, quando a sanha dos assassinos que assaltaram de tocaia os nossos 
mares dirigiu contra aquela unidade mercante a ação traidora do subma-
rino. O navio afundou nas trágicas circunstâncias que se acham no pleno 
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domínio público, assim perdendo a sua vida aquela ilustre dama brasileira.
 Pessoalmente e por cartas, cartões e telegramas, o Dr. Gilberto de 
Andrade tem recebido de todos os pontos do país as mais eloquentes e 
sentidas demonstrações de solidariedade neste transe doloroso de sua 
existência que ele atravessa com o coração amargurado e fazendo prova 
de uma energia moral digna da firmeza de caráter e da elevação de sen-
timentos de um homem que possui no seu mais alto grau as mais nobres 
qualidades que podem elevar uma pessoa.
 Ao Dr. Gilberto de Andrade, de cuja amizade todos, nesta casa, se 
desvanecem, a CARIOCA apresenta a sincera expressão de seu pesar, ir-
manando-se com ele no golpe que lhe foi vibrado pela covardia e pela de-
sumanidade do inimigo comum de nossa Pátria.

a noITE (rJ) –12.09.1942

DALMO DE MEDEIROS E JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA
     (Vítimas do torpedeamento do vapor nacional Baependi)

 A Diretoria, Gerência, auxiliares e operários da Companhia de Fiação 
e Tecidos Confiança Industrial compartilhando com profundo pesar pelo 
desaparecimento, no cumprimento do dever militar, de seus auxiliares e 
companheiros, Dalmo de Medeiros e José Teixeira de Souza, vítimas do 
bárbaro torpedeamento do vapor nacional Baependi, levado a efeito pelos 
inimigos do Brasil, mandarão celebrar missa em intenção de suas almas, 
às 9 e meia do dia 13 do mês corrente, no altar da matriz de Nossa Senho-
ra de Lourdes em Vila Isabel.
 Para esse ato convidamos todos os parentes e amigos desses nossos 
auxiliares e companheiros de trabalho.

Folha da Manhã (SE) – 12.09.42

CAMPANHA PATROCINADA PELA FOLHA
PRO-AQUISIÇÃO DO AVIÃO “ANÍBAL BENÉVOLO”

 Qual a situação atual do Brasil em face dos acontecimentos? Dito em 
palavras fidelíssimas o Dr. Getúlio Vargas, no seu discurso de 7 de setem-
bro. Ei-las: – “A frente interna, coesa e de armadas prontas a repelir qual-
quer golpe, tudo isto constitui o magnífico espetáculo da vida brasileira, 
neste momento grave da nacionalidade”.



227

 Esse espetáculo animador deve ser mantido a todo custo. E, cremos, 
Sergipe saberá manter-se à altura do momento brasileiro. Estamos coesos, 
decididos, dispostos a vencer.
 Daí o êxito notável desta campanha. Daí as perspectivas que se nos 
abrem diante dos olhos. Afinal de contas, qual seria o sergipano que, con-
vidado a colaborar nesta campanha, teria a deselegância impatriótica de 
ser recusar???
 Posição monetária da campanha
 Sr. José Couto Faria 2:000$000
 Srs. Peixoto Gonçalves & Cia. 2:000$000
 Srs. Cruz & Cia. 2:000$000
 Pedro Amado & Cia (Fábrica S. Cristóvão) 2:000$000
 Ribeiro Chaves & Cia. (Fábrica Confiança) 2:000$000
 Ginásio N. Senhora de Lourdes 2:000$000
 Cia. Industrial de Estância 2:000$000
 Semião Machado 7 Cia. 1:000$000
 Teixeira Chaves & Cia. 500$000
 Aguiar Irmãos 500$000
 Leite Vieira & Cia. 2:000$000
 Jonas da Silva Amaral 500$000
 Empregados da Cerâmica S. Cruz 40$000
 Justino Dantas 200$000
 Irmãos Brito 20$000
 Gonçalo Rolemberg Prado 2:500$000
 Cia. Industrial de Aracaju S/A 1:000$000
 Banco Mercantil Sergipense S/A 2:000$000
 Fontes Irmãos & Cia. 200$000
 Vasconcelos Junior & Cia. 200$000
 Banco Rezende Leite S/A 500$000
 Vieira, Garcez & Cia. 200$000
 Dantas & Krauss  200$000
 Profs. da E. de Comércio “Conselheiro Orlando”  1:000$000
 Teotônio Mesquita 200$000
 Dr. Augusto Vitor de Matos 500$000
 Educandário Jackson de Figueiredo  157$000
 Sabino Ribeiro & Cia. 1:000$000
 Britos & Cia. 2:000$000
 Edgar Chagas 200$000
 Vieira, Sampaio & Cia 500$000
 Auxiliares do Armazém Entreposto 85$000
 José Oliveira Filho 30$000
 Aderbal Teixeira 40$000
 Teodulo Cruz & Cia. 100$000
 (...)
 Elias Roliman 20$000
 Florentino 20$000
 João Alves Carvalho 50$000
 (...)
 Total atual R$ 34:102$000

 *Total arrecado até novembro de 1942
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dIÁrIo CarIoCa (rJ) – 13.09.1942

TODA A RENDA DO JOGO PALESTRA X S. PAULO
DESTINADA ÀS VÍTIMAS DOS TORPEDEAMENTOS 

Louvável decisão dos líderes do Campeonato Paulista

S. PAULO, 2 (A. N.) – A Sociedade Esportiva Palestra de S. Paulo de há 
muito que se integrou, decididamente, nos círculos daquelas entidades que 
praticam o esporte, visando única e exclusivamente o bem de S. Paulo e 
do Brasil.
 O líder do campeonato paulista participou à imprensa paulistana que 
havia deliberado, conjuntamente com o São Paulo F. C. oferecer toda a 
renda líquida do jogo a realizar-se no dia 20 do corrente às famílias das 
vítimas do bárbaro torpedeamento dos nossos navios.
 Dessa forma, cada clube, no mínimo, oferecerá cerca de oitenta con-
tos líquidos, posto que é prevista uma renda de duzentos contos.

dIÁrIo CarIoCa (rJ) – 15.09.1942

OS QUISLINGS EM AÇÃO

 Foram presos no Maranhão vários funcionários públicos e professores 
integralistas que estavam traindo o Brasil. Esse fato veio demonstrar, ainda 
uma vez, que o povo está com inteira razão quando pede ao governo um 
expurgo nas repartições oficiais. É mais do que abuso, constitui verdadeiro 
desaforo a conduta de certos servidores do Estado neste momento decisivo 
para o país, o continente e o mundo. O sacrifício dos marítimos brasileiros, 
o sangue das nossas vítimas, o penoso esforço de guerra que impõe res-
trições a toda a nação, a afronta à nossa soberania, a violação de direitos 
que nos sãos sagrados, todos os prejuízos materiais, todos os danos mo-
rais, todos os atentados contra as nossas liberdades e a nossa honra não 
conseguiram impressionar os réprobos, os miseráveis quislings nacionais 
que teimam em entregar a pátria à escravidão totalitária.
 Nada justifica a atitude desses traidores. Estão a serviço do inimigo. 
E, assim, precisam ser tratados com inflexível rigor. A demissão será uma 
penalidade muito benigna. Os crimes de lesa-pátria, em toda a parte, são 
punidos de modo inexorável, desde a prisão perpétua e galés até a pena 
de morte.
 Por que admitir tolerância em face da traição? Parece-nos que qual-
quer transigência importará em cumplicidade. Urge, pois, uma ação drásti-
ca que sirva de exemplo. A guerra deve começar pela destruição do inimigo 
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interno. E eles aí estão, bem nutridos e felizes, alguns recebendo mesmo 
quatro contos de réis por mês do nosso sobrecarregado Tesouro...

A ESPIONAGEM NOS HOTÉIS E RESTAURANTES

 Os garçons brasileiros estão pedindo às autoridades o afastamento 
dos elementos fascistas e nazistas dos serviços de hotéis, restaurantes e 
similares. Como ninguém desconhece, os trabalhos no chamado complexo 
da hospitalidade estão confiados a estrangeiros, na sua grande maioria 
naturais dos países do Eixo. E o pior é que os chefes do pessoal hoteleiro, 
inclusive os porteiros, são geralmente súditos da Alemanha e da Itália.
 A espionagem recorre a essa gente porque nas refeições é comum 
falar-se livremente, despreocupadamente. O agente secreto, enquanto 
serve ao freguês ou aguarda ordens próximo à mesa, encontra excelente 
oportunidade para ouvir as palestras, colhendo, muita vez, preciosas infor-
mações. Muitos segredos são assim revelados ao inimigo.
 Os empregados brasileiros no comércio hoteleiro apresentam os mo-
tivos acima expostos para justificar o movimento que realizam contra os 
profissionais de nacionalidade alemã e italiana. Convenhamos que essas 
alegações são dignas do maior interesse, merecendo cuidadoso estudo por 
parte da polícia. 
 Os hotéis e restaurantes são naturalmente visados pelos espiões e 
seus comparsas. É que nesses locais sempre conseguem eles valiosos in-
formes para o inimigo.
 Aguardemos, pois, as providências das autoridades sobre o assunto, 
na certeza de que o perigo será afastado com a urgência necessária.
      __

OS PORTUGUESES SEMPRE ESTIVERAM COM O BRASIL

REAFIRMADA PELO EMBAIXADOR DE PORTUGAL A SOLIDARIEDADE 
DO POVO LUSITANO COM O NOSSO PAÍS – O DISCURSO PRONUN-
CIADO NO LICEU LITERÁRIO PORTUGUÊS

 Desde a primeira hora em que o Brasil reconheceu o estado de guerra 
com a Alemanha e a Itália, em consequência do bárbaro torpedeamento de 
cinco de nossos navios costeiros, a solidariedade portuguesa fez-se sentir, 
não apenas através do telegrama do presidente Carmona ao presidente 
Getúlio Vargas, da nota do governo português ao governo brasileiro, redi-
gida nos termos mais carinhosos, e dos sentimentos expressados pelo em-
baixador de Portugal, ao responder a comunicação do Itamarati sobre os 
criminosos torpedeamentos, mas nas grandiosas manifestações da colônia 
portuguesa desta capital e dos Estados.
 No discurso que pronunciou, há pouco, no estádio do Vasco da Gama, 
o embaixador Martinho Nobre de Melo teve ocasião também de definir o 
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sentido dessa solidariedade, dizendo que ela é “uma consequência e uma 
imposição dos laços históricos que prendem os dois povos lusíadas” e de 
declarar que, haja o que houver, “o Brasil e Portugal jamais poderão en-
contrar-se em campos opostos”. E falando, agora, na solenidade comemo-
rativa do 74º aniversário do Liceu Literário Português, o representante de 
Portugal reafirmou em termos eloquentes e solidariedade portuguesa, que 
nunca faltou nem faltará ao Brasil.
 Eis o discurso pronunciado pelo ilustre diplomata:
 “Um orador brasileiro, dos mais autorizados e proeminentes, discur-
sando uma vez neste recinto proclamou que “esta casa é uma casa de bra-
sileiros justamente porque fundada e construída por portuguesas”. Eis uma 
feliz sentença que merece ser recordada e revivida na sessão comemora-
tiva do septuagésimo quarto aniversário do Liceu Literário Português. Ela 
exprime o grau de afeto e de solidariedade familiar, que reina e se cultua 
em todas as instituições portugueses do Brasil para com a pátria hospita-
leira e seus filhos.
 Mas não é tudo: ela explica e exemplifica ainda o fervor, a exaltada 
emoção com que todos os portugueses, nesta hora amarga e solene, estão 
acorrendo a oferecer o inestimável conforto da sua espontânea fraternida-
de aos corações brasileiros sentidos e perplexos, mas repletos de esperan-
ça e alentados para as fulgidas batalhadas do aço, do fogo, e do ar, com a 
memória histórica dos grandes feitos da sua raça lusíada e com a benção 
multissecular dos nossos grandes mortos!
 Aqui estamos hoje, mais uma vez, portugueses e brasileiros, vibrando 
da mesma fraterna comoção, e não por havermos inventado engenhosa-
mente esta oportunidade, não por havermos improvisado uma providencial 
manifestação de momento... mas porque foi sempre assim!
Há dez anos que venho assistindo às comemorações cívicas, às reuniões 
sociais, às festas íntimas dos gabinetes e Liceus portugueses, das Câmaras 
e Associações lusas do Brasil, em suma, dos lares brasileiros fundados e 
construídos por português. E nunca ouvi uma outra voz do que esta; nun-
ca até mim chegou o eco, a vibração, a mais flébil, levíssima ou longínqua 
ressonância dum outro palpitar, que não o do amor profundo dos portugue-
ses por esta sua amorável segunda pátria de eleição e do coração!
 Este, senhores, foi o clima que vim encontrar entre os nossos patrí-
cios! Esta, a linguagem em que os tenho ouvido falar e segredar! E quem 
me negará aí que esta haja sido também a constante atmosfera em que 
eu próprio, despido dos formalismos oficiais, tenho vivido desde o primeiro 
momento, para logo aclimatado e enraizado, como todos os mais? Quem 
me negará que essa tem sido a mesma clara e forte linguagem em que 
sempre me hei exprimido, escrito ou perorado sem um intervalo, sem um 
parêntesis, sem um colapso, por toda uma longa década de serviços à cau-
sa da aproximação luso-brasileira?!
 Outro teria porventura de inventar agora, para a ocasião, o seu novo 
vocabulário. O meu, de que vos falo, está aí: em todos os meus discursos, 
em todas as minhas conferências, em todos os livros que escrevi e publi-
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quei no Brasil. Aliás, acrescento desde já que nada disto, nem as atitudes 
dos portugueses do Brasil para com este país e seus naturais nem as mi-
nhas próprias nem mesmo as dos nossos governantes têm qualquer coisa 
de extraordinário.
 Pois não o explicou, esgotando a matéria numa só frase, o eminente 
senhor Dr. Getúlio Vargas quando relembrou há poucos dias que “nada do 
que respeita ao Brasil é indiferente aos portugueses, como nada do que diz 
respeito a Portugal é indiferente aos brasileiros”?  
 Palavras excelentes que por si só justificariam toda a fraterna solida-
riedade que foram levar ao Guanabara e oferecer ao grande chefe do povo 
e da juventude do Brasil, em nome de todos os portugueses domiciliados 
no país, os seus maiorais e naturais condutores.
 E quando elas não bastassem, como hesitar e tergiversar, perante a 
magnífica proclamação cívica por Sua Excelência proferida na “Hora da In-
dependência” no estádio “Vasco da Gama”?
 Habituado a ler e meditar longamente os discursos e palavras de or-
dem do ilustre presidente, foi com o mesmo método e empenho que abor-
dei a sua última oração. E, sé é possível falar-se de entusiasmo refletido, 
eis o sentimento que me impede nesta hora a declarar quanto conforto 
d’alma me trouxe, e não deixará seguramente de trazer a todos os verda-
deiros amigos do Brasil, e ver erguer-se, por entre os clamores diversos 
das Nações e das plebes alvoroçadas, uma voz tão límpida, tão grave e tão 
sábia!
 Os portugueses, que ainda veem na dignidade da inteligência, na pe-
renidade dos valores morais do cristianismo e nos altos destinos da raça 
que deu ao Mundo os dois impérios da língua camoniana, louvar-se-ão 
antes de mais na clarividência, na segurança, no firma orgulho racial, com 
que este benquisto homem de Estado da América, na justa previsão das 
“consequências da luta” desde já reclama para o Brasil “povo jovem, de 
estrutura social plástica, rico de possibilidades e com uma formação de 
equilíbrio adaptável a todas as transformações” o direito de “colaborar nas 
renovações de ordem política e econômica que resultarem desse tremendo 
choque de poderios, mentalidades e culturas”.
 Nesta futura frente de paz, do trabalho e da justiça social, princi-
palmente, terão de fato muitas lições a ministrar aos mais, os dois povos 
irmãos que a tempo souberam descobrir, a caminho da era nova, o seu 
próprio rumo e reconstruir com os velhos materiais da sua história e dos 
seus tesouros nativos, as respectivas instituições!
 Senhores! O ilustre escritor e orador Dr. Rodrigo Otávio Filho refe-
riu-se largamente à senhora dona Darci Vargas, que vem de assumir a 
responsabilidade de um novo sacrifício, uma nova cruzada, em defesa dos 
lares brasileiros e da integridade da Pátria. A sua presidência e as suas 
já febricitantes atividades na Legião Brasileira de Assistência constituem 
mais uma pública demonstração de como a mulher brasileira continua a 
compreender que nada se pode construir de perdurável sem o amor! É que 
o lar permanente de todas as divindades, como escreveu excelentemente 
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Barres, é o coração: ao lado pois das bandeiras de guerra, cumpre empu-
nhar a flamula da fraternidade social da assistência mutua, da proteção ao 
mais fraco! Desta grande e generosa empresa tão grata ao Cristo-Rei se 
incumbirão os corações cristãos das mulheres brasileiras, sob a alta dire-
ção de dona Darci Vargas. E basta relembrarmos o que está já realizado à 
vista de todos, a obra monumental da Cidade das Meninas por exemplo, 
para se avaliar o que será a Legião Brasileira de Assistência!
 Senhores, um dia aquela imensa tempestade de trevas que tombou 
sobre o mundo, como recentemente evocava um grande orador sagrado, 
cessará. Mais uma vez voltarão a brilhar, serenos e puros, banhados da 
mais clara luz que há na terra os céus livres do Brasil; e outra vez por todos 
os lares do seu imenso território, voltará a ressoar, na doce língua materna 
que portugueses e as canções de embalo, as endechas do povo e as rimas 
dos poetas!
 Então, certamente que os chefes e cabos de guerra, mais tenazes ou 
impetuosos, e os heróis mais firmes e intrépidos, não deixarão de ser enal-
tecidos e honrados nos altares da Pátria! Mas no mais recôndito do seio da 
Nação, nas raízes as mais profundas da alma nacional, nas (...) as mais 
sutis do coração do povo serão os exemplos de bondade, de sacrifício e de 
ternura que se infiltrarão e gravarão mais fundo já que, segundo a velha 
lição de Platão, mesmo o melhor soldado é aquele que saiba unir à força e 
à bravura essas duas outras virtudes imarcescíveis: a doçura e a amenida-
de.”   

a noITE (rJ) – 16.09.1942

VÍTIMAS DOS SUBMARINOS

Missa por alma de um oficial e dois sargentos

 O comandante e os oficiais do Grupo Escola mandam celebrar no dia 
21, às 7 horas, na igreja de Deodoro, missa por alma do 2º tenente Luiz 
Claudino Assunção e dos terceiros sargentos, João Sampaio Alves e Sa-
muel Martins de Almeida, antigos companheiros de unidade tragicamente 
desparecidos no torpedeamento do Baependi.
       __

“PIRÂMIDE TAUBATÉ”

 O Sr. Joaquim Teixeira da Silva Junior, proprietário da Fábrica de Cera 
Royal, foi o primeiro a prestigiar a organização da “Pirâmide Taubaté”, tan-
to que em 1º do corrente nos escreveu uma atenciosa carta, ofertando um 
automóvel Packard, ainda em bom estado. Ontem o Sr. Silva Junior, cum-
prindo o prometido, mandou o automóvel em questão para a Praça Mauá.



233

A ilustração acima é um flagrante feito no momento da entrega do Packard 
aos organizadores da Pirâmide Taubaté. Com este gesto, simpático, o Sr. 
Silva Junior, assim contribui patrioticamente para a campanha do metal 
necessário à defesa da Pátria.

a noITE (rJ) – 19.09.1942

PARA AQUISIÇÃO DO “ANÍBAL BENÉVOLO”

 Estiveram em nossa redação os senhores Lauro de Souza Regis e An-
tônio Maurício Ferreira, domiciliados nesta capital, que lançam um apelo a 
todos os sergipanos aqui residentes, no sentido de angariarem donativos, 
para a aquisição de um avião, destinado ao Aeroclube de Sergipe, o qual 
receberá o nome de “Aníbal Benévolo”.
 No escritório do Sr. Lauro de Souza Regis, situado na Praça Tiraden-
tes, nº 43, 1º andar, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas – declararam-nos 
– se encontra a subscrição que receberá a assinatura do contribuinte.

Jornal do BraSIl (rJ) – 19.09.1942

UM POSTO DE DEFESA PASSIVA ANTIAÉREA NO GRAJAÚ

 A Associação dos Amigos do Bairro Grajaú, já deu os primeiros passos 
para que seja instalado no referido bairro um posto da Defesa Passiva An-
tiaérea. Nesse sentido a citada Associação dirigiu a Exma. Sra. Darci Var-
gas um ofício solicitando autorização para instalar o posto, tendo entrado, 
também, em entendimentos com a diretoria da Associação Atlética Grajaú 
para que as inscrições sejam efetuadas na sede da mesma agremiação es-
portiva e social. Com a notícia da resolução da Associação dos Amigos do 
bairro Grajaú, ontem mesmo afluiu à sua sede um grande número de se-
nhoras e senhoritas pedindo instruções. O posto do Grajaú abrangerá todo 
o Andaraí, Vila Izabel e parte do Engenho Novo.

      __

GINÁSIO DE S. BENTO E A “CAMPANHA DO METAL”

 Os alunos do Ginásio S. Bento, devidamente incorporados, tendo à 
frente o respectivo reitor D. Hildebrando Martins e todo o corpo docente, 
estiveram ontem à tarde, no gabinete do ministro Eurico Dutra onde ofe-
receram cerca de 14 toneladas de metal arrecadados por aqueles alunos. 
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Dispostos todos, no Salão de Honra do Ministério da Guerra, com várias 
bandeiras nacionais, onde também se achavam o titular da pasta da Guer-
ra, acompanhado de todo o seu gabinete, D. Hildebrando Martins procedeu 
à leitura de uma expressiva mensagem, do seguinte teor: “Excelentíssimo 
Sr. Gen. Eurico Gaspar Dutra, digníssimo ministro da Guerra, professores e 
alunos do Ginásio de São Bento, sentindo vibrar-lhes na alma o amor à pá-
tria, tanto mais intenso, quanto maior afeição e generosidade ela merece 
de seus filhos na presente emergência; e desejando expressar, pelo valioso 
intermédio de V. Exa. a sua solidariedade plena, ao providencial chefe da 
Nação, bem como o seu firme intento de servir a causa do Brasil – vêm 
homenagear o valoroso Exército Brasileiro, pedindo-lhe, aceite, na pessoa 
de V. Exa., este pequeno símbolo de seu grande afeto ao Brasil e de quanto 
suplicam ao Senhor dos Exércitos, pela Pátria e pelos que se sacrificaram 
na vanguarda dos seus destinos. Deus guarde V. Exa. e o Exército Brasilei-
ro (a) D. Hildebrando Martins O. S. B. Reitor”
 Agradecendo, falou em nome do ministro Dutra, o general Pontes 
Guedes, secretário-geral do Ministério, que fez um significativo discurso 
o que foi interrompido por diversas vezes, por prolongadas salvas de pal-
mas. Por fim, todos os presentes cantaram o Hino Nacional.

dIÁrIo CarIoCa (rJ) – 19.09.1942

PANELA DE ALUMÍNIO

 Lançada por um grupo de senhoras brasileiras, vai tomando vulto a 
campanha denominada “Panela de Alumínio”, que visa coletar, entre as do-
nas de casa de todo o Brasil, matéria prima para a construção de aviões.
 A coleta será realizada no próximo dia 11 de outubro, estando a ini-
ciativa patrocinada pelo vespertino Correio da Noite.

      __

GESTO PATRIÓTICO DE UM BRASILEIRO

 Esteve, ontem, na redação do Diário Carioca, o reservista brasileiro 
Fulard Nagib Muchaucha morador à Rua Visconde de Itaúna, 97, casa 2, 
que, declarou-nos estar pronto para o serviço da pátria, incitando a todos 
os jovens brasileiros a acompanharem-no às fileiras do Exército nesta hora 
em que o Brasil carece dos seus serviços.
 O Sr. Fulard, que teve dois primos mortos no torpedeamento do Aní-
bal Benévolo, solicitou-nos a publicação da presente nota, insistindo no 
apelo para que os seus compatriotas o sigam neste momento oportuno de 
vibração patriótica.
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CorrEIo PaUlISTano (SP) – 20.09.1942

1º SALÃO PAULISTA DE ARTE FOTOGRÁFICA

 Pedem-nos a divulgação do seguinte comunicado:
 “O Foto Clube Bandeirante está ultimando os preparativos para a ins-
talação, na Galeria Prestes Maia, do 1º Salão Paulista de Arte Fotográfica 
a se realizar de 3 a 18 de outubro próximo, por iniciativa daquela entida-
de. Conforme se noticiou, algumas centenas de trabalhos da autoria de 
aficionados de vários pontos do país, figurarão nesse certame, além de 
contribuições de sócios dos Fotos Clubes de Concórdia e de Rosário na Ar-
gentina. O Departamento Municipal de Cultura e o Departamento Estadual 
de Imprensa e Propaganda apresentarão estandes com fotografias docu-
mentárias do progresso da cidade de São Paulo e do nosso Estado, respec-
tivamente.
 Para ficar ligado o Salão Paulista ao momento histórico que atraves-
sa o Brasil, alguns sócios do Foto Clube Bandeirante resolveram oferecer 
o produto da venda de fotografias de sua autoria, admitidas ao Salão, em 
benefício das vítimas do torpedeamento de navios brasileiros por subma-
rinos do Eixo. Esse movimento encontrou simpática repercussão entre di-
versos concorrentes.
 Devendo os concorrentes que desejarem fazer oferta de seus traba-
lhos para o fim acima, dirigir-se à diretoria da entidade promotora do Sa-
lão, estabelecendo os preços mínimos de cada um.”

a noITE (rJ) – 23.09.1942
 
AUXÍLIO APRECIÁVEL ÀS FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS

 A secretaria do “Comitê de Auxílio às Famílias dos Soldados e Marí-
timos Vítimas dos Atentados do Eixo” está vivendo horas de grande ativi-
dade, principalmente depois de iniciado o serviço de identificação das pes-
soas que ficaram ao desamparo, em consequência da perda de parentes 
nos torpedeamentos do Baependi, Aníbal Benévolo, Araraquara, Itagiba e 
Arará. Diariamente, numa das dependências do Itamarati, são atendidas 
centenas de pessoas, que buscam informações sobre a maneira pela qual 
devem provar sua identidade e direito ao auxilio.
 O trabalho, dirigido pessoalmente pela Sra. Oswaldo Aranha, está 
sendo executado com eficiência e dedicação. A iniciadora de tão filantró-
pica medida, atenciosa e gentio, ouve quantos a procuram, toma conhe-
cimento dos casos de embaraço, como o da falta de certos documentos 
comprobatórios de identidade, atendendo a todos com solicitude cativante. 
O seu trabalho é enorme, a despeito da organização ser a mais perfeita 
possível.
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Como está sendo feito o serviço

 Estivemos na secretaria do Comitê, onde a Sra. Oswaldo Aranha nos 
recebeu amavelmente, colocando à nossa disposição todos os documentos 
relativos à identificação das famílias das vítimas.
 Um cadastro geral, indicando individualmente o chefe de cada família, 
serve de base para apuração dos direitos, arrecadação de documentos e 
comprovantes necessários. Noutra seção, vamos encontrar grandes sobre-
cartas, contendo todas as informações requeridas pelo Comitê.
 Os documentos, como carteiras dos Sindicatos, dos Institutos,  certi-
dões de idade e casamento, são imediatamente devolvidos, depois de feita 
a comprovação e a precisa anotação.

Como deve ser feita a habilitação

 A Sra. Oswaldo Aranha, falando sobre a maneira pela qual devem ser 
feitos os processos de habilitação, adiantou:
 – O nosso serviço é ainda mais agravado quando não nos são apre-
sentados todos os documentos exigidos. Seria útil que todos, no momento 
da apresentação viessem munidos com a certidão de idade do morto, cer-
tidão de casamento, ou, na falta desta, a prova de legitimidade dos filhos. 
Os documentos sindicais e dos institutos de Previdência também são utilís-
simos, mercê das declarações feitas pelo dono da caderneta.

A distribuição dos auxílios

 Desejamos saber qual o critério a ser adotado na distribuição do au-
xílio. E a Sra. Oswaldo Aranha, solícita como sempre, esclareceu:
 – O critério que adotamos é o mais racional e justo: uma quota – di-
gamos de X – para cada beneficiado. Assim uma família de cinco pessoas 
receberá cinco quotas, que serão entregues ao responsável pela mesma. 
As quotas, todavia, não serão entregues pessoalmente. Serão depositadas 
em conta corrente nos bancos ou na Caixa Econômica, de acordo com a 
vontade dos favorecidos. Creio que esta medida contentará, principalmen-
te porque nós aconselhamos aos beneficiados a serem o mais precavidos 
possível. Existem pobres velhinhas, que dificilmente poderão governar a 
importância que vão receber. Para estas, principalmente, os nossos me-
lhores avisos, aconselhando-as a deixar o dinheiro em depósito, fazendo 
mensalmente a retirada daquilo de que careçam para a própria subsistên-
cia. Outros casos, infelizmente, são mais fáceis de resolver. Digo, infeliz-
mente, porque se trata de crianças, que tiveram a infelicidade de perderem 
as suas mães. As quotas destes serão fiscalizadas pelo poder competente, 
de acordo com a lei.
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As famílias residentes nos Estados

 – Estou entrando em entendimento com os interventores estaduais 
– continua a senhora Oswaldo Aranha – para que façam realizar a identi-
ficação das famílias das vítimas residentes nos Estados, a fim de facilitar 
o trabalho. Desse modo, depois de feito o serviço, o Comitê encaminhará, 
por intermédio dos bancos, as quotas pertencentes às pessoas residentes 
no interior.

Quando será feita a distribuição das quotas

 – E quando será iniciada a distribuição das quotas?
 – Ainda não posso precisar. Ela depende do término da identificação, 
do número de pessoas com direito ao auxílio. Assim, pois, só quando ter-
minado esse serviço é que determinaremos o total das quotas individuais 
e o dia da sua distribuição. E isso será feito o mais depressa possível, pois 
sabemos perfeitamente que muitas famílias têm absoluta precisão do au-
xílio. E é por isso mesmo que peço o auxílio dos próprios beneficiados, no 
sentido de que procurem facilitar o nosso trabalho, trazendo os documen-
tos de identificação dentro da melhor regularidade possível.
 – Há já algum cálculo sobre a quota individual?
 – Será apreciável o donativo, mercê do bom coração dos nossos pa-
trícios, que sentiu em toda a sua extensão a finalidade desta campanha. E 
isso conforta, porque esta grande subscrição evidencia que os brasileiros, 
mesmo nos momentos mais críticos, são unidos pelos laços de um amor 
fraterno, que resiste às mais duras provas.

dIÁrIo dE noTÍCIaS (rJ) – 24.09.1942 

Boletim Comercial (SC)

IMPORTANTE COMUNICADO DO 
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL

 A Associação Comercial do Rio de Janeiro recebeu do Dr. João Carlos 
Vital, presidente do Instituto de Resseguros do Brasil, o ofício transcrito a 
seguir, para o qual chamamos a atenção de nossos leitores.
 “Em resposta ao vosso ofício número A – 1913, de 15-9-42, esclare-
ço-vos que têm sido autorizadas por este Instituto inúmeras indenizações 
por seguros de guerra relativos a mercadorias embarcadas em navios di-
ferentes dos mencionados nos respectivos conhecimentos e que, conforme 
certificados das empresas de navegação, se perderam com o naufrágio, 
por torpedeamento, de um dos seguintes navios: Baependi, Araraquara, 
Itagiba ou Aníbal Benévolo.
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a noITE (rJ) – 29.09.1942

GRATOS AO POVO DE SALVADOR E ARACAJU

 Fomos procurados pelos sobreviventes do Baependi, Antônio Joaquim 
dos Santos, João Alves Caldas, Floriano de Freitas Ceará, Raimundo Correia 
da Silva, Francisco Castro, Eustachio Alves Dias, Henrique Francisco dos 
Santos, Augusto Caetano dos Santos, Zacarias da Conceição, Luiz Vargas, 
Arlindo Monteiro da Silva, Minervino Severino de Souza, Severino Félix dos 
Santos e, do Aníbal Benévolo, Manoel Nunes da Silva e Waldemiro Pinhei-
ro. Queriam eles tornar pública sua gratidão às bandeirantes e ao povo em 
geral, de Salvador e de Aracaju, onde foram abrigados após os criminosos 
ataques contra os navios em que viajavam. Longe de suas famílias, de 
vez que todos residem aqui no Rio, eram obrigados a esperar navio onde 
o Loide Brasileiro lhes dava passagem de regresso. Então, sabedores de 
seus anseios, as bandeirantes e o povo organizaram uma subscrição com 
o produto da qual puderam realizar imediatamente a viagem por terra.
 Aí fica registrado o seu agradecimento.

dIÁrIo CarIoCa (rJ) – 30.09.1942

O FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL ZOMBAVA DA DOR 
COLETIVA, PELO AFUNDAMENTO DOS NOSSOS NAVIOS

 O Tribunal de Segurança vai, cada vez mais, acentuando o cerco con-
tra os quinta-colunas, trancafiando-os na cadeia. Ainda há dias, noticia-
mos a condenação aplicada a um médico, ex-integralista, que se rejubila-
ra com o afundamento dos nossos navios e já agora caso idêntico vem a 
lume. Desta vez, o mau brasileiro, que é funcionário do Banco do Brasil e 
se chama Luiz Miglio, numa atitude hostil, que demonstra o seu nenhum 
sentimento de brasilidade, chasqueava a dor coletiva, ridicularizando, além 
disso, o comércio, por fechar suas portas, em sinal de luto.
 O procurador Eduardo Jara, apontando o quinta-coluna à justiça es-
pecial, classificou o crime no art. 3º, inciso 25, da Lei de Segurança tendo 
o ministro Barros Barreto designado o juiz Miranda Rodrigues para o res-
pectivo processo e julgamento. A denúncia, que é um anátema contra o 
quinta-colunismo, finaliza assim:
 “O denunciado a despeito de ser brasileiro nato, e funcionário do Ban-
co do Brasil, não está identificado com os anseios de sadio nacionalismo 
que neste instante toda a Nação vibra, repudiando o covarde torpedea-
mento dos cinco navios pelas nações do Eixo na costa do Nordeste.
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 Quando toda a população brasileira emocionada demonstrava em vi-
brações patrióticas a repulsa àquele gesto cruel, o denunciado chasqueava 
dessa imensa dor coletiva. Censurava em Fortaleza, a determinação das 
autoridades fazendo suspender as diversões públicas, ridicularizava o fe-
chamento do comércio local.
 É evidente que essa atitude de quinta-coluna solapa criminosamente 
todo esforço útil. Insinua de modo decepcionante ao espírito cívico de bra-
silidade os prejuízos que advirão com a guerra atual.
 Luiz Miglio desencoraja o prestígio à fidelidade e à obediência ao 
Exmo. Sr. presidente da República Brasileira.”

VaMoS lEr! (rJ) – 01.10.1942

REMEMBER

RECORDANDO A TRAGÉDIA DO ANÍBAL BENÉVOLO

 De Aché Cordeiro (Secretário geral do Loide Brasileiro) 

 No dia 15 de agosto, às 22 horas, deixava o porto do Salvador, com 
destino a Aracaju, o Aníbal Benévolo, do Loide Brasileiro.
 Levava 159 pessoas entre passageiros e tripulantes. Comandava-o o 
capitão Mascarenhas, filho do grande jornalista e escritor patrício Eugênio 
da Silveira.
 O dia estava claro e o mar sereno.
 A navegação se fazia na rota comum, próximo da costa.
 Da amurada de bordo viam-se os coqueirais do litoral e as grandes 
extensões brancas de dunas conhecidas pelo nome de lençóis.
 Ao cair da tarde do dia seguinte, o vento SSE tornou-se um pouco 
mais forte e o mar de vagas vinha quebrar-se de encontro ao casco do na-
vio. A bandeira brasileira descia docemente do topo o mastro.
 Todos os rumores foram pouco em pouco se atenuando. Um grande 
silêncio pairava pelo ar e, como disse o poeta, “os motores do navio no iso-
cronismo de suas batidas eram como um imenso coração a pulsar dentro 
do mar”.
 Às 4 horas da madrugada o comandante subira ao passadiço para as-
sistir à passagem do quarto d’Alva feito pelo piloto ao imediato.
 Quedara-se longo tempo o bravo capitão a olhar o céu recamado de 
estrelas e onde o Cruzeiro do Sul abria os seus braços de luz como uma 
promessa de Fé para os destinos do Brasil.
 Além do comandante e imediato achava-se acordados o marinheiro 
do leme, o vigia do passadiço, um cozinheiro e o pessoal de quarto nas 
máquinas. Tudo mais dormia confiante.
 Entretanto, no medonho da treva, sob a bandeira que empesta os 
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oceanos, e que acoberta bandidos, o submarino tramava a realização de 
um dos atos mais negros e mais degradantes, e que mais tarde, no tribu-
nal sereno da história, constituirá a prova mais flagrante e mais positiva 
da necessidade que temos de exterminar e de varrer da face da terra um 
povo que assalta de emboscada um navio cheio de mulheres e crianças 
inermes e descuidadas, incapazes de imaginar sequer um ataque de tal 
ordem, porque em todos eles pulsam corações brasileiros e os brasileiros 
jamais pensam que existia alguém no mundo capaz de tanta covardia.
 De súbito fez-se ouvir um estampido abafado no lado de boreste na 
altura da 3ª classe à popa do navio. Uma fumaça azulada subia em espirais 
e o barco afundava a parte de ré.
 O imediato, valente marinheiro, entra na casa do leme e faz funcio-
nar a sereia para acordar os que dormiam; o comandante sem saber ainda 
do que se tratava procura lançar n’água uma baleeira. Mas tudo em vão. 
O navio desaparece no turbilhão das vagas em menos de 3 minutos e do 
drama sinistro só resta a atroar os ares os apitos da sereia de bordo que 
estridente grita até o fim, como um gemido lancinante e como um protesto 
que vá por todos os rincões da amada terra brasileira a clamar vingança. 
Remember!...
 O comandante com dificuldade conseguiu atingir a superfície, e du-
rante trinta minutos, ora se agarrando a destroços do navio, ora nadando, 
chegou a uma pequena balsa para onde subiu. Aí ficou até clarear o dia, 
procurando ver se podia prestar algum auxílio. Ao longa três tripulantes 
rumavam para a praia. Os demais desapareceram para todo o sempre. Na 
sua linguagem simples disse-me o comandante Mascarenhas: – “vi boian-
do próximo da minha balsa uma caixinha que eu tinha no camarote e den-
tro da qual guardava a imagem de Nossa Senhora que me fora dada por 
minha mãe; fiz tudo para agarrá-la, mas não consegui. Então pedi àquela 
santa que velasse por nós”.
 Na balsa o comandante içou um mastro e uma cruzeta. Do seu dól-
mã fez uma vela e durante 18 horas assim viajou, chegando à noite numa 
praia deserta a 5 léguas ao sul do farol do rio Real.
 Para vencer a arrebentação a luta foi terrível. Quatro vezes a peque-
nina balsa fora levada para trás. Afinal, atirando-se nas vagas, conseguiu 
o comandante salvar-se.
 Exausto e retalhado, sem comer e sem beber, ali ficou algumas horas, 
meio atordoado.
 Quando de posse dos seus sentidos, ergueu-se e viu de um lado o 
mar imenso e insondável, do outro um mundo de areia. Mas, dentro da sua 
alma palpitava um coração forte e que não se deixou vencer. Seguiu para 
o norte. Andou 2 dias no meio daquele infindável deserto. Quantos pen-
samentos turbilhonavam no seu cérebro. O navio perdido, os companhei-
ros mortos; perpassava a lembrança daquelas criancinhas de cabelos lou-
ros, algumas de colo, tão alegres, tão felizes; a lembrança da sua família, 
dos filhos, dos entes queridos. Dormiu numa palhoça abandonada, abrigo 
temporário de caçadores. Andou mais um dia e mais uma noite. Quando 
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tinha atingido o máximo do limite de resistência encontrou um homem, 
um nordestino que o encorajou a seguir e com quem seguiu até encontrar 
socorro. Foi na volta de um caminho que ele viu uma lancha no tope da 
qual tremulava a bandeira brasileira. Então, tudo se transformou e, ainda 
me lembro que foi com os olhos cheios d’água, numa emoção profunda, 
que o comandante Mascarenhas contou o que sentiu quando viu a bandeira 
altiva e orgulhosa a panejar aos ventos como a acolhê-lo em suas dobras. 
E do orgulho que sentiu em ser brasileiro e em ser do Loide Brasileiro que 
primeiro derramou seu sangue pela Pátria e que escreveu com sangue 
de seus marítimos o protesto solene contra o crime e a barbaria. E sentiu 
que no seu coração, como no de todos os brasileiros, jamais se apagarão 
as cenas dessa tragédia e desses golpes que serão devolvidos, não como 
vingança, mas como Justiça e que nós esperaremos confiantes e certos da 
vitória. Remember...

dIÁrIo dE PErnaMBUCo (PE) – 01.10.1942

AUXÍLIO ÀS VÍTIMAS DOS TORPEDEADOS

 É o seguinte o movimento do Caixa de auxílio às vítimas do torpede-
amento dos vapores Baependi, Aníbal Benévolo, Araraquara, Arará e Itagi-
ba:
 Receita – Donativo de Alberto Quatrini Bianchi, arrendatário do Gran-
de Hotel, 5:000$000; idem de Grandes Moinhos do Brasil S/A, 5:000$000; 
idem das Indústrias Cama Patente L. Liscio S/A, 5:000$000; idem de várias 
pessoas residentes no município de São Bento, por intermédio do prefeito, 
Sr. Antônio Félix da Silva, 80$000; idem do Sr. Olímpio Gomes Ribeiro, se-
cretário da prefeitura de São Bento, 15$000. Total – 15:095$000.
 Despesa – Importância entregue a José Gabriel de Souza, sobreviven-
te do Baependi, para conduzir sua família, composta de sua mulher e cinco 
filhos menores, para o Rio de Janeiro, onde é funcionário da Inspetoria de 
Águas e Esgotos, 3.000$000; idem entregue a dona Vilma Castelo Branco, 
sobrevivente do Baependi, para atender às suas despesas de transporte 
para Fortaleza, estado do Ceará, inclusive sua estadia aqui, 1:550$000; 
saldo em depósito na Caixa de Crédito Mobiliário, 10:545$000. Total – 
15:095$000.
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a noITE (rJ) – 05.10.1942

O RÁDIOTELEGRAFISTA DO ANÍBAL BENÉVOLO 
NÃO ERA QUINTACOLUNISTA

Uma declaração do comandante daquele navio, abonando o pro-
ceder de Mateus Moraes

 Elementos, cuja identidade é difícil descobrir, por isso que se valem 
do anonimato para espalhar boatos, e desse modo fazer um verdadeiro 
trabalho de desintegração social, iniciaram uma campanha de descredito 
sobre alguns elementos da nossa Marinha Mercante, mortos nos trágicos 
torpedeamentos, apontando-os à opinião pública como agentes ao serviço 
do inimigo. Entre os elementos visados figura o radiotelegrafista Mateus 
Morais, desaparecido no afundamento do Aníbal Benévolo, e a quem é 
atribuída uma mensagem avisando aos submarinos do Eixo qual a rota do 
navio. No entanto, parece tratar-se exclusivamente de uma campanha mo-
vida por inimigos da família daquele servidor de nossa Marinha Mercante, 
tanto que o Sr. Henrique Jacques Mascarenhas Silveira, comandante do 
Aníbal Benévolo, a fim de evitar que se continuem fazendo explorações em 
volta do nome daquele seu subordinado, forneceu à viúva de Mateus Mo-
raes o seguinte documento:
 “Na qualidade de comandante do vapor Aníbal Benévolo, covarde-
mente torpedeado e afundado por submarinos do Eixo, na madrugada do 
dia 16 de agosto, p.p., cabe-me declarar, a fim de desfazer boatos infun-
dados, que por ocasião do naufrágio do navio achava-se em seu camarote 
dormindo, o primeiro radiotelegrafista, Sr. Mateus Moraes, achando-se em 
serviço na cabine da estação radiotelegráfica, Sr. Krapp, que infelizmente 
morreu no seu posto sem ter podido dar sinal de SOS, pedindo socorro, 
isto devido à rapidez com que se deu o afundamento. Todos os pormenores 
que cercaram o torpedeamento e consequente frágio do Aníbal Benévolo já 
se acham devidamente esclarecidos pelas declarações dos sobreviventes, 
à imprensa, assim como nos inquéritos mandados lavrar pelas autoridades 
navais e policiais do país, portanto, tudo mais que se venha a propalar é de 
origem duvidosa e não deve merecer crédito. (a) – Henrique Jacques Mas-
carenhas Silveira – comandante do vapor Aníbal Benévolo – residente na 
Rua das Dálias, 93, Jacarepaguá. Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1942.
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a noITE (rJ) – 11.10.1942

PARA O AVIÃO “ANÍBAL BENÉVOLO”

A contribuição dos filhinhos do radiotelegrafista 
vitimado no navio do mesmo nome

 Num gesto de comovente homenagem ao 1º radiotelegrafista do Aní-
bal Benévolo, Sr. Mateus Moraes, uma das vítimas da sanha sanguinária 
dos submarinos do Eixo, as filhinhas daquele oficial de nossa Marinha Mer-
cante remeteram-nos a importância de 50$000 como sua cooperação para 
a construção de um avião destinado a perpetuar o nome daquela unidade 
do Loide Brasileiro.
 Juntamente com o dinheiro, recebemos a seguinte carta daqueles pe-
quenos brasileiros, agora reduzidos à orfandade:
 “Para a construção do avião “Aníbal Benévolo” – Oferecemos a insig-
nificante quantia de 50$ (cinquenta mil réis) com toda a sinceridade de 
nossos corações de crianças, em homenagem à memória do nosso saudo-
so paizinho Mateus Moraes, 1º radiotelegrafista do navio Aníbal Benévolo, 
tão covardemente assassinado, e ficamos pedindo ao Papai do Céu, que 
dê muita força, saúde e muitos anos de vida ao presidente Getúlio Vargas, 
para que ele possa, dirigindo os destinos do nosso querido Brasil, vingar a 
morte de nosso querido paizinho e de todos os brasileiros como ele sacri-
ficados. – Terezinha (8 anos), Luizinho (6 anos) e Dilsinho (4 anos)”.

Jornal do BraSIl (rJ) – 13.10.1942

A CERIMÔNIA RELIGIOSA DE ONTEM NA IGREJA DA CRUZ DOS 
MILITARES, POR ALMA DOS BRASILEIROS ASSASSINADOS PE-
LOS NAZISTAS

 Por inciativa da União Beneficente dos Cabos do Corpo de Fuzileiros 
Navais, foi celebrada missa, ontem, pelo cônego Francisco Freitas, no al-
tar-mor da Igreja da Cruz dos Militares. O ofício religioso, em sufrágio das 
almas dos fuzileiros navais que perderam a vida em virtude do torpedea-
mento do Baependi, por submarino nazista, na costa da Bahia, foi grande-
mente concorrido, notando-se entre as autoridades que compareceram ao 
templo da Rua Primeiro de Março o almirante Milcíades Portela Ferreira Al-
vos, comandante geral do Corpo de Fuzileiros Navais, e os capitão de cor-
veta Ponte Lins, capitães-tenentes Carlos Soares, José Maria de Rezende e 
Cândido Aragão e tenentes Ari da Frota Roque, Osvaldo Barbosa, Antônio 
de Carvalho e Antônio de Jesus, todos daquela corporação. Suboficiais, 
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sargentos e soldados da luzida infantaria da Marinha enchiam literalmente 
a Igreja.
 A banda de música do Corpo de Fuzileiros Navais, dirigida pelo mes-
tre, tenente Antônio Jesus, executou números fúnebres, tendo tocado o 
Hino Nacional na ocasião em que era elevada a Santa Hóstia.
 Os fuzileiros navais covardemente assassinados pelos piratas nazistas 
foram os seguintes: sargento Francisco Bonfim e soldados Moacir Drum-
mond, Manuel S. Cardoso, João do Nascimento, Manuel Chagas, Antônio F. 
Sobrinho e Olegário Guedes. Todos viajavam a bordo do Baependi.  

CorrEIo PaUlISTano (SP) – 13.10.1942

O PERU FOI O PRIMEIRO PAÍS SUL-AMERICANO A REVI-
DAR A AGRESSÃO SOFRIDA PELO BRASIL

O ESFORÇO DE GUERRA DAQUELA NAÇÃO EM PROL DA VITÓRIA 
DAS DEMOCRACIAS – O TRABALHO ROTARIANO NA OBRA DE 
APROXIMAÇÃO PANAMERICANA – DECLARAÇÕES DO ENGENHEI-
RO PERUANO FERNANDO CARBAJAM, PRESIDENTE DO ROTARY 
CLUBE INTERNACIONAL – OUTRAS NOTAS

 Encontra-se em São Paulo, em viagem de confraternização rotariana, 
o Sr. Fernando Carbajal, engenheiro peruano e presidente do Rotary Clube 
Internacional.
 Domingo a reportagem da Agencia Nacional teve oportunidade de 
conversar com o ilustre rotariano, cuja viagem aos países sul-americanos 
é feita com o objetivo de estreitar as relações entre rotarianos da Améri-
ca, realizando, assim, a obra de aproximação pan-americana preconizada 
pelo momento internacional e pela amizade entre os povos do continente, 
unidos pelos mais fortes laços de solidariedade diante do espetáculo que o 
mundo, em guerra, nos proporciona.
 O Sr. Fernando Cabarjal achava-se, como um dos convidados espe-
ciais, presente ao banquete que a Sociedade Consular de São Paulo dedi-
cou ao Dia da América, tendo sido apresentado ao repórter pelo Sr. Andres 
Nachamann, cônsul do Peru nesta capital.

O ROTARY E A CONFRATERNIZAÇÃO AMERICANA

- “O Rotary Internacional – começou o engenheiro peruano – tem um papel 
de grande relevo na obra de aproximação entre os países americanos. E, 
para atender o momento internacional, a sua obra no mundo não teve ne-
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cessidade de ser modificada, pois que de seu programa consta, há muitos 
anos, um capítulo inteiramente dedicado à aproximação dos povos. E den-
tro desse programa o Rotary muito tem feito a favor da causa da Huma-
nidade, notadamente na América onde a sua ação tem sido devidamente 
apreciada, pois que desenvolve um trabalho verdadeiramente pan-ameri-
canista”.

REVIDOU A AFRONTA FEITA AO BRASIL

 O Sr. Carbajal, passa, então, a nos falar de sua pátria. Começa por 
afirmar que o Peru foi o primeiro país sul-americano a revidar a afronta 
sofrida pelo Brasil em virtude do torpedeamento dos seus vapores, frisan-
do que todos os peruanos estavam inteiramente solidários com a atitude 
assumida pelo governo do Sr. presidente Vargas, em tão dolorosa emer-
gência. 
 - “Sentimos o golpe como se fossemos o próprio Brasil ferido. E o 
nosso protesto ecoou pelo mundo como um grito contra a barbaria. O nos-
so gesto foi uma expressão puramente pan-americanista e será repetido 
quando as circunstâncias o exigirem, qualquer que seja o país da américa 
que seja alvo de injustiças ou brutalidade”.

O QUE O PERU ESTÁ FAZENDO NO MOMENTO

 Tendo o jornalista abordado assunto de natureza econômica, o Sr. 
Carbajal assim se expressou:
 – “A nossa produção aumenta dia a dia e tudo estamos dando para 
a vitória das democracias que é a condução de vida para os povos ame-
ricanos. O Peru está com a sua economia organizada e é o único país no 
continente cujo movimento cambial não sofre as restrições impostas pela 
guerra. A sua situação financeira é invejável, pois que somos policultores 
e de tudo produzimos, em maiores ou menores quantidades: petróleo, tri-
go, arroz, milho, minerais de várias classes e outros artigos necessários ao 
consumo do povo e cujas sobras, aliás grandes, são endereçadas a quase 
todos os países da América. E não somente dos rotarianos, mas também 
de todo o povo peruano, trago um grande abraço aos brasileiros, certos de 
que a América – O Novo Mundo – vencerá a tormenta porque está passan-
do e colaborará, decisivamente, e com as mais legítimas credenciais, na 
reconstrução de um mundo melhor” – finalizou o Sr. Fernando Carbajal.
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Jornal do BraSIl - 15.10.1942

MAIS DOIS NAVIOS BRASILEIROS AFUNDADOS

SUBMARINOS INIMIGOS PUSERAM A PIQUE, NA COSTA DO PARÁ, 
OS VAPORES LAGES E OSÓRIO, DA FROTA DO LOIDE BRASILEIRO

QUATRO TRIPULANTES DESAPARECERAM E OUTROS FICARAM FERIDOS – 
DIZ O COMUNICADO OFICIAL

Comunica-nos o DIP:

“Submarinos inimigos afundados no dia 27 de setembro último, a cer-
ca de 48 milhas da costa do estado do Pará, os navios Lages e Osório, 
da frota do Loide Brasileiro.
 O Lages, ex-alemão Ranenfeld, foi construído em 1907, desloca-
va 5.573 toneladas brutas e 5.523 toneladas líquidas, medindo 130 
metros de comprimento. O navio, que sob o comando do Sr. Osvaldo 
Simões da Silva, escalou pela última vez no porto de Belém.
O Osório, ex-Lake Eukwater, foi construído em 1919 e deslocava 2.730 
toneladas brutas e 1.693 toneladas líquidas, medindo 79 metros e 70 
centímetros de comprimento. Este último navio era comandado pelo 
Sr. Alberto Galdino Carvalho e fez sua última escala também no porto 
de Belém.
 Tripulação do Lages era a seguinte (...) [46 tripulantes]
 Acham-se desaparecidos: Arnoldo Borrajo, terceiro maquinista; 
Antônio da Silva, cabo foguista e Cláudio Lopes de Oliveira, foguista.
 Os tripulantes do Osório eram (...) [39 tripulantes]
 Dos tripulantes do Osório morreu o cozinheiro Pio Nunes e estão 
desaparecidos os seguintes: o comandante Almiro Galdino de Carva-
lho, o primeiro radiotelegrafista Francisco Moacir Paiva, o carvoeiro 
Juvenal Almeida e Afrodesio de Jesus.
      __

DIVULGAÇÃO DE FILMES SOBRE DEFESA PASSIVA

 O Serviço de Divulgação da Secretaria Geral de Educação e Cul-
tura, em estreita cooperação com a Diretoria Nacional de Defesa Pas-
siva Antiaérea, está organizando a Filmoteca de Guerra. Os filmes 
concernentes ao assunto serão, muito brevemente, exibidos nas prin-
cipais praças públicas do Distrito Federal e dos Estados.
      __
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A PSIQUIATRIA NA GUERRA

 Na sede da reitoria da Universidade do Brasil, edifício Ouvidor, 
acha-se aberta, pelo prazo de dez dias, a inscrição gratuita, no curso 
de Extensão Universitária, a respeito da “Psiquiatria na Guerra”. 
 O curso é destinado a médicos e estudantes e funcionará às ter-
ças, quintas e sábados, às 17 horas, em local de fácil acesso, no 
centro da cidade. As aulas serão ministradas pelo professor Henrique 
Roxo e seus assistentes da Clínica Psiquiátrica, tendo o curso sido or-
ganizado pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade, com o apoio da 
Liga Brasileira de Higiene Mental.
      __

DIRETORIA NACIONAL DO SERVIÇO DE DEFESA PASSIVA AN-
TIAÉREA – CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AOS CIDADÃOS
  (Recorte, estude, colecione)

 – Desde os primeiros dias de setembro próximo passado, vem esta 
Diretoria ministrando aos cidadãos, através de publicações na imprensa 
desta Capital, uma série de conselhos relativos à conduta a manter nas 
diferentes situações de antes, durante e depois dos ataques aéreos.
 – Fazendo necessário treinar a população desta Capital na execução 
das medidas que lhe caba tomar em tais situações, vai esta Diretoria re-
alizar, na 2ª quinzena do corrente mês, uma série de exercícios de alerta 
aéreo, diurnos e noturnos, no decorrer dos quais será apreciada a conduta 
de cada cidadão e corrigidas as falhas observadas.
 – Desejosa de que os resultados de tais exercícios correspondam ao 
seu esforço no sentido da preservação do moral e da vida da população 
desta Capital, a DNSPAA vai repetir as publicações já feitas, apoiando, ao 
mesmo tempo, para o espírito de cooperação de todos no sentido de que 
procurem aprender os ensinamentos nelas divulgados e, assim, correspon-
der ao esforço desenvolvido em seu benefício por esta Diretoria.
 – Cada cidadão deve, pois, dedicar alguns dos momentos permitidos 
pelas suas horas de folga, para estudar as regras de conduta que, a par-
tir de hoje, lhe serão novamente proporcionadas e que bastarão para que 
possa desempenhar seu papel no conjunto da população desta Capital.
 I – Possibilidades de ataques aéreos ao Brasil:
 – Cidadão – sabes que existe o estado de guerra entre o Brasil e a 
Alemanha e a Itália.
 Conheces, de sobra, o modo de agir característico dos inimigos do 
Brasil. No momento atual, dada a situação da guerra na Europa, não pare-
ce provável nem possível que tais inimigos possam realizar ataques aéreos 
de envergadura sobre o território nacional.
 Não nos é lícito, porém, sem dar provas de imperdoável imprevidên-



248

cia, confiar em adversários cujos processos o mundo inteiro já conhece.
 Embora sem finalidade ou interesse militar, é possível que, com o 
intuito de abster o moral da população, um ou mais aviões adversos, cata-
pultados de algum dos seus navios que consiga aproximar-se até suficiente 
distância das costas brasileiras, venham demonstrar sua ousadia lançando 
algumas bombas sobre objetivos litorâneos.
 – Deves, consequentemente, preparar-te para enfrentar esses possí-
veis ataques aéreos, de modo a:
 1) – afrontá-los com teu moral sempre elevado;
 2) – limitar ao mínimo os danos materiais por eles causados;
 3) – evitar que a vida normal do país seja desorganizada.
 – Lembra-te – sempre – que: só quem conhece o perigo pode bem 
defender-se dele.
 Os meios de proteção existem e o Governo, consciente do dever que 
lhe cabe de proteger-te, está tratando de organizá-los. 
 Basta que, cumprindo o teu dever de cooperação com os órgãos go-
vernamentais, trates de instruir-te no conhecimento dos meios de prote-
ção e do modo como deves aplicá-lo.
 Lembra-te que é sempre melhor prevenir do que remediar e que aque-
le que não cuidar da sua preparação estará – quem sabe? – lavrando sua 
sentença de morte, a dos seus entres mais queridos e, mesmo, a de todos 
quantos confiam no seu espírito de cooperação.
 Lembra-te ainda que a lei exige que cooperes com as autoridades na 
organização e na execução das medidas de defesa passiva antiaérea que 
lhes cabe tomar.
 – Não esperes, pois, pela última hora: – trata, desde já, de prepa-
rar-te, intelectual, moral e materialmente, para, no caso em que nossos 
inimigos sobrevoem o território nacional, arrojando sobre as cidades brasi-
leiras seus mortíferos engenhos de destruição – possas manter inquebran-
tável o teu moral e cooperar com as autoridades em benefício tanto da tua 
como da proteção coletiva.
 CIDADÃO – A fim de que tua instrução seja facilitada, esta Diretoria 
proporcionar-te-á, diariamente, tanto nas colunas dos jornais como atra-
vés de irradiação das diferentes estações emissoras, os ensinamentos in-
dispensáveis.
 Aprendê-los, conservá-los na memória e executá-los no momento 
oportuno, constitui a melhor demonstração do teu acendrado patriotismo.  



249

o GloBo (rJ) – 17.10.1942

SÓ UM ITALIANO E UM ALEMÃO ERAM PERIGOSOS EM SERGIPE

Ambos já foram processados e serão julgados pelo Tribunal de Segu-
rança, havendo “colunistas” que assinam termo de bem viver

Outras interessantes revelações  do interventor Maynard Gomes ao Globo

 O coronel Maynard Gomes, procurado pelo Globo, manteve longa e in-
teressante palestra com o nosso companheiro, relembrando os fatos ocor-
ridos em seu Estado, por ocasião do covarde atentado dos submarinos do 
Eixo, praticado em águas brasileiras contra os navios mercantes de nosso 
país, quando navegavam em serviço de cabotagem. Faz especial referência 
ao Aníbal Benévolo, navio de pequeno calado, que foi afundado com dois 
torpedos, às 4 horas da manhã, e que conduzia famílias sergipanas, que 
morreram em seus próprios beliches.
 O torpe atentado, especialmente contra os filhos do próprio Estado, 
causou funda revolta na população sergipana, sendo impossível conter o 
ímpeto popular, nos seus primeiros momentos, procurando castigar os ele-
mentos simpatizantes à causa do inimigo.

O italiano Nicola Mandarino

 Esclareceu o interventor Maynard Gomes que em Sergipe é muito 
diminuto o número de estrangeiros, principalmente italianos e alemães, 
sendo que apenas uma dúzia de súditos do Reich existe em Aracaju, todos 
técnicos das usinas de açúcar. Da colônia italiana, também reduzidíssima 
em Aracaju, um indivíduo, desde muito vigiado pela polícia, em face das 
suas conhecidas ideias fascistas, se tornara perigoso. É Nicola Mandarino. 
Em sua fazenda foi apreendido copioso material bélico, constante de rifles, 
mosquetões e dinamites.
 Nicola é um súdito (...) que aparecera recentemente em Aracaju, 
apresentando-se como especialista em consertos de pianos. Todos estão 
presos na Penitenciária do Estado.

Dois processos

 Disse-nos o interventor sergipano que, por sua determinação, foram 
instaurados dois processos na capital do Estado. Um para apurar as ativi-
dades de elementos quinta-colunistas, maus brasileiros que abraçaram as 
ideias nazi-fascistas, antigos integralistas. Por uma devessa completa na 
vida desses indivíduos, ficou constatado que as suas atividades não pu-
nham em perigo a segurança nacional. Alguns deles, capazes de uma pos-
sível atuação, assinaram um compromisso de se alhearem completamente 
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dos assuntos políticos. Este processo foi arquivado porque nada de positivo 
ficou apurado. O outro, instaurado para apurar as responsabilidades dos 
súditos estrangeiros, foi remetido ao Tribunal de Segurança Nacional, sen-
do réus Nicola Mandarino e o consertador de pianos.

Atento ao chamado do governo

 – Sergipe trabalha com um só pensamento – acrescentou o coronel 
Maynard Gomes: tudo pela grandeza do Brasil. O povo do meu Estado está 
perfeitamente preparado para enfrentar qualquer eventualidade. Aguarda 
apenas o chamado do Governo.
 Falou, por fim, o interventor sergipano, da visita do ministro Apolonio 
Sales a Sergipe, o qual ficou vivamente impressionado com as grandes 
possibilidades do Estado, no sentido de elevar a sua produção.

CorrEIo PaUlISTano (SP) – 17.10.1942

UMA ARMA DE GUERRA

 O Correio Paulistano tem se esforçado por demonstrar que as provi-
dências de ordem pré-bélica postas em prática nesta capital e em outras 
grandes cidades brasileiras, pelo Serviço de Defesa Passiva, têm o princi-
pal objetivo de preparar o nosso povo, sob o ponto de vista psicológico, 
para quaisquer eventualidades. É evidente que na hora do perigo o nosso 
instinto de conservação nos dita normas a seguir e que diante de um bom-
bardeio aéreo, realizado à noite, o nosso primeiro cuidado será apagar as 
luzes da nossa casa, a fim de não servir de alvo ao inimigo... Mas as expe-
riências de escurecimento parcial e total têm por fim precisamente senão 
afeiçoar-nos pelo menos habituar-nos com a ideia do perigo próximo.
 Os psicólogos explicam o fato.
 Não faz muito tempo, falando a um dos nossos confrades da impren-
sa carioca, acentuava o Dr. Grabois, diretor do Instituto de Psicologia, a 
importância dos serviços desta ciência à população dos quarteis e das ci-
dades, mormente num tempo em que a chamada “guerra de nervos” faz 
parte também dos planos de combate. O caráter peculiar da guerra moder-
na total traduz-se por uma grande modificação na economia das nações e 
repercute, mesmo fora do estrito campo de batalha, sobre a personalidade 
humana.
 Que é, em verdade, “a guerra dos nervos”?
 É a que os comandos militares desfecham por meio de ameaças, nas 
regiões em luta, e por meio de boatos, nas regiões infestadas pelos cha-
mados quinta-colunas. Chama-se “guerra dos nervos” porque nos deixa 
sob a ação de um pesadelo e também porque é tão devastadora quanto a 
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outra que se executa por meio de ataques aéreos, de torpedeamentos, de 
invasões, de incêndios, de saques. Os nervos da população civil, em tempo 
de guerra, são um capital precioso para o Estado. Desde que eles se gas-
tem, está conseguido o objetivo dos adversários. 
 O homefront – disse o diretor do Instituto de Psicologia do Rio – é 
hoje tão importante quanto o próprio front. Na guerra atual – continuou – 
50 por cento do trabalho nacional é empregado para produzir e transportar 
aquele material. Cerca de 50 por cento das indústrias e dos trabalhadores 
deixam de concorrer, portanto, para a produção de bens de consumo. Re-
sultado: restrições e mais restrições, as quais atingem indivíduos perten-
centes a todas as camadas sociais, causando, porém, danos particulares 
nos “indivíduos predispostos”. Daí o cuidado que na guerra moderna se 
presta ao moral das populações civis, ainda que à distância do campo de 
batalha.
 O nosso país foi escolhido para exercícios especiais da nova e tremen-
da “arma de guerra”. Ninguém ignora que o torpedeamento, sem o mais 
remoto objetivo militar, de navios mercantes em águas territoriais brasilei-
ras; que as bravatas transmitidas por via radiofônica; que as perseguições 
contra brasileiros colhidos de surpresa nos países do Eixo; que os boatos 
disseminados com a colaboração dos simpatizantes dos regimes de com-
pressão e de força, pretendem criar no Brasil uma consciência favorável à 
submissão e não à rebeldia. Deseja-se espalhar o medo pânico.
 Felizmente, estamos preparados para tudo. A inexistência de um 
Emergency Comittein Psicology – o “Comitê de Emergência de Psicologia”  
existente nos Estados Unidos – não tem comprometido, nem sequer de 
leve, a resistência moral e cívica do nosso povo, que todo se uniu em torno 
do governo da República, inteiramente mobilizado em corpo e em espírito.
 

a Manhã (rJ) – 22.10.1942

SERGIPE

UM SUGESTIVO QUADRO QUE VAI SER 
ENTREGUE AO CHEFE DA NAÇÃO

ARACAJU, 21 (A. N.) – “Aí está o golpe mais traiçoeiro e terrível vibrado 
contra o coração da nacionalidade”. Foi esta a legenda aprovada, dentre 
várias outras escritas por intelectuais sergipanos e julgadas pelo interven-
tor Maynard Gomes, para o quadro que vem de concluir os pintores Álvaro 
e Florival dos Santos, representando o torpedeamento de um dos nossos 
navios. O quadro foi executado em conjunto pelos dois artistas sergipanos 
e será entregue pelo governo do Estado ao presidente Getúlio Vargas. O 
sugestivo painel foi exposto numa das vitrinas da Casa Yanke, desta capi-
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tal. A tela representa o afundamento do Baependi, o navio partido ao meio 
dobrando-se em V, uma baleeira sobre as ondas encrespadas e náufragos 
a se debaterem em meio às vagas revoltas. Tem ao fundo a estátua da 
Liberdade e nos ângulos as efígies dos presidentes Getúlio Vargas e Roo-
sevelt, do ministro Churchill e do interventor Maynard Gomes. O trabalho 
dos irmãos Santos, que impressiona pelo realismo da cena e perícia de 
execução, tem sido elogiado pela crítica, que o considera uma realização 
pictórica de fôlego. O notável trabalho seguiu, ontem, para o Rio, por via 
aérea, aos cuidados do interventor sergipano, ora no Rio a serviço do Es-
tado, que o entregará ao chefe da Nação.

o GloBo (rJ) – 24.08.1942

REUNIÃO DO SECRETARIADO EM SERGIPE

ARACAJU, 23 (A. N.) – Logo que o interventor Maynard Gomes teve co-
nhecimento da declaração do estado de beligerância entre o Brasil, de um 
lado, e a Alemanha e Itália do outro, convocou todos os auxiliares da ad-
ministração para combinar medidas de emergência que visem salvaguar-
dar os interesses nacionais. Nesta reunião, foram assentadas as seguintes 
medidas: “Apagamento da iluminação pública às 22 horas; a iluminação 
das residências será feita de maneira a não ser percebida do exterior; in-
tensificação do policiamento, com a prisão de qualquer indivíduo que for 
encontrado nas ruas, sem permissão das autoridades, após às 22 horas; 
nenhum veículo poderá circular usado farol após às 23 horas; levanta-
mento dos estoques de todos os gêneros de primeira necessidade, com a 
proibição da saída para outros Estados, até segunda ordem; organização e 
divulgação de instruções para a defesa passiva da população; declaração 
de estoques de artigos necessários aos combatentes, tais como calçados, 
capotes, medicamentos, etc.; preparação do povo para enfrentar as dife-
rentes ocorrências de guerra; designação de uma comissão para controlar 
os transportes e alojamento dos voluntários da guerra; racionamento ime-
diato dos gêneros de importação; proibição e apreensão, com penalidades, 
para os que organizarem estoques particulares.”
      __

FALA AO POVO O INTERVENTOR MAYNARD GOMES

ARACAJU, 23 (A. N.) – As 17:30 de hoje o interventor Maynard Gomes fa-
lou da sacada do palácio do Governo ao povo sergipano, sobre o momento 
nacional. De todos os quadrantes do Estado, desde as primeiras horas, foi 
notável o movimento de quantos quiseram ouvir a palavra do delegado do 
presidente Getúlio Vargas.



253

      __

ABERTO VOLUNTARIADO NA FORÇA PÚBLICA ESTADUAL

ARACAJU, 23 (A. N.) – A Força Policial do Estado está recebendo reservis-
tas de 2ª e 3ª categorias, a fim de completar o seu efetivo.

VISão BraSIlEIra (rJ) – 26.10.1942

DÍVIDA IRRESGATÁVEL (Especial para VISÃO BRASILEIRA)

    José Narciso de Melo

 Inexplicável e brutalmente, embarcações brasileiras servindo o tráfe-
go das nossas costas no transporte de passageiros e cargas de um Estado 
para outro, sofreram o ataque dos submarinos do Eixo.
 A História precisa registrar com rancor o inominável crime das águas 
nordestinas, onde foram afundadas 13.976 toneladas da nossa Marinha 
Mercante, com a perda dos nossos barcos: Baependi, 4.800 toneladas; 
Aníbal Benévolo 1.905 toneladas; Araraquara 4.821 toneladas; Itagiba, 
1.800 toneladas; Arará, 650 toneladas.
 Não ficará impune este ato de pirataria do Eixo, assegura-nos o Sr. 
Getúlio Vargas, este preclaro homem que há doze anos vem conduzindo os 
destinos do nosso grande Brasil. – Assim cremos.
 Precisamos, porém, lembrar aos nossos patrícios, que, cada teuto é 
um agente secreto da “Gestapo”; ou, como declarou, mui inteligentemen-
te, a célebre tenente russa Liudmila Pavlichenck: – “Todo alemão vivo é 
uma ameaça de morte”.
 Nós brasileiros, talvez, não possamos ser tão radicais, como a insigne 
oficial do forte exército russo, por fatores diversos, como sejam: o nosso 
meio e sobretudo o nosso espírito que vive envolto no catolicismo. Concor-
do.
 Faz-se mister, todavia, que demos uma boa lição, à altura do terrível 
golpe que sofremos, a todos os súditos do Eixo, e sobretudo aos canalhas 
quinta-colunistas, que, como maus brasileiros que são, colaboram com os 
alemães e seus asseclas, guiados às vezes por mesquinhos interesses pes-
soais aos da própria pátria brasileira!
 Patrícios, que me leem e que estão ao lado do nosso amado Brasil – 
quatro “V” precisamos ter em nossos corações. O primeiro, gerador de to-
dos ou outros, é o “V” de Vargas; o segundo é o “V” da Vigilância, abraçado 
ao “V” da Vingança; e, finalmente, o “V” que todos os povos civilizados 
clamam – o da Vitória!!!



254

 Patrícios, o Patrimônio do Brasil foi miseravelmente desfalcado pelos 
piratas do Eixo. É preciso que os súditos daquelas potências que nos rou-
baram, amortizem a dívida que os seus chefes loucamente assumiram para 
com a nossa Pátria, entregando-nos 99,9% dos bens. Que isto se faça sem 
distinção de classe social, não somente para os “eixistas”, mas, também 
para todos os quinta-colunistas, adeptos de credos exóticos que tentaram 
modificar a nossa estrutura interna!
 Patrícios, não nos esqueçamos jamais desses inimigos traiçoeiros que 
querem nos derrubar.
 Do Oiapoque ao Chuí, e de Leste a Oeste do nosso Brasil, precisam 
ser abertas estradas pelos agentes do Eixo e seus lacaios, que muito nos 
devem. Há também a Agricultura e a Zoocultura do nosso Brasil que eles 
poderão fazer algo por elas, trabalhando e fertilizando todos os nossos 
campos, para amenizar o prejuízo material que nos foi acarretado com os 
afundamentos dos nossos barcos.
 Patrícios, mães, irmãs e esposas que vivem sobre a Liberdade abenço-
ada do Brasil, o prejuízo moral que Perversidade em pessoa – a Alemanhã 
– acaba de causar-nos, jamais poderá ser resgatado! Pois, um Patrimônio 
de valor incalculável foi roubado à nossa Pátria. Crianças – que, mais tar-
de, poder-se-iam tornar verdadeiros expoentes da Humanidade, como o 
foi: Santos Dumont, Pasteur, Carlos Gomes, Lincoln, Washington, Bolivar, 
Deodoro, Floriano – foram barbaramente sacrificadas pela sanha nazista!!!
Pelos princípios da Civilização Cristã, rogamos a Deus, que em defesa da 
Justiça e da Liberdade, faça desaparecer a Alemanha, seja ela de Guilher-
me II ou de Hitler!
 A maldade do Povo Alemão é tradicionalmente conhecida, já o decla-
rava o nosso eminente patrício, o grande escritor Coelho Neto. – Portanto, 
a desgraça que ora infesta o mundo, não é um produto apenas da loucura 
de Hitler, é o verme peçonhento que vive latejando no próprio sangue de 
todo súdito alemão!
 Hitler é apenas um fantoche do povo alemão. É louco e, consequen-
temente, está colocado no grande hospício que é a Alemanha! Lá, no Reich 
tudo é “grande”; o próprio manicômio teve que fazer uso do “espaço vital” 
para não faltar a regra.
 Em tempo, Hitler declarou que durante Mil anos, dele o mundo fala-
rá. Dez Séculos não bastarão para que a humanidade possa esquecê-lo. 
Acrescenta que será mais famoso que Napoleão. Pobre demente. Esquece-
-se o Fuhrer que, também, desde que o mundo é mundo, fala-se do Diabo; 
e, no entanto, não há quem o queira ver nem pintado!
 Por conseguinte, fica explicado que a inimiga número um da Demo-
cracia é a própria Alemanha, não o nazismo cujo fim espera-se para breve. 
É a Alemanha que precisa ser arrasada como o foi Cartago. Enquanto o 
mapa da Europa o conservar, o Brasil jamais deverá esquecer-se da inimi-
ga assassina, que lhe roubou centenas de filhos, no furor do seu sadismo 
infernal!
 Patrícios, um minuto sequer deixem de lembrar-se dos nossos ante-
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passados. Conservemos o que nos legou Caxias, Deodoro e Floriano! De-
fendamos palmo a palmo a liberdade gerada por Tiradentes e concretizada 
por Bonifácio.
 Minha jovem patrícia que possui nas veias o valente sangue de Anita 
Garibaldi, ou da imortal Ana Neri, lembre-se que o Brasil precisa vencer!
 Sabemos que o inimigo é forte, muito forte mesmo. Mas lutaremos 
até o fim, ao lado de Getúlio Vargas!
 O Brasil não pode perder nunca!!!

Jornal do BraSIl (rJ) – 27.10.1942

O JOGO EM S. PAULO EM BENEFÍCIO DAS VÍTIMAS DOS NAVIOS 
BRASILEIROS TORPEDEADOS PELOS SUBMARINOS DO EIXO

OS BRASILEIROS VENCERAM OS PLATINOS POR 4 A 1

 Realizou-se anteontem, no estádio de Pacaembu, em São Paulo, uma 
partida entre dois escretes, formados por brasileiros e platinos, cujo re-
sultado financeiro é destinado às vítimas do covarde torpedeamento dos 
navios brasileiros pelos submarinos do Eixo. Esse jogo foi o segundo rea-
lizado, pois o primeiro, para o mesmo fim, foi realizado nesta Capital, no 
estádio do C. R. Vasco da Gama.
 Na partida disputada aqui no Rio os platinos foram os vencedores e 
havia a suposição de que os paulistas que iam integrar o selecionado bra-
sileiro teriam melhor organização do que o dos cariocas e, dessa forma, 
pudessem triunfar sobre seus valorosos adversários.
 O match correspondeu plenamente à expectativa, pois proporcionou 
ao público que acorreu ao Pacaembu um belo espetáculo, com uma par-
tida magnificamente bem disputada, quer sob o ponto de vista técnico, 
quer sob o disciplinar. Pena foi que o mau tempo reinante não permitisse 
que maior fosse a assistência, mas ainda assim, foi apurada a renda de 
51:000$000.
 O primeiro meio tempo foi disputado desde o começo até o final com 
equilíbrio de forças. Os ataques se revezavam de lado a lado e as duas de-
fesas eram chamadas frequentemente a se empregar com afinco para evi-
tar a queda de seus retângulos. Coube ao escrete platino abrir a contagem 
por intermédio de Viladonigo, que aninhou a pelota nas redes contrárias 
com um tiro forte e calculado. A reação não se fez esperar e algum tempo 
depois Leônidas conseguiu o primeiro ponto do escrete brasileiro e com ele 
empatar a peleja. Daí até o final do meio-tempo nada mais foi possível a 
qualquer dos contendores, a fim de modificar a contagem. E assim termi-
nou esse primeiro meio-tempo, com 1 a 1 para os disputantes.
 Recomeçada a peleja após o descanso regulamentar, notou-se o mes-
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mo ânimo combativo dos dois quadros, mas o time nacional passou a se 
conduzir um pouco melhor que o antagonista e daí o segundo ponto al-
cançado por Leônidas, que desempatou o match. Leônidas sai de campo 
machucado na perna, sendo substituído por Valdemar.
 Daí por diante o time dos brasileiros passou a jogar melhor e a atacar 
mais numerosa e frequentemente. Disso resultou a conquista de mais um 
ponto, feito por Valdemar, e ainda de mais outro, já nos últimos momen-
tos, da autoria de Jeronimo.
 E assim terminou a peleja, com a vitória do escrete brasileiro pela 
contagem de 4 a 1.
 Serviu de juiz o Sr. Jorge Lima.
 Os dois quadros disputantes foram os seguintes:
 Brasileiros – Oberdan, Agostinho e Begliomini, Jango, Brandão e Dino; 
Jeronimo, Servílio, Leônidas, Lima e Pardal.
 Platinos – Herrera, Grita e Renganeschi, Pigilola, Spinelli e Santama-
ria; Beresai, Gonzales, Viladoniga, Juan Carlos e Echevarrieta. 

rEação BraSIlEIra (rJ) – noV dE 1942

JUVENTUDE BRASILEIRA

 Especial para Reação Brasileira

    Jayme Gomes Sapucaia

 Garbosa, varonil, cheia de entusiasmo, desfilou pela Avenida, pres-
tando seu juramento de dever cívico, a mocidade florescente deste Brasil 
novo, agora mais que nunca empenhada na defesa da pátria ultrajada pe-
los inimigos que aterrorizam, ensanguentam e enlutam, destruindo povos 
e nações pacíficas.
 Mocidade, símbolo do Brasil amado, mocidade bendita em que estão 
depositadas todas as esperanças do futuro e da vitória, desfilastes decidida 
e encorajada, destemida e orgulhosa de empunhar a bandeira da pátria.
 Corações ardentes e juvenis fieis ao cumprimento do dever, a pátria 
confia na vossa grandeza e civismo que vingará o hediondo e covarde cri-
me cometido em águas brasileiras pelos inimigos da civilização.
 Não ficará impune a agressão sofrida, o bárbaro torpedeamento dos 
nossos navios, quando foram sepultados na vastidão do oceano irmãos 
idolatrados.
 No rugir do mar bravio, ecoam, ainda, gemidos de dor, de angús-
tias daqueles que passaram o transe doloroso de indefesos náufragos, os 
quais, em alto mar e noite escura, tentaram salvar-se daquela tragédia 
inesperada, assistindo soçobrar pouco a pouco, para sempre, o navio que 
os conduzia ao porto de destino.



257

 Jovens da nova geração, relembrai-vos do que fizeram vossos ante-
passados, dos feitos gloriosos da história pátria, e vingai com o mesmo 
ardor e patriotismo o atentado à soberania nacional.

Folha dE SErGIPE (SE) – 03.11.1942 

SELVAGERIA ATÁVICA

 Luiz Pereira de Melo
 (Promotor público de Neópolis)

 Acompanhamos com a emoção de um homem que os problemas do 
cargo apaixonam, as renovadas manifestações, que todo o Brasil, do Ama-
zonas ao Rio Grande, tem demonstrado de solidariedade ao chefe da nação, 
e de repulsa ao ataque selvagem e traiçoeiro que sofremos dos nazifascis-
tas. Não desrespeitamos princípio algum de Direito Internacional dos po-
vos civilizados. Não atentamos contra a soberania de quer que seja. Só os 
vândalos do Eixo fariam e em que condições, aquelas torturas sem par nos 
anais da história do universo. Somos povo que nos orgulhamos de possuir 
na nossa Constituição um preceito que nos impede à guerra de conquista. 
Nada ambicionamos, além das nossas fronteiras. Não vivemos da rapina 
como os nazifascistas que escravizam povos e nações, sugando-lhes até o 
seu sangue! Reconheçamos, porém, uma verdade: todas as manifestações 
de repulsa, de revolta são justas, racionais, cívicas e humanas. Não deve-
mos, porém, ir além.
 Lembremo-nos que só na ordem, que tudo constrói, encontrará o 
Brasil, a pujança para o momento supremo e vital que nos aguarda. Dentro 
da ordem e da lei não devem cessar os testemunhos de civismo do nosso 
povo. Respeitemos, porém, os bens dos súditos dos eixistas, pois eles hoje 
constituem patrimônio nacional. Depredá-los seria arruinar suas reservas 
que hoje são nossas. O momento, é, pois, de serenidade e sobretudo de 
confiança integral nos poderes do chefe da nação e do Estado. Depredar 
é combater a ordem. É combater com a paixão os homens que nos seus 
arremessos postergam a Lei.
 Não devemos incitar o povo para a anarquia. Devemos desfraldar a 
bandeira da ordem e do civismo. A missão precípua do brasileiro na hora 
atormentosa que atravessamos, é discernir o bem do mal. É orientar com 
sinceridade e segurança a opinião pública, num desiderato louvável de 
evitar a derrocada da civilização. Soldados, são todos os brasileiros que 
amam devotamente o Brasil e não o vendem aos piratas uma função a 
desempenhar: intervir nos acontecimentos e ir até o fim, porém dentro da 
ordem e com a Lei. Nesta hora árdua e cruel em que se depara o nosso 
destino de povo livre, temos ontem, como hoje; hoje, como amanhã; e 



258

amanhã, como sempre, de guardarmos nossas convicções democráticas 
compreendidas no panamericanismo. Temos que fazer da Democracia uma 
Lei para nossas consciências. Com este otimismo cheio de coragem, que é 
a virtude inspiradora das grandes ações, convencido de que o Brasil deve 
viver porque é livre, conclamamos num eco uno de que somos e seremos 
democráticos. Desde que o homem se põe a pensar, temos que encarar o 
momento com energia e otimismo. Nada deve perturbar este ambiente de 
respeito à lei e aos princípios democráticos. Misérias como estas dos nazi-
fascistas assumem uma revolta incomensurável.
 Não esqueçamos que os eixistas são bárbaros, porque são desuma-
nos. São desumanos, porque desconhecem inteiramente o princípio do 
amor ao próximo. Sua selvageria é mórbida e atávica. 
      __

BRASIL IMORTAL

 É um engano imaginar que os governos fortes possam subsistir na 
ausência dos fluxos da opinião pública que os vitalize, ou sem ponto de 
contato com a torrente dos sentimentos coletivos. O Brasil, por certo, como 
inspiradamente nos recordava ontem dos balcões do Guanabara o senhor 
Getúlio Vargas, penetrado a um só tempo do entusiasmo e da mágoa das 
multidões que o procuraram como a um refúgio de esperança e de salva-
ção, não teria o seu coração comprometido pela brutalidade alemã, porque 
o Brasil é imortal. Mas, essa imortalidade a que se referia o presidente da 
República não era a da vida que se respira, a do sangue que circula, a dos 
corpos em suma que ainda não se esfriaram de vez pela morte, porque 
era a imortalidade da figura titânica da Pátria, afirmando a sua liberdade 
de sentir e de andar de fronte serena e coroada de luz, não tendo apenas 
os olhos para chorar, senão tendo ainda a transfigurá-la, o poder divino 
que nos vem da palavra, dada por Deus, para as construções das verdades 
eternas do bem, e tirada por Hitler e Mussolini aos povos oprimidos pelo si-
lêncio ou pela mentira. Em meados do século passado um dos clássicos pu-
blicistas liberais da França, examinando as desgraças da Polônia e o drama 
impiedoso de uma de suas partilhas, responsabilizava do grande crime a 
própria imprensa, que calou em de protestar. Dos crimes que Hitler acaba 
de consumar contra o Brasil jamais se poderá dizer que caiba alguma res-
ponsabilidade à nossa imprensa, porque ela sempre soube prevenir o país 
contra os perigos e ameaças da espionagem e do quinta-colunismo, contra 
as atividades dos pregadores do regime nazi-fascista tingido de verde e 
amarelo, e soube, acima de tudo, nessa esfera, espelhar os sentimentos 
da opinião pública. É essa opinião pública, coesa e disciplinada, na hora do 
alto civismo em que celebramos, com a “Semana de Caxias”, a figura glo-
riosa do militar e do estadista, a memória imaculada do cidadão-soldado, 
que acode, por instinto do coração, ao palácio Guanabara, ao Ministério da 
Guerra e ao Itamarati, para renovar, nos homens do Governo, na intimida-



259

de do poder organizado da Nação, o sentimento de que o Brasil confia nos 
que o governam nesse transe de afrontas à bandeira, e que todos os seus 
filhos aguardam serenamente as vozes do comando supremo. Não são as 
diretrizes do poder que a multidão quer discutir. É o sentimento nacional 
que ela quer afirmar, já que é dentro dele que o Governo envolve de prestí-
gio irrefragável o valor de suas decisões. Não é o tumulto, ainda que limita-
do pela expressão superior da ordem, que traça os rumos ao Governo. Mas 
é ele que cria a atmosfera dentro da qual os atos do poder deixam de ser 
apenas uma emanação da força porque são acima de tudo uma inspiração 
da vontade inequívoca do povo. Esse o grande ensinamento da jornada de 
ontem, em que se carregaram, com a nossa bandeira estendida entre os 
pulsos da mocidade, as palmas do martírio e os lauréis de todos os triun-
fos da tradição livre do Brasil, de sua dignidade e patriotismo. A ordem, 
dessa vez, não se perturbou nem se perturbará, porque o povo quis afinal 
apenas a liberdade de afirmar o seu patriotismo, a liberdade de afirmar 
o seu patriotismo, a liberdade de se mover até o Guanabara para ouvir 
a palavra do presidente da República e assegurar ao Sr. Getúlio Vargas a 
imutável confiança e tranquilidade com que aguarda todas as decisões que 
sobrevierem ao bárbaro e multiplicado ultraje da Alemanha ao Brasil, às 
suas leis e civilização, e a todas as vozes do sangue brasileiro, que estão 
clamando desde o fundo dos mares!
      __

AS ATIVIDADES DO SNT

Um telegrama do interventor de Sergipe ao diretor do 
Serviço Nacional de Teatro

 Do interventor em Sergipe, recebeu o Dr. Abadie Faria Rosa, diretor 
do Serviço Nacional de Teatro, o seguinte telegrama: “Tenho satisfação 
comunicar-lhe que a companhia de comédias Barreto Junior, inspirada em 
nobilitantes sentimentos de brasilidade realizou nesta capital, sob o patro-
cínio de minha esposa, um festival artístico cuja renda reverteu em bene-
fício da Legião Brasileira de Assistência das famílias dos nossos soldados. 
Atenciosas saudações. (a) Maynard Gomes, interventor federal”.
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VISão BraSIlEIra (rJ) – noV.1942

CURRENTE CALAMO

    Por A. R. T.

 Os dois primeiros dias do mês de novembro são os escolhidos para 
as comemorações do “Dia de Todos os Santos” e “Dia de Finados”. Nesses 
dias de culto aos mortos, a cidade muda inteiramente o seu aspecto. Ces-
sam nela as vibrações da atividade comercial ou industrial para cederem 
lugar às manifestações de saudades aos que entre nós viveram e hoje 
ocultam-se nas dobras misteriosas do Além. De todos os arrabaldes, vêm 
surgir, em atitude piedosa, pessoas de todos os sexos e de todas as condi-
ções sociais, conduzindo flores em ramos, velas de cera e outras oferendas 
significativas da recordação e do afeto, que se dirigem aos cemitérios. E 
a multidão que invade esses recintos inspiradores do respeito e concen-
tração é diversa e de situações diferentes nos seus componentes: ricas, 
remediados e pobres.
 Lá dentro, no campo santo, dispersam-se os aglomerados formados 
à entrada e pelas ruelas e atalhos subdivide-se a romaria, cada qual em 
busca do sítio onde repousam os restos mortais do seu esposo, do seu filho 
ou de seu amigo.
 Entre os visitantes há os que se ajoelham à beira dos túmulos, em 
preces fervorosas; há os que soluçam ou derramam lágrimas de saudade 
e há os que se dirigem aos seus mortos queridos, como se eles ali estives-
sem a ouvi-los, em altas vozes e em imprecações compungentes.
 Mas não só nos cemitérios se cultua, nestes dias, a memória dos 
mortos queridos. Aqueles que lá não vão, por impossibilidade material ou 
porque os seus entes queridos jazem nas profundezas do mar, não deixam, 
nestes dias, de destacar seu pensamento das preocupações quotidianas, 
para dirigi-lo, sob uma forma de saudade ou de recordação, à memória dos 
entes dignos de sua estima e que não fazem mais parte do número dos 
vivos.
 No Brasil, este ano, centenas de famílias brasileiras, todas unidas no 
mesmo sentimento de piedade para com aqueles que perderam a vida no 
cumprimento do dever, comemoram o “dia de Todos os Santos” e o “Dia de 
Finados” de uma maneira diferente dos anos anteriores.
É que milhares de vítimas ficaram sepultadas no fundo do Oceano, devido 
ao torpedeamento de navios mercantes que transportavam passageiros 
entre os portos do Brasil.
 Segundo comunicações oficiais, até 27 de setembro último, as perdas 
da Marinha Mercante Brasileira elevavam-se às seguintes unidades:
 Buarque, 5.152 toneladas; Olinda, 4.058; Arabutá, 7.874; Cairú, 
5.162; Cabedelo, 3.557; Parnaíba, 6.092; Gonçalves Dias, 4.996; Alegre-
te, 5.970; Pedrinhas, 3.666; Piave, 28.557; Araraquara, 4.871; Baepen-
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di, 4.801; Itagiba, 2.058; Aníbal Benévolo, 1.905; Arará, 1.075; Lages, 
5.568; Osório, 2.730; Tamandaré, 4.943.
 Há, além disso, que registrar o afundamento do Barbacena, a 28 de 
julho, o ataque do Taubaté, pela aviação alemã, no dia 22 de março do 
ano passado, no Mediterrâneo, entre a ilha de Chipre e Alexandria, e do 
Comandante Lira, atacado a torpedo e granadas incendiárias por um sub-
marino alemão, a 19 de maio último, no Atlântico. (DECORUM EST PRO 
PATRIA MORI) “É honroso morrer pela Pátria”.
 A leitura dos nomes dos navios afundados pelos submarinos do Eixo 
e a recordação das centenas de brasileiros, homens, mulheres e crianças, 
arrancadas brutalmente ao convívio das famílias e ao serviço útil na Nação, 
oferecem oportunidade para que no dia consagrado à Comemoração dos 
Mortos, elevemos os nossos brados de protesto e de indignação contra os 
causadores de tanta dor e luto para o Brasil e para os brasileiros. O estig-
ma que deve marcar sempre em todas as oportunidades os inimigos do 
Brasil merece ser lembrado e nada melhor para o caso a transcrição que 
aqui fazemos de um tópico publicado no Jornal do Comércio desta Capital 
e assinado por G. F.
 “Desde que o Brasil rompeu relações com as potências do Eixo, desde 
que foram retiradas as representações desses países junto ao nosso gover-
no, evidentemente passamos a considerá-los pelos menos “não amigos”. 
Após os atentados praticados contra os nossos barcos mercantes, a dig-
nidade e a soberania da nação exigiram o pronto revide, que se consubs-
tanciou no reconhecimento do estado de beligerância com a Alemanha e 
a Itália. Desde então, os jornais têm comentado todos os fatos que digam 
respeito à nossa atitude na guerra, e procuram, do modo mais louvável, 
contribuir para o êxito do esforço bélico brasileiro em todos os sentidos. 
Sugestões, sueltos, artigos, valiosas contribuições aparecem diariamente, 
todas com a mais louvável intenção patriótica. De norte a sul, sente-se em 
todo o Brasil um real desejo de contribuir para a vitória da causa aliada, de 
maneira eficiente e direta; todas as classes sociais demonstram ter com-
preendido perfeitamente as razões da luta, e nenhuma se furta ao dever.
Mas ainda assim, leem-se, não raras vezes, nos jornais, como matérias 
redacionais ou ditadas por outras pessoas, expressões como estas: “as 
forças do mal”, “as potências escravizadoras”, “os nossos inimigos”, “os 
bárbaros” e outras do mesmo som. Incontestavelmente, a Alemanha, a 
Itália e o Japão são as forças do mal, as potências escravizadoras, os 
nossos inimigos, os bárbaros; à custa do sofrimento das populações chi-
nesas, polonesas, francesas, belgas, filipinas, holandesas, gregas, iugos-
lavas, tchecoslovenas, conseguiram esses tributos, esses apostos, com os 
quais as denominamos, horrorizados. O sangue que fazem correr, no seu 
desvairado apetite de riquezas, a fúria de destruição que desabaram sobre 
o mundo, o assassínio usado como processo para as mais injustas reivin-
dicações, o desprezo pela dignidade humana, pela liberdade dos povos e 
dos indivíduos, os campos de concentração, os postes de fuzilamento, a 
matança de reféns, a delação, a espionagem, o suborno, tudo são motivos 
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para que chamemos de bárbaros, escravizadores, forças do mal a essas 
raças tão superiores no requinte de maldade. A própria definição de Direi-
to, na palavra de Rosemberg, o doutrinador nazista, evidencia o mundo de 
desprezo pela justiça e pela moral, que vai em todos os alemães. “Direito, 
pregou ele, é tudo que aproveita a Alemanha”. O assassínio covarde, o 
furto, todos os crimes contidos em todos os códigos são Direito desde que 
tragam lucro ao Reich; essa morbidez de nacionalismo doentio (chamar-
-se-á a isto nacionalismo, por acaso?), essa doença do espírito alemão é 
que trouxe o ódio de todos os povos da terra, e multiplicou na imaginação 
de cada um os atributos que lançam às nações devoradoras de pátrias.
 Mas com isto como que vamos esquecendo de nomear essas nações. 
As páginas dos jornais se enchem de invectivas, sem que no meio delas 
apareçam os nomes dos países contra as quais são dirigidas. Colunas in-
teiras desfiam razões plausíveis, sugestões aceitáveis, intenções dignas 
de todo apreço. Mas essas razões, essas sugestões, essas intenções ficam 
apenas dirigidas às “forças do mal”, aos “bárbaros”, às “potências escra-
vizadoras”. Não pode ser senão um esquecimento de seus autores o fato 
de não aparecer ali a primeira condição de todas as denúncias, a pessoa 
ou pessoas contra as quais são feitas, o “quid” que identifica o culpado e o 
distingue de todos os inocentes. Não, senhores; sabemos que Alemanha e 
Itália são as nações escravizadoras, as potências do mal, as nossas inimi-
gas. Sabemos perfeitamente. Mas justamente por isso, não nos esqueça-
mos de repetir sempre os seus nomes. Não devemos ter o esquecimento 
de omiti-los. Digamos: “a Alemanha”, “a Itália”, “o Japão”. Justamente por-
que são adversários cruéis e bárbaros, não haverá para eles maior estigma 
do que os seus próprios nomes”.
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o rIo nEGrEnSE (Pr) – 22.11.1942
  Francisco Schieder Negrão
 (Da Academia de Letras José de Alencar)

 O BRASIL EM GUERRA
  
 Arará, Baependi e Araraquara,
 Mais Aníbal Benévolo e Itagiba,
 De cujo torpedear originara
 O que eu celebro aqui de Curitiba,
 Essa guerra gloriosa mas amara,
 Com a qual todavia se derriba
 As hostes inimigas que traiçoeiras
 Tingiram nossas águas brasileiras.

 Navegavam os vasos da marinha,
 Mansamente em limites da nação;
 Uma turba de casta e assaz mesquinha,
 Com submarinos na escuridão.
 No oceano sepultou o que continha
 Bravos heróis que sempre viverão
 De todos brasileiros na lembrança,
 Clamando justa e rígida vingança.

 Nosso povo clemente revoltado,
 Em sua honra sentindo-se ofendido,
 Protesta contra o bárbaro atentado
 E vingar se promete decidido;
 O governo jamais amedrontado,
 Pela grave ocorrência compelido
 E farto de perfídias e artimanha,
 Declara guerra à Itália e à Alemanha.

 Eu te saúdo, egrégio presidente
 Deste país unido, livre e forte
 Suplicando ao Eterno Onipotente,
 Com seu poder proteja-nos de morte,
 Comande nosso exército valente
 E nas horas penosas nos conforte.
 Deus dos exércitos, ó grande Deus,
 Para o triunfo guia os filhos teus!

 Sob a sombra da cruz imaculada
 Surge uma pátria sacrossanta e rica,
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 Uma nação por Deus predestinada
 A ser o berço da Paz que dignifica.
 Nasce o Brasil que agora, com espada,
 Justiça executar se prontifica
 Pelo crime do pérfido tirano
 Que ultrajou este solo soberano.

a noITE (rJ) – 05.12.1942 

CAIXA GERAL FUNERÁRIA

 A 13 do corrente, são transcorridos 120 dias dos bárbaros e covardes 
torpedeamentos de nossos navios Baependi, Araraquara, Aníbal Benévolo, 
Itagiba e Arará, por ação de submarino do Eixo.
 A bordo desses barcos, perdeu a Caixa Geral Funerária vários de seus 
associados. Como tripulantes, uns, como passageiros, outros.
 De acordo com o decreto nº 3.501, de 14 de agosto de 1941, a partir 
dessa data, a Caixa Geral Funerária iniciará os pagamentos das quotas de 
funerais respectivos, mediante apresentação, pelos interessados, de:
 Declaração de embarque, como tripulante, ou passageiro, quando ci-
vil, fornecida pela companhia armadora do navio, ou:
 Declaração de embarque fornecida pelo Ministério da Guerra, nos ca-
sos de militares em trânsito para suas unidades.
 A Diretoria da Caixa Geral Funerária convida a todos os que já se qua-
lificaram e as que ainda não o fizeram, à percepção das quotas dos funerais 
em apreço.

  Othon de Carvalho Meneses,
   1º Secretário.

CorrEIo PaUlISTano (SP) – 13.12.1942

NOÇÃO DE RESPONSABILIDADE

 Já se nos ofereceu o ensejo de elogiar o espírito de disciplina do povo 
paulistano, por motivo da estrita obediência que tem prestado, durante os 
exercícios de escurecimento da cidade, às instruções do Serviço de Defesa 
Passiva. Queremos hoje acrescentar que no caso não se trata unicamente 
de disciplina. Trata-se, também, de responsabilidade.
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 São Paulo nunca procurou saber se os ataques aéreos constituíam 
ameaça próxima ou remota, se eram uma realidade ou uma hipótese, se 
os bombardeiros nipo-ítalo-germânicos ainda se achavam no continente 
euroasiático ou se já tinham estabelecido base no continente africano. São 
Paulo recebeu ordem para exercitar-se na defesa passiva – e cumpriu-a. 
As notas 10, de aplicação e comportamento, que insistentemente nos deu 
o senhor general Maurício José Cardoso, aí estão para provar que fomos no 
cumprimento do dever exatos, oportunos e infalíveis.
 Sempre se nos afigurou que a mais odiosa forma de quinta-colunismo 
era discutir a hipótese de agressão por via aérea. Sob o império da má-
quina, neste século culminante para o gênio inventivo do homem, admitir 
impossíveis é dar provas de falta de inteligência, nos tempos de paz, de 
impatriotismo, nos tempos de guerra.
 De onde surgiram os submarinos eixistas que torpedearam e afunda-
ram navios brasileiros em águas territoriais do Brasil? Qualquer que seja o 
ponto de onde tenham vindo, existe uma realidade: o torpedeamento. Um 
torpedeamento realizado em condições que escapam ao nosso exame.
 São Paulo habituou-se a não discutir, em horas de guerra, as instru-
ções e as ordens das superiores autoridades militares. A presença, no mi-
nistério da Guerra, de um titular do porte do general Eurico Dutra, e aqui 
em São Paulo, à frente da II Região, de um soldado da estatura do general 
Maurício Cardoso, é, sob o ponto de vista da defesa nacional, quanto bas-
ta. A declaração de que em tempo de guerra cada brasileiro é um soldado 
encontrou em nós, nestes dias de inquietação e de exaltação, a comprova-
ção mais eloquente. Cada paulista é em verdade um soldado do Brasil.
 O exercício de blackout geral realizado há dias, estava sendo espe-
rado, pela nossa população, desde segunda-feira. Assim, se em lugar de 
quinta tivesse dado preferência à terça-feira, verificaria o Sr. general Mau-
rício, como verificou, que a cidade estava completamente preparada para 
o exercício. E se em lugar de anunciar futuramente a semana do blackout 
houver por bem S. Exa. tentar colher o nosso povo de surpresa quanto à 
semana e quanto ao dia, daqui lhe diremos, desde já que a surpresa será 
apenas no sentido da persistente disciplina do paulistano.
 Ao espírito de disciplina aliou-se entre nós o sentimento da respon-
sabilidade. Sabemos, com efeito, que no dia em que os corsários eixistas 
pudessem sobrevoar o Atlântico, a nossa capital não escaparia à sua sanha 
iconoclasta. Sabemos que na hipótese de uma tentativa de desembarque 
no continente americano, Natal seria tão somente uma estação de passa-
gem para o Rio e São Paulo. O primeiro parque industrial da América do 
Sul é, sem a menor sombra de dúvida, um alvo invejável para as bombas 
nipo-ítalo-germânicas! 
 O Serviço de Defesa Passiva Antiaérea anunciou que o escurecimen-
to total desta semana seria a prova final da preparação paulistana. É bem 
possível que semelhante declaração, equivalendo a um galanteio, tenha 
sido feita para o fim exclusivo de obrigar o povo paulistano a esquecer um 
pouco as experiências de escurecimento parcial ou total. Seja como for, 
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não nos surpreenderá desprevenidos o comando militar da praça de São 
Paulo. Venha quando vier o novo exercício, aqui nos encontrará em estado 
de alerta!

dIÁrIo CarIoCa – 29.12.1942

 O Brasil não aceitou o estado de guerra com a Alemanha e 
Itália por simples interesse. A nossa entrada no conflito foi o re-
sultado da revolta da consciência nacional pelas agressões que 
sofremos, pelo torpedeamento dos nossos navios, pelo assassínio 
dos nossos compatriotas.
      __

O FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL ZOMBAVA DA DOR COLETI-
VA, PELO AFUNDAMENTO DOS NOSSOS NAVIOS

 O Tribunal de Segurança vai, cada vez mais, acentuando o cerco con-
tra os quintas colunas, trancafiando-os na cadeia. Ainda há dias, noticia-
mos a condenação aplicada a um médico, ex-integralista, que se rejubila-
ra com o afundamento dos nossos navios e já agora caso idêntico vem a 
lume. Desta vez, o mau brasileiro, que é funcionário do Banco do Brasil e 
se chama Luiz Miglio, numa atitude hostil, que demonstra o seu nenhum 
sentimento de brasilidade, chasqueava a dor coletiva, ridicularizando, além 
disso, o comércio, por fechar suas portas, em sinal de luto.
 O procurador Eduardo Jara, apontando o quinta-coluna à justiça es-
pecial, classificou o crime no art. 3º, inciso 25, da Lei de Segurança tendo 
o ministro Barros Barreto designado o juiz Miranda Rodrigues para o res-
pectivo processo e julgamento. A denúncia, que é um anátema contra o 
quinta-colunismo, finaliza assim:
 “O denunciado a despeito de ser brasileiro nato, e funcionário do Ban-
co do Brasil, não está identificado com os anseios de sadio nacionalismo 
que neste instante toda a Nação vibra, repudiando o covarde torpedea-
mento dos cinco navios pelas nações do eixo na costa do Nordeste.
 Quando toda a população brasileira emocionada demonstrava em vi-
brações patrióticas a repulsa àquele gesto cruel, o denunciado chasqueava 
dessa imensa dor coletiva. Censurava em Fortaleza, a determinação das 
autoridades fazendo suspender as diversões públicas, ridicularizava o fe-
chamento do comércio local.
 É evidente que essa atitude de quinta-coluna solapa criminosamente 
todo esforço útil. Insinua de modo decepcionante ao espírito cívico de bra-
silidade os prejuízos que advirão com a guerra atual.
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 Luiz Miglio desencoraja o prestígio à fidelidade e à obediência ao 
Exmo. Sr. presidente da República Brasileira.”

CorrEIo PaUlISTano (SP) – 31.12.1942

BALANÇO DE FIM DE ANO

 O ano que hoje expira, considerado sob o ponto de vista da política 
internacional, foi um ano de apogeu para a união do continente americano. 
Logo nos primeiros dias tivemos a Conferência dos Chanceleres no Rio de 
Janeiro, durante a qual se firmaram definitivamente os laços de solidarie-
dade das três Américas.
 Não precisaremos recordar aos leitores o que foi a importante reu-
nião, na capital do Brasil, dos ministros das Relações Exteriores de todos 
os países americanos. Se é verdade que todos os congressos acabam em 
discursos, o Congresso Panamericano do Rio desmentiu a praxe. Os discur-
sos que ali se ouviram tiveram por fim manifestar o pensamento da terra 
em relação à guerra de conquista chefiada no Velho Mundo pelo Fuhrer da 
Alemanha.
 Poder-se-ia talvez dizer (fazendo, a este respeito, o jogo dos simpati-
zantes do Eixo) que por estar situada longe do campo de batalha, à distân-
cia dos canhões e dos bombardeiros, qualquer atitude assumida naquela 
Conferência pela América era simples figura de retórica... Não foi isso, no 
entanto, o que se verificou. A América tratou primeiro de fixar os princípios 
da solidariedade continental. Feito isso, tratou de ir ao encontro da guerra, 
rompendo relações com os países sob regime de força.
 Rompendo relações com o Eixo, a princípio, e declarando-lhe guerra 
mais tarde, a América não fez mais do que cumprir o seu destino. Aceita-
mos a guerra no terreno em que a colocaram os ditadores europeus. Com 
uma diferença: é que não nos deixamos ficar à espera de que eles viessem 
comprometer a integridade dos nossos países, pondo em prática a política 
do “espaço vital”. Respondemos ao desafio que nos foi lançado em rosto, 
com o torpedeamento de navios pacíficos, e fomos, por nossa vez, dar caça 
aos caçadores!
 “Nós, na América – declarou, em maio, à imprensa do Rio, o escritor 
Valdo Frank – levamos tempo, bastante tempo, a compreender”. A verda-
de, porém, é que passamos da compreensão à ação num abrir e fechar de 
olhos. No dia em que “compreendemos”, agimos. E agimos com energia, 
dando ao mundo, acima de tudo, um eloquente exemplo de união conti-
nental. Pode-se dizer que a unanimidade da América se colocou a serviço 
da liberdade, como regime político, e da dignidade humana, como regime 
social. Não quisemos ser espectadores de um conflito em que se decide 
não a sorte deste ou daquele povo, deste ou daquele país, mas o destino 
da própria civilização.
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 Nunca é demais repetir, a tal propósito, as palavras do Sr. Nelson 
Rockfeller no discurso de agradecimento à homenagem que lhe prestou 
em setembro último o ministro da Guerra do Brasil: não temos ambições 
territoriais, “desejamos tão somente salvaguardar a soberania e o direito à 
liberdade das nações soberanas e que possamos viver a nossa vida como 
desejarmos em nosso país”. Palavras simples, sem dúvida, mas profundas, 
justas, oportunas.
 O último dia de 1942 surpreende-nos em situação verdadeiramente 
auspiciosa no tocante à posição e à intervenção da América na guerra con-
tra o Eixo. Lemos, há dias, em declarações atribuídas a ilustre personagem 
norte-americano, que sob o ponto de vista bélico o ano de 1942 “viu o 
apogeu da guerra”. Isso quer dizer, na nossa opinião, que o ano em ago-
nia preparou a vitória das armas democráticas. O conflito assumiu no seu 
transcurso proporções enormes, certo, mas tais proporções exprimiram 
um esforço definitivo e decisivo.
 Só por esse motivo, quando não houve outros, politicamente falando, 
devemos ser gratos ao moribundo. A vitória das Nações Unidas, que ora 
nos sorri, não teria sido possível sem o formidável impulso que a América 
emprestou à guerra contra o Fuhrer.

dIÁrIo dE PErnaMBUCo (PE) – 31.01.1943

AUXÍLIO ÀS VÍTIMAS DOS TORPEDEAMENTOS

 Caixa de auxílio de vítimas do torpedeamento dos vapores brasileiros:
Receita – Donativo da Colônia Portuguesa aqui domiciliada – Cr$ 50.000,00
Despesa – Importância entregue a dona Amália Carneiro Almeida, viúva 
de Leonel Paulino de Almeida, tripulante do vapor Itagiba, vitimado por 
ocasião do torpedeamento do mesmo vapor – Cr$ 2.000,00; idem, idem a 
dona Elvira Ferreira da Conceição Vanderlei, viúva do tripulante do vapor 
Araraquara, Pedro Bezerra Vanderlei, vitimado por ocasião do torpedea-
mento daquele vapor – Cr$ 2.000,00; idem, de dona Leônida Josefa da 
Silva, viúva do tripulante do vapor Cabedelo, Ambrósio Barbosa da Silva, 
vitimado por ocasião do torpedeamento daquele vapor – Cr$ 3.000,00; 
idem, idem a dona Júlia de Albuquerque e Silva, viúva do tripulante do 
vapor Araraquara, Celso Rosas da Silva, vitimado por ocasião do torpe-
deamento daquele vapor – Cr$ 2.000,00; idem, idem a dona Elaide Cruz, 
viúva de José Otaviano Ferreira Cruz, passageiro do vapor Baependi, viti-
mado por ocasião do torpedeamento daquele vapor – Cr$ 2.000,00; idem, 
idem a dona Tercia de Araújo Cavalcante, passageiro do vapor Baependi, 
vitimado por ocasião do torpedeamento daquele vapor – Cr$ 2.000,00; 
idem, idem a dona Drisolina Ferreira da Silva, tripulante do vapor Baependi 
– Cr$ 2.000,00; idem, idem a dona Lenira da Costa Freire, viúva do pas-
sageiro do vapor Araraquara, Luiz Gonzaga Freire, vitimado por ocasião do 
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torpedeamento do mesmo vapor – Cr$ 1.200,00; idem, idem a Marina de 
Holanda Cavalcante, tripulante do vapor Aníbal Benévolo – Cr$ 2.000,00. 
Saldo em cofre na Secretaria do Interior – Cr$ 1.000,00. Saldo em cofre 
na Caixa de Crédito Mobiliário de Pernambuco – Cr$ 28.300,00 

GazETa do PIaUÍ (PI) – 09.02.1943

EM CIRCULAÇÃO UM NOVO LIVRO

Rio, 6 (A. N.) – AGRESSÃO é o título do livro que acaba de ser editado pelo 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e que deve figurar na bi-
blioteca de todos os brasileiros. Trata-se de um documentário de interesse 
sobre os acontecimentos que precederam a entrada do Brasil na guerra, 
comprovando a violação do direito internacional praticada pelos submari-
nos do Eixo quando do ataque e torpedeamento de cinco navios brasilei-
ros em nossas águas. Além da documentação fotográfica e transcrição do 
depoimento dos sobreviventes do atentado nazista, contém todos os do-
cumentos oficiais, comunicados e notas diplomáticas emitidas pelo nosso 
governo desde que se consumou a agressão até a declaração de guerra. 
Agressão encontra-se a venda em todas as livrarias, sendo que o produto 
da venda será destinado à Cruz Vermelha Brasileira.

a noITE (rJ) – 25.03.43 

O APELO ANGUSTIOSO DAS VIÚVAS DOS TRIPULANTES DOS CIN-
CO NAVIOS BRASILEIROS TORPEDEADOS EM AGOSTO DO ANO 
PASSADO

Fala à Noite a viúva do radiotelegrafista do Aníbal Benévolo, que 
foi uma das vítimas da covardia nazista

 Ao que estamos informados, muitas das vítimas de oficiais e tripulan-
tes dos cinco navios brasileiros torpedeados a 15 de agosto do ano passado 
se acham em situação deveras crítica. É que a pensão que lhes vem sendo 
concedida por parte do Instituto dos Marítimos é insignificante, não corres-
pondendo nem à quarta parte dos salários percebidos pelos seus maridos. 
Haja vista o que acontece à Sra. Isaura Custodio Krapp, viúva do radiotele-
grafista Hugo Pedro Krapp, que fazia parte da tripulação do Aníbal Benévo-
lo, uma das unidades então sacrificadas pela sanha nazista. Aquele radio-
telegrafista percebia oitocentos e dez cruzeiros, por mês, afora as etapas. 
Sua viúva, entretanto, está recebendo daquele Instituto a ínfima quantia 
de cento e oitenta cruzeiros, apenas. Essa a pensão que ficou à viúva Kra-
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pp que, em consequência, está passando extremas dificuldades de vida, 
como muitas outras que se encontram em idêntica situação. Desejam elas 
apelar para o chefe da Nação, na certeza de que serão melhor amparadas 
no transe aflitivo por que vêm passando. Muitas dessas criaturas não têm 
arrimo de espécie alguma senão a pensão que lhes é devida. A viúva Kra-
pp, que não possui família nesta capital, pois é de Santa Catarina, acha-se 
hospedada em casa da viúva do comandante do Baependi, o qual também 
foi vítima dos corsários do Eixo, à Rua Carvalho Alvim, 54, na Tijuca. Veio 
ela pessoalmente à redação da A NOITE contar-nos sua triste história.

rEVISTa CrUz VErMElha BraSIlEIra (rJ) – 
JUl dE 1943

“AGRESSÃO”

 Por iniciativa do coronel Coelho dos Reis, diretor do DIP, foi editado 
um livro contendo a documentação coligida oficialmente quanto ao torpe-
deamento dos navios nacionais Baependi, Aníbal Benévolo, Araraquara, 
Itagiba e Arará, nas costas da Bahia, pelos submarinos do Eixo.
 Esse livro denominado Agressão enfeixa diversos assuntos que se re-
lacionam com o criminoso atentado à nossa soberania, trazendo a revolta, 
a dor e o luto ao Brasil, com a perda de centenas de vítimas. As gravuras 
compreendem os navios torpedeados, os retratos dos seus comandantes, 
fotografias de mortos chegados às praias de Sergipe, clichés das grandes 
manifestações do povo, em sinal de protesto contra o ataque traiçoeiro 
que vitimou tantos patrícios e de solidariedade ao Sr. Getúlio Vargas, da 
histórica reunião do Ministério, por ocasião da aceitação do estado de be-
ligerância que nos foi imposto, dos passageiros e tripulantes salvos e de 
alguns dos militares mortos nos navios torpedeados.
 Além de o livro, em boa hora editado, constituir um valioso subsídio 
para a história do Brasil na guerra, ele tem um fim humanitário, pois a 
renda total de sua venda, que ascende a milhares de exemplares em todo 
o país, destina-se à Cruz Vermelha Brasileira, gesto de alta expressão fi-
lantrópica que teve o coronel Coelho dos Reis.
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Jornal daS MoçaS: rEVISTa SEManal IlUS-
Trada (rJ) – 26.08.1943

UM ANO QUE PASSA

 Já completou um ano que cinco navios brasileiros foram afundados, 
ao longo do nosso litoral, pelos submarinos das nações eixistas. Mulheres, 
velhos e crianças foram brutalmente assassinados pelos corsários do Eixo.
Até então, só se verificaram afundamentos de nossos navios na linha da 
América do Norte. O Eixo dizia que era a guerra e que o Brasil estava co-
merciando com os americanos. E os piratas de Hitler e Mussolini iam agin-
do.
 Entretanto, aqueles afundamentos dentro das nossas águas, bem 
perto no nosso litoral, fez estremecer de ódio o coração dos brasileiros. 
Desde as classes mais humildes às mais elevadas, só se ouvia um grito: 
vingança! O povo foi ao presidente da República pedir fossem vingados 
nossos patrícios assassinados.
 No dia 22 de agosto de 1942 a resposta do Sr. Getúlio Vargas ao cla-
mor popular foi a declaração de guerra que nos era imposta pelos nossos 
inimigos.
 Há quatro dias o nosso país completou um ano de guerra.
 Aproveitemos esse primeiro aniversário para rendermos uma home-
nagem à memória daqueles nossos patrícios que pereceram brutalmente 
assassinados pelos nazifascistas, quando o Brasil estava afastado da guer-
ra. Dediquemos um minuto de silêncio aos mortos do ANÍBAL BENÉVOLO, 
ARARAQUARA, ITAGIBA, ARARÁ e BAEPENDI.
 As nossas homenagens mais sinceras aos heróis da nossa Marinha 
Mercante, primeiras vítimas da cobiça sem par dos sequazes do Eixo.
 O dia da vitória final está bem próximo. Quando esmagarmos de uma 
vez para sempre os agressores da Humanidade, lembremo-nos mais uma 
vez do dia 22 de agosto de 1942 para reiterarmos o nosso preito à memó-
ria das vítimas do ANÍBAL BENÉVOLO, ARARAQUARA, ITAGIBA, ARARÁ e 
BAEPENDI!
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rEVISTa MarÍTIMa BraSIlEIra (rJ) – 1944
 

OS PREJUÍZOS CAUSADOS AO BRASIL 
PELOS CORSÁRIOS DO EIXO

 Nunca é demasiado recordar o vulto dos danos materiais que a trai-
çoeira campanha submarina dos corsários nazistas causou ao Brasil, além 
das vidas preciosas, de valor inestimável, sacrificadas nesses torpedea-
mentos.
 É sempre oportuno fazer esse balanço doloroso, que está sempre pre-
sente no espírito dos brasileiros.
 Trinta e uma unidades brasileiras foram torpedeadas e afundadas pe-
los submarinos do Eixo. O primeiro navio a ser afundado foi o Buarque, na 
madrugada do dia 14 de fevereiro de 1942, no mar das Antilhas, quando 
se destinava a Nova York, perecendo nessa ocasião um passageiro. Mas 
não foi aí que teve início a sanha sanguinária dos nazifascistas contra a 
navegação brasileira. Muito antes, em águas do Mediterrâneo, quando ali 
trafegava pacificamente conduzindo mercadorias, foi o Taubaté atacado 
por Stkas germânicos, matando um dos seus tripulantes e ferindo muitos 
outros com suas metralhadoras. Com este ato, ficou clara a decisão dos 
alemães de trazerem até o Brasil a guerra. Como se previu, não parou aí o 
insaciável instinto de selvageria dos totalitários.
 Depois do Buarque, foram afundados o Olinda, depois o Arabutan, o 
Cairú, o Cabedelo, o Parnaíba, Gonçalves Dias, Alegrete, Pedrinhas, Ta-
mandaré, Barbacena, Piave, Baependi, Aníbal Benévolo, Araraquara, Ita-
giba, Arará, Lages, Osório, Antonina, Porto Alegre, Apaloide, Afonso Pena, 
Tutoia, Pelotas, Loide, Bagé, Cisne Branco, Itapagé, e por último o Cam-
pos, às primeiras horas do dia 23 de outubro do ano passado, nas costas 
do estado de São Paulo.
 A esta relação juntamos a barcaça Jacira, de 80 toneladas apenas, 
torpedeada e afundada na altura de Itacaré, nas costas do estado da Bahia, 
em 19 de agosto de 1942, sendo sua tripulação somente de 6 homens.
 Além desses navios, muitos outros foram atacados, como o Aracaju, o 
Rio Branco, o Imediato João Silva e outros, que mantiveram combate com 
os corsários, não sofrendo, porém, qualquer avaria.
 Já o mesmo não poderão dizer os chefes da Marinha de Guerra do 
Reich, de acordo com informações prestadas a uma base naval situada nas 
costas dos Estados Unidos. No entanto, desde o afundamento do Campos, 
não se verificou qualquer ofensiva contra as nossas unidades, que continu-
am como dantes, no seu trabalho eficiente de transporte de matérias-pri-
mas, indispensáveis na fabricação do material bélico, que será empregada 
na derrota total da Alemanha e seus satélites. 
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PERDEU 369 TRIPULANTES

 Em quatro dias, de 15 a 19 de agosto de 1942, foram vitimados, na 
altura do rio Real, estado de Sergipe, os navios de cabotagem: Baependi, 
Araraquara, Aníbal Benévolo, Itagiba e Arará e o iate Jacira, com 607 mor-
tos, incluindo soldados que estavam sendo transportados para o Nordeste. 
Assim, em 22 de agosto, o Brasil reconheceu o estado de beligerância e, 
em 31, o estado de guerra com a Alemanha, Itália e Japão.

CorrEIo do PoVo (SC) – 17.11.1945

REVISTA SEMANAL

 Um rápido exame das estatísticas navais referentes à guerra – diz O 
Dia de Curitiba – Mostra que a Marinha Mercante teve 30 navios atacados, 
conseguindo salvar apenas 1, o Comandante Lira, que foi rebocado após o 
torpedeamento. A tonelagem total atacada orça em 131.587 e a perdida 
em 132.535. Em consequência desses atentados, morreram ou desapare-
ceram 971 pessoas, das quais, 469 tripulantes.
 Os navios atacados pelo inimigo foram os seguintes: Cabedelo, Buar-
que, Olinda, Arabutã, Cairu, Parnaíba, Comandante Lira, Gonçalves Dias, 
Alegrete, Pedrinhas, Tamandaré, Piave, Barbacena, Baependi, Araraquara, 
Aníbal Benévolo, Itagiba, Arará, Cajirá, Osório Lages, Antônio, Porto Ale-
gre, Apoloide, Brasiloide, Afonso Pena, Tatoia, Pelotasloide, Bagé, Itapagé 
e Campos. Afora esses, houve ainda o ataque, ao Taubaté no Mediterrâ-
neo, a que já nos referimos, e que não está computado nessa tétrica rela-
ção de baixas.
 Como se vê, a perda de material sofrida pela Marinha Mercante Bra-
sileira foi pesadíssima, considerando-se sobretudo a sua arqueação total 
de 632.160 toneladas. Com a perda daqueles trinta navios, sofreu a nossa 
frota mercante um desfalque de nada menos de 20 por cento da referida 
arqueação. Somente o Loide Brasileiro, proprietário de 19 das unidades 
afundadas teve um prejuízo de Cr$ 612.112.192,50, no qual se incluem 
perda de material não segurado, pagamento de taxas de seguros do ma-
terial e do pessoal, avarias, lucros cessantes, etc. O valor da carga perdi-
da nos seus 20 navios atacados, inclusive o Comandante Lira, sobe a Cr$ 
295.466.856,17.
 Ainda em relação às perdas de vidas basta dizer, para ilustrar a sua 
importância, que morreram ou desapareceram oito dos mais competentes 
comandantes da Marinha Mercante, dos quais sete com carta de Capitão 
de Longo Curso e um pertencente à reserva de 1ª Classe da Marinha de 
Guerra.
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 Quando se escrever a história da participação do Brasil na guerra ate-
ada ao mundo pelo fascismo, o enumerando dessas perdas de vidas e de 
material, a narração da estoicidade com que os nossos marujos mercantes 
correram ao encontro do perigo, constituirá, por certo, como já dissemos, 
uma das maiores páginas dessa apoteose da consciência nacional em luta 
contra a tirania, para a fundação de um mundo melhor.
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