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Antônio de Sampaio nasceu em Tamboril, no sertão do Ceará. Aos vinte anos de
idade deixou para trás  seu povoado e ingressou nas fileiras do Exército. Galgou, de
soldado a general, todas as graduações e postos por merecimento, tendo participado da
maioria das campanhas de manutenção da integridade do território brasileiro.

Enfrentou insurreições como a Cabanagem, a Balaiada e a Praieira. Mas foi na
campanha contra Aguirre que Sampaio recebeu as insígnias de brigadeiro, destacando-
se pela invencibilidade das suas tropas e pela bravura.

O epílogo de sua jornada épica deu-se na Guerra da Tríplice Aliança onde, a
20 de maio de 1866, a 3a Divisão Imperial – a Encouraçada – acampou na região de
Tuiuti. Sua presença em meio à tropa infundia confiança a  seus subordinados. Seu
heroísmo e coragem nos combates eram evidentes, pois os quatro cavalos que

montou morreram sucessivamente na ponta das baionetas ou varados por balas.
Recebeu três ferimentos na data de seu aniversário – 24 de maio – durante a batalha de Tuiuti. Os três

ferimentos, hoje, são simbolizados pelas três estrelas vermelhas do estandarte da 3ª Divisão de Exército, Divisão
Encouraçada, e do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado (Escola), Regimento Sampaio.

Veio a falecer no dia 6 de julho de 1866, quando era transportado para a Argentina devido à gravidade dos
ferimentos.

Uma morte somente física, já que seu espírito perpetua-se e inspira as novas gerações de infantes do
Exército Brasileiro.
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1 1810 - A 24 de maio,
nasceu Antônio de
Sampaio. Nas veias,
o sangue do infante
destemido.

1836 - Participou ativa-
mente nos combates da
revolta conhecida como
Cabanagem, no Pará.
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3 4 1838 - A partir de 13 de
dezembro, atuou novamente
durante a revolta no Ma-
ranhão,a Balaiada,que
durou três longos anos.

5 1844 - A partir de seis de
novembro, já no posto de
Capitão, participou no Rio
Grande do Sul da célebre
Guerra dos Farrapos.

6 1848 - Em Pernambuco,
irrompeu a Revolução
Praieira, que  foi debelada
com a participação decisi-
va do destemido Sampaio.

7 1864-65 - Em 18 de
fevereiro, na campanha
contra Aguirre, conquistou
com honra o posto de
brigadeiro.

8 1866 - A 24 de maio, em Tuiuti (maior
batalha campal da América Latina), foi
atingido de maneira mortal por três
disparos. A vitória foi alcançada na
própria data do aniversário do ilustre
Brigadeiro Antônio de Sampaio.
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1830 - A 17 de  julho, Sam-
paio alistou-se no 22º Ba-
talhão de Caçadores de
Linha, situado na Fortaleza
de Nª Sra da Assunção.
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Reunião preparatória da XXV Conferência dosReunião preparatória da XXV Conferência dosReunião preparatória da XXV Conferência dosReunião preparatória da XXV Conferência dosReunião preparatória da XXV Conferência dos

Comandantes dos Exércitos Americanos, em Kingston/Comandantes dos Exércitos Americanos, em Kingston/Comandantes dos Exércitos Americanos, em Kingston/Comandantes dos Exércitos Americanos, em Kingston/Comandantes dos Exércitos Americanos, em Kingston/

CanadáCanadáCanadáCanadáCanadá
- Período: 20 a 23 Mai 03.
- Cel Inf Paulo Sergio Augusto do Amaral, do EME.
- Missão eventual.

Curso de Pós-Graduação em Projetos de SistemasCurso de Pós-Graduação em Projetos de SistemasCurso de Pós-Graduação em Projetos de SistemasCurso de Pós-Graduação em Projetos de SistemasCurso de Pós-Graduação em Projetos de Sistemas

de Armas, em Shrivenham/Inglaterrade Armas, em Shrivenham/Inglaterrade Armas, em Shrivenham/Inglaterrade Armas, em Shrivenham/Inglaterrade Armas, em Shrivenham/Inglaterra
- Período: duração aproximada de dez meses e início pre-

visto para o mês de setembro de 2003.
- Cap QEM Marcello Menezes Eifler.
- Missão transitória.

Curso Básico de Operações Psicológicas, em Bogotá/Curso Básico de Operações Psicológicas, em Bogotá/Curso Básico de Operações Psicológicas, em Bogotá/Curso Básico de Operações Psicológicas, em Bogotá/Curso Básico de Operações Psicológicas, em Bogotá/

ColômbiaColômbiaColômbiaColômbiaColômbia
- Período: duração aproximada de três meses e início pre-

visto para 2ª quinzena de setembro de 2003.
- 1º Sgt MB Pedro Fachinetto.
- 2º Sgt Inf Marlon Sandro Alvarenga.
- Missão transitória.

Endereço e telefones de OMEndereço e telefones de OMEndereço e telefones de OMEndereço e telefones de OMEndereço e telefones de OM
28ª Circunscrição de Serviço Militar

Travessa 14 de março, 1998
Bairro de Nazaré
Belém-PA
66035.180
DDD ................................................................................... 91
Telefone (chefia) ..................................................... 222-7731
PABX ...................................................................... 222-7331
Fac-símile ................................................................. 242-7292

Gente Gente Gente Gente Gente NossaNossaNossaNossaNossa

João Pessoa - Pergentino
da Silva, natural de Patu  (RN),
69 anos de idade, dedicou 51 des-
tes ao 1o Grupamento de Enge-
nharia de Construção, particular-
mente nos 1o e 3o Batalhões de
Engenharia de Construção.  Par-
te do tempo dessas mais de cinco
décadas de serviços atuou como
contratado –  via Carteira de Tra-
balho  –  e outra como servidor
civil, pelo Regime Jurídico Único.

Nos Batalhões de Engenharia de Construção, Pergentino
foi homem essencialmente de campo. Como mestre de obras,
percorreu os estados do Rio Grande do Norte, Piauí, Tocantins,
Goiás, Ceará e Bahia;  deixando, em todos esses locais, traba-
lhos diversificados em inúmeras obras de pequeno porte e ainda
grandes obras como ferrovias, açudes, aeroportos, quartéis e
rodovias.

Possuidor de grande capacidade técnica e experiência
em inúmeras atividades de construção, Pergentino contribuiu
efetivamente para a formação e aperfeiçoamento de centenas
de graduados e oficiais de Engenharia, seja transmitindo seus
conhecimentos durante a execução das obras, seja instruindo
nos estágios técnicos sobre usinas de asfalto e de britagem; pa-
vimentação; obras de arte corrente e especiais.

Pela integridade, serenidade e competência profissional,
Pergentino é mais um dos trabalhadores especiais que inte-
gram o seleto grupo dos que consideramos gente nossa.

Foto: Edyr Felix

PergentinoPergentinoPergentinoPergentinoPergentino

AvisosAvisosAvisosAvisosAvisos
Sistema de Valorização do MéritoSistema de Valorização do MéritoSistema de Valorização do MéritoSistema de Valorização do MéritoSistema de Valorização do Mérito

O Departamento-Geral do Pessoal (DGP) e a
Diretoria de Avaliação e Promoção (DAProm) re-
comendam aos comandantes, chefes e diretores de
organização militar a ampla divulgação do Sistema

de Valorização do Mérito e fazem alguns lembretes importan-
tes.

a. A nova Ficha de Valorização do Mérito está disponível
e deve ser consultada.

b. Todos os militares terão as suas pontuações modifica-
das.

c.  No item 1. Avaliação.
 • Cálculo na base 10.

d. No item 2. Medalhas e Condecorações.
• Pontuação para Distintivo de Comando (dourado,

prateado e em bronze).
e. No item 4. Cursos.

• Valorizados até dois cursos de especialização.
• Curso de Altos Estudos Militares - 30 pontos para os

concludentes.
f. Nos itens 7. e 8. Teste de Aptidão Física (TAF) e

Teste de Aptidão de Tiro (TAT).
• Todos os militares iniciarão o 30 de março sem

pontuação.
• Computados, cumulativamente, durante dez anos.
• Criada a menção I (Insuficiente) - zero ponto.

g. No item 10. Vivência Profissional.
• Apenas os oficiais da Linha de Ensino Bélico,

subtenentes e sargentos recebem pontuação.
h. No item 11. Instrutor / Monitor.
   • Todos os instrutores e monitores recebem um ponto

por ano letivo
i. Demérito.

• Não cadastramento de TAF e/ou TAT gera 0,1 ponto
negativo.

j.  Data limite para cadastramentos: 15 de março a 15 de
setembro.

Em caso de dúvidas, devem ser consultadas:
IG 30-10 - Port nº 765 Cmt Ex, de 26 Dez 02.
IR 30-30 - Port nº 150 DGP, de 27 Dez 02.

A SGEx informa:     Medalha
Militar on-line

A fim de evitar prejuízos aos militares, cujos
ofícios-propostas à concessão da medalha mili-
tar foram enviados eletronicamente à Secreta-

ria-Geral do Exército (SGEx), no período de 25 a 27 Mar 03,
solicita-se que o façam novamente, devido a pane ocorrida no
sistema nesse período.

Em caso de dúvida, contatar a SGEx:
Tel: (61) 415-6563 ou 860-6563
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Belém - Inauguração de novas e modernas instalações do
Hospital Geral de Belém. O Comandante da  8a Região Militar,
General Avena, acompanhado do Diretor do Hospital, inaugurou
uma nova unidade de internação de oficiais, dois apartamentos na
unidade de internação materno-infantil e o refeitório de cabos e
soldados.

Rio de Janeiro - Formatura no 1o Batalhão de In-
fantaria Motorizado (Escola) alusiva aos 58 anos da To-
mada de Monte Castelo. Ex-combatentes da Força Expe-
dicionária Brasileira, autoridades militares e civis
prestigiaram a homenagem ao bravo feito dos pracinhas
no Teatro de Operações Italiano.

Viçosa (MG)  - Compromisso à Bandeira  pres-
tado por cidadãos  dispensados de cumprir o serviço
militar no Tiro-de-Guerra 04-027.

Santa Maria  (RS) - Flagrante do Curso de Eletricista Predial, ministrado
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  (SENAC) a militares da
6a Bateria de Artilharia Antiaérea. A iniciativa visa a aprimorar os conhecimen-
tos dos instruendos na manutenção da Organização Militar e para, quando
regressarem à vida civil, contribuir para integrá-los ao mercado de trabalho.

 Brasília - Palestra sobre “Licitação e Contrato” pro-
ferida pela representante do Tribunal de Contas da União,
Leila Vasconcelos, durante a Reunião de Chefes de Ór-
gãos de Execução de Obras Militares na Diretoria de Obras
Militares.

Foto: Joelson Costa da Rocha

Foto: Joaquim Santana

Foto: Paiva
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Perdido na serenidade do lugar onde estava, primeiro eu vi surgir no horizonte a poeira, como uma densa
nuvem, contorcendo-se com fúria,  anunciando algo de terrível prestes a acontecer.

Depois, escutei um frenesi de gritos e o cantar de balas que aterravam, os gemidos roucos acompanhados
do estrondar das granadas. Eu vi também os estilhaços rasgando carnes suadas, dilacerando músculos doloridos
cansados de longas marchas.

Meus olhos alcançaram, ainda, homens que, desprezando o perigo e esquecendo-se da morte, sempre
avançando, buscavam conquistar um palmo de terra que confirmasse suas vitórias. E conseguiram !

Descobri que era a Infantaria que passava. Conduzindo seus homens, todos vindo do berço de valentes,
oferecia-os em holocausto ao campo de batalha, comprando, a preço de preciosas vidas, lugar no altar dos
heróis que tombam pela defesa da Pátria.

Entendi, então, por que é chamada de “  A Rainha das Armas”.
E desejei ser Infante. Desejei ocupar lugar nas fileiras da “Eterna Majestade dos Campos de Batalha”

e tornar-me digno de ser chamado combatente.

         “A pé, de armas na mão, abnegado e estóico, arrastando-se na lama ou no gelo, ascendendo por penhascos através
de vales profundos, indiferente às minas e aos fogos traiçoeiros, a um só tempo marchando e lutando, superior às intempéries
e à fadiga, vai o infante brasileiro, em busca do inimigo, onde quer que ele esteja.”

O InfanteO InfanteO InfanteO InfanteO Infante

Marechal Mascarenhas de Moraes
Comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária

 A INFANTARIA


