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TO  SECSTATE WASHDC 4150

INFO  AMEMBASSY BRASILIA

 AMCONSUL RIO DE JANEIRO

 AMCONSUL RECIFE

 AMCONSUL BELEM

 AMCONSUL PORTO ALEGRE

 AMCONSUL SALVADOR

 

 C O N F I D E N T I A L SAO PAULO 0985

 

E. O. 11652:  GDS

TAGS:  PINT,  BR

SUBJECT:  POLITICAL ARRESTS AND TORTURE IN SAO PAULO

 

REF BRASILIA 2145,  RIO DE JANEIRO A-90

 

1.  INCIDENTS OF POLITICAL ARRESTS FOR ALLEGED VIOLATIONS OF THE

NATIONAL SECURITY LAW,  EITHER FOR TERRORISM OR OTHER POLITICAL

OFFENSES,  HAVE BEEN CONSTANT IN SAO PAULO OVER THE PAST YEAR.

WHILE THE NUMBER MAY VARY FROM MONTH TO MONTH,  THE GENERAL

LEVEL HAS REMAINED ABOUT THE SAME AS BEST WE CAN TELL.

 

2.  INTERROGATION OF POLITICAL PRISONERS IS OFTEN ACCOMPANIED

BY TORTURE,  I. E.  THE PARROT' S PERCH,  ELECTRIC SHOCKS,  STARVA-

TION,  ETC.  AN MDB CANDIDATE FOR CITY COUNCIL IN SAO PAULO WHO

WAS ARRESTED AFTER NOVEMBER MUNICIPAL ELECTIONS AND HELD FOR

SIX WEEKS IN THE MILITARY INTERROGATION CENTER ( OBAN)  TOLD US

AFTER BEING RELEASED THAT ABOUT 60  POLITICAL PRISONERS WERE
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 KEPT AT INTERROGATION CENTER,  ITS APPROXIMATE CAPACITY,

DURING MOST OF HIS TIME THERE.  MANY WERE PLAINLY INVOLVED IN

SUBVERSIVE ACTIVITIES BUT OTHERS APPEARED TO BE ONLY POLITICAL

IDEALISTS OPPOSED TO THE REGIME.  ALL WERE SUBJECTED TO SOME

FORM OF TORTURE.  HE HIMSELF WAS NOT ABUSED SINCE AS A

LEGITIMATE POLITICIAN AND MAN OF MEANS HE WAS NOT " TORTURABLE".

 

3.  ANOTHER SOURCE,  A PROFESSIONAL INFORMER AND INTERROGATOR

WORKING FOR THE MILITARY INTELLIGENCE CENTER IN OSASCO

( INDUSTRIAL SUBURB OF SAO PAULO,)  TOLD US ON APRIL 24  OF HIS

OWN " COUNTER- SUBVERSIVE"  ACTIVITIES.  HE EXPLAINED HOW HE HAD

BROKEN A " COMMUNIST"  RING INVOLVING A CIVIL POLICE OFFICER.

THE OFFICER WAS PERSUADED TO TALK BY ATTACHING ELECTRICAL SHOCK

DEVICES TO HIS EARS AND TOLD OF HIS CONNECTION WITH A GIRL

FRIEND WHO WAS PROMPTLY PICKED UP.  SHE WAS UNCOOPERATIVE,  HOW-

EVER,  SO SHE WAS PUT ON THE PARROT' S PERCH FOR 43  HOURS WITHOUT

FOOD OR WATER.  THIS BROKE HER,  OUR SOURCE SAID.  TORTURE IN

ONE FORM OR ANOTHER WAS COMMON PRACTICE IN INTERROGATION IN

OSASCO.  HE ALSO GAVE FIRST- HAND ACCOUNT OF KILLING A SUBERSIVE

SUSPECT,  WHICH HE CALLED " SEWING"  THE SUSPECT UP,  I. E.  SHOOTING

HIM FROM HEAD TO TOES WITH AUTOMATIC WEAPON. ( FOR DETAILS SEE

MEMORANDUM OF THIS CONVERSATION DATED APRIL 26).  OVER THE

PAST YEAR VARIOUS SECURITY OFFICIALS HAVE CONFIRMED TO US

THAT SUSPECTED TERRORISTS ARE KILLED AS MATTER OF STANDARD

PRACTICE.  WE ESTIMATE PROBABLY AS MANY AS TWELVE HAVE BEEN

KILLED IN PAST YEAR IN SAO PAULO AREA.

 

4.  WHILE LEVEL OF POLITICAL ARRESTS AND TORTURE HAS REMAINED

MORE OR LESS CONSTANT,  THE CONCERN OVER REPRESSION IN SAO

PAULO HAS REACHED IN RECENT WEEKS ITS HIGHEST POINT IN YEAR

OR SO.  FROM TIME TO TIME REPRESSIVE TACTICS OF SECURITY SER-

VICES AFFECT A PERSON WHO HAS TIES TO THE CHURCH,  THE

POLITICAL CLASS OR OTHER ELITE GROUPS AND THUS WAKENS INTER-

EST IN THIS SUBJECT.  THIS WAS THE CASE TWO YEARS AGO WHEN THE

POLICE ARRESTED A PRIEST AND HIS ASSISTANT AND FIRST BROUGHT

CARDINAL ARNS INTO OPEN OPPOSITION TO THE REGIME.  IT HAS

HAPPENED AGAIN IN RECENT WEEKS IN SAO PAULO WITH THE

VANNUCHI CASE.  THE DISAPPEARANCE AND DEATH OF VANNUCHI FOR THE

FIRST TIME IN SEVERAL YEARS AROUSED THE STUDENT BODY IN SAO

PAULO AND THEY ENLISTED THE ASSISTANCE OF CARDINAL ARNS AND

OTHER CATHOLIC LEADERS IN PUBLICIZING HIS DEATH ( SAO PAULO' S
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 687  AND 803).  THIS CONCERN IS STILL VERY MUCH ALIVE AND STU-

DENT LEADERS HAVE BEEN SOLICITING BISHOPS AROUND THE STATE

TO ENGAGE IN A SERIES OF MASSES LAMENTING HIS DEATH.

 

5.  CONCERN HAS NOW SPREAD BEYOND CHURCH AND STUDENT CIRCLES

AND REAWAKENED WIDER INTEREST IN THE REPRESSION TACTICS OF THE

REGIME.  FOR EXAMPLE,  ROBERTO AND RICARCO CIVITA,  OWNERS OF
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EDITORA BRIL,  BRAZIL' S LARGEST AND MOST INFLUENTIAL PUB-

LISHING HOUSE,  TOLD OUR BPAO LAST WEEK THAT STUDENT UNREST

" IS HIGHEST IN OVER TWO YEARS."  SECURITY FORCES HAD RAIDED

THE UNIVERSITY OF SAO PAULO AND ARRESTED A NUMBER OF STUDENTS.

WHEN SUCH OPPRESSION OCCURRED,  THERE WERE BOUND TO BE MIS-

TAKES.  CARDINAL ARNS WAS VERY CONCERNED AND ROBERTO CIVITA

PREDICTED A " MASS TO END ALL MASSES"  TO LAMENT VIOLATION OF

HUMAN RIGHTS IN BRAZIL. ( COMMENT:  THIS IS PROBABLY EXAGGERATED,

BUT MANY BISHOPS IN SAO PAULO INTEND TO FOCUS ON THIS ISSUE

IN CONNECTION WITH 25 TH ANNIVERSARY THIS YEAR OF UNIVERSAL

DECLARATION OF RIGHTS OF MAN OF WHICH BRAZIL IS SIGNATORY.)

RICARDO CIVITA OBSERVED THAT MILITARY GOVERNMENTS IN PAST HAD

RELINQUISHED POWER,  BUT THIS ONE HAD ACQUIRED A TASTE FOR

KEEPING IT.  BOTH CIVITAS EMPHASIZED THAT THEIR EDITORIAL STAFFS

WERE DEMORALIZED BECAUSE REGIME PROHIBITED THEM FROM PUBLISH-

ING ANYTHING OF SIGNIFICANCE.  ROBERTO SAID HE DREADED DAY

WHEN HIS YOUNG SON ASKED " WHAT IS FREEDOM,  DADDY?"

 

4.  OTHER SOURCES HAVE ALSO INDICATED TO US INCREASING CONCERN

OVER THE POLITICAL SITUATION IN BRAZIL.  FORMER PRESIDENT JANIO

QUADROS TOLD US RECNTLY THAT HE EXPECTS A PERIOD OF HIGH TEN-

SION OVER THE NEXT 90  DAYS.  HE CLAIMS THAT AT LEAST ONE FOUR-

STAR GENERAL SHARES THIS VIEW.  QUADROS NOTED THAT THIS FEELING

HAD ONLY RECENTLY DEVEOPED AND THAT A MONTH BEFORE,  HE HAD

PREDICTED A SMOOTH PRESIDENTIAL SUCCESSION AND A TRANQUIL

YEAR IN BRAZIL.

 

5.  HENCE WE FIND THAT IN SAO PAULO REPRESSION HAS AGAIN

BECOME A LIVE ISSUE WHICH CONCERNS A WIDE NUMBER OF LEADERS

WHO ARE UNABLE TO EXPLAIN REPRESSIVE PRACTICES AT A TIME WHEN

THE REGIME IS MORE STABLE THAN EVER.  WHATEVER THE EXPLANATION,

THE FEELING HERE IS THAT THIS ADDS A DISTURBING ELEMENT IN

A CLIMATE WHICH COULD BECOME TENSE OVER THE SUCCESSION QUESTION.

BUT THE RENEWED INTEREST IN REPRESSION DOES NOT MEAN THAT IN
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 SAO PAULO THERE HAS BEEN ANY REAL INCREASE,  AND IN FACT THER

MAY HAVE BEEN A SLIGHT DECREASE,  IN POLITICAL ARRESTS AND

TORTURE.

CHAPIN
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    Agressão por Terceiros

   Suicídio Instrumento ou Meio Utilizado

Intoxicação/Envenenamento Asfixia Precipitação de lugar elevado Outro:Arma de fogo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

SVO

GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE CADÁVER

IML
R

E
S

P
O

N
S

Á
V

E
L

E
N

C
A

M
IN

H
A

M
E

N
TO Data do Óbito Hora: _____:_____

Nome da Unidade Hospitalar:

Endereço:

Fone: Distrito Administrativo / Bairro:

Óbito:

Nº Cartão SUS:

Fetal (Natimorto) Não Fetal

Nº Registro: R.G.:

Sexo: FM

Data Nasc.:____/ ____/ ____ Idade.:______ DiasMesesAnos Horas Minutos Ignorado

Raça/Cor: IndígenaBrancaAmarela Pardo Preta

Pai: Mãe:

Nº: Compl.:

CEP:

Filiação:

Endereço:

Distrito Adm./Bairro: Cidade: UF:

ID
E

N
T

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 C
A

D
Á

V
E

R

Óbito em Mulheres (10 a 49 anos)
A morte ocorreu na gravidez, parto ou aborto:

Nome:

A morte ocorreu durante o puerpério:

IgnoradoNãoSim

IgnoradoNãoSim, até 42 dias Sim, de 43 dias a 1 ano

Ó
B

IT
O

S
 F

E
TA

IS
 E

 E
M

 M
E

N
O

R
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S
 D

E
 1
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N

O

Informações sobre a Mãe
Idade: Morte em Relação ao Parto

Duração da Gestação: 28 a 31 semanas

22 a 27 semanas

Menos de 22 semans 37 a 41 semanas

Ignorado

Escolaridade: 4 a 7 anos1 a 3 anosNenhuma 12 e + Ignorado

Tipo de Parto: CesáriaVaginal Ignorado

DuranteAntes

IgnoradoDepois

Peso ao Nascer:

Ó
B

IT
O

S
 P

O
R

 C
A

U
S

A
S

 E
X

T
E

R
N

A
S

Ocupação:

Natureza do Óbito: Morte Natural Causa Externa

42 e + semanas

Nº Declaração Nascido Vivo

Morbidade Informada: Agressão por TerceirosSuicídioAcidente Evento de Intenção Indeterminada

Ocupação:

(em anos de estudo)

Gramas

8 a 11 anos

32 a 36 semanas

Escolaridade: 4 a 7 anos1 a 3 anosNenhuma 12 e + Ignorado
(em anos de estudo)

8 a 11 anos

Tipo de Gravidez: Tripla e +DuplaÚnica Ignorado

    Acidentes

Local onde Ocorreu o Acidente, Suicídio ou Agressão:
Endereço:

OutroDomicílioVia Pública Ignorado

Distrito Adm./Bairro: Cidade: UF:

Local de Ocorrência do Óbito: OutroHospital Via Pública IgnoradoResidência Trabalho

Endereço:

Distrito Adm./Bairro: Cidade: UF:

Fonte de Informação: FamiliarBoletim de Ocorrência IgnoradaOutros

Acidente de Trabalho: IgnoradoNãoSim

Trabalho

Queda: Outro Tipo:AndaimeLaje Mesmo nível

Fogo/IncêndioAfogamento Choque elétricoIntoxicaçãoArma de fogo Arma branca

Outro:Ignorado

Veículo onde estava a vítima: MotocicletaBicicleta IgnoradoAutomóvel Ônibus Outro:

Acidente de Trânsito (Informação sobre a vítima): CondutorPedestre IgnoradoPassageiro

Substância:

Uso de força corporalArma de fogo AsfixiaArma branca Meios não especificados Outros meios:



Informações do Serviço Médico

Chegou sem vida ao serviço Faleceu ao receber os Primeiros Socorros

Faleceu durante o Internamento:____dias

Quadro clínico apresentado ao chegar ao Hospital:

Lesões apresentadas em Regiões do Corpo:

Síntese da história Clínica e Exames Complementares de Relevância (com cronologia):

Clínico:

Atendimento Realizado no Hospital

Cirúrgico (Tipo de Cirurgia):

Retirada de Corpo Estranho:
(se retirar, enviar ao IML)

Não Sim.  Tipo:

Causa (s) possível do Óbito:

Outras Informações que julgar necessário:

Médico Responsável: CRM:

Data:____/ ____/ ____ Assinatura:

Natimorto ou criança cujo nascimento e óbito ocorreu no Hospital sem alta
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Projeto 

34m² (80 unid) 35m² (80 unid) 



Projeto 

41m² (40 unid) 





- Mapa 01 – Spot 

02 – Bar Exquisito 

03 – Restaurante 

         Mestiço 

04 – Shopping Frei 

         Caneca 

05 – BioRitmo 

06 – Praça Roosevelt 

07 – Livraria Cultura 

08 – Caos Bar e 

         Antiguidades 

09 – Estação Trianon 

         Masp    

10 – Estação Paulista 

11 – Av. Higienópolis 

12 – Cinema Espaço 

        Itaú 

13 – Av. Paulista 

14 – Estação 

       Consolação 

15 – Rua da 

       Consolação  

16 – Teatro Augusta 

17 – Estação Trianon 

       Masp 

18 – Mackenzie 

Mobilidade 
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Mobilidade 

O Encontro da Rua Mais Badalada com a 

Avenida Mais Paulista da Cidade 
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18 MONDAY, JULY 30, 1962 

Goodwin: Has he changed a lot of commanders, military command
ers in the garrisons? 

Gordon: He's changed a number and he's threatening to change oth
ers. How far he goes on those changes depends a little bit on the resist
ance of the military. 

I think one of our important j obs is to strengthen the spine of the 
mil itary. To make it clear, discreetly, that we a re not necessarily hostile 
to any kind of military action whatsoever if it's clear that the reason for 
the military action is-

President Kennedy: Against the Left. 
Gordon: - he's giving the damn country away to the
President Kennedy: Communists. 
Gordon: Exactly. And there is a lot of evidence that Goulart, will

ing ly or unwiUingly. has been [unclear] that. 
A few weeks ago j ust after Dantas was defeated in Cong ress, 35 he 

[Goulart] had a s pecific plan, which he told Kubitschek.36 Kubi tschek told 
me this fi rsthand. A plan to nominate a cabinet of his own without a prime 
minister. He told the Cong ress that he wouldn't expect this Cong ress to 
ratify [it]. but he hoped the next Cong ress would, which is going to be 
elected in October. And to call for a plebiscite now for a return to a presi
dential regime in October. 

Kubitschek took this to thirty high military officers and they told him 
unanimously that this was obviously unconstitutional and if Goulart tries 
it they would oppose him. He asked whether he could teU Goulart that 
They all said yes, and some said, MWell, it would be better to sign our names 
to a statement: And he went back to Goulart and Goulart withd rew. 

You see the kind of thing that's in his mind. This is ... he's thinking 
actively about a kind of whi te coup. as they call it. And if the military are 
too frig htened . .. if they fee l that there is no support anywhere. inside 
or outside, especially outside-which means us- if they take action, 
then they ... They were, 1 am told ... I was unfortunately sick in bed 
the week before last, just g radually getting on my feet-

President Kennedy: Yeah. 
Gordon: - this Last week before I came up on Wednesday. I did man-

35. In june. the Brazilian Congress had refused to accept Francisco San Tlago Dantas as prime 
mlntst.er. 
36. Former president juscellno Kubllschek de OliVeira. arguably Brazil's most popular (XlllUctan. 
could not succeed himself In I 960 but remalned a strong future contender for the presidency. 
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Meeting on Brazil 19 

age to see Goulart, and the new foreign minister and the prime minister 
Tuesday night, and Walter Moreira SaUes on Sunday. 

Eleven seconds excised as classified information. 
Gordon: The military, I can see that they are very friendly to us: very 

and-Communist, very suspicious of Goulart. And they expressed great 
dismay at our position on Peru. 

Well, 1 can explain to them what the political circumstances are. I 
think it's important that we should make it clear. to these friendly peo
ple, the ones we reaUy knmv are friendly-

President Kennedy: But by the-
Gordon: That the Peruvian case is not necessarily-
President Kennedy: Yeah. But by this week we' Ll be right back recog

nizing the Peruvian government. 
Goodwin: Well, I think it- as long as they understand that a mili

tary action to save constitutionality -
President Kennedy: [ Grunts. ] 
Goodwin: - is fine. Then I trunk that that's why we can't have the 

OAS meeting because this would really discourage the military.37 If you 
start getting aU these countries together and-

President Kennedy: Yeah. 
Goodwin: - passing resoluUons agaiusl-
President Kennedy: That's what I want to say today at this [unclear]. 
Goodwin: Because we may very well want them [the Brazil ian mili-

tary] to take over at the end of the year, if they can. 
Gordon: We have that military front. And as I see it their function is 

first to keep Goulart on the rails-
President Kennedy: What kind of liaison do we have with the military? 
Gordon: Well, it's pretty good. 
The military's not united. This is one of the things that make it com

plicated. There are a few officers \·vho are strong left-wingers them
selves, including a couple in quite high positions: commander of the fi rst 
army, which is in the city Rio de janeiro ... a very dangerous fellow. 
Goulart toyed with the notion of making him minister of war and then 
withdrew because there was a hell of a lot of [unclear] . 

President Kennedy: Do you think if Goulart had power-
You know you get into these fig hts v.rith Congress and just about use 

anything to get your way. 

37. The abbrevtauon OAS stands for Organtzauon of American States. 
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Meeting on Braz i1 21 

Goodwin: I think. strengthen our relations with the military: we're 
making our position fairly clear to them. Maybe McNamara ought to 
review the people he has there and see if he can [unclear] .38 

Gordon: Well. we need. we need a new Army attache badlly. 
Goodwin: You see. is there anything else-
Gordon: The Army is much ... that's the ... most important [of the 

three Brazilian services) . This is the key fellow in the relationship. 
P resident Kennedy: Our fe Uow. is he good? 
Gordon: Our present fe llow is . . . he's nice but fairly stupid 39 I talked 

with General [unclear J about it 
President Kennedy: But. of course. we don't have many fellows who 

can speak Portuguese, do we? 
Gordon: Well. there are a few around. not many. not many. But I 

think that McNamara-
President Kennedy: All right Now lefs have a- W hen are you 

going back there? 
Ten seconds excised as dassified material. 
Gordon: Yes. 
President Kennedy: vVhen do we get a look at it now before we- so 

we know where we are going? 
Goodwin: \Nell. you have the last-
President Kennedy: Like this Army- Who are you talking to about 

changing the Army attache? 
Gordon: I talked to General [unclear] . .o 
President Kennedy: Well now. is there any use in chang,ing a fellow. 

when within three months you may be able-to have to-can he estab
lish his links within three months? 

Gordon: Uh. yes. 
President Kennedy: Is there anybody that's ever been there before. 

that's had good relations we could send back? 
Goodwin: \Nhat about this Eisenhower [ undear]? 
Gordon: Dick Walters?11 

38. Robert S. l\lcNamara was U.S. secret.ary of defense. 
39. Colonel Stanley N. Lanning was U.S. Army atlaehe In Braztl 
-40. In an lnt.er\'tew wtth TimOthy Naftab on 3 August 2000. Ambassador Cordon recalled that 
before returning to \Vashlngton In july 1962. he had spokerJ \~lth Cener.~l Andrew P. O'Meara. 
'the commander In chief. Cari!Dean. about changing the U.S. Army allacht! ln Brazil 
-4 I. Colonel Vernon \Ndlters. A linguist. fluent In seven languages. Walters had served In Italy 
during \\brld \Ndr 11 as ilie U.S. Army"s combat ltaison oll'lcer to the Brazilian C.xpedJuonary 
Force. lie v.'eflt to BrazJl for three years after the war as asslsUnt mllit.ary atLlcht! In R.to de 
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22 \iOI·.OAY, JULY 30. 1962 

Goodwin: Dick Walters. 
Gordon: He is in Rome. 
President Kennedy: Does !he know anything about Portugal? 
Goodwin: He knows Portuguese fluently. 
Gordon: Oh. he speaks Portuguese fluently. He's a heiJ of a good fel-

low: he's got a good political sense. too. 
Goodwin: He was Eisenhower's interpreter down there. wasn't he? 
Gordon: Oh yeah, oh yeah. He would be marvelous. He was
President Kennedy: Nov.: what are you going to do about that? I 

mean. who are we going to get? We gotta get somebody down there who 
can establish liaison qukkJy ... you got to speak Portuguese. 

Goodwin; Why don't we talk to Ros Gilpatric or somebody.t2 
President Kennedy: OK. well that ought to be done today. 
Fifteen seconds excised as classified information. 
President Kennedy: You say there's no need my writing Goulart 

again. to ask him to do anything? 
Gordon: No. No. 
Goodwin: You know. your brother sat in on the initial meeting that 

set up this political program. It was basically from his push that it got 
going anyways. 

President Kennedy: Yeah. 
Gordon: Now. 
President Kennedy: ls he going to be at the meeting tomorrow?43 

Goodwin: Might be a good idea 
President Kennedy: Would you. would you tell him? Yeah. 
Gordon: There's one- there are two other little problems I have 

here on my plate. 
Kubitschek has written you a letter. which I have here.u 
President Kennedy: Well. is he supporting Goulart? 
Gordon: No. no. 
President Kennedy: Is he disturbed? 

janJcro. A suru wtth the Marshall Plan In Parts foii0\1/Cd. v.herc \1\laJters met Lincoln Cor<k>n 
for the l'lrst ume. }>tntng Cent'ral Dwight EJsmhowcr's staff at NATO headquarters In 1951. 
Walters later served as Interpreter Lo Prestdem Eisenhower and VIce President Richard 
NtxorLln ]LLI)' 1962 \Valters was Army attache In Italy 
42. Roswell L. CIJpatrlc \vas deputy secret.ary of defense. 
43. Special Croup (Counterinsurgency) meetlng. 
44. Cordon brought t.he orlgtnal with him. tl.leanwhtle t.he U.S. Embassy cabled to the State 
Department an Informal translauon of Kubtt.schek's letter to Presldenl Kennedy. "Informal 
Transtauon of Leu.er from Ex-President Kubitschek to PresJdent Kennedy: 25 July 1962, 
·araz.tf folder. Nauonal Securtty FUes, Ba.x 13. John F. Kennedy I..Jbrary. 
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LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR SUA ARMA

Mantenha este manual com sua arma de fogo.

As informações contidas neste manual são úteis,
tanto para atiradores iniciantes quanto para experientes.

Este manual contém informações importantes sobre o
funcionamento, limpeza e cuidados de sua arma.

1911

MANUAL DE INSTRUÇÕES
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AVISOS DE SEGURANÇA

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL – Ele foi elaborado para 
auxiliar usuários a realizar a manutenção adequada em pistolas 
TAURUS.

O manuseio seguro de uma arma de fogo requer 
TREINAMENTO, DISCIPLINA E CAUTELA .

O usuário não deve NUNCA, EM QUALQUER HIPÓTESE, 
apontar sua arma – carregada ou não – para pessoas ou objetos que 
não deseja atingir.

Todas as armas devem SEMPRE ser tratadas como se 
estivessem CARREGADAS E PRONTAS PARA USO.



EM CASO DE QUEDA DA ARMA, PODERÁ 

O C O R R E R  D I S PA R O  A C I D E N TA L .  

MANTENHA A TRAVA MANUAL EXTERNA 

SEMPRE  ACIONADA.

QUALQUER ARMA 

P O D E  D I S PA R A R  

EM CASO DE QUEDA

77
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A SEGURANÇA DE SUA ARMA
É SUA RESPONSABILIDADE

LEMBRE-SE: Armas não passam de instrumentos 
mecânicos, sendo que as consequências de seu uso são de 
total responsabilidade do atirador.



PRINCIPAIS COMPONENTES 

MANTENHA A ARMA SEMPRE APONTADA EM UMA DIREÇÃO SEGURA
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MASSA DE MIRA VÉRTICE DE MIRA

CÃO

REGISTRO DE 
SEGURANÇA

TRAVA
DO PUNHO

CARREGADOR
RETÉM DO

GATILHO

RETÉM DO
FERROLHOFERROLHO

CARREGADOR
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUA ARMA

A manutenção deve ser feita respeitando a frequência abaixo:

1.Quando nova, antes de utilizá-la pela primeira vez;

2.No mínimo uma vez por mês;

3. Após cada utilização;

4. Após cada 200 disparos.

5. Sempre que necessário. A necessidade de manutenção está
ligada à exposição da arma a intempéries como – mas não 
restritas a – chuva, neve, água salina, poeira e areia. 



Lubrificação

Para uma correta lubrificação de sua arma, utilize óleo 
apropriado para armas de fogo com o auxilio de um pano 
macio. Lubrifique a parte externa do cano, incluindo a parte 
externa da câmara;

Lubrifique as guias corrediças do ferrolho e da armação da 
sua pistola.

Deve-se lubrificar o mecanismo do gatilho.

Lubrifique sua arma nos pontos demonstrados acima.

Deste modo sua arma estará lubrificada apropriadamente.

NÃO UTILIZE lubrificantes em demasia, pois isto pode 
provocar mau funcionamento do mecanismo.

MANTENHA A ARMA SEMPRE APONTADA EM UMA DIREÇÃO SEGURA
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UTILIZANDO SUA ARMA:
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1

2

3

4

5

3

1. Para remover o carregador, pressione o
retém do carregador com o polegar, 
localizado próximo ao GUARDAMATO.

2. Segure o carregador com uma das mãos
e com a outra insira os cartuchos um de cada 
vez, pressionando-os para baixo e para trás. 
Insira o carregador na pistola até que fique 
preso pelo retém do carregador. Carregador 
mal colocado pode cair no momento em que 
você atirar.

3. Segure a pistola com uma mão mantendo
seu dedo longe do gatilho. Com a outra mão 
puxe o FERROLHO até seu limite e solte-o 
bruscamente, assim o ferrolho irá para 
frente, sob a pressão da mola recuperadora, 
e inserirá um cartucho na câmara.

4. A pistola agora está engatilhada e pronta
para disparar, através do acionamento do 
gatilho. Após o disparo, o ferrolho recua pela 
pressão dos gases e ao retornar pela força 
da mola recuperadora, introduz um novo 
cartucho na câmara. A pistola está 
novamente pronta para disparar. Após o 
último disparo, o ferrolho permanecerá 
recuado, retido pelo retém do ferrolho. Para 
fazê-lo retornar à posição fechado, acionar o 
retém do ferrolho, movendo a tecla para 
baixo.   

5. Caso você queira parar de atirar antes de
disparar o último cartucho de um carregador, 
empurre o registro de segurança para cima.



DESCARREGANDO SUA PISTOLA

Enquanto o carregador estiver municiado:

ATENÇÃO:

Nunca abandone sua pistola até que ela esteja completamente 
descarregada; 
Quando for retirar o carregador enquanto ainda houver munição 
não utilizadas, a pistola estará carregada, com um cartucho na 
câmara;

NUNCA, EM HIPÓTESE NENHUMA  COLOQUE SUA MÃO A 
FRENTE DO CANO.

Procedimento de descarregamento de sua arma:

?

?Pressione o retém do carregador e retire o carregador;

?Puxe o ferrolho para trás fazendo com que o cartucho na
câmara seja ejetado;

?Enquanto você mantém o ferrolho na posição aberta, levantar 
o retém do ferrolho para fazer com que a arma fique aberta;

?Verifique visualmente e fisicamente a câmara garantindo
que não há mais nenhuma munição presente;

?Aperte o retém do ferrolho fazendo com que o ferrolho vá a 
frente.

?Mantenha a arma apontada em um direção segura e desarme
 o percussor.

?A sua arma está descarregada.

Mantenha a arma apontada para uma direção segura;

29
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MUNIÇÃO 

Use apenas munições de alta qualidade, originais de fábrica. 
Não use cartuchos sujos, úmidos, corroídos, deformados ou 
danificados. Não lubrifique os cartuchos. Lubrificantes ou outros 
materiais estranhos podem causar alterações potencialmente 
perigosas à munição. Use somente munição do calibre para o 
qual sua arma foi projetada. O calibre adequado fica 
permanentemente gravado em sua arma.

A pressão excessiva no interior da câmara ou do cano durante 
o disparo pode causar danos severos à arma

Pare imediatamente de atirar e verifique o cano com relação a 
uma possível obstrução sempre que:

-O cartucho não disparar;

-For constatada a existência de grãos de pólvora de explosão não
 queimados, espalhados pelo mecânismo.

-Um tiro soar fraco ou anormal.

MANTENHA A ARMA SEMPRE APONTADA EM UMA DIREÇÃO SEGURA
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FICHA TÉCNICA

MODELO

CAPACIDADE

CANO

COMPRIMENTO TOTAL

PESO - carregador vazio

MASSA DE MIRA

VÉRTICE DE MIRA

PUNHOS

ACABAMENTO

8+1 tiros

1.145 g

Mira Heinie ou Novak, fixa

Mira Heinie ou Novak, ajustável lateralmente

Serrilhado, preto

Oxidado ou inox

220 mm

1.205 g

(1)

(1) - Picatinny rail (MIL-STD-1913)

PT 1911 PT 1911 AR

ALTURA TOTAL

LARGURA TOTAL

146 mm

38 mm

5” (127 mm)

CALIBRE .45 ACP



VISTA EXPLODIDA 1911
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1.1 1.2

1.3

1.4

1.7

1.6

1.8

1.9

1.10

1.11

1.13
1.12

1.14

2.1
2.3

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2 4.4
4.3

4.7
4.8

4.6

4.9

4.11
4.10

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19
4.20

4.21

4.22

4.23 5

7.7
7.5

8.1

8.3

8.4

8.5

8.2
9

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

4.5

7.4

1.5

7.6

6.1
6.2

7.3
7.2

7.1

6.3

4.1

PT 1911 AR



LISTA DE PEÇAS 
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1.1 FERROLHO
1.2 INSERTO DA MASSA DE MIRA
1.3 MASSA DE MIRA
1.4 PAR. DE FIX. DA MASSA DE MIRA
1.5 INSERTO DO VÉRTICE DE MIRA
1.6 VÉRTICE DE MIRA
1.7 PAR. DE FIX. DO VÉRTICE DE MIRA
1.8 EXTRATOR
1.9 BATENTE DO PERCUSSOR
1.10 PERCUSSOR
1.11 MOLA DO PERCUSSOR
1.12 TRAVA DO PERCUSSOR
1.13 MOLA DA TRAVA DO PERCUSSOR
1.14 BUCHA DO CANO
2 CONJUNTO DO CANO
2.1 CANO
2.2 BIELA DO CANO
2.3 PINO DA BIELA DO CANO
3.1 TUBO DA MOLA REC. 
3.2 MOLA RECUPERADORA
3.3 GUIA DA MOLA RECUPERADORA
4.1 ARMAÇÃO (a)
4.2 RETÉM DO FERROLHO
4.3 ESTOJO DOS MERGULHADORES
4.4 MERGULHADOR DO RETÉM DO FER.
4.5 MOLA DO MERGULHADOR
4.6 MERG. DO REG. DE SEGURANÇA
4.7 EIXO DO CÃO
4.8 EIXO DA ARMADILHA
4.9 PINO DO EJETOR
4.10 REG. DE SEGURANÇA TECLA ESQ.
4.11 BUCHA DAS PLACAS DO PUNHO
4.12 PLACA DO PUNHO
4.13 PARAFUSO DAS PLACAS DO PUNHO
4.14 EJETOR
4.15 DESCONECTOR
4.16 ALAVANCA DA TR. DO PERCUSSOR
4.17 IMPULSOR DA TR. DO PERCUSSOR
4.18 ARMADILHA
4.19 RETÉM DO CARREGADOR
4.20 MOLA DO RETÉM DO CARREGADOR
4.21 TRAVA DO RETÉM DO CARREGADOR
4.22 REG. DE SEGURANÇA TECLA DIR.
4.23 PINO DO ALOJ. DA MOLA DO CÃO

5 MOLA DA ARMADILHA
6 CONJUNTO DO GATILHO

6.1 GATILHO
6.2 TIRANTE DO GATILHO
6.3 PARAFUSO DO GATILHO
7 CONJUNTO DO CÃO

7.1 PARAFUSO TRAVA
7.2 CÃO
7.3 MOLA DO PARAFUSO TRAVA
7.4 ESFERA DO PARAFUSO TRAVA
7.5 HASTE DO CÃO
7.6 PINO LIMITADOR DO PAR. TRAVA
7.7 PINO DA HASTE DO CÃO
8.1 TAMPÃO DA MOLA DO CÃO
8.2 MOLA DO CÃO
8.3 RET. DO PINO DO ALOJ. DA MOLA DO CÃO
8.4 PINO DO TAMPÃO DA MOLA DO CÃO
8.5 ALOJAMENTO DA MOLA DO CÃO
9 TRAVA DO PUNHO

10 CONJUNTO DO CARREGADOR
10.1 CORPO DO CARREGADOR
10.2 TRANSPORTADOR  
10.3 MOLA DO CARREGADOR
10.4 CHAPA DA MOLA DO CARREGADOR
10.5 FUNDO DO CARREGADOR



Não assumimos responsabilidade alguma, por anormalidade proveniente 
de mau uso, falta de conservação, munições inadequadas ou recarregadas 
e de desgaste normal que surjam pelo uso da mesma.

CERTIFICADO DE GARANTIA
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Esta marca forjada ao longo de mais de 70 anos de trabalho duro e dedicado, tornou-se um 

símbolo de qualidade em armas de mão para uso civil, policial e militar. Esta qualidade superior é 

resultado de evolução tecnológica, de trabalho dedicado de experientes armeiros e de 

profissionais altamente especializados, que fazem do nome TAURUS ser respeitado em mais de 

75 países pelo mundo.
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C~TTEE. MEETmG OF DECEMBER 11, 196).. 1o:oo A.M. 

. U. S. SHORT .TERM POLICY TOWARD BR4ZIL 

Rae orrm.endation · 

. It is recommended that 

f...U...r\· 'tZ• 10 ~ 

"'~·12·1·G2.-

l• within the neXt two weeks,' i.e., before Christmas 1962,. there · 
be a discussion with President Goulart in general terms, which would ref;Lect 
the Views of President ~nned:y and which would emphasize (a) u.s. concern over 
po~~ical an4 economic developments in Brazil;·. (b) u.s·. desire to. collaborate 
with Brazil in both political and economic fields; and (c) u.s. coriViction 
that s1i6h ooUaboration tdl1 be imPaired· as long as certain difficulties per
slat;. A proposed speaking paper to initiate ~ch .a discussion is contained in 
the. draft at Tab A· (it is left. open·whetber the discussion on behalf of the 
President should be by' a representative sent specially for that purpose or~ 
t~e u.s. Ambassador speaking for and on instruction ~om the President). 

2;, Thereaf'te~ there. be con.dlcted with President GoulSrt a continuing 
pel'Sonal ~logue on behalf of President Irennedy (in· which Presidential letters 
could be .. ~ed as we.l1 as ~rsonal, ;re~sentations by the. Ambassador) on sal~ 
eC'fJe.d·speci:fic issues.-o.f majt~r·importance. lt' i.~_prc)bable.-·th~t the major. 
irrmediate issues will· concel'i'l Brazilian internal decisio:ns ·1n. the economic · 
field (economic stabUization ·and climate for private .foreign 'investment). 
However, these will also have substantial political signifiCance and internal 
political l'SJl'ercussions. · · · · 

. 3 •. If. President GOulart's initial reaction to these discussions should 
. be favorable and he shOuld begin to· change accordingly" the orientation of his 
government, the U.s. should avoid ostentatious· £avoriti$m toward those elements 
in Brazil i'riendl:y to us but hostile to President Goulart. 

4. Actions . which the U.s·. should 'initiate in the OAS with respect to Cuba 
for the purpose ·of protecting. national and hemispheric interests· should not be 
avoided tor fear of adverse -Brazilian reaction. At the same time., otherwise 
unsound actions should not be initiated merel:y for the· purpose of isolating 
Brazil.. · 

. 5 •. . The question of the date of a Presidential visit to Brazil should be 
deferred for the: time being.. .: · · · 

,\ 

.· · 6 •. AnY further ·large-scale ·assistance to Brazil in connection with an ec
·onomic stabilization program should be considered only aft;er Brazil had taken 

.. certain signi.ficant positive steps, balih economic and poiitica~ and shCilld be 
phased in accordance .:'lith BrazUian 'performance under_such a program. Specific 

OF V EW_Eh~LsU.6.8El 
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··· precondition should include satisfact.o.r.v settlement o.f ,the Il'&T O~e, a ole~ 

Bra.zili,an l$linistr.ation position on remedying· tbe detects in the present 
profits remittance law, and a public posture of collabora:ti,.on .in the ,Allian~e 
for Progress, ·in addition to th,e necess:a:ry measures for· ec(,)rionti.e stabiliza-
tion •. ·. ·.. . .... ,. · · . .. .. . , · · ·· .. =. •• 

Reasons 

--··::"·':·. i. The eXisting aJ.ternatives for the United States ar~: 
: .. · ~ . .' 

A. To do nothing and allow the pr.esent drift to ~.ontinue. . . . . . . .· . :· ... \ 

B. TJrt~llaborate with Brazilian element~ hostile .to .. ft 
Go .. t with a view to bringing about,··~s ~~erthr.~; 

c. · 'ro seek to change the· poli'j:i;ical. and economic orientat;ion 
of Go~art and his government. ,.,.. .-: .. : · · 

2. lllternative A is rejected because t})e Srazilian internal· and external 
finan~iaJ. crisis, '.with exhaustion of forei&l exchange reserves, will require .. 

. . a .l)nited: St.ates reaction, either positive or negative, to· the· n~ Brazilian 
economic· stapUization·. program to be presentecl in January. · The present situ
ation,· in short, is unstable, and. will have t.o tur~ soon .ei.,t}J.er i'ct· the better 
or·· f.o~ the even worse. (See·· Tab B for description of pres·ent political and · 
eQonomic. situati?n•) - ' ··- · · 

3·.: ~ternativ~ B is rejected at this time .be~au§ere is not suffi-
cient. evi.dence of·I1J;ther (a) effective military or·'oi . an opposition . 
leadership iri. Brazil.in a.position to act promptly;:.(b)- an organized opposi-

. ·tion movement with. a ·present ·capacity and will to· overthrow the. GouJ.art .. 
governm.Emt; (c)· a near-future ·u.s. capability to· stimulate su~h an operation 
successfully.· •.The ·needs. and poss·ibiliti~s of shifting to .aJ.t§tive B~ · .: · 
h~wever, must be kept under ac~ive and continuous consideration. ,· ·: . <· 
. . . . . . •. •' ,;, .. 

4• 'Alternative 0 is selected as the only feas:i.bl.e pres~nt approa9h 
. and ~~e having a ·reasonable chance or .. su~c~ l:t · shoulc;J in any· d~e b.e 
trie~fore deciding to shift to Alternative£;&, .. . . . · . ·:· · 

•••• t • • • • • • •••• • 

;. 'l;'he following considerations indicate that representations shQ~~ 
be ~ade to· President Goulart within the very n:ear futwe.: · ... ·.,.: '· · 

(a) .The Brazilian critical ·£oreign exchange .problem is 
imminent ·and the Dantas mission to the United States to seek 
large-scale ec'onomic assistance is ~pected in ·mid-January.:. 

. . ~ 

(b) President Goulart will be making decisions on new · 
gove;rnmerit ap:pointriients in anticipation of. ·the restora~ion ot 
t.he presidential system .following the Januar,r 6 plebiscite. 
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(c) u.i.). prestige and credibility are high and Soviet 
reliability correspond;Lngly low as a result of the Cuban crisis. 
(This, however, mey be a diminishing asset with the passage o£ time.) 

6. Confrontation o£ President Goulart on internal and externc4, polici-es 
m~ pr6duce a change o£ trend, but is unlikely to bring a total one~shot con
version. It will· be necessarY' to maintain presslire and continually. to join 
issue with him on specific topics. Having in mind our evaluat_ion or President 
Goulart and our past experience with him this can best be accomplished ·by: 

A. Creation of a personal relationship between President Kennedy 
and President Goulart·~th repeated personal approaches to 
President Goulart on behalf of President Kennedy. 

B. Simple ,!S !15?.9. approaches related· to specific issues and 
situations. 

c. Seeking t.o ini'luence key Goulart advisers .receptive to our 
views. · 

. . . 

D. Continuing to encuilrage BraZilian moderate democratic 
elanents in Congress, the Ar.med Forces and elSewhere 
who advocate domestic and foreign policies which we can. 
support. · 

E. Adjusting u.s. assistance and cooperation to Brazilian. 
per.f.'onnance. 

F. liB.king any financial assistance required to meet immediate 
foreign exchange shortages available on a short-term 
basis on conditions impJ.¥ing no long-term conunitment. 

G. Pressing President Goulart to take public positions on issues 
which are critical for u.s.-Brazilian cooperation• 

H. Large tolerance of Brazilian differences with us on non
essential matters. 

1· ~lith the passing o£ 'the Cuban crisis, CUba is not·a mC!-jor issue in 
Brazil. ·Actions l'lith respect to Cuba in. OAS should not be contrived merel.y 
to challenge Brazil.· Bu.t essential hemispheric de~isions on Cuba can be 
utilized to apply pressure and forc.e choices. 

Discussion 

In January or soon thereafter representatives of President Gou1art, led 
by the new Finance · !-Iinister San Tiago Dantas, will be coming to this country 
to explore with us a large.;.scale, long-term program .for bringing under· control 
their deteriorating financial. situation. They will be asking us for substan- · 
. tial financial assistance and for support in obtaining help from other govern
ments and international agencies. . However g it is undesirable to address our
selves seriously to this important problem without some clearing of the air 
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devel9pnents or the past eight months as part of an underst~dable past 
political strateg,y even while we object thereto in ·terms of .. thefr adverse 
impact on u.s.-Brazil relations. It mq be necessary tQ str~ss ~~ im
portance of key government personnel more fully repres~ntative of Br.azilian 
political thit!king as a ·basis for ef.fectiye Brazil-U.s. relations.,. ·rather 
than directly cri tici~ing the qti.ali ty and character of recent cabinets • 
In short, the confrontation must be ·phrased so as to avoid any avoidable 
offense to President Goulart. · 

The confrontation must also offer positive inducements~ Not only might 
there be a citation of the unhappy atperience of other nations ·which have 
trusted the communist nations too much, but ~here should be positive expres
sions about President Kennedy's great hopes· for the future of Latin .America; 
about the need .. for hemispheric soUdarity in improving, and accelerating 
advances under' the Alliance for Progress; and about the special leadership 
role of Brazil.as the southern giant·. It wou,ld be useful, too,· to cite the 
precedent Qf President GouJ.art's early political patron,. Getulio Vargas, who. 
in. the early '40u made the wise de~ision of putting Brazil unequivocally 
on the side of the .Allies and who developed a special relationsbip.:.With 
President Roosevelt in·so doing. Additionally it would be 'desirable to hold 
forth the pranise 9f serious consideration tc:;> their request for help on their 
larger financial progr.am, based on a serious effort to promote devel.opnent 
within a framework o:t financial stabilization. All of this would be phrased 
as contingent upon the expectation that obstructions to effective· Brazil-U.S. 
relations would be removed. ~ 

. From past experience it is probable ·that President :Goul.art will appear 
·reasonably responsive in any confrontation a;J.ong the lines suggested above. 
However, EOtperience has also demonstrated that ~esident Goulart c~ b~ glib 
on general assurances arid weak on spooi£ic performance. ·It would therefore · 
be desirable for the u.s. Ambassador t:o follow up and discuss one at a time 
in subsequent conversat~ons With President Goulart aU of the important itemS . 
covere~ in the general confrontation. One meeting, for. ·example, might' be on 
the subject of positive steps being taken by the u.s. to move ahead on the 
Alliance for Progress and the matching· st.eps :which shoul.d be take~ by the 
Br~ilian Government to give positive constructive support to the Alliance 

· as a joint Latin American-u.s. venture. Another meeting might be devoted to 
the climate for private investment and obstructions thereto. There will be· 
many other specific issues· £or similar follow-up. 

· The foregoing course o£ action coUld discourage, but is not ;designed 
. specifically to cope with, the possibility that President Goulart ma.y have 
decided, or ma.y decide, to move toward a left-wing dict~torship or toward 
other undemocratic dev~lopments, with the support of his extreme leftist 
allies • This might involve s nding the Congress or intervention in the 
.government of vario'us states. there shouJ.d be future developments in this 
direction, the United States s oUld be ready to shift rapidly and effectively 
to Alternative B-collaboration with f~iendly democratic ~aments; including.,., 
the great majority of the military officer corps, to unseat President Goular~ 

·SECRET 
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UNCleASSWIED 

( i -

!\SC Executiv~ Committee Meeting, December 11, 1962, 10:00 AM 
1v!eeting No. 35 

l. A State Department paper, "U.S. Short Term Policy Toward Brazil, " 

Vl(j.) disct:..~se:C.. 

Z. The President accepted the recommendation that our best course 

of action is to seek to change the political and economic orientation 

of Brazilian President Goulart and his Government. 

3. A special representative of the President will go to Brazil 

this month to talk to Goulart. 

_ r....Y~ _ ---.--:- ~ .... r[c .-~v --- ------7:.:- --~~----~---.---. - ~ ~ * -- --~-
!( • 
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OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO 
ARQUITETÔNICO PRISIONAL: 
MAPEAMENTO SISTÊMICO 
E PROJETO

Ruvier Rodrigues Pereira1

Heber Martins de Paula1

Resumo:	O sistema prisional brasileiro apresenta um grande déficit de va-
gas, fato este que gera a superlotação das unidades prisionais. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi propor uma otimização do espaço físico de uma penitenciária, 
embasado em dados bibliográficos nacionais e internacionais que norteiam quan-
to à elaboração de projetos de edificações prisionais. Para tanto, foi realizado 

1 1Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, Universidade Federal de Goiás − Regional Catalão, 
Catalão, Brasil.
E-mail de contato: ruvierrodrigues@hotmail.com
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As tipologias da arquitetura penal estão em constantes alterações, além de 
várias estruturas penais serem junções e adaptações dos modelos apresentados: 
“Antigas formas de prisão persistiram, mas com significativas modificações, e 
novas formas emergiram, especialmente nas últimas três décadas do século vinte” 
(JOHNSTON, 2000 apud VIANA, 2009, p. 19).

3 HISTÓRICO E CONDIÇÃO ATUAL DAS PRISÕES 
BRASILEIRAS 
O sistema prisional, bem como a arquitetura penal, sofreram alterações com 

o passar dos anos. No Brasil não foi diferente. No Período Colonial, as cadeias 
eram situadas junto à Casa de Câmara, geralmente localizadas em uma praça, 
sendo o primeiro pavimento a cadeia que abrigava os presos em um grande es-
paço livre e sem nenhuma separação e no segundo pavimento a câmara. Como 
exemplos desse período tem-se a Casa de Câmara e Cadeia de Ouro Preto (Figura 
3), inaugurada em 1785, e a de Mariana (Figura 4), inaugurada em 1798 (VIA-
NA, 2009).

Figura 3. Casa de Câmara e Cadeia de Ouro Preto. 
Fonte: Viana (2009).

Figura 4. Casa de Câmara e Cadeia de Mariana. 
Fonte: Viana (2009).

Com a chegada da família real no Brasil, em 1808, foi instaurado o Império. 
Em 1830 através do Código Criminal construíram-se os primeiros edifícios baseados 
na Reforma Jurídico-Penal. Em 1834 foi elaborado o projeto da Casa de Correção 
da cidade do Rio de Janeiro (Figura 5), que só foi inaugurada em 1850 (ESTECA, 
2010). Outro exemplo é a Casa de Detenção do Recife, inaugurada em 1867 (Figura 
6). Ambas casas de detenção foram concebidas com base no modelo panóptico.

Em 1889, é proclamada a República, havendo a necessidade de um novo có-
digo penal, elaborado por Batista Pereira, aprovado e publicado em 1890 (BITEN-
COURT, 2012). 
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Figura 5. Projeto da Casa de Correção do Rio de Janeiro. 
Fonte: Johnston (2000 apud VIANA, 2009).

Figura 6. Casa de Detenção do Recife. Fonte: Viana 
(2009).

A arquitetura penal passou, desde então, a ser conformada na Ciência Peniten-
ciária, que “propunha a classificação criminológica e a separação dos diferentes tipos 
de presos em estabelecimentos distintos: de regime fechado, semiaberto e aberto” 
(ESTECA, 2010, p. 13). A exemplo das edificações prisionais do período republica-
no tem-se a Penitenciária José Maria Alkimim (Figura 7), inaugurada em 1938, em 
Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e a Casa de Detenção de São Paulo – conhecida 
como Carandiru – inaugurada em 1956 (Figura 8). A Penitenciária José Maria Alki-
min possui linguagem arquitetônica Art Déco e modelo de blocos paralelos, já a Casa 
de Detenção de São Paulo é do modelo quadrado oco (VIANA, 2009).

Figura 7. Penitenciária José Maria Alkimin, de Minas 
Gerais. Fonte: Vaz (2005).

Figura 8. Casa de Detenção de São Paulo (Carandiru). 
Fonte: Viana (2009).

A partir da década de 1970, a Política Penitenciária Nacional começou a se 
desenvolver, sendo uma base dos princípios arquitetônicos penitenciários (ESTE-
CA, 2010). Na década de 1980 algumas unidades penais são privatizadas, logo 
o Estado ainda participava como cogestor. A primeira unidade privatizada foi 
a Penitenciária Industrial de Guarapuava (Figura 9), inaugurada em 1998, e a 
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segunda em Cascavel (Figura 10), inaugurada em 2002, ambas no Paraná e com 
modelo semelhante (VIANA, 2009). 

Figura 9. Penitenciária Industrial de Guarapua-
va, Paraná. Fonte: <http://www.depen.
pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=36>.

Figura 10. Penitenciária Industrial de Cascavel, Paraná. 
Fonte: <http://www.depen.pr.gov.br/modu-
les/conteudo/conteudo.php?conteudo=35>.

O desenvolvimento do sistema prisional brasileiro não foi simultâneo com o 
crescimento da criminalidade e com o aumento da população carcerária. O Inter-
national Centre for Prison Studies (ICPS) de Londres realizou pesquisas a respeito 
da situação das prisões, contribuindo para a melhoria da política e prática em pri-
sões no mundo. De acordo com o ICPS de 2014 o Brasil possuía a quarta maior 
população carcerária do mundo (Tabela 1).

Tabela 1. Ranking países com maior população carcerária

Ranking País População Carcerária

1 Estados Unidos da América 2.217.000
2 China 1.657.812
3 Rússia 656.618
4 Brasil 607.730
5 Índia 411.992

Fonte: ICPS, 2014.

Não há espaço físico suficiente para abrigar toda essa população carcerária, 
fato este que decorre de vários anos sem um aumento significativo do número 
de vagas nos estabelecimentos penais. A InfoPen – Estatística, do Ministério da 
Justiça, traz o registro de indicadores gerais e preliminares sobre a população 
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penitenciária brasileira. Tomando como base os dados disponibilizados pela In-
foPen de 2000 a 2012 e do CNJ de 2014, foi possível representar, na Figura 11, 
o quantitativo da população carcerária, o número de vagas disponibilizadas e o 
déficit destas no período de 2000 a 2014.

Figura 11. População carcerária, vagas existentes e déficit de vagas do sistema prisional brasileiro. Fonte: adaptada 
de Brasil (2012; 2014).

Percebe-se então que a superlotação no Brasil é um fato que vem se arras-
tando nos últimos anos como, por exemplo, em 2014 só haviam vagas para 62% 
da população carcerária. Outro dado alarmante é o número de mandados de pri-
são em aberto, que, de acordo com o CNJ, em 2014, foi de 373.991. Caso esses 
mandados fossem executados, totalizariam 981.721 presos, passando o sistema a 
atender somente 38% da população carcerária. Esses dados não estão levando em 
consideração o total de 147.937 pessoas em prisão domiciliar (BRASIL, 2014).

O poder público apresenta algumas medidas para uma reforma prisional de 
modo a melhorar as condições dos espaços penais, tentando garantir o objetivo 
desses espaços: a ressocialização do detento. Para que isso realmente possa ocor-
rer é necessária uma revisão de todo o sistema, entendimento e atualização dos 
paradigmas do espaço penal para que se possam estreitar as relações entre sistema 
penal, arquitetura e prática (VIANA, 2009).

4 METODOLOGIA 
Este estudo foi desenvolvido em quatro etapas:

a) Mapeamento sistêmico da literatura;
b) Comparativos entre diretrizes nacionais e internacionais;
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levantamento realizado pelo Supplementary Guidance e da área mínima das celas 
segundo o Jail Design Guide.

Tabela 5. Dimensões mínimas para celas

Capacidade (vaga) Tipo Área Mínima (m²)
Diâmetro Mínimo 

(m)
Cubagem Mínima 

(m³)

1 Cela individual 6,00 2,00 15,00
2

Cela coletiva

7,00 2,00 15,00
3 7,70 2,60 19,25
4 8,40 2,60 21,00
5 12,75 2,60 31,88
6 13,85 2,85 34,60
7 13,85 2,85 34,60
8 13,85 2,85 34,60

Fonte: Brasil (2011).

Tabela 6. Dimensões mínimas para celas em alguns países, associações e guias 

Área Mínima (m²)

Capacidade cela (vaga) 1 2 3 20 37
Por 

preso

Albânia 4,00 - - - - -
Suíça 12,00 - - - - -
Chile 6,00 - - - - -

Guatemala 11,52 - 20,68  - 276,35 -
Quênia - - - - - 3,70
Senegal - - - - - 3,55
Mauritius 8,75 - - 81,60 -  -
Austrália 8,75 12,00 -  - -  -

American Correctional 
Association

3,25 - - - - 2,32

European Committee for the

Prevention of Torture (CPT)
6,00 - - - - 4,00

International Committee of the 
Red Cross (ICRC)

5,40 - - - - 3,40

Jail design guide 5,20 6,60 - - - -

Fonte: ICRC (2012); NIC (2011).
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Para maximizar a capacidade das celas, é sugerida pelo ICRC a utilização de 
beliches em que a área mínima é 3,4m² por detento, sendo que para cada beliche 
utilizado deve-se subtrair uma parcela de 1,6m² referente à cama adicional (ICRC, 
2012). Percebe-se, então, que o valor adotado pelo Brasil para as áreas mínimas 
das celas está dentro de um padrão mundial, não havendo grandes discrepâncias.

Os muros e alambrados também são partes fundamentais no estabelecimen-
to penal, pois são eles os responsáveis em dificultar fugas, auxiliando efetivamen-
te na segurança da prisão. Os muros ou alambrados, de acordo com as diretrizes 
básicas de arquitetura penal brasileira, devem ter no mínimo 5 metros de altura, 
sem nenhuma saliência. É apresentado também pelas diretrizes os afastamentos 
mínimos, sendo estes apresentados na Tabela 7 (BRASIL, 2011).

Tabela 7. Recuos mínimos necessários por tipologia arquitetônica e por barreira

Tipologia arquitetônica

Muro

Recuo mínimo

Alambrado

Edifício 
horizontal

Com presença de preso 10,00 15,00
Sem presença de preso Altura da barreira 10,00

Edifício 
vertical

Com presença de preso 10,00 + (n - 2)/2 15,00 + (n - 2)/2

Sem presença de preso
Altura da barreira 

+ (n - 2)/2
10,00 + (n - 2)/2

*n = número de pavimentos

Fonte: Brasil (2011).

O Jail Design Guide cita que as cercas das prisões construídas em áreas não 
urbanas são compostas por duas vedações paralelas, distantes entre si e com ape-
nas uma abertura para entrada pública, situada perto da administração, e outra 
de veículos (NIC, 2011). De acordo com o Art. 83, da LEP:

O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependên-
cias com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação 
e prática esportiva. (BRASIL, 1984, p. 16)

Então, cada tipo de estabelecimento penal possui um programa de necessi-
dades, conforme a diretriz do CNPCP, sendo que esses devem estar setorizados de 
modo a promover um fluxo ordenado de pessoas e veículos. Pode-se assim, dividir 
um estabelecimento penal em:

a) Setor externo, cujo fluxo componha-se de pessoas estranhas ao estabele-
cimento (visitas), guarda externa e pessoal administrativo;
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b) Setor intermediário, onde possam vir a circular pessoas dos setores exter-
no e interno;

c) Setor interno, onde o uso é exclusivamente de pessoas presas e de funcio-
nários. (BRASIL, 2011, p. 49)

Cada setor possui módulos de acordo com o programa de necessidades, con-
forme apresentado na Tabela 8. As penitenciárias devem conter todos esses mó-
dulos, sendo facultativa a presença apenas do módulo de esportes.

Tabela 8. Setor e módulo conforme programa de necessidades

Setor Módulo

Externo

Guarda Externa
Agente Penitenciário/Monitor

Administração
Recepção/revista

Intermediário

Centro observação / triagem/ inclusão
Serviços
Saúde

Tratamento Penal

Interno

Vivência coletiva
Vivência individual

Tratamento para dependentes químicos
Oficina de trabalho

Educativo
Polivalente

Creche
Berçário

Visita íntima
Esportes

Fonte: adaptada de Brasil (2011).

Os outros manuais também apresentam os elementos constituintes de uma 
penitenciária. O Jail Design Guide (NIC, 2011), bem como a diretriz do CNP-
CP (BRASIL, 2011), apresentam uma seção para cada módulo, discutindo os 
seus elementos com suas características e conceitos. O Supplementary Guidance 
(ICRC, 2012) cita os componentes e discute sobre os principais. Ainda de acordo 
com o Supplementary Guidance (ICRC, 2012), as prisões podem ser muito dife-
rentes umas das outras em termos da sua arquitetura, mas elas devem incluir a 
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mesma gama de instalações e serviços básicos projetados para atender a necessi-
dades materiais dos detidos e requisitos de gestão. O guia Prison construction and 
rehabilitation: findings and recommendations (CIAVARELLA; SUTHERLAND, 
2007) também apresenta e discute alguns elementos de um estabelecimento penal.

Cada componente do estabelecimento penal desempenha um papel diferente, 
logo eles não operam sozinhos, estando interrelacionados. Um componente pode exi-
gir a capacidade de ver, ouvir ou se comunicar com outro espaço. A compreensão des-
sas interrelações é fundamental para a organização de um projeto de prisão eficiente e 
eficaz. O Jail Design Guide (NIC, 2011) apresenta um modelo de matriz (Figura 14) 
que norteia sobre a relação entre os componentes do estabelecimento penal. 

Figura 14. Matriz de relacionamento. Fonte: adaptada de NIC (2011).
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Ao ler ao longo das colunas inclinadas que levam de dois componentes dife-
rentes para onde convergem, é possível encontrar o número que descreve a rela-
ção entre os dois espaços (NIC, 2011). Para ilustrar a aplicação da matriz, pode-
-se tomar o Controle mestre em relação à Visita (veja o destaque na Figura 14), 
o valor obtido seria 2 o que indica que os ambientes devem ser próximos e com 
ligação visual direta.

Em um estabelecimento penal, algumas relações podem ser ditas críticas, 
merecendo uma atenção especial, como por exemplo: área feminina com área 
masculina; posições de controle, áreas públicas e de visitas, espaço de apoio e de 
manutenção relacionadas com as áreas ocupadas pelos presos. Percebe-se, então, 
que a área dos presos está em toda relação crítica, havendo a necessidade de 
uma supervisão eficiente. Essa supervisão pode ser direta, por vigilância remota, 
por vigilância intermitente e monitoramento eletrônico. A diferença fundamen-
tal entre eles é que os dois primeiros exigem a presença constante de um agente 
prisional, havendo contato direto ou indireto com os presos, e os outros dois não 
necessitam de contado com o agente, sendo o monitoramento realizado eletroni-
camente (NIC, 2011).

5.3 Otimização do espaço penitenciário e 
proposta de um modelo de cela 

De acordo com o International Centre for Prison Studies (ICPS, 2014) no 
Brasil, a cada 100 mil habitantes, há 301 presos. Então, partindo de uma popula-
ção de 100 mil habitantes, será proposto um esquema de penitenciaria, bem como 
um modelo de cela, que atenda a essa demanda.

Os projetos de prisão no Brasil, de um modo geral, partem da ideia do mode-
lo panóptico, que foi idealizado por Bentham (SUN, 2008). Através desse modelo 
é possível obter um estabelecimento penal que necessite de menos agentes pri-
sionais para realizar a vigilância. Assim o esquema representativo da otimização 
do espaço penitenciário será desenvolvido com base numa derivação do modelo 
panóptico, em que os blocos de celas se convergem para um ponto central, sendo 
chamado de modelo em forma radial.

Partindo da população de 300 detentos e com base nos dados obtidos das 
diretrizes, foi possível desenvolver, então, o esquema representativo, conforme 
apresentado na Figura 15.

Seguindo as áreas previstas por Brasil (2011), o modelo proposto manteve 
uma relação de área construída por preso de 12,35 m2 e de área total por preso 
de 33,25 m2. Nesse caso, a área de construção ficou dentro de um limite mínimo 
considerado como o ideal para ocupação.
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Figura 15. Representação esquemática de uma penitenciária.

A partir do modelo, percebe-se que os blocos de celas se irradiam de um 
centro, ao qual está posicionado uma guarita de observação, ocupam uma área 
total acima do mínimo de 16m2, contudo pode melhorar o aspecto de vigilância 
interna. Sugere-se ainda, que o pátio de sol seja construído em um nível inferior 
ao do bloco de celas, proporcionando melhor visão dos corredores. Com isso, é 
possível monitorar as três alas de celas e o pátio de sol de um único ponto.

A setorização do edifício é outro fator de suma importância, visto que é com 
ela que se definem os locais de acesso dos presos e do público, auxiliando, assim, 
na segurança do estabelecimento penal. A setorização do esquema supracitado 
está representada na Figura 16.

Um dos componentes mais importantes e que demandam mais cuidado 
no planejamento e execução é a cela. Neste estudo o modelo proposto foi de-
senvolvido para abrigar 6 presos. As diretrizes básicas para arquitetura penal 
(BRASIL, 2011) sugerem o uso de beliche de três camas para o aproveitamento 
melhor da cela, logo não apresentam a forma de dimensionamento da área da 
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cela para o uso desses móveis. Então, o dimensionamento da área foi realizado 
de acordo com o Supplementary Guidance (ICRC, 2012), da Suíça, e obteve-se 
o valor de 14m². 

Figura 16. Setorização do esquema de uma penitenciária.

Como a diretriz brasileira traz que o diâmetro mínimo para cela com seis 
presos é de 2,85m, e adotando a área de 14m², obteve-se então a outra dimen-
são da cela de 4,90 m. Com isso a cela ficou com 2,85 x 4,90 metros (Figura 
17 e 18).

Figura 17. Vista superior da cela em planta.
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Figura 18. Vista superior da cela em 3D.

A cela foi elaborada de forma que os agentes prisionais, quando posiciona-

dos na porta, tenham boa visibilidade de seu interior, com exceção da área sani-

tária, conforme Figura 18. A cela foi pensada também em relação ao detento, que 
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terá uma bancada para desenvolver alguma atividade, bem como uma prateleira 
para guardar os seus pertences. 

Figura 19. Vista da porta da cela.

CONCLUSÃO
Visto o crescente aumento do déficit de vagas no sistema prisional brasileiro, 

percebe-se a necessidade de medidas que supram tais necessidades, diminuindo 
a superlotação das celas, fato este responsável pela maioria dos problemas do 
sistema. Apesar do Ministério da Justiça disponibilizar alguns documentos e nor-
mas e haver algumas diretrizes internacionais , o tema da arquitetura penal ainda 
possui poucos materiais bibliográficos disponibilizados, conforme se observou 
com o mapeamento sistêmico, evidenciando a superficialidade com que o assunto 
é tratado. Outro fator é o sigilo com que são tratados os projetos, fato esse que 
inviabiliza muitos avanços técnicos e tecnológicos na área.

Através da análise das diretrizes e guias, percebeu-se que existem muitas se-
melhanças, seja na proposta arquitetônica ou sobre o funcionamento do estabeleci-
mento penal. A diretriz brasileira do CNPCP e o Jail Design Guide, dentre o mate-
rial encontrado, são os mais completos. A diretriz brasileira é a única que apresenta 
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as áreas mínimas de cada componente do presídio. Fato este que pode auxiliar ou 
limitar o desenvolvimento do projeto do estabelecimento, visto que inibe o racio-
cínio do desenvolvedor do projeto, reduzindo a análise de possíveis melhorias e 
novas tecnologias. O Jail Design Guide deixa claro que objetivo do guia é fornecer 
orientação e prestar assistência, encorajando o envolvimento local, a aprendizagem 
e a escolha de instalações individuais de acordo com cada região.

A otimização dos espaços penitenciários através de um estudo arquitetônico 
pode ser capaz de eliminar a maioria dos problemas existentes no sistema prisio-
nal. Logo, não há padrões universais acerca dos estabelecimentos penais, ficando 
a cargo do país estabelecer suas próprias diretrizes. Assim, realizar uma análise 
entre diretrizes de diferentes localidades, auxilia no entendimento e na escolha 
acerca da melhor arquitetura.
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MEMORANDUM-OF CONVERSATION OF MARCH zs. 1964 

SUBJECT: Brazil · 

Participants: Alexis Johnson. Robert Adams, Ralph Burton. Gen. Good~ 
paster1 Gen. Crawford, · Richard Helms. Desmond Fitz
gerald, J. C. King, McGeorge Bundy, Gordon Chase. 

The group discussed the situation in Brazil with particular reference 
to Ambassador Gordon's message of March 27, 1964 (copy attached). 

l. General - TJ:!,e group agreed that it would be preferable if we could 
waffle through to the next election. However, this is obviously not the 
primary consideration; we don't want to watch Brazil dribble down the 
drain while we stand around waiting for the eiection. 

The g10up discussed the present situation vis-a-vis Goulart and the 
Brazilian military. It is not at all clear when and at what point we can 
expect the military to act against the r,egime. Mr. Bundy aa.id that the 
shape of the problem is such that we shottld not be worrying ~t the 
milita-ry will react; . we should be worrying that the military will not react. 
Mr. Adams thought that the· military would certainly react if GouLart start
ed !iring any of the p~otting army commanders. The group agreed that, in 
any event, all the plotters in Brazil should react on the same signal. 

-------

]Others felt that this would not be a sertous problem; 
'='th-=-,e-:-:r~e-w::-:o-=-u="Ll'T""C1'1:""':'"b,e~p~1'enty of signals we could a.ct on. ~~)12~58 3.3(b) (1)>2S1rs 

z. Ambassador Gordon's Request - The group discussed Ambassador 
Gordon's requests for action by Washington. 

(a) Submarine De livery of Arms - The group agreed that this was a 
puzzling request. Mr. Johnson wondered why the Brazilian Arrny would 
need a drop of this relatively. small size; the military must have plenty of 
arms. 

(b) Petroleum - The group agreed that the reqt:test for POL was 
legitimate. Noting that the Znd Army in the Sa:o Pa1.1lo area is the most 
likely to be anti-Goulart,l ]Esso could keep 
a tanker within one to three days steaming time of Sao Paulo. This would be 

!"'~ .... ,--..;.·.;~;. 7.~"' ~ ·-·· ·~ "11f·"3-9tJ , ' -· ... ~- - ·' • · .... . ,._ -
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used i! an a.nti-GouLart move takes place. lt was noted that the Army must 
have the ability to march !rom Sao Paulo to take over Rio; such action, by 
the way, wouLd probabLy end the fight. 

{c) Task Force - The group questioned Ambassador Gordon's request 
for the early detachment o£ a naval task force !or maneuvers in the South 
Atlantic. Mr. Bundy noted that "· •• the punishment doesn't seem to fit the 
crime, • • ". Gen. Goodpaster also did not dearly understand how this par
ticular move wouLd be helpful to the anti-Cioulart ~orces at this ti~e. 

(d) PubLic Statement - The general consensus was that there should 
not be a high-level pubLic statement of concern about the deteriorating situa
tion in Brazil. The group went on to discuss the possibility of stimulating 
an appropriate editorial in theN. Y. Times or the Washington Post. The 
group agreed, however, that this would have to be handled carefully since 
the editoriaL couLd easily come out in an unsatisfactory way (e. g. "Once 
again, the State Department has misunderstood the deep revolutionary forces 
. L t• A . rr) 1n a tn merte,a. • • • 

{e} Belo Horizonte Meeting - The group agreed that we are better o!f 
to let the Belo meeting go on on April Zl, and then do what we can to make it 
a flop.\ lf we try to stop the meeting and are suc-
cessful, the meetmg nught be hei in a place where our capabilities for mak
ing it a flop are not as great as they are in Belo. 

3. Action Items - The group agreed that the folLowing action shouLd be 
taken: 

(a) I · · !immediately to get relevant informa-
tion and to set up an arrangement whereby a tanker will be located within one 
to three days steaming time of Sao Paulo. Mr. Bundy, noted that we should 
not Let Esso give us a~y troubLes about money; we want no fuss. 

(b) Mr. Burton will explore the possibility of getting the N. Y. 
Times to publish a satisfactory editorial calling attention to the situation 
in Brazil; arr.ong other things, he will try to determine what the N. Y. 
Times has said about Goulart in the past. Mr. Bundy wiLl explore the pos
sibility of getting an appropriate editorial from the Washington Post·. 

(c) State will send a cable to Ambassador Gordon which, inter alia, 
will say {a) that we are taking action "with respect to petroleum, (b) that 
we are still not clear as to the rationaLe behind the Ambassador's requests 
for a ~ubmarine drop and for a · task force appearance; (c) that we want the 
Ambassador to review our economic a.nd financial relations with Brazil and 
give us his recommenda.tio:1 on action we should take; and (d) that we question 
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the desirability of a high-level public statement at this tin:te. The cable 
will also instruct Ambassador qordon to keep a high level of security in 
his contact with anti-Goulart forces . We don't want to hamper him in 
making contact, but want him to use a cut-out. Above all, we don't want 
to turn off our hearing aids. 

Gordon Chase 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CASA CIVIL

MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

2a edição, revista e atualizada

Brasília, 2002



 
 
 1. O que é Redação Oficial

Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o 
Poder Público redige atos normativos e comunicações. Interessa-nos tratá-
la do ponto de vista do Poder Executivo.

A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão 
culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Funda-
mentalmente esses atributos decorrem da Constituição, que dispõe, no
artigo 37: “A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência (...)”. Sendo a publicidade e a impessoalidade 
princípios fundamentais de toda administração pública, claro está que de-
vem igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais.

Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido 
de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua compreensão. A trans-
parência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, 
são requisitos do próprio Estado de Direito: é inaceitável que um texto le-
gal não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois, neces-
sariamente, clareza e concisão. 

Além de atender à disposição constitucional, a forma dos atos normativos 
obedece a certa tradição. Há normas para sua elaboração que remontam ao 
período de nossa história imperial, como, por exemplo, a obrigatoriedade –
estabelecida por decreto imperial de 10 de dezembro de 1822 – de que se 
aponha, ao final desses atos, o número de anos transcorridos desde a Inde-
pendência. Essa prática foi mantida no período republicano.
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comunica; o destinatário dessa comunicação ou é o público, o conjunto dos 
cidadãos, ou outro órgão público, do Executivo ou dos outros Poderes da 
União. Percebe-se, assim, que o tratamento impessoal que deve ser dado 
aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre:

a) da ausência de impressões individuais de quem comunica: embora se
trate, por exemplo, de um expediente assinado por Chefe de determinada 
Seção, é sempre em nome do Serviço Público que é feita a comunicação.

b) da impessoalidade de quem recebe a comunicação, com duas possibili-
dades: ela pode ser dirigida a um cidadão, sempre concebido como públi-
co, ou a outro órgão público. Nos dois casos, temos um destinatário conce-
bido de forma homogênea e impessoal;

c) do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o universo temático
das comunicações oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao in-
teresse público, é natural que não cabe qualquer tom particular ou pessoal.
Desta forma, não há lugar na redação oficial para impressões pessoais, 
como as que, por exemplo, constam de uma carta a um amigo, ou de um 
artigo assinado de jornal, ou mesmo de um texto literário. A redação oficial 
deve ser isenta da interferência da individualidade que a elabora.

A concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade de que nos valemos 
para elaborar os expedientes oficiais contribuem, ainda, para que seja alca-
nçada a necessária impessoalidade.

1.2. A Linguagem dos Atos e Comunicações Oficiais

A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e 
expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses 
atos e comunicações; de outro, de sua finalidade. Os atos oficiais, aqui
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entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a 
conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos públicos, 
o que só é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem ad-
equada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade pre-
cípua é a de informar com clareza e objetividade.

Não há dúvida que um texto marcado por expressões de circulação restri-
ta, como a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão técnico, tem sua 
compreensão dificultada. 

Por seu caráter impessoal, por sua finalidade de informar com o máximo 
de clareza e concisão, os textos oficais requerem o uso do padrão culto da 
língua. 

Há consenso de que o padrão culto é aquele em que 

a) se observam as regras da gramática formal, e

b) se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idio-
ma. É importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto 
na redação oficial decorre do fato de que ele está acima das diferenças lex-
icais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das 
idiossincrasias lingüísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pre-
tendida compreensão por todos os cidadãos.

Lembre-se que o padrão culto nada tem contra a simplicidade de ex-
pressão, desde que não seja confundida com pobreza de expressão. De nen-
huma forma o uso do padrão culto implica emprego de linguagem rebus-
cada, nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem próprios 
da língua literária.
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CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA: II - ALTAMENTE TÓXICO 
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL: 

II - PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE 

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA sob n° 04804 

COMPOSIÇÃO:
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine 
(IMIDACLOPRIDO) ............................................................................................................................................... 100 g/L (10,0 % m/v)
(R)-a-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-(1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate-and-(S)-a-cyano-4-fluoro-3-
phenoxybenzyl-(1R,3R) -3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbox  
(BETA-CIFLUTRINA) ........................................................................................................................................... 12,5 g/L (1,25 % m/v)
Outros ingredientes .......................................................................................................................................... 967,5 g/L (96,75 % m/v)

CLASSE: Inseticida sistêmico
GRUPO QUÍMICO: Neonicotinoide (Imidacloprido) e Piretroide (Beta-ciflutrina).
TIPO DE FORMULAÇÃO: Suspensão Concentrada (SC)

TITULAR DO REGISTRO: Bayer S.A. - Rua Domingos Jorge, 1.100 - CEP: 04779-900 - São Paulo/SP - CNPJ: 18.459.628/0001-15 
Registrada na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo sob nº 663 

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO: Imidacloprido: Premier Técnico - Registro MAPA nº 006194 / Bayer AG - Alte Heerstrasse, D-
41538, Dormagen - Alemanha / Premier Técnico BCS - Registro MAPA nº 07512 / Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. - San Jiang 
Road, Daqiao Town, 225200, Jiangdu City, Jiangsu - China Beta-ciflutrina: Bulldock Técnico BCS - Registro MAPA nº 000307 / Bayer Vapi 
Private Limited. - Plot #306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396195, Gujarat - Índia 

FORMULADOR: Bayer S.A. Estrada da Boa Esperança, 650 - CEP: 26110-100 - Belford Roxo/RJ - CNPJ: 18.459.628/0033-00 - Número 
do cadastro no INEA - LO nº IN023132 / Sipcam Nichino Brasil S.A. - Rua Igarapava, 599 - Distrito Industrial III - CEP 38044-755 - CNPJ: 
23.361.306/0001-79 - Certificado de Registro no IMA n° 2.972 / Bayer S.A. - Carrera 50, Calle 8ª, Carretera Vieja Soledad - Soledad - 
Atlántico - Colômbia / Bayer AG - Alte Heerstrasse, D-41538, Dormagen - Alemanha / Bayer CropScience LP - 8400 Hawthorn Road. 
64120, Kansas City, Missouri - EUA / Agraform LLC - 133 East Krauss Street. 63111, St. Louis, Missouri - EUA / AMVAC Chemical 
Corporation - 410 Simpkin Lane. 83639, Marsing, Idaho - EUA / AMVAC Chemical Corporation - 4100 E Washington Blvd. 90023, Los 
Angeles, Califórnia - EUA / CJB Industries, Inc. - 2114 Cypress Street. 31601 Valdosta, Georgia - EUA / Helena Industries, Inc. -  3525 
Vandalia Road, 50317 Des Moines, Iowa - EUA / Helena Industries, Inc. - 434 Fenn Road. 31015 Cordele, Georgia - EUA / Helena 
Industries, Inc. - Highway 49 Bypass. 72390 West Helena, Arkansas - EUA / Winfield Solutions LLC - 400 Terra Road. 72315 Blytheville, 
Arkansas - EUA 

N° do lote ou partida, Data de fabricação e Data de vencimento: VIDE EMBALAGEM

ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS EM SEU PODER. 

É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE. 

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.

AGITE ANTES DE USAR 

Corrosivo a cobre, ferro e latão 

Indústria Brasileira 



INSTRUÇÕES DE USO:

Culturas
Pragas Controladas Doses em  

ml/ha produto 
comercial (*)

Dose em 
g i.a/haNome Comum Nome Científico

Algodão 
Bicudo Anthonomus grandis

750 - 1000 84,38 – 112,5 Mosca-branca Bemisia tabaci raça B (**)
Pulgão-do-algodoeiro Aphis gossypii (**)

Batata 
Pulgão-verde Myzus persicae 500 56,25 
Vaquinha-verde-amarela Diabrotica speciosa 750 84,38 

Feijão 
Mosca-branca Bemisia tabaci raça B

750 - 1000 84,38 - 112,5 
Vaquinha-verde-amarela Diabrotica speciosa

Melão 
Pulgão-verde Myzus persicae 500 56,25 
Tripes Thrips tabaci 500 - 750 56,25 - 84,38 
Mosca-branca Bemisia tabaci raça B 750 - 1000 84,38 - 112,5 

Milho 
Lagarta-do-cartucho Spodoptera frugiperda 750 - 1000 84,38 - 112,5 
Percevejo-barriga-verde Dichelops melacanthus 500 - 1000 56,25 - 112,5 

Soja 

Metálico Maecolaspis calcarisera 400 - 500 45,00 - 56,25 
Percevejo-marrom Euschistus heros 500 - 1000 56,25 - 112,5 
Percevejo-verde Nezara viridula 500 - 1000 56,25 - 112,5 
Percevejo-verde-pequeno Piezodorus guildinii 500 - 1000 56,25 - 112,5 
Lagarta-da-soja Anticarsia gemmatalis 500 - 750 56,25 - 84,38 
Mosca-branca Bemisia tabaci raça B 750 - 1000 84,38 - 112,5 

Tomate 
Tripes Thrips palmi 500 - 750 56,25 - 84,38 
Mosca-branca Bemisia tabaci raça B 750 - 1000 84,38 - 112,5 

Trigo 
Percevejo-barriga-verde Dichelops melacanthus 500 - 750 56,25 - 84,38 
Pulgão Metopolophium dirhodum 250 - 500 28,125 - 56,25 

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO: 
Para Mosca-branca nas culturas de feijão, melão e tomate, iniciar a aplicação 3-6 dias após a 
emergência das culturas ou logo após o aparecimento da praga e reaplicar no máximo 2 vezes com 
intervalo de 5-7 dias, seguindo o ciclo das mesmas, fazendo rotação com produtos que possuam 
mecanismos de ação diferentes. 
Batata, melão e tomate: para as demais pragas, iniciar a aplicação logo após o aparecimento das
mesmas e repetir a aplicação a cada 7-12 dias, se necessário. 
Algodão: Bicudo - realizar amostragem pela coleta de botões do terço superior a partir dos 40-50 
dias. Iniciar as aplicações quando atingir o nível de 10 % dos botões atacados e repetir por mais 2 
vezes com intervalos de 5 dias.
Mosca-branca: o produto devPresidência da República

§

Soja: Para Percevejos, iniciar a aplicação quando for constatada a presença de 4 percevejos grandes por 
amostragem, que consiste em 2 m lineares da cultura. 
Para produção de sementes, aplicar quando encontrar 2 percevejos grandes por amostra. Para Metálico, iniciar 
a aplicação logo após o aparecimento da praga e reaplicar se necessário. Fazer no máximo 2 aplicações por 
ciclo da cultura. 
Para Lagarta-da-soja devem ser controladas quando forem encontradas 30 lagartas pequenas e 10 lagartas 
grandes por pano-de-batida. Em condição de seca prolongada e com plantas menores de 50 cm de altura, 
reduzir esses níveis para a metade. Repetir a aplicação 10-15 dias se houver a reinfestação.  
Para o controle da Mosca-branca, aplicar na presença dos primeiros adultos, e reaplicar de 9 a 10 dias após a 
última aplicação se for necessário. Trigo: Pulgão-da-folha - aplicar o produto da emergência ao afilhamento, 
quando encontrar em média 10 % de plantas atacadas. 
Percevejo-barriga-verde, aplicar o produto na emergência ao afilhamento quando for constatada a 
§
Número máximo de aplicações: Fazer no máximo 2 aplicações em batata e soja e 3 aplicações em algodão, 
feijão, milho, melão, tomate e trigo. 

§
permanecendo a designada para representar o novo Estado, resultante de fusão, observado, em 
qualquer caso, o disposto na parte final do parágrafo anterior.    

Art. 4º A Bandeira Nacional em tecido, para as repartições públicas em geral, federais, estaduais, e 
municipais, para quartéis e escolas públicas e particulares, será executada em um dos seguintes 
tipos: tipo 1, com um pano de 45 centímetros de largura; tipo 2, com dois panos de largura; tipo 3, três 
panos de largura; tipo 4 quatro panos de largura; tipo 5, cinco panos de largura; tipo 6, seis panos de 
largura; tipo 7, sete panos de largura.

Parágrafo único. Os tipos enumerados neste artigo são os normais. Poderão ser fabricados tipos 
extraordinários de dimensões maiores, menores ou intermediárias, conforme as condições de uso, 
mantidas, entretanto, as devidas proporções.

Art. 5º A feitura da Bandeira Nacional obedecerá às seguintes regras (Anexo nº 2):
I - Para cálculo das dimensões, tomar-se-á por base a largura desejada, dividindo-se esta em 14 
(quatorze) partes iguais. Cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo.
II - O comprimento será de vinte módulos (20M).
III - A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de um módulo e sete décimos 
(1,7M).
IV - O círculo azul no meio do losango amarelo terá o raio de três módulos e meio (3,5M).
V - O centro dos arcos da faixa branca estará dois módulos (2M) à esquerda do ponto do encontro do 
prolongamento do diâmetro vertical do círculo com a base do quadro externo (ponto C indicado no 
Anexo nº 2).
VI - O raio do arco inferior da faixa branca será de oito módulos (8M); o raio do arco superior da faixa 
branca será de oito módulos e meio (8,5M).
VII - A largura da faixa branca será de meio módulo (0,5M).

VIII - As letras da legenda Ordem e Progresso serão escritas em côr verde. Serão colocadas no meio 
da faixa branca, ficando, para cima e para baixo, um espaço igual em branco. A letra P ficará sôbre o 
diâmetro vertical do círculo. A distribuição das demais letras far-se-á conforme a indicação do Anexo 
nº 2. As letras da palavra Ordem e da palavra Progresso terão um têrço de módulo (0,33M) de altura. 
A largura dessas letras será de três décimos de módulo (0,30M). A altura da letra da conjunção E será 
de três décimos de módulo (0,30M). A largura dessa letra será de um quarto de módulo (0,25M).

IX - As estrêlas serão de 5 (cinco) dimensões: de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta 
grandezas. Devem ser traçadas dentro de círculos cujos diâmetros são: de três décimos de módulo 
(0,30M) para as de primeira grandeza; de um quarto de módulo (0,25M) para as de segunda 
grandeza; de um quinto de módulo (0,20M) para as de terceira grandeza; de um sétimo de módulo 
(0,14M) para as de quarta grandeza; e de um décimo de módulo (0,10M) para a de quinta grandeza.

X - As duas faces devem ser exatamente iguais, com a faixa branca inclinada da esquerda para a 
direita (do observador que olha a faixa de frente), sendo vedado fazer uma face como avêsso da 
outra.

SEÇÃO III
Do Hino Nacional
Art. 6º O Hino Nacional é composto da música de Francisco Manoel da Silva e do poema de Joaquim 
Osório Duque Estrada, de acôrdo com o que dispõem os Decretos nº 171, de 20 de janeiro de 1890, e 
nº 15.671, de 6 de setembro de 1922, conforme consta dos Anexos números 3, 4, 5, 6, e 7.
Parágrafo único. A marcha batida, de autoria do mestre de música Antão Fernandes, integrará as 
instrumentações de orquestra e banda, nos casos de execução do Hino Nacional, mencionados no 
inciso I do art. 25 desta lei, devendo ser mantida e adotada a adaptação vocal, em fá maior, do 
maestro Alberto Nepomuceno.
CAPÍTULO III
Da Apresentação dos Símbolos Nacionais
SEÇÃO I
Da Bandeira Nacional
Art. 10. A Bandeira Nacional pode ser usada em tôdas as manifestações do sentimento patriótico dos 
brasileiros, de caráter oficial ou particular.

Art. 11. A Bandeira Nacional pode ser apresentada:
I - Hasteada em mastro ou adriças, nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de 
esporte, escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças, e em qualquer lugar em 
que lhe seja assegurado o devido respeito;

II - Distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplicada sôbre parede ou prêsa a 
um cabo horizontal ligando edifícios, árvores, postes ou mastro;

III - Reproduzida sôbre paredes, tetos, vidraças, veículos e aeronaves;
IV - Compondo, com outras bandeiras, panóplias, escudos ou peças semelhantes;
V - Conduzida em formaturas, desfiles, ou mesmo individualmente;
VI - Distendida sôbre ataúdes, até a ocasião do sepultamento.

Art. 12. A Bandeira Nacional estará permanentemente no tôpo de um mastro especial plantado na 
Praça dos Três Podêres de Brasília, no Distrito Federal, como símbolo perene da Pátria e sob a 
guarda do povo brasileiro.
§ 1º A substituição dessa Bandeira será feita com solenidades especiais no 1º domingo de cada mês, 
devendo o novo exemplar atingir o topo do mastro antes que o exemplar substituído comece a ser 
arriado.
§ 2º Na base do mastro especial estarão inscritos exclusivamente os seguintes dizeres:
Sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Podêres, a Bandeira sempre no alto.
- visão permanente da Pátria.

Art. 13.  Hasteia-se diariamente a Bandeira Nacional e a do Mercosul:  
I - No Palácio da Presidência da República e na residência do Presidente da República;
II - Nos edifícios-sede dos Ministérios;
III - Nas Casas do Congresso Nacional;
IV - No Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores, nos Tribunais Federais de Recursos e 
nos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;     
V - Nos edifícios-sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos Estados, Territórios e Distrito 
Federal;
VI - Nas Prefeituras e Câmaras Municipais;
VII - Nas repartições federais, estaduais e municipais situadas na faixa de fronteira;
VIII - Nas Missões Diplomáticas, Delegações junto a Organismo Internacionais e Repartições 
Consulares de carreira respeitados os usos locais dos países em que tiverem sede.
IX - Nas unidades da Marinha Mercante, de acordo com as Leis e Regulamentos da navegação, 
polícia naval e praxes internacionais.

Art. 14. Hasteia-se, obrigatòriamente, a Bandeira Nacional, nos dias de festa ou de luto nacional, em 
tôdas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos.
Parágrafo único. Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento solene da 
Bandeira Nacional, durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana.
Art. 15. A Bandeira Nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite.
§ 1º Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o arriamento às 18 horas.
§ 2º No dia 19 de novembro, Dia da Bandeira, o hasteamento é realizado às 12 horas, com 
solenidades especiais.
§ 3º Durante a noite a Bandeira deve estar devidamente iluminada.
Art. 16. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultâneamente, a Bandeira Nacional é 
a primeira a atingir o tope e a ultima a dêle descer.
Art. 17. Quando em funeral, a Bandeira fica a meio-mastro ou a meia-adriça. Nesse caso, no 
hasteamento ou arriamento, deve ser levada inicialmente até o tope.
Parágrafo único. Quando conduzida em marcha, indica-se o luto por um laço de crepe atado junto à 
lança.

SEÇÃO II
Do Hino Nacional
Art. 24. A execução do Hino Nacional obedecerá às seguintes prescrições:
I - Será sempre executado em andamento metronômico de uma semínima igual a 120 (cento e vinte);
II - É obrigatória a tonalidade de si bemol para a execução instrumental simples;
III - Far-se-á o canto sempre em uníssono;
IV - nos casos de simples execução instrumental ou vocal, o Hino Nacional será tocado ou cantado 
integralmente, sem repetição.  
V - Nas continências ao Presidente da República, para fins exclusivos do Cerimonial Militar, serão 
executados apenas a introdução e os acordes finais, conforme a regulamentação específica.

CAPÍTULO IV
Das Côres Nacionais
Art. 28. Consideram-se côres nacionais o verde e o amarelo.
Art. 29. As Côres nacionais podem ser usadas sem quaisquer restrições, inclusive associadas a azul e 
branco.

CAPÍTULO V
Do respeito devido à Bandeira Nacional e ao Hino Nacional
Art. 30. Nas cerimônias de hasteamento ou arriamento, nas ocasiões em que a Bandeira se 
apresentar em marcha ou cortejo, assim como durante a execução do Hino Nacional, todos devem 
tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio, o civis do sexo masculino com a cabeça descoberta e 
os militares em continência, segundo os regulamentos das respectivas corporações.
Parágrafo único. É vedada qualquer outra forma de saudação.
Art. 31. São consideradas manifestações de desrespeito à Bandeira Nacional, e portanto proibidas:
I - Apresentá-la em mau estado de conservação.
II - Mudar-lhe a forma, as côres, as proporções, o dístico ou acrescentar-lhe outras inscrições;
III - Usá-la como roupagem, reposteiro, pano de bôca, guarnição de mesa, revestimento de tribuna, ou 
como cobertura de placas, retratos, painéis ou monumentos a inaugurar;
IV - Reproduzí-la em rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda.
Art. 33. Nenhuma bandeira de outra nação pode ser usada no País sem que esteja ao seu lado 
direito, de igual tamanho e em posição de realce, a Bandeira Nacional, salvo nas sedes das 
representações diplomáticas ou consulares.
Art. 34. É vedada a execução de quaisquer arranjos vocais do Hino Nacional, a não ser o de Alberto 
Nepomuceno; igualmente não será permitida a execução de arranjos artísticos instrumentais do Hino 
Nacional que não sejam autorizados pelo Presidente da República, ouvido o Ministério da Educação e 
Cultura.

CAPÍTULO VI
Das Penalidades
Art. 35. A violação de qualquer disposição da presente lei, excluídos os casos previstos no art. 44 do 
Decreto-lei nº 898, de 29 de outubro de 1969, sujeita o infrator à multa de 1 (uma) a 4 (quatro) vêzes o 
maior salário-mínimo em vigor, elevada ao dôbro nos casos de reincidência.
Art. 35 - A violação de qualquer disposição desta Lei, excluídos os casos previstos no art. 44 do 
Decreto-lei nº 898, de 29 de setembro de 1969, é considerada contravenção, sujeito o infrator à pena 
de multa de uma a quatro vezes o maior valor de referência vigente no País, elevada ao dobro nos 
casos de reincidência.            (Redação dada pela Lei nº 6.913, de 1981).
Art. 36. A autoridade policial que tomar conhecimento da infração de que trata o artigo anterior, 
notificará o autor para apresentar defesa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, findo o qual proferirá 
a sua decisão, impondo ou não a multa.
§ 1º A autoridade policial, antes de proferida a decisão, poderá determinar a realização, dentro do 
prazo de 10 (dez) dias, de diligências esclarecedoras, se julgar necessário ou se a parte o requerer.
§ 2º Imposta a multa, e uma vez homologada a sua imposição pelo juiz, que poderá proceder a uma 
instrução sumária, no prazo de 10 (dez) dias, far-se-á a respectiva cobrança, ou a conversão em pena 
de detenção, na forma da lei penal.
Art. 36 - O processo das infrações a que alude o artigo anterior obedecerá ao rito previsto para as 
contravenções penais em geral.          (Redação dada pela Lei nº 6.913, de 1981).
CAPÍTULO VII
Disposições Gerais
Art. 37. Haverá nos Quartéis-Generais das Fôrças Armadas, na Casa da Moeda, na Escola Nacional 
de Música, nas embaixadas, legações e consulados do Brasil, nos museus históricos oficiais, nos 
comandos de unidades de terra, mar e ar, capitanias de portos e alfândegas, e nas prefeituras 
municipais, uma coleção de exemplares-padrão dos Símbolos Nacionais, a fim de servirem de 
modelos obrigatórios para a respectiva feitura, constituindo o instrumento de confronto para a 
aprovação dos exemplares destinados à apresentação, procedam ou não da iniciativa particular.
Art. 38. Os exemplares da Bandeira Nacional e das Armas Nacionais não podem ser postos à venda, 
nem distribuídos gratuitamente sem que tragam na tralha do primeiro e no reverso do segundo a 
marca e o enderêço do fabricante ou editor, bem como a data de sua feitura.
Art. 39. É obrigatório o ensino do desenho e do significado da Bandeira Nacional, bem como do canto 
e da interpretação da letra do Hino Nacional em todos os estabelecimentos de ensino, públicos ou 
particulares, do primeiro e segundo graus.

Art. 40. Ninguém poderá ser admitido no serviço público sem que demonstre conhecimento do Hino 
Nacional.
Art. 41. O Ministério da Educação e Cultura fará a edição oficial definitiva de tôdas as partituras do 
Hino Nacional e bem assim promoverá a gravação em discos de sua execução instrumental e vocal, 
bem como de sua letra declamada.
Art. 42. Incumbe ainda ao Ministério da Educação e Cultura organizar concursos entre autores 
nacionais para a redução das partituras de orquestras do Hino Nacional para orquestras restritas.
Art. 43. O Poder Executivo regulará os pormenores de cerimonial referentes aos Símbolos Nacionais.
Art. 44. O uso da Bandeira Nacional nas Fôrças Armadas obedece as normas dos respectivos 
regulamentos, no que não colidir com a presente Lei.
Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a de nº 5.389, de 22 de 
fevereiro de 1968, a de nº 5.443, de 28 de maio de 1968, e demais disposições em contrário.
Brasília, 1 de setembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
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e ser aplicado logo no início do aparecimento dos primeiros adultos na lavoura e repetir a aplicação 
no máximo 2 vezes. 
Pulgão-do-algodoeiro: o produto deve ser aplicado assim que a praga atingir o nível de dano 
econômico de acordo com as características da cultivar utilizada. Fazer no máximo 
3 aplicações. 
Feijão: Vaquinha-verde-amarela - até a formação de vagens, iniciar a aplicação quando forem 
encontrados 20 insetos/pano ou 2 m de linha. 
Milho: Lagarta-do-cartucho - aplicar Connect quando o índice de plantas atacadas atingir 
20 %, no início dos sintomas de folhas raspadas. 
Percevejo-barriga-verde: aplicar o produto quando for constatada a presença da praga logo após a 
emergência do milho. Para obter melhor resposta do produto, a aplicação deve ser realizada no 
máximo até 8 dias após a emergência. Aplicações posteriores a 8 dias, após a emergência, não 
impedirão que a praga cause danos à cultura do milho. 
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Mecanismos 
de toxicidade

Imidacloprido atua nos receptores nicotínicos (nAChR) do sistema nervoso dos 
insetos. A ativação do nAChR induz a um fluxo iônico através da membrana 
celular, gerando desbalanço iônico. Esta ativação se dá pelo mensageiro natural 
acetilcolina (ACh).
Este receptor e atuação ocorre também em vertebrados. 

Sintomas e 
sinais clínicos

• Não existem informações sobre sintomas de alarme específicos para o ser
humano. 

Diagnóstico •

• Estudos de casos de incidentes de ingestão de imidacloprido evidenciaram os
sintomas de tontura, desorientação, erosão na mucosa da boca, esôfago e 
estômago. Outros dados sugerem náuseas, dor abdominal e diarreia. Existe a 
possibilidade de efeitos anticolinérgicos em humanos.  
Em experimentos animais de dose alta observaram-se distúrbios na respiração e 
na movimentação, tremores, hipotermia e reflexos pupilares impareados. Os 
sintomas são similares à intoxicação por nicotina. 
• Estudos de casos de ingestão de beta-ciflutrina mostram que o primeiro sinal de
exposição específica é uma parestesia / irritação geralmente descrita como 
“queimadura gelada”. Este sintoma pode ocorrer imediatamente ou poucos 
instantes após o contato com a substância. Este sintoma pode persistir até 24 
horas e raramente até 48 horas. É um sintoma estritamente local e não reflexo de 
uma intoxicação sistêmica. Em indivíduos suscetíveis, sintomas tipo asma podem 
se manifestar. 
Sintomas específicos: Pulmões - edema, constrição alveolar, hiper-reação das vias 
respiratórias. Circulação e coração - taquicardia, hipotensão, palpitação. 
Trato gastrointestinal - náuseas, vômito, diarreia, dor abdominal, sialorreia. Sistema 
nervoso central - tontura, visão manchada, dor de cabeça, letargia, anorexia, 
sonolência e coma, espasmos e convulsões, tremores, ataxia, fasciculações 
musculares. 

Tratamento
Não utilize água quente, pois isso pode agravar a severidade da irritação/
parestesia, o que não é sinal de intoxicação sistêmica. Lave os olhos com grande 
quantidade de água durante 15 minutos; se necessário, utilize após a 
lavagem colírio anestésico. 
O vômito só deve ser induzido se o produto foi consumido em grandes quantidades 
e desde que a ingestão tenha ocorrido até 1 hora antes do atendimento, e o 
paciente esteja consciente.  
Lavagem gástrica deve ser considerada em ingestões significativas (grandes 
volumes) e no período máximo de 2 horas.  
Contudo, a administração de carvão ativado e sulfato de sódio é indicada para 
ingestões significativas. 
Tratamento: Não há antídoto específico, o tratamento deve ser sintomático e de 
suporte. Em caso de ingestões volumosas, as funções respiratórias e cardíacas 
devem ser monitoradas. Em caso de convulsão, uso de diazepam deve ser 
considerado como tratamento de escolha. O tratamento para quadros de convulsão 
deve ser seguido de uso de benzodiazepínicos e oxigenação extra e, caso ainda 
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insuficiente, administração de fenobarbital pode ser necessária em casos tipo 
epiléticos. Sugestão de regime de infusão começa com 10 a 30 mg diazepam IV de 
acordo com peso corpóreo, sendo repetida a cada 10 a 30 minutos, dependendo 
da resposta de cada paciente. Se houver salivação muito abundante, uma dose 
única de atropina pode ajudar: 0,6 a 1,2 mg para adultos e 0,02 mg/kg peso 
corpóreo para crianças deve ser a dose de escolha. A recuperação é espontânea e 
não deixa sequelas. 

Contra-
indicações

• A indução do vômito é contraindicada em razão do risco de aspiração e de
pneumonite química. 

Efeitos 
sinérgicos

• Não conhecidos ou existentes.

ATENÇÃO Ligue para o Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 para notificar o caso e obter
informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento.Rede Nacional de 
Centros de Informação e Assistência Toxicológica RENACIAT - ANVISA/MS 
Notifique ao sistema de informação de agravos de notificação 
(SINAN / MS) 
Telefones de Emergência da empesa: 0800-7010450
Centro de Informações Toxicológicas: 0800-410148 (PR)

Efeitos agudos e crônicos para animais de laboratório: 
Efeitos agudos (Resultantes de ensaios com animais - Produto formulado):
DL 50 via oral: > 2500 mg/kg 
DL 50 via dérmica: > 4000 mg/kg 

Efeitos crônicos: 
Beta-ciflutrina: nos estudos realizados com ratos em laboratório durante 2 anos, observou-se apenas 
um retardamento temporário no desenvolvimento dos animais na dose de 150 ppm e, durante todo o 
ensaio, na dose máxima testada (450 ppm). A dose sem efeito tóxico foi de 50 ppm. 

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE: 
-  Este produto é: 
(  ) Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I) 
(X) MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE II) 
(  ) Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III) 
(  ) Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV) 
-  Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente.
-  Este produto é ALTAMENTE MÓVEL, apresentando alto potencial de deslocamento no solo,

podendo atingir principalmente águas subterrâneas. 
-  Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para microcrustáceos e peixes.
-  Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para abelhas, podendo atingir outros insetos benéficos. Não

aplique o produto no período de maior visitação das abelhas. 
-  Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza.
-  Não utilize equipamentos com vazamento. 
-  Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes. 
-  Aplique somente as doses recomendadas. 





THE WHITE HOUSE 

WASHINGTON 

- ili:CRET __. 

MEMORANDUM FOR MR. BUNDY 
SUBJECT: Brazil 

April 1, 1964 

We are still waiting for a transcript of the 3: 30 te1econ. Bob 
Adams, who heard the te1econ, gave me the following information: 

1. Ambassador Gordon said that if'is "95% over. 11 Branco 
has taken over Rio. He has told us that he doesn't need our help. 

2. There are conflicting reports about Goulart's whereabouts. 
Some say that he is holed up in Brasilia trying to work out a com
promise solution; this is not very likely to come to anything becauseJ 
so far

1 
both sides are too far committed. Others repoitthat he has 

resigned and is in Brasilia. Still others say that he has resigned and 
has fled the country. 

4. We have reasonably firm reports that Mazilli, in the ab
sence of the President, has announced that he is ready to step in 
as the temporary leader. This would be for · a period of 30 days, 
while the Congress elects another "pro tern. 11 This will probably 
be Ducha, who would run the country until the elections in 1965. 

5. Bob says there will be another report from Ambassador 
Gordon at 8 P. M. 

SANITIZED 
E.O. 13292. Sec. 3.5 

c;,c 
Gordon Chase 

.NLJ b3- 2L/ 
By~ , NARA, Date 11-' -/)~ 

COPY LBJ LIBRARY 

/5S :..---
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RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00026/2015-000

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

11000

Menor Preço

Cartucho Plástico - projétil único de elastômero (formato cilíndrico) – Utilizável em Espingarda calibre 12

1 - PROJÉTIL NÃO LETAL

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (11000)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

430

Menor Preço

Carga Múltipla Lacrimogênea (projétil com cinco pastilhas de alumínio) – Utilizável em Lançador de Granada AM-600

2 - PROJÉTIL NÃO LETAL

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (230), Campo Grande/MS (50), Catanduvas/PR (50), Mossoró/RN (50), Porto Velho/RO (50)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

15500

Menor Preço

Cartucho Plástico - projétil único de elastômero de precisão (formato aerodinâmico) – Utilizável em Espingarda calibre 12

3 - PROJÉTIL NÃO LETAL

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (3500), Campo Grande/MS (3000), Catanduvas/PR (3000), Mossoró/RN (3000), Porto Velho/RO (3000)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

200

Menor Preço

Granada Manual Fumígena Lacrimogênea de Alta Emissão (Corpo em Alumínio)

4 - GRANADAS DE GAS LACRIMOGENIO

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (120), Campo Grande/MS (20), Catanduvas/PR (20), Mossoró/RN (20), Porto Velho/RO (20)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

375

Menor Preço

Granada Explosiva Lacrimogênea (CS) (Corpo em Borracha)

5 - GRANADAS DE GAS LACRIMOGENIO

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (135), Campo Grande/MS (60), Catanduvas/PR (60), Mossoró/RN (60), Porto Velho/RO (60)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

250

Menor Preço

Granada Explosiva de Efeito Moral (Corpo em Borracha)

6 - COMPONENTE MUNIÇÃO GRANADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (110), Campo Grande/MS (35), Catanduvas/PR (35), Mossoró/RN (35), Porto Velho/RO (35)
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Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

375

Menor Preço

Granada Explosiva de Luz e Som (Corpo em Borracha)

7 - GRANADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (135), Campo Grande/MS (60), Catanduvas/PR (60), Mossoró/RN (60), Porto Velho/RO (60)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

375

Menor Preço

Granada Explosiva de Pimenta(OC) (Corpo em Borracha)

8 - GRANADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (135), Campo Grande/MS (60), Catanduvas/PR (60), Mossoró/RN (60), Porto Velho/RO (60)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

375

Menor Preço

Granada Indoor Explosiva Lacrimogênea (CS) (Corpo em Borracha)

9 - GRANADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (135), Campo Grande/MS (60), Catanduvas/PR (60), Mossoró/RN (60), Porto Velho/RO (60)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

250

Menor Preço

Granada Indoor Explosiva de Efeito Moral (Corpo em Borracha)

10 - GRANADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (110), Campo Grande/MS (35), Catanduvas/PR (35), Mossoró/RN (35), Porto Velho/RO (35)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

375

Menor Preço

Granada Indoor Explosiva de Luz e Som (Corpo em Borracha)

11 - GRANADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (135), Campo Grande/MS (60), Catanduvas/PR (60), Mossoró/RN (60), Porto Velho/RO (60)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

375

Menor Preço

Granada Indoor Explosiva de Pimenta (OC) (Corpo em Borracha)

12 - GRANADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (135), Campo Grande/MS (60), Catanduvas/PR (60), Mossoró/RN (60), Porto Velho/RO (60)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

75

Menor Preço

Granada Fumígena Colorida

13 - GRANADAS FUMIGENAS

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (75)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

500

Menor Preço

Simulacro de Granada – formato de granada explosiva real (Corpo em Plástico Rígido) Treinamento

14 - SIMULACRO GRANADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (500)
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Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

30

Menor Preço

Granada Explosiva Multi-Impacto - interior múltiplas esferas de borracha (Corpo em Borracha)

15 - GRANADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (30)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

130

Menor Preço

Granada Explosiva Multi-Impacto Lacrimogênea (CS) - interior múltiplas esferas de borracha e cristais de agente CS (Corpo em
Borracha)

16 - GRANADAS DE GAS LACRIMOGENIO

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (50), Campo Grande/MS (20), Catanduvas/PR (20), Mossoró/RN (20), Porto Velho/RO (20)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

30

Menor Preço

Granada Explosiva Multi-Impacto Pimenta (OC) - interior múltiplas esferas de borracha e cristais de agente OC (Corpo em
Borracha)

17 - GRANADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (30)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

30

Menor Preço

Granada Esférica com carga Lacrimogênea (CS) - Rubber Ball (Corpo em Borracha)

18 - GRANADAS DE GAS LACRIMOGENIO

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (30)
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SUBJECT· .: Widespread Arrests and Ps-ychophysical Interrogation 
of Suspected Subversives 

REF Rio's A-80, March 21, 1973; Rio's 1310, 
April 16, l973 

· E/JJ 9 v3 J lf~-z-4 
SUMMARY 

,P~- p.)·~ ;v):f -*?'f ~ 
Arrests by First Army agents of suspected subversives 

have increased -dramatically during the past several weeks 
in the Rio area. · Mostly university students, the · detainees 
are being subjected to an intensive psychophysical system 
of_duress designed to extract information without doing 
visible, lasting harm tq_ the body.. Those suspected of 
being hardened terrorists, it is saidj are still being 

. submitted to the older nie;thods of · physical violence which 
.sometimes ~aus e death. ~ne most plausible reason behind 
the upsurge of arrests seems to be that efficient police 
follow-up on information extractedfrom detentions made 
earlier this year has produced an ever-e:f(panding nU:mber 

·. bf suspected subversives to be apprehended; · Another 
wi~ely circulated but less logical explanation ties the 
arre::;;ts to the presidential succession decision. 'Public 
reacti.on'<to the arrests . has been mild and subdued thus. 
far, :Qartly- libecause of the belief that any open campaign 
to· exp·o-se "-ana criticize the arrests would only make, 
matters worse for those . being held and would likely result 
in other detentions o ~IS~~~~'iT (C}fF $'ii'A'il'IE . 

®\llJMfo\t\ll @~ 
O~'Ut~-~~~1tb\IN AWAIH 

. I. Arrests Increase Dramatically 
MAY 3. 0 1973 

During the past several weeks, arrests of persons 
suspected of subversive activit~e~ have increased 
dramatically in the Rio ar~a. An official list -of names 

L 
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Rio A- 9 o 

sent to the military tribunals reveals that 126 persons from 
the Rio area have been detained, interrogated, and held over 

_. pending trial., (Other~ I differ with this figure, 
'" giving a lower number~ Many other persons, some estimate at 

least 300, have beentaken in for questioning and held for as 
long as several days before being released. It can be safely 
concluded that o~hers are also still under detention whose names 
have not yet been presented to the courts for action. While 
the largest number of detainees appears to be university students, 
others, such as journalists, physicians, and university professors 
have also been p~cked up and held., · 

A knowled~eabl~l I says that the majority of 
the persons arrest,.ed are members or sympathizers of the Partido 
Comunista do Brasil, the Maoist-oriented Communist party in 
Brazil., Memb~rs of other subversive leftist groups, such as 
the _radical/ ALN (Alianc; a Libertadora Nacional), the Castro-ite 
gr9iip RAN / (Resistencia Armada Nacional), and tp.e Soviet line 
PCB (Partido Comunista Brasileiro), have also been caught in the 
.riet. · 

.... /</ / 
anti-subversive cam 

·f~.2sxr '----:------..,,._....J those apprehended are being taken ·to military 
prison centers for questioning. 

li. Methods Used to Extract Information 

The recent spate of arrests has given rise . to numerous 
.. reports, several of which Consulate General Rio has been able 
\\ to substantiate, that the police are using physical and 
\\ psychological methods to force information out of the suspects o 

\\ See Rio 1 s 1 10 A ril 16 1 on the Wlac r ner case 
Though 

e o orms o or ure, sue as use o e ec r1ca shock devices 
(the 11 cattle prod 11

) and tying and hanging the prisoner by his 
arms and legs from a suspended bar (pau de arara) reportedly 
have not been abandoned completely, a newer, more sophisticated 
and elaborate psychoph~sical duress system is being used to 
intimidate and terrify the suspect. The ultimate goal of the 
~sychqf~ical:lmea~ures, of course, ~s to ~xtract a~ muc~ . 
1nforma'E1on as poss1ble from the deta1nee w1thout do1ng vlSlble, 
lasting physical harm to his body. The standard pattern of 
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.. treatment, according to persons who have either undergone the 
series or have talked with persons who have, is as follows: 

1) The suspect ' is picked up, usually at gUJ.':llpoint, 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

and ordered to . come with two plainclothes policemen; 

A hood is placed over the detainee's head and he 
(or she) is forced to lie down in the back of the 
police vehicle which transports him to the 
interrogation center; 

The suspect is stripped nude and is made to sit 
alone in either a completely darkened cell or a 
refrigerated cell for a period of several hours. 
This cell is wired with loudspeakers which emit 
sounds of screaming, sirens, and whistles at high 
decib~erJ levels; 

The detain~e is then interrogated by one or more 
agents who let it be known what crime the police 

-· 

believe the person has committed and what measures 
might be used against the person if he is uncooperative; 

At this point, if the suspect does not confe.ss, and if 
it .is believed t hat he is withholding valuable inform
ation, he is sub jected to increasingly painful 
physical and mental duress until he confesses. He 
is placed nude in a small dark room with a metal floor 
through which electrical current is pulsatedo The 
shock felt by the individual, though reportedly light 
in intensity, is constant and eventually becomes 
almost impossible to withstand. The suspect is 
usually kept in this room for several hourse He may 
then be transferred to several other "special effects" 
rooms in which devices are used to instill fear and 
physical discomfort. Extreme mental and physical 
fatigue sometimes results, especially if the person 
undergoes such treatment for two or three dayso All 
du~ing this time, he is not allowed food or water; 

For a~period of at least 10 days, the suspect is 
held incommunicado; if a person is detained when 
no witnesses are present, his whereabouts or fate 
is often unknown by relatives for days or weeks. 

Two types of suspects are generally not subjected to the 
application of -the entire pattern given above: (1) those who 
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are well-known or prominent in society, having "good connections" 
inside and outside the government, and (2} those who the police 
believe are key persons in terrorist .networkso The former 
category is usually treated with care and deference so that · 
there will be little, if any, "repercussion." The second 
category, the hardened terrorist, is mercilessly "squeezed'' 
it is said, for inf~~m?;.t;i.,'(~ through the use of=~ the old, more . . 
physically brutal/fo~ms 1ot RuressD~ :: ~\He is sometimes 
eliminated and his death may be re~~d-in ine press several 
days later as having occurred during a 11 shoot-out" with the 
police while he was 11 attempting to escape. 11 One such case · 
is said to be the death of the university student Lincoln R~o~.;;.;;;..,;j..., 
wh the ress re orted was shot b the olice on March 22. 

--------
E025xl 

Many sources contend that the 11 shoot-out technique" is 
being used increasingly by the police not only in Rio but 
throughout Brazil in order to deal with the public relations 
aspect of eliminating subversives. This technique is said to 
have been adopted vis-a-vis hardened terrorists or known radical 
subversives in order to . obviate the death-by-torture (§}l:~r~}:: \ 
in the international press. · 

III. Reaction to the Arrests and Interrogation Methods 

The recent round-up has provoked rather minimal public 
reaetion. University students at Rio's Catholic University 
(PUC) organized two or three 11protest meetings" on March 15-17 
to consider what action to take following the arrest of the 
university's student body president, Monica Tolipan. (See 
Rio's A-80, March 21, 1973.) 

On March 26, about 70 medical students of the UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) gathered to protest 
the detention of their school's leader, Lucia Florentina Valle., 
Students of PUC and the UFF (Universidade Federal Fluminense, 
located in nearby Niteroi) issued a declaration on March 29 which 
announced that they would conduct a 11 silent protest against 
arbitrary acts." The UFF student support had been enlisted · 
following the arrest a few days earlier of their student body 
president, Mauricio Jose Ferreira., 

Considerable privately expressed reaction to the arrests 
has been channelJed through the CNBB~s (National Council of 
Brazilian Bishops) Sec,:r;etary General, Dom Ivo Lorschei ter. , 
According to his staff, Dom Ivo has received 11 a deluge" of pleas 
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advisors, the story continues, · to make th~ political tranquility 
of the country appear uncertain and threatened by subversion to 
such a degree that President Medici might be prevailed upon to 
continue for c;tt least one more year (some say two) beyond March 
1974. General Fontoura, Chief of SNI (National Intelligence 
Service), · .is mentioned most often as the author of this plan, 
though the Chief of the President 1s Civil Household, Leitao de c 
Abreu, and his Military Household head, General ,Joao Baptista 
de Oliveira Figureido, and others who are closely associated 
with Medici, are variously credited with abetting the scheme 
or originating it. These men, the story spells out, oppose · 
retired General Ernesto Geisel 1 s succession to the presidency, 

· and are playing for more time in which to persuade Medici to 
change his firm resolve to step down in · l974~ Some who relate 
this story add that Medici is being fed 11 doctoredn · intelligence 
reports which paint an alarming picture of subversive activities 
ih the cities as well as in the ··cbuntryside • . The recent arrests 
are portrayed as uncovering a~n~e~l~b~~t~e~~~~~~~~~~~--. 
network of subversive cells 

COMMENT 

Although the arrests .have created an atmosphere of 
uneasiness and concern among many circles ~~e.g. th~ university, 
Church, journalists, etc. ~~ the fpuo!ic reactiOn~aE:bee-~ffirld 
thus far and is lik~ly to contimle to-""be · subdued. Basically, 
people continue to be interested primarily in economic rather 
than ;political developments; along with this, there is a 
prevailing belief that any strong public manifestation organized 
to expose and c·ri ticize the arrests would only make matters 
worse for those being held and would likely result in other 
detentionso · 

As for the story which links the presidential succession 
' to the round~up of subversives, . wh,ether some parts or all of 
it may have basis in reality remains for the future to reveal. 
It appears now at least that this 11 storyn is a far~fetched 
product of the area 1 s hyperactive rumor mill], The view that 
the arrests have increased. because of efficient police follow~up 
as well as the operation of a multiplier factor seems to be a 
much more plausible and reasonable explanation. 
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A final observation is that the successful use by military 
investigating agents of psychophysical methods to obtain 
information from subversive suspects does not seem to have 
stopped them from applying the traditional forms of physical 
violepce on persons believed to be hardened terrorists. 
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Produção mais limpa, país mais desenvolvido! 

Os Guias Técnicos de Produção Mais Limpa, com especificidades e aplicações  nos distintos seg-
mentos da indústria, constituem preciosa fonte de informações e orientação para técnicos, em-
presários e todos os interessados na implementação de medidas ecologicamente corretas nas 
unidades fabris. Trata-se, portanto, de leitura importante para o exercício de uma das mais signifi-
cativas ações de responsabilidade social, ou seja, a defesa do meio ambiente e qualidade da vida.  

Essas publicações, frutos de parceria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), contribuem muito para que 
as indústrias, além do devido e cívico respeito aos preceitos da produção mais limpa, usufruam 
a conseqüente economia de matérias-primas, água e energia. Também há expressivos avanços 
quanto à eliminação de materiais perigosos, bem como na redução, no processo produtivo, de 
quantidades e toxicidade de emissões líquidas, gasosas e resíduos.  

Ganham as empresas, a economia e, sobretudo, a sociedade, considerando o significado do res-
peito ao meio ambiente e ao crescimento sustentável. A Cetesb, referência brasileira e interna-
cional, aloca toda a sua expertise no conteúdo desses guias, assim como os Sindicatos das In-
dústrias, que contribuem com informações setoriais, bem como, com as ações desenvolvidas em 
P+L, inerentes ao segmento industrial. Seus empenhos somam-se ao da Fiesp, que tem atuado 
de maneira pró-ativa na defesa da produção mais limpa. Dentre as várias ações institucionais, a 
entidade organiza anualmente a Semana do Meio Ambiente, seminário internacional com work-
shops e entrega do Prêmio Fiesp do Mérito Ambiental. 

 Visando a estimular o consumo racional e a preservação dos mananciais hídricos, criou-se o Prê-
mio Fiesp de Conservação e Reúso da Água. Sua meta é difundir boas práticas e medidas efetivas 
na redução do consumo e desperdício. A entidade também coopera na realização do trabalho e 
é responsável pelo subcomitê que dirigiu a elaboração da versão brasileira do relatório técnico 
da ISO sobre Ecodesign.  

Por meio de seu Departamento de Meio Ambiente, a Fiesp intensificou as ações nesta área. Espe-
cialistas acompanham e desenvolvem ações na gestão e licenciamento ambiental, prevenção e 
controle da poluição, recursos hídricos e resíduos industriais. Enfim, todo empenho está sendo 
feito pela entidade, incluindo parcerias com instituições como a Cetesb, para que a indústria 
paulista avance cada vez mais na prática ecológica, atendendo às exigências da cidadania e dos 
mercados interno e externo. 

Paulo Skaf 
Presidente da Fiesp 
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1.1 Abate de Bovinos

O rebanho bovino brasileiro é um dos maiores do mundo – em torno de 198,5 milhões 
de cabeças, em 2006 (CNPC, 2006). Considerando-se uma população de cerca de 185,2 
milhões de habitantes para este ano (CNPC, 2006), tem-se mais de um bovino por 
habitante, no Brasil. As maiores regiões produtoras estão no Centro-Oeste (34,24%), 
seguidas pelo Sudeste (21,11%), Sul (15,27%), Nordeste (15,24%) e Norte, com 14,15% 
do rebanho nacional (ANUALPEC, 2003 apud SIC, 2006).
A participação do estado de São Paulo no rebanho brasileiro é de cerca de 6 a 7% do 
total, em torno de 12,5 milhões de cabeças (SIC, 2006). A figura 1 mostra a evolução do 
abate bovino no país, na última década.

* preliminar;  ** estimativa

Figura 1 – abate bovino no Brasil (CNPC, 2006)

Nos últimos anos, o Brasil tornou-se o maior exportador mundial de carne bovina. 
Vários são os fatores para o aumento das exportações, dentre eles a baixa cotação 
do real, os baixos custos de produção (comparados aos do mercado externo) e a 
ocorrência da BSE (mal da “vaca louca”) em outras regiões do mundo. Por outro lado, 
alguns entraves também aconteceram, como as barreiras levantadas pela Rússia às 
exportações de carne brasileira e os recentes e freqüentes episódios relativos à febre 
aftosa. A figura 2 mostra a evolução da balança comercial de carne bovina, onde se vê 
o forte crescimento das exportações brasileiras ao longo da última década.
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Figura 6 – fluxograma básico do abate de bovinos

2.1 Processamento Principal - Abate e Carne

2.1.1 Abate de Bovinos
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• Recepção / Currais
O gado é transportado em caminhões até os abatedouros ou frigoríficos. 
Ao chegar, é descarregado nos currais de recepção por meio de rampas ade-
quadas, preferencialmente na mesma altura dos caminhões. Os animais são 
inspecionados, separados por lotes de acordo com a procedência e permanecem 
nos currais, em repouso e jejum, por 16 a 24 horas. Desta forma, recuperam-se 
do “stress” da jornada e diminuem o conteúdo estomacal e intestinal. A foto 1 
mostra os animais nos currais de recepção, separados por lotes.

Foto 1 – bovinos nos currais de recepção e descanso, separados por lotes 

O descanso propicia melhora da qualidade da carne, restabelecendo-se os níveis normais 
de adrenalina e de glicogênio presentes no sangue. Água pode ser aspergida sobre os 
animais para auxiliar no processo “anti-stress”, bem como para efetuar uma pré-lavagem 
do couro. Animais separados na inspeção sanitária são tratados e processados à parte 
dos animais sadios, de forma diferenciada. Dependendo das anomalias detectadas nas 
inspeções após o abate, sua carne e/ou vísceras podem ou não ser aproveitadas para 
consumo humano.
Após a descarga, os caminhões são limpos por razões higiênicas. A maioria dos aba-
tedouros tem uma área especial para a lavagem dos caminhões. Os efluentes desta 
lavagem são descarregados na estação de tratamento de efluentes (ETE) da unidade. 
A limpeza dos currais de recepção é realizada removendo-se o esterco e outras sujidades, 
separando-os para disposição adequada, e em seguida é feita uma lavagem com água 
e algum produto sanitizante eventualmente. Os efluentes seguem para a ETE.

• Condução e Lavagem dos Animais
Após o período de repouso, os animais são conduzidos para uma passagem 
cercada, um corredor dividido por estágios entre portões, o que permite sua 
condução em direção ao abate mantendo a separação por lotes. Esta passagem vai 
afunilando-se, de forma que, na entrada da sala de abate, os animais andem em fila 
única (conhecido por “seringa”). Durante o percurso, os animais normalmente são 
lavados com jatos e/ou “sprays” de água clorada. Estes jatos, com pressão regulada, 
podem ser instalados direcionados de cima para baixo (como chuveiros sobre os 
animais), para as laterais dos animais e de baixo para cima, o que permite uma 
lavagem melhor do esterco e de outras sujidades antes do abate. Os efluentes 
líquidos desta etapa seguem para a ETE. Nas fotos 2 e 3, pode-se ver o corredor por 
onde os bovinos são conduzidos e os jatos de água, para lavagem dos animais.
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Fotos 2 e 3 – condução e lavagem dos animais, antes do abate

• Atordoamento
O objetivo desta operação é deixar o animal inconsciente. Chegando ao local do 
abate, os animais entram, um após o outro, em um “box” estreito com paredes 
móveis, para o atordoamento. O equipamento de atordoamento normalmente 
é a marreta pneumática, com pino retrátil, que é aplicada na parte superior da 
cabeça dos animais. O pino perfura o osso do crânio e destrói parte do cérebro 
do animal, deixando-o inconsciente.  Um outro método usa uma pistola, sem 
dispositivos penetrantes, que faz o atordoamento por concussão cerebral.
Após esta operação, uma parede lateral do “box” é aberta e o animal atordoado 
cai para um pátio, ao lado do “box”, de onde é içado com auxílio de talha ou 
guincho e de uma corrente presa a uma das patas traseiras, sendo pendurado em 
um trilho aéreo (“nória”). Nesta etapa, é comum os animais vomitarem e então, 
normalmente, recebem um jato de água para limpeza do vômito. As fotos 4 e 
5 ilustram o atordoamento feito com marreta pneumática. A foto 6 mostra os 
animais içados sendo direcionados para sangria.

Fotos 4 e 5 – atordoamento dos bovinos para o abate
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Foto 6 – animais içados pela pata traseira, direcionados para a sangria

• Sangria
Após a limpeza do vômito, os animais são conduzidos pelo trilho até a calha de 
sangria. O próximo passo é a secção de grandes vasos sangüíneos do pescoço 
com uma faca. O sangue escorre do animal suspenso, é coletado na calha e dire-
cionado para armazenamento em tanques, gerando de 15 a 20 litros de sangue 
por animal. 
A morte ocorre por falta de oxigenação no cérebro. Parte do sangue pode ser 
coletada assepticamente e vendida in natura para indústrias de beneficiamento, 
onde serão separados os componentes de interesse (albumina, fibrina e plasma).
O sangue armazenado nos tanques pode ser processado por terceiros ou no 
próprio abatedouro, para a obtenção de farinha de sangue, utilizada na alimen-
tação de outros animais.
Após a sangria, os chifres são serrados e submetidos a uma fervura para a separação 
dos sabugos (suportes ósseos), e depois de secos podem ser convertidos em 
farinha ou vendidos. Quanto aos sabugos, são aproveitados na composição de 
produtos graxos e farinhas.

Fotos 7 e 8 – operações de sangria e de retirada dos chifres, respectivamente

• Esfola e Remoção da Cabeça
Primeiro, cortam-se as patas dianteiras antes da remoção do couro, para apro-
veitamento dos mocotós. Via de regra, as patas traseiras só são removidas de-
pois da retirada do úbere e dos genitais. O ânus e a bexiga são amarrados 
para evitar a contaminação da carcaça por eventuais excrementos. Os 
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mocotós são inspecionados e encaminhados para processamento. Caso não 
sejam aprovados, são enviados para a produção de farinhas, nas graxarias.
O couro recebe alguns cortes com facas em pontos específicos, para facilitar 
sua remoção, que então é feita com equipamento que utiliza duas correntes 
presas ao couro, e um rolete (cilindro horizontal motorizado), que traciona estas 
correntes e remove o couro dos animais. Também pode ser feita a remoção 
manual do couro, utilizando-se apenas facas. A operação deve cercar-se de 
cuidados para que não haja contaminação da carcaça por pelos ou algum 
resíduo fecal, eventualmente ainda presente no couro.
Após a esfola, o couro pode seguir diretamente para os curtumes (chamado 
“couro verde”), ser retirado por intermediários, ou também pode ser descarnado 
e/ou salgado no próprio abatedouro. O descarne, que retira o material aderido 
na parte interna, oposta à pelagem, também chamado de “fleshing”, é feito 
quando este interessa ao abatedouro ou frigorífico - processamento local para 
a produção de sebo e farinha de carne. A salga do couro é realizada para sua 
preservação, quando o tempo de percurso até os curtumes ou instalações 
de intermediários for extenso o suficiente para afetar a qualidade do couro. 
Normalmente, é realizada por imersão dos couros em salmouras.
O rabo, o útero ou os testículos são manualmente cortados com facas, antes da 
remoção da cabeça. Retira-se a cabeça, que é levada para lavagem, com especial 
atenção à limpeza de suas cavidades (boca, narinas, faringe e laringe) e total 
remoção dos resíduos de vômito, para fins de inspeção e para certificar-se da 
higiene das partes comestíveis. A cabeça é limpa com água e a língua e os miolos 
são recuperados. As bochechas (faces) podem ser removidas para consumo 
humano via produtos cárneos embutidos, por exemplo.

As fotos 9, 10, 11 e 12 mostram a retirada das patas dianteiras (mocotós), o isolamento 
dos órgãos excretores, os cortes iniciais do couro e a sua remoção final, com auxílio de 
rolete mecânico, respectivamente.

Fotos 9 e 10 – retirada das patas dianteiras (mocotós) e isolamento/amarração dos 
órgãos excretores
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Fotos 11 e 12 – cortes iniciais do couro e sua remoção com correntes e rolete mecânico

• Evisceração
As carcaças dos animais são abertas manualmente com facas e com serra elétrica. 
A evisceração envolve a remoção das vísceras abdominais e pélvicas, além dos 
intestinos, bexiga e estômagos. Normalmente, todas estas partes são carregadas 
em bandejas, da mesa de evisceração para inspeção, e transporte para a área 
de processamento, ou então direcionadas para as graxarias, se condenadas. A 
partir dos intestinos, são produzidas as tripas, normalmente salgadas e utilizadas 
para fabricação de embutidos ou para aplicações médicas. O bucho (rúmen e 
outras partes do estômago) é esvaziado, limpo e salgado, ou pode ser cozido 
e por vezes submetido a branqueamento com água oxigenada, para posterior 
refrigeração e expedição. A bilis, retirada da vesícula biliar, também é separada e 
vendida para a indústria farmacêutica.

As fotos 13, 14, 15 e 16 mostram a evisceração e o processamento das tripas.

Fotos 13 e 14 – abertura da carcaça para evisceração e separação e inspeção das vísceras 
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Fotos 15 e 16 – esvaziamento e lavagem das tripas

As fotos 17, 18, 19 e 20 ilustram o processamento dos buchos (rúmens).

Fotos 17 e 18 – abertura, esvaziamento e lavagem dos buchos

Fotos 19 e 20 – carga e descarga de máquina lavadora de buchos

• Corte da Carcaça
Retiradas as vísceras, as carcaças são serradas longitudinalmente ao meio, 
seguindo o cordão espinal. Entre um e outro animal, as serras recebem um 
“spray” de água para limpar os fragmentos de carne e ossos gerados. Então, as 
meias carcaças passam por um processo de limpeza, no qual pequenas aparas 
de gordura com alguma carne e outros apêndices (tecidos sem carne) são 
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removidos com facas, e são lavadas com água pressurizada, para remoção de 
partículas ósseas. As duas metades das carcaças seguem para refrigeração.

As fotos 21, 22 e 23 mostram o corte, a limpeza e a lavagem das carcaças.

Fotos 21 e 22 – corte/serragem e limpeza das carcaças

Foto 23 – lavagem das carcaças

• Refrigeração
As meias carcaças são resfriadas para diminuir possível crescimento microbiano 
(conservação). Para reduzir a temperatura interna para menos de 7°C,  elas são 
resfriadas em câmaras frias com temperaturas entre 0 e 4°C. O tempo normal 
deste resfriamento, para carcaças bovinas, fica entre 24 e 48 horas.
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As fotos 24 e 25 mostram as carcaças armazenadas em câmaras frias.

Fotos 24 e 25 – meias carcaças inteiras e divididas em traseiro e dianteiro (foto 25), 
armazenadas em câmaras frias

• Cortes e Desossa
Havendo operação de cortes e desossa, as carcaças resfriadas são divididas 
em porções menores para comercialização ou posterior processamento para 
produtos derivados. A desossa é realizada manualmente, com auxílio de facas. 
As aparas resultantes desta operação são geralmente aproveitadas na produção 
de derivados de carne.  Os ossos e partes não comestíveis são encaminhados 
às graxarias, para serem transformados em sebo ou gordura animal industrial e 
farinhas para rações.

As fotos 26, 27 e 28 mostram a operação de corte, desossa e limpeza dos cortes de 
carne (ou de açougue).

Fotos 26 e 27 – cortes iniciais das carcaças e desossa da carne
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Foto 28 – ajuste e limpeza dos cortes de carne (cortes de açougue)

• Estocagem / Expedição
As carcaças, os cortes e as vísceras comestíveis, após processadas e embaladas, 
são estocadas em frio, aguardando sua expedição. As fotos 29 e 30 ilustram a 
pesagem, embalagem e etiquetagem dos cortes de carne ou de açougue.

Fotos 29 e 30 – pesagem, embalagem e etiquetagem dos cortes de carne

A tabela 1 mostra alguns valores médios dos produtos que se obtém no abate de um 
bovino de cerca de 400kg. Ressalta-se que estes valores devem variar, entre outros 
aspectos, em função da espécie de bovino, das condições e métodos de criação, da 
idade de abate e de procedimentos operacionais do abatedouro.
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3.6 Emissões Atmosféricas e Odor

O manuseio incorreto dos vários resíduos sólidos gerados (materiais para graxarias, 
esterco, conteúdos estomacais e intestinais, lodos das estações de tratamento de 
efluentes, etc.) e do sangue, o que normalmente envolve acondicionamento 
inadequado e/ou tempo excessivo entre sua geração e sua destinação ou 
processamento, acarreta a formação e emissão de várias substâncias odoríferas.
Particularmente nas operações de eventuais graxarias anexas, além do manuseio e 
even-tual armazenagem da matéria-prima, o próprio processo de cozimento ou 
digestão do material é uma fonte significativa de substâncias responsáveis por odor 
(COVs, etc.).

3.7 Ruído

As principais fontes de ruído nos abatedouros são:
• Setores de recebimento e expedição: movimentação de veículos (cargas e
descargas) e sons emitidos pelos próprios animais, durante sua condução (prin-
cipalmente pelos suínos);
• Operações de corte com serras elétricas;
• Operação de produção de frio (refrigeração) – compressores;
• Operação de produção de vapor (setor de caldeiras).

Do ponto de vista de impacto ambiental, o ruído passa a ser um problema quando 
incomoda a população que vive no entorno das unidades produtivas.
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In the last t:en years over J OO L:urders with c~aiv __ _ 
characteristics in c~on have occurred in the r.tajo ~f · .f~~ 
of nrazil. The basic sicllariti.as have been the "r t:u~''rak•n: 
surrounding the killi~s and the Zact that they are all 
unsolved. These brutal deaths have attracted wides )read 
Brazilian and international press treatruent and ha~~ been 
attributed to aptly named "death squads" (Esquadraos da 
Lorte or EM). Although there D.re variations !n die explana
tiO'iiS o£ the death squad pben~non, it is al.Jnost universal
ly believed that these crtwes are the work of off-duty 
policemen \vho, lacking confidence in the formal Brazilian 
legal system to control crine, band tO$ether in local 
vigilante zroups to execute those identified as habitual 
and irredeemable crtminals. 

To date the various local, state and federal governments 
for the ~ost part have reacted by looking the other way. On 
several occasions individual officials have stated that th4:
Esquadrao would be investigated and destroyed. All sueh 
efforts have produced little beyond more press coverage. 

'l1te last several 'veeks have witnessed an upsur~e i~ 
news about death squads. !.i'irst there has be~tJN~l)T@:~ THE 
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in the number of victilns found in the sueets of Rio after a 
relatively quiet spell. Second, the Supreme Court refused 
hapeas corpus to Ser~i~ Fleury, the tr.a~ tho113bt of by Mny people 
as the symbol of the Sao Paulo Esguadr~, thua theoretically 
preparing the uay for his prosecution on several murder charges. 
t\nd last, tile newspapers have begun another of their c~paigns 
to demand that some action be taken. The follawil\g general 
history and description o.f the Esguadrao da l-10rt:e is intended 
to ~ive a simple overview of the problexu while it remains in its 
present forL1. It could quickly become even Rare complex • 

.!!!!!oduction 

In the past decade, one of the recurring theraes that frOill 
ti~r.e to time bas captured the imagination and headlines of the 
local and internati.onal press has been the alle3ed existence in 
~azil of so·callec ff<.Jeat.h snuads." Bach incident attributable 
either in Zact or in the imagination of the reporter to the 
Esquadrao autoc~tieally l~s received extensive local press play 
(particularly :f.n the mass-appeal papers), an<l several of the n:ore 
cpeetacular multiple-victim killinas have been reported by the 
international ntecH.a. 

Tbe death scuad is generally described and alwost universally 
believed to be composed chiefly of off-daty policemen in the 
metropolitan areas who, unwilling to accept what they view as 
a legal system uhich styttd.es their best efforts to control crime 
and criminals, take the law into their at-7n hands by snrmnarily 
eJtecuting those they identify as "habitual cri:nJinals." 

Various sub-theories e:<tend this description. One is that the 
deeth squad is really a c~~de but effective tool of the establish
ment to keep the poorest segments o£ the urban population, 
principally the favela dwellers who are often thou~ht to be 
"beyond the law., in their ur,•policed ghettos, a.Eraid of venturing 
out and cmmnittin$ crimes against tha 'G1iddle and upper-classes. 
A second theory proposes tllat the Esguadra~ ~~ders are not the 
rE~sult of the good guys (~oliceruen) elilllinating bad guys (criminals 
beyond the normal grasp of the law). This hypothesiG ls that the 
killings result from either (a) internal battles within the 
w1der~orld, principally over competition for territories of 
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ltensi ve coverage to tho Esouadrio. It 1a our tn.press1on tbat 
none of the prestige papeis treat& ~ ~~drio a anything other 
than a confirmed and d scribable feet.. It ehould be kept 1n 
wind, however, that the lack of any olid official investigation 
into the El·~ has left the field open for journalists to employ 
their often well-developed ~~!native and speculative powers 
when writing about the Esquadl'io. l'he following aecount might 
therefore be exaggerated. Even if it is, 1t represents tbe ~~st 
accurate description available to the Brazilian publ.lc and one 
that, in the absence of authoritative evidence to thfl contrary, 
is widely accepted as accurate. 

Historical SUmruary 

In 1953 ~ the government of the State of Guanabara, concerlled 
\.,ith rarupant cri.L.inalis~, gave carte blanchf?. authority to delegado 
(equivalent to an American chief of detec tives) Cecil l~er to deal 
with the spiraling er~ prob lem. General Aniauri l<ruel, then Chie.E 
o f Police o~ the Federal District, created a special unlt within the 
state Secretariat of Public security to "deal in whatev,,r '"ay" with 
the bandits. Bodies of ~ginais (small-ti~ hoodlums) began to 
appear on the streets of Rio, their deaths attributed to unknown 
authors ( 19 cases in total). Inquiries into these li!urde::s ~1ere 
ne:vex- begun. 

This first era of \Jbat t-ias in time to become the Escuadrao 
£!LZ..·orte ended when a uetective killed a TV caneraman, ta'dstakenly 
tt inking that he l-Ias a bandit ruarked for death. The preE s and 
[>\ blic outcry was enou~h to end the n:urders ior several •rears. 

lt 't-;as not until 195.1+ that news o.f t.he EI:-. again was reportecJ 
it the papers. At t:hat tir:;e:~ a su . .all-tir...e hoocih.m: v;ho ths 
assaulting and robbing in the North Zone of Rio kil.l~·d Df.tect1.ve 
~.iltun Le Coq in an exchange with police. A price was p\tt on the 
assassin's head and several groups of police banded t:lgether to 
Cllpture hin.. Tbe ensuin~ hunt resulted in the second ste !> of 
titc: <.levelopn.ent of ~J, the creation of the "Escuclerie ~Cog." 

'I'he "~c~derie i.e Coq" is a :fairly open organizati•.>n., t~ith 
pclic.e rr.eu.bers oZten post in~ its et..bleu: in their preci11.1.. t offices. 
The forreio da. l·:a.tb"la estiLi8ted that under President Euc li.des 
NE$C~.L.ento and 'ilonorary President David NaE;ser (a pro-Go· ·erm.~nt 
Rio journalist), tbe Escuderie at the present time has 4010 
l.:er...bers in nrazil - 1000 in Guanahara, 500 in Sao Paulo. :;o 
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in }1inu Gera:la, 200 in IU.o Grande do Sul~ SO in PeJ:Dambuco. and 
the 'Nat ecattued throughout the interior. It further states 
tbat of the 4000, SOl pollc and the rest are judges, prosecu-
tors, lswyen, military ad journalJ.sts .. 

Crimes Attributable to Es9!!drio 

Since 1~8 until today, 1ll0l:'C than 800 my8terlous deaths 
have been attributed to the Esguadrao, 200 in N1tero1 alone in a 
two-year period aDd 182 in a one-and-a-half yeu period in Sao 
Paulo - an average of two per week. All the crimes have had 
eharacterl.stic• in cGDillOD: 

(1) the victims are aliDoat always marginais (small-time 
crooks, drug dealers~ people on the fringe of the law); 

(2) the victims are all shot many times with large caliber 
weapons, and tied uith nylon cords; 

(3) the bodies are left io deserted places in the early 
morniug; 

(4) a sign with the EM symbol tmd pbraaee such as nx was 
ba:ndit11 are laft with the corpse; 

(S) calla s:re made to newspapers sqing where tbe body 
cum be~; 

(6) the police don't question aay swspeeta and the case is 
e losed f.,r lack of evicleoce. 

Tbe Joroal do Braail has deacribed the en.ctment of a 
typic 1 EM crime aa follows: 

"l'bose chosen to die axe geDHally caught by the 
death squad ~D thQ street .mel taken to a place uaed 
as a hideout, or rnaay time• to the pollee station 
itaelf, where the •ufferiag of the v1ctbl begiDa. 
Cigarette burns on the body, electric shock& in 
sensitive places, and a beating are the prlnciple 
casti3ations in this phase. 
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 5.700, DE 1º DE SETEMBRO DE 1971.

Dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras 
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Da Bandeira Nacional
§ 1° As constelações que figuram na Bandeira Nacional correspondem ao aspecto do
céu, na cidade do Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 
1889 (doze horas siderais) e devem ser consideradas como vistas por um observador 
situado fora da esfera celeste.

§ 2° Os novos Estados da Federação serão representados por estrelas que compõem
o aspecto celeste referido no parágrafo anterior, de modo a permitir-lhes a inclusão
no círculo azul da Bandeira Nacional sem afetar a disposição estética original con-
stante do desenho proposto pelo Decreto n° 4, de 19 de novembro de 1889. 

§ 3° Serão suprimidas da Bandeira Nacional as estrelas correspondentes aos Estados
extintos, permanecendo a designada para representar o novo Estado, resultante de 
fusão, observado, em qualquer caso, o disposto na parte final do parágrafo anterior.    

Art. 4º A Bandeira Nacional em tecido, para as repartições públicas em geral, feder-
ais, estaduais, e municipais, para quartéis e escolas públicas e particulares, será ex-
ecutada em um dos seguintes tipos: tipo 1, com um pano de 45 centímetros de lar-
gura; tipo 2, com dois panos de largura; tipo 3, três panos de largura; tipo 4 quatro 
panos de largura; tipo 5, cinco panos de largura; tipo 6, seis panos de largura; tipo 7, 
sete panos de largura.

Parágrafo único. Os tipos enumerados neste artigo são os normais. Poderão ser fab-
ricados tipos extraordinários de dimensões maiores, menores ou intermediárias, 
conforme as condições de uso, mantidas, entretanto, as devidas proporções.

Art. 5º A feitura da Bandeira Nacional obedecerá às seguintes regras (Anexo nº 2):
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I - Para cálculo das dimensões, tomar-se-á por base a largura desejada, dividindo-se 
esta em 14 (quatorze) partes iguais. Cada uma das partes será considerada uma me-
dida ou módulo.
II - O comprimento será de vinte módulos (20M).
III - A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de um 
módulo e sete décimos (1,7M).
IV - O círculo azul no meio do losango amarelo terá o raio de três módulos e meio 
(3,5M).
V - O centro dos arcos da faixa branca estará dois módulos (2M) à esquerda do pon-
to do encontro do prolongamento do diâmetro vertical do círculo com a base do 
quadro externo (ponto C indicado no Anexo nº 2).
VI - O raio do arco inferior da faixa branca será de oito módulos (8M); o raio do 
arco superior da faixa branca será de oito módulos e meio (8,5M).
VII - A largura da faixa branca será de meio módulo (0,5M).

VIII - As letras da legenda Ordem e Progresso serão escritas em côr verde. Serão 
colocadas no meio da faixa branca, ficando, para cima e para baixo, um espaço igual 
em branco. A letra P ficará sôbre o diâmetro vertical do círculo. A distribuição das 
demais letras far-se-á conforme a indicação do Anexo nº 2. As letras da palavra Or-
dem e da palavra Progresso terão um têrço de módulo (0,33M) de altura. A largura 
dessas letras será de três décimos de módulo (0,30M). A altura da letra da conjunção 
E será de três décimos de módulo (0,30M). A largura dessa letra será de um quarto 
de módulo (0,25M).

IX - As estrêlas serão de 5 (cinco) dimensões: de primeira, segunda, terceira, quar-
ta e quinta grandezas. Devem ser traçadas dentro de círculos cujos diâmetros são: 
de três décimos de módulo (0,30M) para as de primeira grandeza; de um quarto de 
módulo (0,25M) para as de segunda grandeza; de um quinto de módulo (0,20M) 
para as de terceira grandeza; de um sétimo de módulo (0,14M) para as de quarta 
grandeza; e de um décimo de módulo (0,10M) para a de quinta grandeza.

X - As duas faces devem ser exatamente iguais, com a faixa branca inclinada da es-
querda para a direita (do observador que olha a faixa de frente), sendo vedado fazer 
uma face como avêsso da outra.

SEÇÃO III
Do Hino Nacional

neo_york
Realce

neo_york
Realce

neo_york
Realce



Art. 6º O Hino Nacional é composto da música de Francisco Manoel da Silva e do 
poema de Joaquim Osório Duque Estrada, de acôrdo com o que dispõem os De-
cretos nº 171, de 20 de janeiro de 1890, e nº 15.671, de 6 de setembro de 1922, con-
forme consta dos Anexos números 3, 4, 5, 6, e 7.
Parágrafo único. A marcha batida, de autoria do mestre de música Antão Fernandes, 
integrará as instrumentações de orquestra e banda, nos casos de execução do Hino 
Nacional, mencionados no inciso I do art. 25 desta lei, devendo ser mantida e adota-
da a adaptação vocal, em fá maior, do maestro Alberto Nepomuceno.
CAPÍTULO III
Da Apresentação dos Símbolos Nacionais
SEÇÃO I
Da Bandeira Nacional
Art. 10. A Bandeira Nacional pode ser usada em tôdas as manifestações do senti-
mento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular.

Art. 11. A Bandeira Nacional pode ser apresentada:
I - Hasteada em mastro ou adriças, nos edifícios públicos ou particulares, templos, 
campos de esporte, escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças, 
e em qualquer lugar em que lhe seja assegurado o devido respeito;

II - Distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplicada sôbre 
parede ou prêsa a um cabo horizontal ligando edifícios, árvores, postes ou mastro;

III - Reproduzida sôbre paredes, tetos, vidraças, veículos e aeronaves;
IV - Compondo, com outras bandeiras, panóplias, escudos ou peças semelhantes;
V - Conduzida em formaturas, desfiles, ou mesmo individualmente;
VI - Distendida sôbre ataúdes, até a ocasião do sepultamento.

Art. 12. A Bandeira Nacional estará permanentemente no tôpo de um mastro espe-
cial plantado na Praça dos Três Podêres de Brasília, no Distrito Federal, como sím-
bolo perene da Pátria e sob a guarda do povo brasileiro.
§ 1º A substituição dessa Bandeira será feita com solenidades especiais no 1º domin-
go de cada mês, devendo o novo exemplar atingir o topo do mastro antes que o ex-
emplar substituído comece a ser arriado.
§ 2º Na base do mastro especial estarão inscritos exclusivamente os seguintes diz-
eres:
Sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Podêres, a Bandeira sempre no 
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alto.
- visão permanente da Pátria.

Art. 13.  Hasteia-se diariamente a Bandeira Nacional e a do Mercosul:  
I - No Palácio da Presidência da República e na residência do Presidente da Repúbli-
ca;
II - Nos edifícios-sede dos Ministérios;
III - Nas Casas do Congresso Nacional;
IV - No Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores, nos Tribunais Federais 
de Recursos e nos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;     
V - Nos edifícios-sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos Estados, 
Territórios e Distrito Federal;
VI - Nas Prefeituras e Câmaras Municipais;
VII - Nas repartições federais, estaduais e municipais situadas na faixa de fronteira;
VIII - Nas Missões Diplomáticas, Delegações junto a Organismo Internacionais e 
Repartições Consulares de carreira respeitados os usos locais dos países em que ti-
verem sede.
IX - Nas unidades da Marinha Mercante, de acordo com as Leis e Regulamentos da 
navegação, polícia naval e praxes internacionais.

Art. 14. Hasteia-se, obrigatòriamente, a Bandeira Nacional, nos dias de festa ou de 
luto nacional, em tôdas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e 
sindicatos.
Parágrafo único. Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento 
solene da Bandeira Nacional, durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana.
Art. 15. A Bandeira Nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou 
da noite.
§ 1º Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o arriamento às 18 horas.
§ 2º No dia 19 de novembro, Dia da Bandeira, o hasteamento é realizado às 12 horas, 
com solenidades especiais.
§ 3º Durante a noite a Bandeira deve estar devidamente iluminada.
Art. 16. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultâneamente, a Ban-
deira Nacional é a primeira a atingir o tope e a ultima a dêle descer.
Art. 17. Quando em funeral, a Bandeira fica a meio-mastro ou a meia-adriça. Nesse 
caso, no hasteamento ou arriamento, deve ser levada inicialmente até o tope.
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Parágrafo único. Quando conduzida em marcha, indica-se o luto por um laço de 
crepe atado junto à lança.

SEÇÃO II
Do Hino Nacional
Art. 24. A execução do Hino Nacional obedecerá às seguintes prescrições:
I - Será sempre executado em andamento metronômico de uma semínima igual a 
120 (cento e vinte);
II - É obrigatória a tonalidade de si bemol para a execução instrumental simples;
III - Far-se-á o canto sempre em uníssono;
IV - nos casos de simples execução instrumental ou vocal, o Hino Nacional será to-
cado ou cantado integralmente, sem repetição.  
V - Nas continências ao Presidente da República, para fins exclusivos do Cerimonial 
Militar, serão executados apenas a introdução e os acordes finais, conforme a regula-
mentação específica.

CAPÍTULO IV
Das Côres Nacionais
Art. 28. Consideram-se côres nacionais o verde e o amarelo.
Art. 29. As Côres nacionais podem ser usadas sem quaisquer restrições, inclusive 
associadas a azul e branco.

CAPÍTULO V
Do respeito devido à Bandeira Nacional e ao Hino Nacional
Art. 30. Nas cerimônias de hasteamento ou arriamento, nas ocasiões em que a Ban-
deira se apresentar em marcha ou cortejo, assim como durante a execução do Hino 
Nacional, todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio, o civis do sexo 
masculino com a cabeça descoberta e os militares em continência, segundo os regu-
lamentos das respectivas corporações.
Parágrafo único. É vedada qualquer outra forma de saudação.
Art. 31. São consideradas manifestações de desrespeito à Bandeira Nacional, e por-
tanto proibidas:
I - Apresentá-la em mau estado de conservação.
II - Mudar-lhe a forma, as côres, as proporções, o dístico ou acrescentar-lhe outras 
inscrições;
III - Usá-la como roupagem, reposteiro, pano de bôca, guarnição de mesa, revesti-
mento de tribuna, ou como cobertura de placas, retratos, painéis ou monumentos a 
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inaugurar;
IV - Reproduzí-la em rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda.
Art. 33. Nenhuma bandeira de outra nação pode ser usada no País sem que esteja ao 
seu lado direito, de igual tamanho e em posição de realce, a Bandeira Nacional, salvo 
nas sedes das representações diplomáticas ou consulares.
Art. 34. É vedada a execução de quaisquer arranjos vocais do Hino Nacional, a não 
ser o de Alberto Nepomuceno; igualmente não será permitida a execução de arran-
jos artísticos instrumentais do Hino Nacional que não sejam autorizados pelo Presi-
dente da República, ouvido o Ministério da Educação e Cultura.

CAPÍTULO VI
Das Penalidades
Art. 35. A violação de qualquer disposição da presente lei, excluídos os casos pre-
vistos no art. 44 do Decreto-lei nº 898, de 29 de outubro de 1969, sujeita o infrator 
à multa de 1 (uma) a 4 (quatro) vêzes o maior salário-mínimo em vigor, elevada ao 
dôbro nos casos de reincidência.
Art. 35 - A violação de qualquer disposição desta Lei, excluídos os casos previstos 
no art. 44 do Decreto-lei nº 898, de 29 de setembro de 1969, é considerada contra-
venção, sujeito o infrator à pena de multa de uma a quatro vezes o maior valor de 
referência vigente no País, elevada ao dobro nos casos de reincidência.            (Re-
dação dada pela Lei nº 6.913, de 1981).
Art. 36. A autoridade policial que tomar conhecimento da infração de que trata o 
artigo anterior, notificará o autor para apresentar defesa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, findo o qual proferirá a sua decisão, impondo ou não a multa.
§ 1º A autoridade policial, antes de proferida a decisão, poderá determinar a re-
alização, dentro do prazo de 10 (dez) dias, de diligências esclarecedoras, se julgar 
necessário ou se a parte o requerer.
§ 2º Imposta a multa, e uma vez homologada a sua imposição pelo juiz, que poderá 
proceder a uma instrução sumária, no prazo de 10 (dez) dias, far-se-á a respectiva 
cobrança, ou a conversão em pena de detenção, na forma da lei penal.
Art. 36 - O processo das infrações a que alude o artigo anterior obedecerá ao rito 
previsto para as contravenções penais em geral.          (Redação dada pela Lei nº 
6.913, de 1981).
CAPÍTULO VII
Disposições Gerais
Art. 37. Haverá nos Quartéis-Generais das Fôrças Armadas, na Casa da Moeda, na 
Escola Nacional de Música, nas embaixadas, legações e consulados do Brasil, nos 
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museus históricos oficiais, nos comandos de unidades de terra, mar e ar, capitanias 
de portos e alfândegas, e nas prefeituras municipais, uma coleção de exemplares-pa-
drão dos Símbolos Nacionais, a fim de servirem de modelos obrigatórios para a 
respectiva feitura, constituindo o instrumento de confronto para a aprovação dos 
exemplares destinados à apresentação, procedam ou não da iniciativa particular.
Art. 38. Os exemplares da Bandeira Nacional e das Armas Nacionais não podem ser 
postos à venda, nem distribuídos gratuitamente sem que tragam na tralha do pri-
meiro e no reverso do segundo a marca e o enderêço do fabricante ou editor, bem 
como a data de sua feitura.
Art. 39. É obrigatório o ensino do desenho e do significado da Bandeira Nacional, 
bem como do canto e da interpretação da letra do Hino Nacional em todos os esta-
belecimentos de ensino, públicos ou particulares, do primeiro e segundo graus.

Art. 40. Ninguém poderá ser admitido no serviço público sem que demonstre con-
hecimento do Hino Nacional.
Art. 41. O Ministério da Educação e Cultura fará a edição oficial definitiva de tôdas 
as partituras do Hino Nacional e bem assim promoverá a gravação em discos de sua 
execução instrumental e vocal, bem como de sua letra declamada.
Art. 42. Incumbe ainda ao Ministério da Educação e Cultura organizar concursos 
entre autores nacionais para a redução das partituras de orquestras do Hino Nacion-
al para orquestras restritas.
Art. 43. O Poder Executivo regulará os pormenores de cerimonial referentes aos 
Símbolos Nacionais.
Art. 44. O uso da Bandeira Nacional nas Fôrças Armadas obedece as normas dos 
respectivos regulamentos, no que não colidir com a presente Lei.
Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a de 
nº 5.389, de 22 de fevereiro de 1968, a de nº 5.443, de 28 de maio de 1968, e demais 
disposições em contrário.
Brasília, 1 de setembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
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