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INTRODUCÇÃO

A IIa. Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha, reunida em 
Washington, em 1926, decidiu entregar á C ruz V e r m e l h a  B r a sileir a  a 
incumbencia de realizar a I I I a. Conferencia, em sua sede, na cidade do Rio 
de Janeiro.

Diversos motivos imperiosos obrigaram a Cruz V e r m e l h a  B r a si- 
i  eira  a adiar varias vezes a realização dessa Conferencia, uns de ordem 
interna como o movimento revolucionario do paiz em 1930, e outros, poste
riormente, de ordem continental, como o estado de guerra de quatro nações 
sul-americanas.

Assim, só em Setembro de 1935, poude a C ruz V er m elh a  B r a si- 
Lí.ira  desempenhar-se do compromisso assumido, recebendo a IIIa. Confe
rencia, sob os auspicios da Liga das Sociedades da Cruz Vermelha e sob o 
alto patrocinio de S. Excia. o Exmo. Sr. Presidente da Republica dos 
Estados Unidos do Brasil, D r. Getulio Vargas.

Para que não fosse mais retardada a publicação do presente reía- 
torio, os discursos nelle transcriptos não foram submettidos préviamente 
aos seus autores.



Exmo. Snr. Dr. GETULIO V A R G A S
PRESIDENTE DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

P residente de Honra da C ruz V ermelha Brasileira



PROGRĵ MMA

DA

T e n a  Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha
DATA E  LOGAR

A  I I Ia. Conferencia Pan-Americana da Cruz V er m elh a  realizar- 
se-á de 15 a 26 de Setembro de 1935, na cidade do Rio de Janeiro Capital 
■da Republica dos Estados Unidos do Brasil, de conformidade com a deci
são da IIa Conferencia Pan-Americana da C ruz V e r m e l h a , effectuada 
em Washington de 25 de Maio a 6 de Julho de 1926.

DELEGADOS
Tomarão parte na Conferencia as Sociedades Nacionaes da Cruz 

V e r m e l h a  dos seguintes paizes: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Co
lombia, Costa-Rica, Chile, Equador, S. Salvador, Estados Unidos da Ame
rica do Norte, Guatemala, Mexico, Panamá, Paraguay, Perú Republica Do
minicana, Uruguay e Venezuela.

Cada Sociedade designará o numero de delegados que julgar neces
sário, mas só poderá dispôr de um voto nas decisões da Conferencia.

Cada Sociedade póde também convidar, apenas com carácter con
sultivo, as autoridades sanitarias do seu paiz, e as instituições officiaes ou 
particulares que collaboram no objectivo da C ruz V e r m e l h a , ou cuja acção 
possa contribuir para facilitar a sua missão ou ampliar a applicação das 
suas actividades.

As outras Sociedades da C ruz  V e r m e l h a  que completam a Liga, 
assim como a Secretaria, serão convidadas a collaborar nos trabalhos da 
Conferencia e a assistir ás suas deliberações.

Serão também convidados: o Comité Internacional da Cruz V e r m e 
l h a , a Sociedade das Nações, a União Pan-Americana, o Conselho Interna
cional contra a Tuberculose, a União Internacional de Soccorros ás Crean- 
ças, a União Internacional contra o Perigo Venereo, a Associação Interna
cional de Prophylaxia da Cegueira, a Associação Internacional de Hospi- 
taes, a Associação Internacional de Protecção á Infancia, o Comité Inter
nacional Permanente de Soccorros nas Estradas, o Comité Permanente dos 
Congressos de Medicina e Pharmacia Militares, assim como outras organi
zações internacionaes interessadas nos problemas que vão ser discutidos.
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MEMORIAS
Cada Sociedade apresentará á Conferencia uma memoria, que resu

ma o trabalho realizado no cumprimento dos accordos adoptados na Confe
rencia de Washington de 1926. Solicitará, além disso, á s 'instituições con
vidadas e ás personalidades mais competentes do seu paiz, informações que 
se relacionem com as questões da Ordem do Dia.

A Secretaria da Liga apresentará varias memorias, que comprehen- 
dam as diversas questões da Ordem do Dia. Solicitará ao mesmo tempo a 
opinião das instituições internacionaes e das pessoas mais autorizadas ñas 
materias que serão submettidas á deliberação.

SESSÕES
A Sessão de abertura realizar-se-á a 15 de Setembro. Será convidado 

a presidir essa sessão o Exmo. Sr. Presidente da Republica dos Estados 
Unidos do Brasil. Cada delegação da C ruz V e r m e r h a  poderá designar um 
representante, que pronuncie breve allocução na cerimonia da abertura.

Eleita a Mesa, poderá dividir-se a Conferencia em cinco commissões 
encarregadas de estudar separadamente as questões que figuram na Ordem 
do Dia. redigir os relatórios e as conclusões que serão submettidas á Assem- 
bléa Plenaria. Cada commissão designará o seu presidente e um ou varios 
relatores, conforme as materias que lhe incumba examinar.

O Presidente da Conferencia, o Secretario Geral e os presidentes das 
cinco commissões poderão constituir nova commissão denominada de Ad
missão e Redacção, á qual serão submettidas todas as moções sobre mate
rias que não figurem no programma, e as conclusões, para a redacção defini
tiva, antes de serem apresentadas á Assembléa.

IDIOMAS
Os idiomas officiaes da Conferencia serão o portuguez, o hespanhol 

e o ¡nglez. Os delegados que falem outra lingua poderão empregal-a, se as
sim desejarem.

ENCERRAM ENTO
A Sessão de encerramento se effectuará a 26 de Setembro ou antes 

fiessa data, se a Conferencia tiver terminado os seus trabalhos.
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O R D E M  IDO D IA .

I — Organização e desenvolvimento das Sociedades Nacionaes da Cruz
Vermelha:

a) Relações dos Comités centraes com seus governos respectivos. 
Franquias e facilidades concedidas ás Sociedades Nacionaes da Cruz V er

m e l h a - Collaboração com as autoridades sanitarias e escolares.
b) Creação e organização de comités locaes de Cruz Vermelha. 

Suas relações com o comitc central. Assembléas nacionaes.
c) Collaboração das Sociedades nacionaes entre si e com as orga

nizações internacionaes d a  C ruz V e r m e l h a .
d) Recrutamento de socios. Meios para augmentar os recursos das 

Sociedades Nacionaes.
e) Ampliação e intensificação da propaganda. Publicações perió

dicas, impressos e cartazesi da C ruz V e r Me l h a , radio, imprensa, cinema, 
conferencias, etc.

I  bis — Actividades das Sociedades Nacionaes da Cruz Vermelha, no qua
dro das Convenções de Genebra:

A C ruz V e r m e l h a  como auxiliar do serviço de saúde militar.

II  —■ Collaboração das Sociedades Nacionaes da Cruz Vermelha com as
Instituições de objectivos similares:

a) No dominio nacional.
b ) No dominio internacional.

I II  — Evolução da obra da Cruz Vermelha no continente americano des
de a segunda Conferencia Pan-Americana:

Relatórios das Sociedades nacionaes sobre suas actividades.

IV  — Adaptação do Programma Geral da Cruz Vermelha em tempo de
paz ás condições particulares das nações americanas.

V —· Soccorros em casos de calamidades:

a) Creação, em cada Sociedade nacional, de um comité de soccor
ros com representantes nos comités locaes. Codaboração de taes comités 
entre si e com a Secretaria da Liga.

b) Plano de acção do comité de soccorros em casos de calamida
des. Collaboração entre paizes visinhos.
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c) Adestramento do pessoal. Cursos de primeiros soccorros.
d) Organização de postos de soccorros nas estradas.
e) Missão da aviação sanitaria em casos de calamidades. Emprego 

dos aviões particulares para o transporte de enfermos em tempo de paz.
/ )  Missão dàs Sociedades Nacionaes no funccionamento da União 

Internacional de Soccorros. Estado das ractificações da Convenção Inter
nacional .

VI — Hygiene e Assistência:

a) Hospitaes. dispensarios e centros de saude da Cruz V e r m e l h a -
b) A C ruz V e r m e l h a  e a protecção á maternidade e á infancia.
c) Missão das Sociedades Nacionaes da Cruz Vermelha na propa

ganda ou na luta contra os flagellos sociaes (tuberculose, molestias venereas, 
cancer, molestias mentaes, alcoolismo, abuso de estupefacientes, e tc .) .

d) A acção das Cruzes Vermelhas na lucta contra o impaludismo 
e as molestias tropicaes.

e A  C ruz V e r m e l h a  e a hygiene rural.
• / )  Participação das Sociedades do Continente Americano na pre

venção da cegueira e na assistência aos cegos.
g ) Hygiene da marinha mercante. Consultas radiotelegraphicas.
h) Acção da C ruz V er m e l h a  na protecção dos immigrantes.
i) A  C ruz V er m elh a  no serviço social, especialmente no que se 

refere aos sem trabalho e suas familias. Formação de auxiliares de assis
tência .

«

V II — Enfermeiras:
a ) Organização e funcções dos serviços de enfermeiras da C ruz 

V e r m e l i-i a . Enfermeiras hospitalares. Enfermeiras visitadoras (pratica 
geral, hygiene maternal e infantil, hygiene escolar, lucta contra a tuberculose, 
etc. ) .

b) A enfermeira e a auxiliar voluntaria em casos de calamidades.
c) Formação de um corpo de enfermeiras e de samaritanas. Prin

cipios fundamentaes em que se devem basear a creação ou o aperfeiçoamen
to das escolas de enfermeiras. Collaboração technica da secretaria da Liga 
neste dominio.

V III — Cruz Vermelha Juvenil:
a) Organização e aperfeiçoamento technico das Secções da Cruz 

Vermelha Juvenil no seio das Sociedades Nacionaes. Intensificação das re-



Edifício do Orgão Genfral da Cruz Vermelha Brasileira, onde se realizou a 
III.» Conferencia Pan-Americana de Cruz Vermelha.
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lações com as autoridades escolares e o corpo docente. Methodos de propa
ganda. Organização de cursos e conferencias sobre a Cruz Vermelha Ju
venil para o magisterio e os alumnos das escolas normaes.

b) A Cruz Vermelha Juvenil e o espirito de auxilio mutuo entre 
os escolares. Actividades em favor da infancia desvalida.

c) A obra de hygiene da Cruz Vermelha Juvenil.
d) Missão da Cruz Vermelha Juvenil na approximação dos povos.

IDelega.ções e corrsrida.dos 

Cruzes Vermelhas Americanas
(DELEGADOS COM VOTO DELIBERATIVO)

A r g en tin a  :
General Dr. Julio R . Garino ■— Presidente da Cruz Vermelha 

Argentina.
Engenheiro Alberto R . Mascias — Conselheiro dá Cruz Vermelha 

Argentina.
Dr. Roberto L. Repetto — Conselheiro, Director da Escola de Sa- 

m aritanas da C ruz  V e r m e l h a .
Engenheiro Carlos R . Gallardo —  Conselheiro da Cruz Vermelha 

Argentina.
Prof. Julio Picarei ·—■ Secretario Geral.
Tenente de Navio Enrique Brown —· Agregado Naval á Embai

xada da Argentina no Brasil.
Sr. Carlos R . Troncoso — Gerente Geral da Cruz Vermelha Ar

gentina .
Sr. Enrique Garino.

B olívia  :

Dr. Juan Manuel Balcázar — Ex-presidente e Secretario Geral da 
Cruz Vermelha Boliviana.

Dr. Guillermo Francovich — Encarregado dos Negocios da Bolí
via no Brasil.

B r a sil  :

Gal. Dr. Álvaro Carlos Tourinho — Presidente da Cruz V er m e
l h a  B r a s il e ir a .



Sra. Cassikla Martins — Presidente da Secção Feminina da Cruz 
Vermelha Brasileira.

Gal. Dr. Sebastião Ivo Soares ■—· Vice-Presidente da C rtjz V er
m e l h a  B r a s il e ir a .

Dr. Alfredo Niemeyer ■—- Vice-Presidente da Cruz V e r m e l h a  
B r a sileir a  .

Dr. Affonso Penna Júnior — Vice-Presidente da C ruz V e r m e l h a  
B r a sileir a  .

Gal. Octavio Azeredo Coutinho — Vice-Presidente da C ruz  V er 
m e l h a  B r a sil e ir a .

Senador Manuel César de Góes Monteiro ·— Secretario da C ruz 
V e r m e l h a  B r a sileir a .

Dr. Renato Machado — Secretario da Cruz V e r m e l h a  B r a s il e ir a -
Dr. João Tolemei — Secretario d'a Cruz V e r m e l h a  B r a s il e ir a .
Sra. Alice Sarthou — Secretaria Geral da Secção Juvenil da Cruz 

Vermelha Brasileira.
Dr. João Affonso de Souza Ferreira — Thesoureiro da C ru z  V er

m e l h a  B r a sileir a -
Dr. Carlos Eugênio Guimarães — Thesoureiro da C ruz  V e r m e l h a  

B rasileira  ■
Sra. Idalia de Araújo Porto Alegre — Thesoureira da Secção Femi

nina da Cruz Vermelha Brasileira.
Sra. Antonietta Faustino Cardoso Martins — Secretaria da Secção 

Feminina da Cruz Vermelha Brasileira.
Dr. Arthur L. de Alcantara — Procurador da C ruz V e r m e l h a  

B rasileira  .
Dr. Gabriel de Andrade — Membro do Conselho Director da C ruz 

V e r m e l h a  B ra sileir a -
Dr. Clementino Fraga — Membro do Conselho Director da C ruz 

V e r m e l h a  B r a sileir a .
Dr. A. Carneiro Leão — Membro do Conselho Director da C ruz 

V e r m e l h a  B ra sileir a ·
Dr. Francisco de Castro Araújo — Membro do Conselho Director 

da C ruz V er m e l h a  B r a sil e ir a -

Dr. Jesuino de Albuquerque Dr. François Norbert
Dr. Ruy Pinheiro Guimarães Dr. Alfredo Monteiro
Dr- Frederico Duarte Dra. Carlota Queiroz 1



Sra. Jeronyma Mesquita 
Sra. Alice Carvalho de 

Mendbnça
Sra. Stella Guerra Duval 
Sra. Hortencia de Mello 

Cerqueira

Sra. Hortencia Weinschenck 
Dr. Agenor Mafra 
Sra. Alba Cañizares Nasci

mento
Sra. Isolina de Mendonça 

Firmino
F i ija e s  : 

Dr. Cantidio de Moura 
Campos

Dr. José Cassio Macedo 
Soares

Dr. Edmundo Vasconcellos 
Dr. Carlos Fernandes 
Sra. Perola Byington 
Dra. Carlota Queiroz 
Dr. F . Ribeiro de Carvalho 
Dr. Washington Pires 

D r. Alberto Amarante 
Sra. Isabel Withers Gomm 
Sra. Luiza Bueno Gomm 
Dr. Manoel Bernardino Vieira Ca

valcanti Filho 
Dr. Aluizio França 
Dr. Arthur Leandro de Araujo 

Costa
Cel. João Pereira dos Santos 
C a n a d á :

Sr. Lester S. Glass ■—- Addido ao Governo.
C h il e  :

Sra. Carmela Prieto de Martinez ■— Ex-presidente da Cruz Ver
melha das Mulheres do Chile.

Dr. Marcial Martinez de Ferrari — Embaixador no Brasil e ex-pre
sidente da Cruz Vermelha Chilena.

Dr. J . Eduardo Ostornol —- Vice-presidente do Comité Central da 
Cruz Vermelha Chilena.

Srta. Berta Urrutia Prieto — Presidente da Cruz Vermelha das 
Mulheres do Chile.

Sta. Maria Burgos — Directora da Cruz Vermelha das Mulheres 
do Chile.

Conde Pereira Carneiro Abreu 
Sr. Waldemiro Portugal 
Sr. Agnello Ciotola 
Sra. Hortencia Ciotola 
Sr. Mario Novaes 
Sr. Claudino Dias 
Dr. Antonio Braz de Moraes Bar

bosa
Sr. João Keller 
Sr. Ubaldino Amaral 
Sr. José Maria de Mello Costa 
Sr. Eduardo Nogueira de Oliveira. 
Dr. Octavio Diniz Junqueira Ju- 

nior
Onofre Infante Vieira 
Hugo Mallet Soares 
Álvaro Costa 

Sr. Adacio Cândido de Mattos 
Dr. Lincoln Continentino

Dr.
Dr.
Dr.
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•Colom bia  :
Sr. Carlos Uribe Echeverri — Ministro da Colombia no Brasil.
Dr. Tulio Arango Perez
Dr. Hugo Pinheiro Guimarães

C osta-R ic a  :
Sr. Ernesto Quirós Aguilar — Presidente da Cruz Vermelha de 

Costa-Rica.
Sr. Fernandes Canas — Sub-secretario do Comité Nacional da Cruz 

Vermelha dte Costa-Rica.
Dr. Ernani P . Negrão — Delegado ante a Cruz V er m e l h a  B ra

s il e ir a  .
Sr. Laureano Echandi.

C uba  :
Dr. José Manuel Carbonell ·— Ministro de Cuba no Brasil.
Sr. E rn e s t,  J . Swift -—■ Secretario Geral da Liga das Sociedades de 

Cruz Vermelha.
R e pu b l ic a  D o m in ic a n a :

D r. Rodrigo Octavio — Cônsul Geral da Republica Dominicana.
E q u a d o r :

Dr. Manuel E . Flor — Ministro do Equador no Brasil.
Sr. Dr. Pedro Pinto Guzman — Reitor da Universidade do 

Equador.
D r. Ruy Pinheiro Guimarães -— 2o Secretario de Legação do Brasil.
D r. Miguel A . Iturralde — Director do Hospital Militar do 

Equador.
E stados U nidos da  A m erica  do N o r t e :

M r. Gustavus D. Pope — Membro do Comité da Cruz Vermelha 
Americana.

Miss Clara D. Noyes — Directora da Secção de Enfermeiras da 
Cruz Vermelha Americana.

D r. Thomas W . Gosling — Director da Secção Juvenil da Cruz 
Vermelha Americana.

Mrs. Ernest J . Swift
Miss Elizabeth Pope.
Miss Bertha L. Pullen.

G u a tem a la  :

Dr. Manuel Arroyo — Ministro da Guatemala no Brasil.
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If-

M éx ic o  :
Dr. Alfonso Reyes — Embaixador do México no Brasil. 

N ic a r a g u a :
Dr. Alfredo Hervey Costa — Cônsul da Nicaragua em São Paulo. 

P a n a m á :
Sr. Paulo Freitas.

P a r a g u a y :
Dr. Andrés Barbero — Presidente da Cruz Vermelha Paraguaya. 
Dr. Justo P . Vera —- Thesoureiro da Cruz Vermelha Paraguaya. 
Dr. Luis Migone — Membro do Comité Central da Cruz Vermelha 

Paraguaya.
Sr. José Fresco Achon.

P er u j :
Dr. Guillermo Fernandez Davila — Secretario Geral da Cruz Ver

melha Peruana.
Tenente coronel Fernando Melgar 
Sra. Maria G. de Melgar 
Sta. Carmen Melgar 
Sta. Maria Luisa Zimmermman 

E l Salvador:
Sr. Ernest J . Swift — Secretario Geral dla Liga das Sociedades de 

Cruz Vermelha.
U ruguay :

Sra. Elisenda Safons de Arrillaga — Presidente da Cruz Ver
melha Uruguaya.

Sta. Orfilia Solari — Vice-presidente da Cruz Vermelha Uruguaya, 
Dr. Eduardo Daniel de Arteaga — Encarregado de Negocios do 

Uruguay em Tokio.
Sra. Minga Arteaga de Manpas
Sta. Maria Angélica Hill Safons — Enfermeira da Cruz Vermelha 

Uruguaya.
Sta. Amelita Mitre Solari 
Sta. Maria Elena Mitre Solari 
Sr. Carlos Pérez del Castillo 
Sr. Mario Artagaveytia Usher 

V e n ezu ela  :
Dr. Alberto Urbaneja ■— Ministro da Venezuela no Brasil.
Sr. Ernest T. Swift — Secretario Geral da Liga das Sociedades de 

Cruz Vermelha.
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L ig a  das S ociedades de  C ruz V e r m e l h a :
Cel. P . Draudt — Vice-presidente do Conselho dos Governadores.
General D r. Julio R . Garino — Membro do Conselho dos Gover

nadores e do Comité Executivo.
Sra. Elisenda Safons de Arrillaga — Membro do Conselho dos Go

vernadores .
Senador M. C. de Góes Monteiro — Membro do Conselho dos Go

vernadores .
Exmo. Sr. Marquez de Casa Valdés -— Membro do Conselho dos 

Governadores.
D r. Andrés Barbero — Membro do Conselho dos Governadores.
Sr. Ernesto Quirós Aguilar — Membro do Conselho dos Gover

nadores .
Sr. Ernest J. Swift — Secretario Geral da Liga das Sociedades de 

Cruz Vermelha.
D r. René Sand — Conselheiro Technico.
Sr. A . R . Larrosa — Sub-secretario Geral.
Visconde de Rougé — Sub-secretario Geral.

C o m it é  I n t e r n a c io n a l  da Cruz V e r m e l h a :
Cel. Dr. Georges Patry — Vice-presidente do Comité Internacional.

CRUZES VERM ELHAS CONVIDADAS A TITULO CONSULTIVO 

A l l e m a n h a  :

Cel. P . Draudt — Vice-presidente da Cruz Vermelha Allemã.
A u st r ia  :

Sr. Antonio Retschek — Ministro Plenipotenciario no Brasil. 
B élgica  :

Sra. Elsa Van Laeken — Delegada da Cruz Vermelha Belga no 
Brasil.

C h in a  :
Sr. Samuel Sung Young — Ministro da China no Brasil. 

D in a m a r c a  :
Sr. Sivert Bartholdy — Gerente de Legação.

E g y p t o :

Sr. Dr. Alvaro Carlos Tourinho — Presidente da Cruz Vermelha. 
Brasileira.
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H e s p a n h a :
Exmo. Sr. Márquez de Casa Valdés — Membro do Conselho dos 

Governadores da Liga.
Dr. Luis Hontan de Iparraguirre — Delegado da Cruz Vermelha 

Hespanhola, no R io.
Sr. Amancio Pouza Soto —- Delegado da Cruz Vermelha Hespa

nhola, no- Rio.
F r a n ç a :

Sra. Louis Hermite -— Delegada da Cruz Vermelha Franceza no Rio.
'¡Grecia  :

Sr. Alexandre Ractivand — Membro Extraordinario do Comité Cen
tral da Cruz Vermelha da Grecia.

Sra. Julie Ractivandh
-Hollanda  :

Sr. Dr. C. H . J . Schuller tot Peursum — Ministro Plenipoten
ciario da Hollanda no Brasil.

I t a l ia  :
Dr. Bruno Belli.

J a p ã o :
Sr. Iwataro Uchiyama ·—- Conselheiro da Embaixada do Japão no 

Brasil.
N oruega :

Sr. Dick Fredrick Attre Wakeford Wesman — Encarregado de 
Negocios.

P o l o n ia :
Dr. Thadée Grabowski ·—■ Enviado Extraordinario e Ministro Pleni

potenciario no Brasil.
P ortugal :

Dr. Carlos de Liz Teixeira Branquinho.
'R u m a n ia  :

Sr. Nicolás Mishu — Conselheiro de Legação.
-Su issa  :

Sr. Albert Gertsch ■—- Enviado Extraordinario e Ministro Plenipo
tenciario no Brasil.

TCHECOSLOVAQUIA :
Dr. Josef Svagrovsky — Enviado Extraordinario e Ministro Pleni

potenciario no Brasil.
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DELEGADOS DAS ASSOCIAÇÕES INTERNACIONAES CONVI
DADOS A TITULO CONSULTIVO

A sso c ia tio n  I n t e r n a t io n a l e  des A uto m o biles  C lubs  R e c o n n u s :
Dr. Fernando Magalhães 
Dr. Alfredo Monteiro 

’ Dr. Nelson Pinto.
A sso c ia tio n  I n t e r n a t io n a l e  D es H o s p it a u x :

Dr. René Sand — Presidente de honra da Associação.
B u r ea u  I n t e r n a c io n a l  du  T r a v a il :

Dr. Tancredo Soares de Souza — Representante do Bureau no 
Brasil.

C entro  I n t e r n a c io n a l  de L e pr o lo g ia :
P ro f. Eduardo Rabello

C o m it é  I n t e r n a t io n a l  des E tud es  de  L ’A v ia tio n  S a n it a ir e : 
Engenheiro Alberto R .Mascias — Membro do Comité.

C o m it é  P e r m a n e n t e  et  P h a r m a c ie  M il it a ir e s :
Gai. Dr. Alvaro Carlos Tourinho.

C o n s e il  I n t e r n a t io n a l  des F e m m e s :
Sra. Jeronyma Mesquita, do Conselho Nacional de Mulheres. 

C o n s e il  I n t e r n a t io n a l  D es I n f ir m iè r e s :
Miss Clara D. Noyés.

F éd ér a tio n  A é r o n a u t iq u e  I n t e r n a t io n a l e :
Engenheiro Alberto R. Mascias — Vice-presidente da Federação 

F éd ér a tio n  U n iv er selle  D es A ssocia tions  P egagogiques :
Dr. Thomas W . Gosling — Director da Secção Juvenil da Cruz 

Vermelha Americana.
F u n d a t io n  I n t e r n a t io n a l e  F lo ren ce  N ig h t in g a l e :

M r. Ernest J. Swift —■ Secretario Geral da Liga das Sociedades 
da Cruz Vermelha.

T h e  B oy S couts I n t e r n a t io n a l  B u r e a u :

Dr. Affonso Penna Junior —- Presidente da Associação de Esco
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T h e  W orld A sso c ia tio n  O f  G ir l  G u id es  A nd  G ir ls  S c o u t s :
Sra. Alice Carvalho de Mendonça — Presidente da Associação das 

Bandeirantes do Brasil.



17
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Snr. H . C. Tucker
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D r. Moncorvo Filho
Dr. Anisio Espíndola Teixeira
D r. Waldemiro Pires
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Dr. Paulo Parreiras Horta
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Dr. Heraclito de Souza Araujo
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REPRESENTA NTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS 
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Dr. Vivaldo Palma Lima Filho 
Dr. Jorge de Mello Rezende 

C e a r á :
Dr. Abelardo Marinho de Andrade 
Dr. José Antonio de Figueiredo Rodrigues 
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G oyaz :
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P a r a n á :
Deputado Dr. Octavio da Silveira
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Sessão InaioLguLrSLl
A solemnidade da sessão inaugural da III.a Conferencia Pan-Ame- 

ricana de Cruz  V e r m e l h a  réalizou-se no dia 15 de Setembro, ás 15 horas, 
no Theatro Municipal, da cidade do Rio de Janeiro sendo presidida pelo 
Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas, Presidente da Republica dos Estadas 
Unidos do Brasil.

A platéa, as frisas e os camarotes achavam-se repletos de um pu
blico evidentemente escolhido.

No palco, o scenario florido comportava varios planos: ao fundo, 
uniformisadas, as alumnas das escolas municipaes; mais á frente, o orpheão 
de professores e no l.° plano a mesa directora dos trabalhos.

Ao lado do Presidente dà Republica sentaram-se os Ministros de 
Estado e o representante do Prefeito do Districto Federal, os embaixado
res e membros do corpo diplomático e as delegações nacionaes e estran
geiras .

A’ entrada do Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas, a orchestra executou 
o Hymno Nacional, que foi cantado pelas alumnas das escolas municipaes·

Declarandb aberta a sessão, o Sr. Presidente deu a palavra ao 
Exmo. Sr. Dr. José Carlos de Macedo Soares, Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, afim de apresentar em nome do Governo Brasileiro 
as bôas vindas ás delegações estrangeiras.

Discurso do Exmo. Sr. Dr. José Carlos de M acedo S oares, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores:

Sr . P r e sid e n t e  da R epu b lic a  :
Srs. Presidente da Camara dos Deputados, do Senado Fede
ral e da Suprema Córte da Justiça, Senhores Ministros de Estado 
e Representantes officiaes, Senhores Membros do Corpo Diplo
mático e do Corpo Consular acreditados no Rio de Janeiro, Senhor 
Prefeito do Districto Federal. Senhor Presidente da C ruz  V er
m e l h a  B r a sil e ir a , Senhores Delegados.

Todos aquelles que possuem o generoso interesse de acompanhar 
as grandes iniciativas pela ventura da humanidade são testemunhas, agora, 
pela terceira vez, duma Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha.



SUA EXCELLENCIA O  SR. DR. JO S E ’ CARLOS DE M ACEDO SOARES 
Ministro de Estado das Relações Exteriore dos Estados Unidos do Brasil.



Ao abrir a Primeira Conferencia, em nome do Governo do seu paiz, 
c então Ministro das Relações Exteriores da Republica Argentina, o emi
nente Dr. Angel Gallardo, enalteceu o facto significativo de que se reu
nissem, numa obra commum e benemérita, personalidades “que concorreram, 
de longas distancias, com o philanthropico proposito de discutir e adoptar 
os meios melhores para levar á pratica os nobres e elevados fins, que ins
piram as sociedades acobertadlas sob a branca e respeitada bandeira da C ruz 
V e r m e l h a ” .

O preclaro Presidente Calvin Coolidge, inaugurando a Segunda Con
ferencia, afíirmou, pleno de enthusiasmo, aos Delegados: “ O desenvolver 
do movimento da C ru z  V e r m e l h a  e a natureza das suas actividades são 
uma demonstração da possibilidlade e da utilidade das relações e da colla- 
Loração voluntaria. Ao tratar as discussões indicadas no vosso program- 
ma de trabalho, ao projectar esforço para a cooperação numa obra com
mum, tomaes parte definitiva na construcção de uma nova ordem inter
nacional” .

Desde a época dessas duas assembléas inolvidáveis, apezar da com
plexidade crescente dos problemas sociológicos e da repercussão que elles 
veem tendo na sociedade dos povos, o espirito de solidariedade humana 
continua intenso, enérgico, decisivo e avassalador no Continente Americano.

Além dos resultados imperecíveis das duas Conferencias anteriores, 
a tarefa da C ruz V e r m e l h a  no Mundo Novo vae exigindo outros conci
liábulos, para ampliar, para corrigir, para propor. A consciencia de tal 
mister determinou o conclave que hoje se inicia, orientado pela mesma in
tenção de carinho e de ajuda, que deu á America este aspecto admiravel 
de uma única direcção sentimental e fez possível que a exhortação fraterna 
fosse o mais digno e influente instrumento de harmonia nas difficuldades 
momentâneas.

Assim como a instituição da C ruz V e r m e l h a  no Universo teve a 
sua marcha evolucionai e cie expansão, passando do “ inter arma charitas” 
dos cinco heróes-apostolos do amor á especie humana, em 1863, ao “ in 
pace et in bello charitas”, que resultou da fundação da Liga, em 1919 —- 
assim, também, os núcleos nacionaes da America, pelas suas conferencias 
periódicas, vão obtendo um evidente progresso de acção, porque, aperfei
çoando a sua incumbencia immediata, estabelecem, parallelamente, novas 
características na vida internacional, pela perseverança na propaganda da 
necessidade collectiva e urgente de protecção ao individuo. Labor não só
mente americano: foi da mais proficua vantagem a feliz resolução de cha
mar ás Conferencias Pan-Americanas da Cruz V e r m e l h a  a experiencia,
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o conselho, os projectos dos grupos congeneres de toda a terra e das varias, 
organizações da C ruz V e r m e l h a  I n t e r n a c io n a l .

Este trabalho duma corporação que vive do publico e para o publico, 
exclusivamente, sempre prompta em todla a parte para servir em toda a 
parte, sem preocupação de patria, da raça, de credo religioso ou de prin
cipio político —- muita vez agindo a despeito da ausencia de auxilio dos 
Governos — encontra na ordem do dia da 111.a Conferencia motivos de 
estimulo e elemento considerável de impulso. A cavalleiro do que se re
fere á verificação do que foi começado ou consumado por força das deli
berações das Conferencias anteriores (o que redundará num movimento 
salutar de constancia ou de emenda), o congresso principiado hoje abor
dará themas cuja solução reclama uma campanha inadiavel de realizações.

Para os dtebates de tão fortes consequências sociaes e moraes, foi 
escolhida, como séde, a Capital do Brasil. Neste paiz em que a C ruz V er 
m e l h a  local está sagrada pela bemdição de todos os que nelle habitam, dada 
a magnanimidade mil vezes demonstrada, domina, na formação do cará
cter nacional, a psychologia d'e Anna Nery, aquella ¡Iluminada, ignorante 
do convenio de Genebra em 1864, que foi a authentica precursora, na Ame
rica, do allivio voluntario e espontaneo ao combatente ferido ou exhausto 
por doença. Por conseguinte, si é verdade o influxo propicio do meio so
bre a elaboração, conta com mais este factor, seguramente, a í  11.a Confe
rencia Pan-Americana da Cruz Vermelha.

Persuadido, de antemão, do éxito infallivel da labuta que hoje se 
descerra, é com alegria commovida que apresento á 111.a Conferencia Pan- 
Americana da Cruz Vermelha as bóas-vindas mais jubilosas, a sympathia 
mais sentida e os votos melhores do Governo brasileiro, que se honra e 
envaidece da sua instailação nesta Cidade.

Terminados os applausos que coroaram as ultimas palavras do re
presentante dio Governo Brasilèiro, falou o presidente da C ruz  V er m e l h a  
B r a sileir a  o Exmo. Sr. G en er a l  D r . A lvaro C arlos T o u r in h o :

Exmo. Sr. Presidente da Republica 
Exmo. Sr. Ministro de Estado 
Exmo. Srs. Membros do Corpo Diplomático 
Exmo. Sr. Representante do Presidente do Conselho dos Gover

nadores da Liga das Sociedades de C ruz V e r m e l h a

Exmo. Sr. Representante do Comité Internacional da C ruz  V er
m e l h a



%
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Exmo. Srs. Delegados de Cruzes Vermelhas
Exmas. Senhoras
Exmos. Senhores.
E ’ com grande alegria, e direi mesmo — com uma viva emoção, que 

eu saúdo os delegados de todas as Sociedades da Cruz V e r m e l h a  que tão 
espontaneamente corresponderam ao convite da Cruz V er m elh a  B r a s i
leira , de virem reunir-se no Rio de Janeiro para a III.a Conferencia Pan- 
Americana da C ruz V e r m e l h a .

A honra que lhe dispensastes, Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
só encontra parallelo no orgulho que sente a C ruz V e r m e l h a  B r a sileir a  
de ter o previlegio de aqui vos receber. Esta conferencia, organisada sob 
os auspicios da Liga das Sociedades de C ruz V erm ,e l h a , marca uma im
portante etapa na vida das Sociedades Nacionaes da Cruz V e r m e l h a  da 
A m e r ic a . Pela amplitude dos problemas que nella serão discutidos, por 
sua alta significação moral, ella é a manifestação brilhante da collaboração 
real e da amizade profunda, que unem as Cruzes V er m elh a s  do conti
nente americano. Esta grande assembléa de homens e de mulheres devota
dos ao ideal de que fizeram seu estandarte é um magnifico exemplo desse 
esforço para o aperfeiçoamento que a Cruz Vermelha prega aos homens 
de bôa vontade.

A  C ruz  V e r m e l h a . B r a s il e ir a , consciente da tarefa que lhe impu
nha essa grande honra, esforçou-se com o concurso do Governo e da Liga, 
em preparar para a Conferencia um ambiente em que os respectivos tra
balhos pudessem decorrer com proveito. Se bem que os seus recursos se
jam modestos, seu desejo é que os delegados aqui presentes possam sentir 
toda a amizade cordial com que lhes affirmamos que elles aqui são bem- 
vindos.

E ’ infinitamente consolador constatar que, por amor da Cruz Ver
melha, os representantes das Sociedades da C ruz V e r m e l h a  da A m er ic a  
inteira não trepidaram em realizar longas e quiçá penosas viagens para 
collaborar no trabalho commum.

A importancia de nossa reunião é acentuada pela grande honra que 
nos faz, com sua presença, S. Ex. o Sr. Getulio Vargas, Presidente da 
Republica dos Estados Unidos do Brasil, que timbrou em manifestar todo 
o interesse que lhe inspiravam assim como ao Governo, os trabalhos que 
vamos realizar.

O desenvolvimento da Cruz Vermelha e a natureza de sua acção 
demonstram a utilidade dos livres contactos e da collaboração internacio
nal, taes como neste momento os praticamos.



Não ha exagero em dizer que, organizando essas discussões fa
zendo incluir os esforços os mais diversos no quadro de um plano geral, 
commum a todos, a Liga das Sociedades da Cruz Vermelha traz a sua 
pedra para a construcção de uma nova ordem de cousas, em que a vida 
será mais doce, em que as relações humanas serão mais fraternaes.

Nosso papel é de insuflar a vida ao ideal magnifico da Cruz Ver
melha. Estou certo de que a elle não faltaremos, conservamos a fé dentro 
de um mundo egoísta e séptico; pela Cruz Vermelha, fa-la-hemos passar 
para a alma da humanidade, pela qual trabalhamos.

Quero aqui agradecer a todos aquelles que vieram reunir-se nesta 
Capital e prestar homenagem a esse ideal. Quero agradecer ás Sociedades 
irmãs do Continente Americano.

Quero agradecer ás Sociedades de Cruz Vermelha das outras par
tes do mundo, que quizeram fazer-se representar em nossa Conferencia.

Quero agradecer ás organizações internacionaes, cujos representan
tes timbraram em accentuar a sympathia que lhes merece os nossos tra
balhos .

Quero, emfim, agradecer á Liga das Sociedades de Cruz Vermelha, 
que póde ser considerada como promotora desta Conferencia e cuja acção 
cria um laço tão poderoso entre as Sociedades Nacionaes da Cruz Ver
melha do mundo inteiro. Ella é representada aqui pelo Coronel Draudt, 
na lamentável ausencia do Almirante Grayson, e nós nos sentimos felizes 
em saudal-o com todo o nosso reconhecimento.

Nossos votos de boas vindas se dirigem também ao Comité Inter
nacional da Cruz Vermelha, na pessoa de seu eminente representante, o 
Coronel Patry.

Terminando, Minhas Senhoras e Meus Senhores, eu desejo a esta 
Conferencia o pleno successo que ella merece.

O  esplendido desenvolvimento que tomou a Sociedade de C ruz 
V e r m e l h a  na  A m e r ic a , a inspiração elevada que lhe vem do genio de 
seus povos, flores de uma civilização ousada em suas realizações e ao 
mesmo tempo guardiã de suas mais nobres tradições, são uma garantia 
dos resultados fecundos que sairão de nossas assembléas. Possa esta Con
ferencia trazer fructos duradouros e proporcionar á humanidade e á Cruz 
Vermelha um exemplo, um consolo e um beneficio.





—  27

Discurso do Vice-Presidente da Liga das Sociedades de Crus Ver
melha — Coronel P . D ratjdt :

Senhor Presidente da Republica,
Excedencias,

Minhas Senhoras,
Meus Senhores.

Tenho o grande prazer e o privilegio1 de vos falar em nome do Co
mité Internacional da Cruz Vermelha e da Liga das Sociedades da Cruz 
Vermelha nesta Sessão de inauguração da III .a Conferencia Pan-Ameri- 
cana da Cruz Vermelha. A Liga compõe-se, como- sabeis, de 61 Socie
dades, e teve a grande honra de collaborar estreitamente com a Cruz V er
m e l h a  B r a sileir a , para a preparação da Conferencia.

Ninguém sentirá mais do que eu por não ser esta saudação pro
nunciada pelo almirante Grayson, o novo presidente da Liga, e cuja pre
sença teria trazido mais um prestigio á Conferencia. Impedido de vir de
vido ao seu estado de saúde, concedeu-me elle a grande honra, de ser seu 
representante. Estou certo de que vos associareis a mim, manifestando ao 
Almirante Grayson nosso pezar por sua ausencia e fazendo votos pelo 
completo restabelecimento de sua preciosa saúde.

Falando a esta selecta assembléa de representantes de Cruz Ver
melha, não posso deixar de evocar a memoria de um homem que não es
tará mais entre nós, mas que sempre personificou o ideal da Cruz Ver
melha. o venerando John Barton Payne. Em Tokio, no ultimo anno, ma
nifestou elle a esperança de se encontrar aqui entre nós, por occasião 
desta Conferencia.

Nós que o conhecíamos, nos rejubilávamos ante esta perspectiva; mas 
nesse curto espaço de tempo a morte o arrebatou do nosso convivio. Po
demos estar certos de que seu ultimo pensamento foi para a Cruz Ver
melha e que seu espirito está entre nós.

Devemos nossa presença no Rio e a realização desta importante 
Conferencia á iniciativa e á hospitalidade da Cruz V erm .jslha B ra sileir a , 
a seu eminente Presidente ide honra, S. Ex. o Sr. Getulio Vargas, seu 
muito activo Presidente o D r. Alvaro Carlos Tourinho, a seus devotados 
collaboradores e também á hospitalidade do povo brasileiro e desta cidade 
magnifica.

Agradecemos á Cr u z  V e r m e l h a  B r a sileir a  que, em collaboração 
com a Secretaria da Liga teve o exhaustivo trabalho preparatorio, essen
cial para nossos importantes trabalhos.
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A extensão do movimento da Cruz Vermelha no mundo e das suas 
actividades de paz, comporta innumeraveis problemas que são submettidos 
a assembléas como esta, para soluções de alcance geral, permittindu urna 
livre adaptação por parte das Sociedades Nacionaes

Estas, com effeito, devem sempre ser a base do movimento inter
nacional da Cruz Vermelha, assim como a Liga deve ser um centro de 
interesses de documentação e collaboração. Esta Conferencia representa 
um dos processos de unir as Sociedades Nacionaes em um interesse com- 
mum. Como representante do Conselho dos Governadores deseio trazer- 
vos a expressão do elevado apreço com que el e considera, esta bella ini
ciativa das Sociedades do Continente Americano. Cometteria urna falta 
grave, si não mencionasse aqui a alta importancia, na grande familia da 
Cruz Vermelha, do Comité Internacional, da Cruz Vermelha de Genebra. 
Temos a honra e o prazer de ter entre nós o Vice-Presidente do Comité, 
Coronel Patry, representando seu digno Presidente, o professor Max 
Huber antigo presidente da Córte Internacional de Justiça de Haya e 
eminente jurisconsulto.

A C ruz V e r m e l h a  I n ter n a c io n a l  não teria nunca adquirido sua 
importancia presente, sem a harmonia que reina entre o Comité Interna
cional e a Liga, convém também salientar a collaboração mutua das Secre
tarias dos 2 orgãos, em Genebra e em Paris, para cumprir a sua missão; a 
maior de todas, servir á Cruz Vermelha. O trabalho da Cruz Vermelha no 
mundo está em um periodo de grande desenvolvimento; as difficuldades 
económicas e sociaes e a evolução soffrida por todos os paizes desde a 
crise, multiplicaram os seus appellos de soccorros á Cruz Vermelha. O 
acolhimento magnifico feito á Cruz Vermelha cada vez que ella tem ne
cessidade de um concurso, prova a vitalidade de sua efficiente acção e 
a sua popularidade crescente.

As Sociedades de C ruz V er m elh a  da A m erica  podem estar orgu
lhosas pelos immensos progressos adquiridos desde a ultima Conferencia 
Pan-Americana da Cruz Vermelha em 1926. Entretanto, muito resta a 
fazer. A demora significaria perder o contacto com as necessidades da 
vida. Que esta assembléa faça, pois, ao mesmo tempo a revisão do pas
sado e o plano para o futuro baseado sobre a experiencia e a iniciativa das 
Sociedades representadas. E  permittam-me terminar, formulando os votos 
mais sinceros pelo successo de vossos trabalhos, aos quaes a Liga, posso 
assegurar, em nome do Conselho dos Governadores e do Almirante Gray- 
son, será feliz de participar. Acabo de receber do Almirante Grayson, o 
seguinte telegramma:
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"Expressae minhas saudações mais fervorosas aos delegados, acom
panhadas dos meus melhores votos peio successo da Conferencia. Essa 
assembléa dedicada á causa da humanidade, tem uma significação profun
da para todas as Américas. Lastimo profundamente não poder estar com- 
vosco hoje” .

Discurso do Delegado do Japão, S n r . I w ataro  U c h iy a m a , Conse
lheiro da Embaixada.

Exmo. Sr. Presidente da Republica,
Senhores Delegados,
Exmas. Snras. e Exmos. Srs.
E ’ para mim uma grande honra representar a Cruz Vermelha do 

meu paiz junto á Terceira Conferencia Pan-Americana, da Cruz V e r m e l h a  
■cuja inauguração ora se faz, com tanta solemnidade, na capital desta ma
ravilhosa Patria amiga, que é o Brasil.

Em me dirigindo a vós, tenho a suprema ventura de ser o inter
prete da Mensagem de cordialidade que a este importante certamen diri
gió, na impossibilidade de a elle comparecer, como era seu ardente de
sejo, o Principe Tokugawa, Presidente da Cruz Vermelha do Japão e Pre
sidente da Commissão Permanente da C ruz V e r M.e l h a  I n t er n a c io n a l .

São de Sua Excellencia as palavras seguintes, escripias especial
mente para a Terceira Conferencia Pan-Americana da C ruz V erV e l h a , 
ora installada no Rio de Janeiro :
MENSAGEM DO PR IN C IPE TOKUGAWA PARA A III CONFE

RENCIA DA CRUZ VERM ELHA 
“A Cruz Vermelha, que contribue tão eficientemente para a união 

•dos povos e dos paizes pelos élos de um elevado humanitarismo commum, 
permitte-me, na minha qualidade de Presidente da Cruz Vermelha do 
Japão, me approximar, com grande satisfação, do eminente Presidente da 
C ruz V e r m e l h a  do B rasil  e daquelles que com elle collaboram nessa obra 
admiravel. E ’ para mim um motivo de justa alegria contar entre os mem
bros da Commissão Permanente da Conferencia Internacional da Cruz 
Vermelha, que tenho a honra de presidir, a illustre personalidade do Ge
neral Alvaro Tourinho. Outrosim, fiquei altamente sensibilisado com a 
presença á Decima Quinta Conferencia Internacional da Cruz Vermelha, 
recem-reunida em Tokio no ultimo mez de Outubrp, dos dois eminentes 
representantes do Brasil, os Srs. Coronel Souza Ferreira e Major de Al
buquerque.
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Na impossibilidade de comparecer e participar dos trabalhos da Ter
ceira Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha, attendendo assim 
ao amavel convite com que me honrou o muito illustre General Tourinho, 
dirijo-me a elle com os meus votos os mais calorosos. Possa essa Confe
rencia, reunindo sob a égide hospitaleira dos nossos amigos brasileiros, os 
representantes de algumas dezenas de sociedades nacionaes e merecendo 
os preciosos concursos da Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, servir 
tanto á causa da Cruz Vermelha, que é a da humanidade inteira, como 
á comprehensão internacional, dentro da qual a Cruz Vermelha firmou-se 
num terreno que lhe é proprio, como interprete e campeão fiel” .

Discursoo do delegado da Cruz V erm |e l h a  A r g e n t in a , General 
Dr. J u lio  G a r in o , Presidente daquella Sociedade :

Exmo. Sr. Presidente da Republica
Senhores Ministros, Senhor Presidente da Cruz V e r m e l h a  B ra

s il e ir a  .
Senhores Delegados — Senhoras e Senhores. —
O Presidente da Nação Argentina, Presidente Honorario da nossa 

Cruz Vermelha, confiou-me a honrosa missão de apresentar suas sauda
ções e seus melhores votos pelo éxito desta Conferencia.

O cumprimento deste mandato, é-me particularmente agradavel na 
presença do Excellentissimo Senhor Presidente Dr. Getulio Vargas, que 
em recente visita ao meu paiz, teve occasião de certificar-se de quão pro
funda é a amizade e a mutua comprehensão de brasileiros e argentinos, e 
como contribue para realizar a approximação e a harmonia entre os povos.

Fiel reflexo desse espirito é a Cruz Vermelha,
Inicia-se esta III .a Conferencia Pan-Americana sob os melhores 

auspicios e temos a certeza de que ao verificarmos o trabalho realizado em 
toda a America, os progressos alcançados servirão de estimulo para inten
sificar ainda mais nossa acção.

Salve Cruz Vermelha, pharol luminoso que guia os povos em sua 
marcha ascendente para uma vida nobre, forte, cheia de bondade e de- 
amor.

!
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Discurro do Delegado da Bolivia — Dr. J u a n  M a n u e l  B alcazar .

Exmo. Sr. Presidente da Republica
Dr. Presidente da C ruz V e r m e l h a  B rasileira

Senhores Delegados — Senhoras e Senhores. —

Está finda a visão pavorosa da guerra que ensanguentou, mais urna 
vez, a terra americana. Passaram á historia e á legenda, as sangrentas nar
rações sobre o martyrio de dois povos jovens. No theatro da epopea ape
nas cahem, implorando a perpetua recordação e a oração quotidiana, as 
cruzes de pau santo que mãos piedosas depuzeram sobre os corpos cober
tos de terra e coalhados de sangue, corpos que outro dia foram fieis com
batentes no fragor da batalha, nobres cavalheiros nos intervallos da paz, 
e, em todo momento, cerebros e corações palpitantes de amor, de amor 
patriótico, de amor profundo para aquelles que, na retaguarda, esperavam 
em angustia cruciante e inacabavel, o regresso do vencedor... Já passou 
a desolação e o crime.

O espirito de Dunant reina no ambiente desta sala. Esta magna 
assembléa repete a historia das que se realizaram depois da tragica visão 
de Solferino. Depois da batalha, o soccorro aos feridos, a neutralidade 
do corpo de Saúde, a Convenção de 1864, a Cruz Vermelha! Depois da 
guerra do Chaco, esta Conferencia, com a representação dos mais illustres 
continuadores da obra de Genebra.

Não havia imaginado jamais a Cru z  V e r m e l h a  B o livian a  receber 
seu baptismo de sangue no meio das torturas de uma guerra; como se 
estivesse escripto que as grandes acções humanitarias, para serem taes, 
tivessem que nascer na deficiencia e no soffrimento, para logo impôr-se, 
potentes e luminosas, prodigalisando as obras benéficas ilimitadamente. 
Assim nossa Sociedade, com modestia e sacrificio hontem e assim as vos
sas de hoje, com brilho e magnificencia.

Nesse trabalho abnegado, nesse afan de cicatrizar feridas, de saciar 
■a sêde e attenuar a dôr, a C r u z  V er m íelh a  B o liv ia n a  procurou ,colocai·-, 
se á altura de suas co-irmãs. Sobre os odios e rancores, sobre a morte es
palhada pela metralha levantou o emblema da solidariedade universal, a 
Cruz Vermelha.

E  dos hospitaes e campos de batalha acaba de passar á tarefa não 
menos dolorosa de reparar o que a guerra destruiu. Em todo instante sua 
vontade estará animada com a divisa de contrabalançar a força material 
com a força espiritual.

O parallelo entre Solferino e o Chaco, entre a Convenção de Ge-
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nebra e a Conferencia do Rio de Janeiro, nos convida ao esforço máximo 
no nosso trabalho múltiplo, tão auspiciosamente iniciado hoje. Somos obri
gados a interpretar o pensamento dos fundadores da Instituição, a fazer
mo-nos dignos de sua obra immorredoura. Por felicidade, estamos reuni
dos no paiz leader da justiça e do direito, do respeito ás leis internacionaes, 
da paz como ideal e como lei da prosperidade americana. A C ruz V e r m e 
l h a  B o liv ia n a  contribuirá nesse trabalho com fé e enthusiasmo e sobre
tudo com a experiencia recolhida na cruenta acção bellica dos tres últimos 
annos.

Os povos trabalham por união. O commercio, as industrias os tra
tados internacionaes, tendem a manter a amizade das nações geographica- 
mente separadas. Mas nada é tão affectivo, nada tão forte, como a união 
universal mantida pela Cruz Vermelha. Só a Cruz Vermelha teve o poder 
extraordinario de passar fronteiras.

Em nome de minha patria, da. Cruz  V e r m e l h a  B o l iv ia n a  e da 
Delegação que represento nesta Conferencia, expresso o meu mais respei
toso saudar a todas as sociedades e instituições aqui presentes com tão bri
lhantes delegações e principalmente rendo minha homenagem de admiração 
pela patria de Oswaldo Cruz e de Anna Nery, glorias americanas por 
sua sciencia e humanitarismo, — e a C ruz V e r m e l h a  B r a s il e ir a , que 
com esta reunião de tão grandes projecções marca uma etapa histórica 
de sua prospera existencia.

Discurso do Vice-Presidente do Comité Internacional — C oronel  
G eorges P a t r y .

Senhor Presidente da Republica Brasileira
Excellencias, Minhas Senhoras, Meus Senhores. ·—
O Conselho delegado pela Liga das Sociedades de Cruz Vermelha 

falou também em nome do Comité Internacional que eu tenho a honra 
de representar aqui. Associo-me de coração ás bellas palavras que elle 
pronunciou, e não desejo tomar mais o vosso tempo. Pia entretanto cer
tas cousas que elle não poude dizer, mas que é necessário que se digam.

Em primeiro logar não poderia deixar passar esse momento so- 
lemne sem dirigir em nome do Comité Internacional, um pensamento emo
cionado ao antigo Presidente da Liga e vos dizer o quanto deploramos a 
morte desse homem que possuía todas as qualidades de coração e de es-
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pirito e que foi um amigo sincero do nosso Comitc. Tenho também a 
dizer-vos quanto lamentamos que o almirante Grayson seja forçado a 
afastar-se de nós em vista do seu precário estado de saúde. Fazemos os 
mais calorosos votos pelo seu rápido e completo restabelecimento.

Emfim, agradecemos á Liga e ao Comité da Cr u z  V e r m e l h a  B r a 
s i l e i r a  pelo convite a nós feito, afim de participarmos desta Conferen
cia regional· E ’ a primeira vez que o Comité toma parte de modo activo, 
e estamos certos de que esta collaboração trará seus benefícios, perrnit- 
tindo estabelecer um contacto mais estreito e mais intimo entre as Socie
dades de Cruzes Vermelhas Americanas e o Comité Internacional, como 
nós é dado fazer nas grandes Conferencias Internacionaes.

O Comité Internacional vos está muito reconhecido e disso tivestes 
a prova pela mensagem do nosso Presidente Max Huber que eu encon
trei em chegando ao Rio.

Discurso do Vice-Presidente da C ruz V e r m e l h a  do C h il e  —  G ene- 

r a l  D d . E duardo O s t o r n o l .

Exmo. Senhor, Senhoras e Senhores
A Cruz Vermelha Chilena apresenta a VV. Exas., a homenagem 

de seu mais profundo respeito e rende, na pessoa de VV". Exsa., á nobre 
nação brasileira, o testemunho de sua admiração mais sincera por seu 
progresso incessante e por sua grandeza moral e material.

A Cruz V e r m e l h a  C h il e n a , ao incorporar-se a esta magna as- 
sembléa, que reune e representa os mais altos e nobres ideaes de solida
riedade internacional ante a dôr e o soffrimento humano, quer render 
também, na sua sessão inaugural e solemne, em presença de S. Ex. o 
Presidente da Republica e de seu governo, o tributo de sua admiração e 
adhesão profundas á C ruz V e r m e l h a  B r a sileir a  por sua obra e por sua 
historia, brilhante e humanitaria.

A historia da Cruz V e r m e l h a  B r a sileir a , nos lembra que n’esta 
terra privilegiada, terra de promissão, nasceu e viveu entre outras illus
tres e virtuosas damas brasileiras, aquella mulher sublime e valorosa que 
os soldados chamavam “ Mãe dos Brasileiros” e que nos campos de ba
talha na guerra de 1864, deu vida e acção aos grandes postulados da C ruz 
V e r m e l h a , attendendo sem distincção de amigos e inimigos, a todos os 
feridos da guerra.
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Anua Nery, por sua bondade e caridade inesgotáveis para com os 
enfermos e feridos; pelos cuidados e abnegação infinita demonstrados 
como enfermeira voluntaria na guerra, traçou o caminho da C ruz V er
m e l h a  B r a sileir a  e o legou, com seu espirito e com seu exemplo, a tra
dição que a honra e a enaltece.

Discurso do Presidente da Crus Vermelha de Costa Rica —  D r . 
E rn esto  Q u eiro z  A gtjjlar .

Exmo. Sr. Presidente da Republica
Senhores Ministros ·—
Senhoras e Senhores. —
Uma das horas mais felizes de minha vida, o momento de maior 

emoção de minha existência, consagrada á nossa phylantropia Instituição, 
é este em que tenho a honra insigne de saudar a Cruz Vermelha e ao povo 
do Brasil em nome da Cruz Vermelha e do povo de Costa Rica, cujo 
espirito vibra unisono nos nobres e elevados sentimentos que animam 
esta Assembléa.

Nosso coração, é impetuoso, forte e generoso coração de minha 
America Central, toda nossa bôa vontade, nossa fé nos destinos do mun
do, estão ao serviço da Cruz Vermelha, sustentam a causa sagrada da 
Cruz Vermelha e respondem ao seu effusivo appello, que eleva nossas 
almas ás espheras mais puras do ideal incorruptível e immortal da huma
nidade.

Discurso do Ministro do Equador — D r . M ano el  E l ic io  F l ô r :

O Sr. Manoel E . Flôr, Ministro do Equador no Brasil, pronun
ciou um discurso eloquente, a meude entrecortado de palmas da assistência. 
Disse que a Cruz Vermelha é a caridade que suavisa os horrores da 
guerra.

Accrescentou que, apezar do progresso, existe a guerra, que é uma 
regressão. Apezar da guerra, existe a Cruz Vermelha, que é uma pro
gressão. Proseguindo, referiu-se aos ideaes de Bolívar, que a Sociedade 
das Nações bem poderia unificar. Teve palavras elogiosas ao Brasil, “ ter
ra de amôr e de paz” .



35 —

Discurso da Delegado da Cruz Vermelha Americana — D r . G u s- 
ta v u s  D . P o p e -

S r . Presidente
Excedencias
Senhoras e Senhores. —
Desejo exprimir pela Delegação Norte Americana o prazer que 

sentimos em participar da 111.a Conferencia Pan-Americana nesta bella 
Cidade.

As grandes e distinctas delegações dos paizes sul-americanos em
prestaram á III-a Conferencia Pan-Americana em Washington um grande 
successo e assim sentimo-nos satisfeitos em encontrar nesta Conferencia 
seus representantes competentes e distinctos.

Do Governo dos Estados Unidos da America que tenho a honra de 
representar nesta occasião, e do Conselho Central da Cruz V er m e e h a  
N orte A m e r ic a n a  do qual sou membro, trago-lhes as cordiaes e mais 
amistosas saudações e os melhores votos para o successo da Conferencia, 
que é de tanta importancia para a Cruz Vermelha do mundo inteiro.

Discurso do Delcgadb do Paraguay —  D r . A ndrés B arbero .

Exmo. Sr. Presidente da Republica
Exilios. Senhores Ministros, Senhores Delegados
Senhoras e Senhores. —-
Em nome da Delegação Paraguaya á 111.a Conferencia Pan-Ame

ricana da Cruz Vermelha, apresento ao nobre e grande povo brasileiro e 
aos Senhores Delegados as nossas cordiaes saudações que são também as 
do Governo e povo do Paraguay.

A Cruz V e r m e e h a  P araguaya  acaba de passar por uma prova 
magnifica que pôz em relevo os beneficios que póde proporcionar esta 
Instituição, demonstrando mais uma vez o valor e a efficiencia dos prin
cipios espirituaes e moraes de caridade e amor christãos que formam a 
essencia de seu programma

Seja esta opportunidade propicia para insistir na necessidade de 
organizar esta providencial Instituição, que dá especialmente, nos momen
tos de profunda excitação patriótica, tão surprehendentes resultados como 
já tem provado em nosso paiz.
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Por isso, e como directores do funccionamento da C ruz V erm e
l h a  P araguaya, nos 3 últimos annos de dura prova a que se vio acco- 
mettida, concorremos a esta Magna Assembléa, para trazer nossa palavra 
de adhesão sincera e cordial a todos os esforços que se façam para me
lhorar esta Instituição Universal, desejando o mais completo éxito ñas 
resoluções que se adoptaren! n’esta Conferencia.

Discurso do Delegado do Perú —  Coronel D r . G u il h e r m e  F er
nan dez  D a v il a .

Exmo. Senhor Presidente da Republica
Exmo. Sr. Presidente da Cruz V e r m e l h a  B r a sileir a

Senhoras e Senhores
O estandarte da Cruz V e r m e l h a  P er u a n a , a mais antiga das 

Sociedades de toda a .America inclinasse reverente ante as bandeira® das 
irmãs similares do Continente de Colombo; e rende homenagem, na pes
soa de Sua Ex. o Sr. Presidente da Republica, á Cruz  V e r m e l h a  B íra!- 
Sil e ir a , que hoje nos presta nobre acolhida n'esta encantadora cidade, 
em que a mão de Deus pôz innumeras riquezas, que o talento dos homens 
tem sabido aproveitar maravilhosamente.

As Cruzes Vermelhas do Continente Americano, iniciam hoje um 
trascendental certamen, no qual, mais que estudar os árduos problemas da 
assistência ao soldado ferido nas guerras que se devem abolir, vão tra
balhar pela reaiização de outros magnos problemas, referentes ao auxilio 
aos que soffrem miséria e padecem nas etapas não menos nobres da vida 
normal em tempo de paz. Mas, sobre tudo, vão estreitar relações entre 
Sociedades Nacionaes que por mil conceitos devem manter-se sempre es
treitamente unidas, creando laços indestructiveis de solidariedade ; vão, em 
uma palavra, trabalhar pela paz eterna entre as Nações do Novo Con
tinente.

Que esse signo glorioso da C ruz V e r m e l h a  I n t e r n a c io n a l , seja 
o symbolo de nossos trabalhos, e que os rubros braços d’essa cruz emble
mática, se abram auspiciosos no mesmo afam de solidariedade, de altruís
mo e de amor entre os povos do nosso Continente, são os votos que faz 
a Delegação Peruana.
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Discurso do Delegado do Uruguay —  D r . E duardo D a n ie l  de 
A rteaga .

Exmo. Sr. Presidente
Exmos. Srs. Ministros
Srs. Delegados — Senhoras e Senhores. -—
Ao cumprir o honrosissimo mandato que me conferiram o Governo 

e a Cruz V e r m e l h a  do U rugua y , valerme-ei do privilegio que nos de
para a auspiciosa presença do Exmo. Sr. Presidente Dr. Getulio Vargas, 
inaugurando esta brilhante assembléa dos dirigentes mais qualificados das 
Cruzes Vermelhas Americanas e Internacionaes, para apresentar-lhe as 
saudações do Exmo. Sr. Presidente Dr. Terra que guarda ainda vivas e 
ardentes como todo o povo Uruguayo, as mais gratas recordações de sua 
recente visita a Montevidéo.

Aiccrescentarei sómente duas palavras:
A primeira, de profunda gratidão ás altas autoridades da grande 

Nação vizinha e irmã da sua Cruz Vermelha pela hospitalidade tão ca
rinhosa e espontânea, quero dizer tão brasileira.

A segunda, para expressar nossa enthusiastica adhesão ao espirito 
da Instituição e também me apraz dizel-o, a segurança com que podereis 
sempre contar com nossa unanime sympathia e com o constante e effectivo 
apoio do Governo e do publico do Uruguay, que reconhecem e admiram na 
Cruz Vermelha uma Sociedade authentica de homens de bôa vontade que 
collocando-se acima das differenças sooiaes, raciaes e religiosas e até 
dos interesses políticos antagónicos que dividiram o mundo, confunde seu 
objectivo com os altos ideaes humanitários que inspiraram os percursores 
Henri Dunant e Henri P . Davidson, reinvindicando assim, nobremente, 
vasto campo de acção para o bem e a ventura de toda a humanidade sof- 
fredora.

Discurso do Delegado dc Cuba —  D r . J osé M a n u e l  Carbonell , 
Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario no Brasil.

Exmo. Sr. Presidente da Republica
Exmo. Sr. Presidente da I II .a Conferencia Pan-Americana da 

Cruz Vermelha
Senhores delegados, senhoras e senhores.
Ainda que algo atrazado por inadvertencia da ordem alphabetica
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estabelecida pela presidencia para que se chamassem os senhores delega
dos á tribuna desejo, ainda em tempo, dizer algumas palavras como repre
sentante de Cuba, á guiza de acto de fé e não com proposito de mostrar 
eloquência.

A Cruz V e r m e l h a  C u b a n a  que represento na III.“ Conferencia 
Pan-Americana da Cruz Vermelha, que ora se realisa nesta maravilhosa 
cidade do Rio de Janeiro, cidade que alça, como florão de gloria, ao céo 
azul, os cumes incertos de suas cordilheiras e de seus picos por entre os 
esplendores de sua natureza sem rival, saúda pela minha voz o Governo e 
o povo da Republica dos Estados Unidos do Brasil, aos Srs. Delegados, 
á Conferencia e agregados á mesma na qualidade de observadores, per
tencentes ás Cruzes Vermelhas europeas, que nos honram com sua pre
sença e com seu concurso, a todos por igual saúdo cumprindo expresso 
encargo de meus concidadãos e em nome de minha patria longínqua, mas 
sempre vibrante tanto em meus labios como em meu coração.

Também o Comité Executivo da C ruz V e r m e l h a  C u b a n a  en- 
viou-me um interessante memorial que apresentarei e darei a conhecer 
ao inaugurar-se nossos trabalhos, em uma das primeiras sessões. Nesse 
memorial se acha a historia succinta da fundação do benemérito instituto 
cubano, suas principaes iniciativas e trabalhos, dentro e fóra de Cuba, sua 
organização actual e nelle se consignam de passagem os serviços que pres
ta, nestes instantes de crise universal e nacional, por meio de seus hospi- 
taes, clinicas de soccorro e pessoal facultativo; as miserias que allivia, as 
dôres que consola, as lagrimas que enxuga e o sangue que estanca no pro- 
prio campo onde desenvolve suas actividades sem olvidar nunca seus de
veres para com a Cruz V e r m e l h a  U n iv e r s a l .

Saudemos a Cruz Vermelha, Srs. Delegados. Ella mobilizou, me
lhorou e purificou o sentimento humano. Ella com sua bandeira de fé e 
altruismo desfraldada ao vento nos ensina que, como disse nosso apostolo 
com a visão prophetica do Calvario, a caminho de Dois Rios: Na Cruz 
morreu o homem um dia, mas aprender-se-á a morrer na Cruz todos os- 
dias.

Discurso do Delegado de Venezuela Ministro, — D r . A lberto- 
U r b a n e ja .

O Sr. Alberto Urbaneja. — Enviado Extraordinario e Ministro- 
Plenipotenciario da Venezuela no Brasil pronunciou algumas palavras-
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congratulándose com o Presidente da Cruz Vermelha e com os demais 
delegados, por se acharem reunidos para inauguração da 111.a Conferencia 
Pan -Americana, que certamente traria grandes vantagens para os povos 
americanos.

Discurso do Delegado de Guatemala, Ministro Dr . M anoel  A rroyo

Em nome do Governo de Guatemala e da Cruz  V e r m e l h a  G u a 
tem a lteca  que tenho a honra de representar, saúdo ao povo brasileiro 
aqui dignamente representado pelo eminente homem publico que rége seus 
destinos, o Exmo. Sr. Getulio Vargas.

Saúdo tambem aos dignos representantes da C ruz V er m e l h a  B ra
s il e ir a , e mui especialmente a seu ¡Ilustre presidente o Sr. General Al
varo Carlos Tourinho que com enthusiastico afan, dirigiu todos os tra
balhos encaminhados a dar vulto ao Congresso que hoje inaugura suas 
sessões, sob o céo hospitaleiro desta cidade maravilhosa e sem igual.

Vindo, como vieram todos, animados por um mesmo ideal para 
affirm ar uma vez mais, nossa confiança e nossos desejos pelo éxito re
tumbante desta Conferencia, abrigamos toda a esperança para que, de 
suas deliberações resulte algo que marque uma época e dê um passo de
cisivo para os nobres e elevados ideaes que a Cruz Vermelha prosegue em 
toda parte.

Delia resultará algum novo plano bem definitivo para maior de
senvolvimento desta obra grandiosa e benemérita da Cruz Vermelha, as
sim como uma nova exposição de methodos que permitiam aos dirigentes 
das sociedades de nossos paizes, levar á pratica, o ideal, que é a base do 
movimento desta Instituição. Assim o desejamos e o esperamos.

Discurso do Delegado de França, Senhora Embaixatriz Luiz H er- 
m it t e . —

Exmo. Sr. Presidente da Republica
Exmo. Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros
Senhoras e Senhores: ■—
E ’ grande honra tomar a palavra na sessão solemne de abertura da 

Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha. E ’ ainda honra maior
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falar em nome das organizações da Cruz Vermelha convidadas a titula 
consultivo: Allemanha, Austria, Bélgica, China, Egypto, Hespanha, Fran
ça, Grecia, Italia, Hollanda, Polonia, Portuga', Rumania; Suissa e Tche- 
co-Slovaquia, e de falar em nome de todas as associações internacionaes 
convidadas pelo mesmo motivo e que quizeram responder ao appello da Liga.

Sinto-me feliz de que esta prova de confiança me tenha sido dada 
e aqui trago os votos dos presidentes de todas essas sociedades tão digna
mente representadas e, em particular, os votos da C ruz V e r m e l h a  F ran- 
ceza, o marquez de Lillers. Podereis ter a segurança do alto interesse que 
todos testemunham pelo nobre esforço da America.

Deante da extensão mundial tomada hoje pelas associações da Cruz 
Vermelha temos na Europa um sentimento de orgulho ao pensar que essa 
grande idéa nasceu nosso Velho Continente. Hoje essa idéa brilha em 
todo o mundo, procura acalmar os soffrimentos e preparar o futuro. Tor
nou-se um traço de união entre os povos porque corresponde ás aspirações 
de toda a humanidade. Para fazer luzir essa faísca é preciso que seja ani
mada por corações generosos, e temos o dever, no dia de hoje, de relem
brar os nomes daquelles que nos abriram o caminho.

Foi uma joven ingleza, Florence Nightingale quem, em primeiro 
logar organizou as turmas de enfermeiras para os campos de batalha. Du
rante a guerra da Criméa embarcou com cerca de quarenta companheiras 
que chegaram a tempo de receber os feridos de Balaklava e de Inkerman, 
Depois das hostilidades, consagrou-se a obras sociaes, como preconiza hoje 
a Liga das Sociedades da Cruz Vermelha dos paizes metropolitanos e das 
colonias. Foi a primeira a organizar a hygiene rural e a pedir missionários 
de saúde para as aldeias da índia. Essa memoria foi, aliás honrada com 
a instituição de uma medalha que traz a sua effigie e seu nome, e das 
mais preciosas pelo pequeno numero dos seus titulares. Agora que re
lembramos o primeiro esforço individual para organização benévola dos 
soccorros, evoquemos a bella figura daque’le que teve em primeiro logar 
o pensamento de criar o organismo internacional da Cruz Vermelha a 
que deram a sua adhesão sessenta e uma nações.

Henry Dunant, de Genebra, que viajava pela Italia ao momento da 
batalha de Solferino foi tomado de profunda emoção ao constatar a in
suficiencia dos serviços de saúde no meio dos maiores soffrimentos. For
mou então o projecto de constituir, em tempo de paz, sociedades perma
nentes de soccorro com auxilio de voluntarios delicados para cuidar dos 
feridos durante as hostilidades. Conseguiu assim em 1863 reunir em Ge
nebra os representantes de 16 Estados europeus, cujos trabalhos levaram
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a fixar as bases da Cruz Vermelha e foram consagrados pela convenção 
diplomática de Genebra de 22 de agosto de 1864.

Desde então estava promulgada a carta da Cruz Vermelha, que fez 
as suas provas em todas as campanhas militares que, infelizmente, têm 
agitado tantas vezes a paz do mundo em todos os continentes. Mas, gra
ças ao céo, as eras de calma desenrolam-se por longos annos e as orga
nizações da Cruz Vermelha comprehenderam que deviam aproveitar a 
opportunidade não só para se preparar em vista dos periodos de perigo 
como tambem para prestar infatigavelmente uteis serviços que justificas
sem a todo momento a sua existencia e para manter ao mesmo tempo todos 
os seus quadros preparados.

A actividade da Cruz Vermelha voltou-se para as obras sociaes, prin
cipalmente depois de 1918, e as organizações da Cruz Vermelha marcharam 
em auxilio das populações sinistradas attingidas por calamidades publicas, 
tremores de terra, inundações e incendios. Accorreram em soccorro dos de
sempregados com a organização de sopas populares e creaçõesi de usina. Soc- 
correram hoje os doentes com a fundação de preventorios e sanatorios 
para melhorar a hygiene do povo. Ajudam ao mesmo tempo as popula
ções indígenas das colonias ás quaes dão generoso apoio moral e material.

Urna das questões na ordem do dia das organizações da Cruz Ver
melha é a que se refere á aviação sanitaria. Esta se acha ainda nos seus 
primordios e encontra ñas colonias vasto campo para sua utilização. Esta 
idea suscita grande enthusiasmo e a bôa vontade sobretudo do elemento 
feminino não deixa de assegurar-lhe o desenvolvimento. Assim é, que, 
em cada uma das tres sociedades francezas da Cruz Vermelha ha uma 
personalidade feminina especialmente destacada para aviação. Na Socie
dade de Soccorros aos Feridos Militares a marechala Lyautey, presidente 
da organização é ajudada pela senhora Jean Schneider que já vôou sobre 
toda a America do Sul. Na União das Mulheres de França, a sua pre
sidente sra. Barbier Hugo é assessorada para aviação pela sra. Vandeu- 
vre. Na Associação das Damas Francezas a presidente condessa de Ga- 
lard é coadjuvada pela marqueza de Noailles. que é aviadora de grande 
mérito. Realizou de facto, longos raids de avião, tanto na America do Sul, 
como na Africa e no Extremo Oriente, para preparar as organizações da 
aviação sanitaria.

Por fim, uma das preoccupoções da Cruz Vermelha nessa obra de 
paz, é a direcção da mocidade. Esta preoccupação não se limita, neste 
terreno, á attribuição de soccorros em medicamentos ou em livros. O que 
ella procura antes de tudo, é agrupar os estudantes entre paizes em todos
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os gráos de ensino, com o desejo de formar o espirito de solidariedade e 
de auxilio mutuo entre todos os seus juniors.

Põe em contacto os estudantes de todas as nacionalidades que tro
cam correspondencias, e assim cria uma atmosphera favorável ás bôas re
lações entre os paizes.

Ao terminar peço a permissão para fazer observar que era justo 
que urna voz feminina fosse ouvida hoje em vista da importancia do pa
pel das mulheres no cumprimento da obra das sociedades representadas na 
Conferencia Pan-Americana.

Quero accrescentar ainda que a Cruz Vermelha Franceza tem um ti
tulo particular para ser ouvida durante esta sessão que se realiza no Rio de 
Janeiro. De facto, a organização franceza constituiu, ha dois annos, um 
Comité permanente no Brasil. Assim fez, não para completar as organi
zações que são numerosas e das mais aperfeiçoadas, mas para fortificar 
a união entre as sociedades de assistência entre os dois paizes. O Comité 
Francez do Rio de Janeiro, presidido pelo sr. Marot encontrou entre 
médicos brasileiros, taes como o general Tourinho, eminente presidente da 
C ruz V e r m e l h a  do B r a sil , dr. Góes Monteiro, dr. Arnaldo Cerqueira 
e no secretario geral ida Secção J u v e n il  da C ruz V e r m e l h a  B r a sileir a  
senhorita Sarthon, amigos cuja collaboração é tão notável quanto delicada.

Em nome de todos os agrupamentos estrangeiros que tenho a honra 
de ser interprete a nossa ultima palavra será para agradecer a presença 
de S· Ex·, o Sr. Presidente da Republica e de S. Ex., o Ministro das 
Relações Exteriores, e para proclamar que esta Conferencia está mara
vilhosamente situada no Brasil, porque este grande paiz é uma terra onde 
os sentimentos de auxilio mutuo e de caridade para com o proximo são 
honrados em toda a nação. Ha sempre éco no Brasil, quando se dirige 
um appello ao seu coração” .

Palavras do Presidente da Republica do Brasil — Exmo. Sr. Dr. 
G etu l io  V argas .

Eram já 17 horas, quando o senhor Getulio Vargas se levantou 
para considerar terminados os trabalhos da installação da III.a Conferencia 
Pan-Americana da Cruz Vermelha. Dirigindo-se á platéa, o presidente 
da Republica disse que se sentia desvanecido com as referencias elogiosas 
a meude feitas ao Brasil pelas delegações estrangeiras que ali se achavam
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presentes. Voltando-se aos representantes dos demais paizes, agradeceu- 
lhes essas referencias, bem como o ter sido escolhido o Rio de Janeiro 
para séde daquella reunião.

Paiz novo, mas já cioso de sua gloria, proseguiu o Sr Getulio 
Vargas, o Brasil se offerece todo ao estrangeiro amigo, afim de que essa 
gloria melhor se propague. Não menos cioso de sua uberdade, offerece-se 
egualmente a todo aquelle que, munido de intenções puras, venha juntar 
seu esforço e suas idéas ao esforço e ás idéas dos brasileiros.

Referindo-se á Cruz Vermelha, ponderou S. E x ., que essa insti
tuição absolutamente sympathica a todo mundo, nem só na guerra se faz 
notar pela atmosphera de virtudes que constitue o apanagio de sua exis
tencia. Também na paz, é ella que abre a porta de seus hospitaes ao indi
gente ou vae buscar na fabrica o operario que a doença minou ou um 
desastre pôz fóra do serviço.

No momento de apprehensões que a humanidade atravessa, concluiu 
o presidente da Republica, nenhuma esperança de salvação resta para as 
actuaes gerações. E  é ainda a Cruz Vermelha que, no afan de instruir, 
vae buscar nos lares e nas escolas a creança, geração de amanhã, minis
trando-lhe ensinamentos que valem por pedestaes em que se alicerçará a 
humanidade nova.

As ultimas palavras de S. E x ., abafou-as uma salva de palmas. 
Seguiu-se o Hymno á Paz, musica de Barroso Netto e letra de Paulo 
Gustavo, executado pela orchestra e cantado por alumnos de escolas.





Primeira Sessão Plenaria
Segunda feira, 16 de Setembro de 1935.

9 h .  30 .

Presidencia dos Exmos. S rs . C oronel  D raudt  e G e n er a l  A lvaro 
T 0U R IN H 0.

II

Sr. Cel. D raudt — (Liga das Sociedades da C ruz V e r m e l h a ) 
— Abrindo a sessão o Sr. Coronel Draudt, pronunciou o seguinte discurso:

Senhoras e Senhores.
E ’ para mim um grande prazer e graride honra abrir esta sessão 

e ao mesmo tempo felicitar calorosamente os delegados das Sociedades 
Nacionaes da Cruz V e r m e l h a  dos paizes da America, que aqui vieram 
tomar parte nesta Conferencia.

Antes de começar os nossos trabalhos, parece-me que é um dever 
para nós todos, um dever de coração, evocar neste momento a memoria 
do Marechal Ferreira do Amaral, — o fallecido presidente da Cruz V er
m e l h a  B ra sileir a  -— cuja lembrança é tão viva, não sómente entre as 
Sociedades de Cruz Vermelha da America, mas também em toda a grande 
familia da C ruz V e r m e l h a . D o mesmo modo, não podemos esquecer, 
com toda a expressão de nossos sentimentos, o Dr. Getulio dos Santos, 
Secretario Geral da Cruz V e r m e l h a  B r a sil e ir a , que foi o artista da 
obra magnifica que hoje admiramos em seu pleno desenvolvimento. La
mentamos, igualmente, o triste desapparecimento de uma outra persona
lidade da C ruz V e r m e l h a  B r a s il e ir a , que se associou, em Washington 
aos nossos trabalhos -— o D r. Amaury de Medeiros.

Eu não poderia esquecer também o deplorável passamento do Sr. 
D r. Max Olano, Presidente da C ruz  V ermJe l h a  do S alvador, desappa- 
recido tragicamente quando regressava da Conferencia Internacional da 
Cruz Vermelha de Tokio. Não deveria passar do mesmo modo em silencio 
a dolorosa noticia que acaba de nos chegar, do fallecimento do Sr. Criado 
Domínguez, Secretario Geral da Cruz Vermelha Hespanhola.

Associamos, assim, os nossos vivos pezares a todas essas eminen
tes figuras que muito têm merecido da C ruz V e r m e l h a .

A importancia dos trabalhos que vamos desenvolver se contem na



nossa ordem do dia e o campo de estudos é vasto, de maneira que pouco 
tempo nos é dado para o percorrer.

Também, sem demora, eu vos proponho entrar immediatamente no 
nosso programma de trabalho. A primeira cousa que vos deve preoccupar, 
é a adopção do regulamento da Conferencia.

Eu vos proponho adoptar o regulamento ida Conferencia precedente, 
já bem attentamente estudado na Conferencia de Washington e que nos 
satisfará plenamente.

Desejaes que se faça a sua leitura?
Essa proposta é acceita, sendo approvado, sem discussão, o regula

mento da Conferencia.
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Devemos em seguida proceder á eleição da meza, isto é, a eleição 
do presidente e dos Vice-presidentes da Conferencia, assim como de um 
Secretario Geral e dos Secretários que lhe devem auxiliar nos differentes 
trabalhos e que terão com elle uma pesada tarefa a desempenhar.

Comecemos, então, pela eleição do presidente.
O  Sr . G e n e r a l  G a r in o  (Argentina) propõe a eleição, por accla- 

mação, como Presidente de honra, do Presidente da Republica dos Estados 
Unidos do Brasil, o E x . Sr. Dr. Getulio Vargas, e, como Presidente, do 
Ex. Sr. Gal Dr. Alvaro Carlos Tourinho (Palmas prolongadas).

E ’ approvada por acclamação, assumindo o Gal. Tourinho 
a presidencia.

Sr. General Tourinho.

A  honra que acabais de me conceder, escolhendo-me para presidir 
esta Conferencia, sensibiliza-me particularmente por pensar que quizestes 
sobretudo honrar a C ru z  V e r m e l h a  B rasileira , que se sente tão feliz 
em vos receber.

A minha Sociedade e eu proprio nos sentimos infinitamente desva
necidos pelas homenagens tão generosas e tão elevadas que nos foram da
das hontem.

A emocionante cerimonia inaugural no Theatro Municipal ficará 
registrada nos annaes da C ruz  V e r m e l h a  B ra sileir a , como uma data 
histórica que inspirará no futuro o seu ideal e a sua acção. Sinto-me vi
vamente commovido pelas honras e pelas attenções que me vêm de vossa 
amizade cordial e de vossa amabilidade. E, para mim, o único meio de 
corresponder dignamente a tudo isso, será o de orientar os trabalhos desta
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Conferencia, no sentido do trabalho fecundo para o qual viestes vos reunir 
aqui.

Em seu discurso Ide abertura o Exmo. Sr. Cel. Draudt acaba de 
dizer que é preciso não perder tempo para emprehendel-o. Eu quero me 
inspirar nestas justas palavras e vos propôr de constituir immediatamente 
o que chamarei a armadura technica da Conferencia.

Primeiramente, lhe é preciso um Secretario Geral. Dado tudo o 
que a Conferencia deve á Liga Internacional de Cru z  V e r m e l h a , eu Vos 
proponho de escolher M r. Switf, seu distincto Secretario Geral, cuja com
petência e actividade nos são bem conhecidas. Designando-o para esse 
cargo vós rendereis á Liga e á pessoa de M r. Switf uma homenagem bem 
merecida.

Fara auxiliar M r. Switf na pesada tarefa que o Secretariado da 
Conferencia deverá realisar, eu vos proponho de nomear vários Secretários 
que repartirão entre si o trabalho technico da Secretaria. Para constituir 
o bureau de trabalho, eu submetto á vossa approvação os nomes de tres 
membros do Secretariado (da Liga, os Srs. René Sand, A. R. Larrosa e 
de Rougé, e, também, os Srs. Souza Ferreira, Carlos Eugênio Guimarães 
e Arthur de Alcantara. (Palm as).

O  D r . Carlos E u g ê n io  (Brasil) propõe a eleição, por acclama- 
ção, como Presidentes de Honra, de todos os Presidentes das Republicas 
A_mericanas e do Governador Geral do Canadá e, como Vice-Presidentes, 
dos Chefes de Delegações Americanas. (Palmas).

O  D r . A rteaga (Uruguay) propõe também sejam acclamados 
Vice-Presidentes, os Vice-Presidentes do Comité Internacional e da Liga, 
o Cel. Patry e o Cel. Draudt. (Palm as).

O Sr . L arrosa (Liga) propõe que o Sr. Carlos R . Troncoso, que 
foi secretario das duas primeiras Conferencias, exerça as mesmas func- 
ções na presente reunião. (Palm as).

O P r o f . J u lio  P ic a r el  (Argentina) relembra com emoção, as fi
guras do Marechal Amaral e de Getulio dos Santos. A Assembléa se le
vanta n’uma homenagem á memória desses vultos.

O  Sr . D r . D avila  (Perú) evoca a figura de Anna Nery e propõe 
que as Cruzes Vermelhas Americanas elevem um monumento na Praça Cruz 
Vermelha, no Rio de Janeiro. (Applausos).



—  48

O Sr . Ga l . O stornol (Chile) se associa calorosamente a esta 
proposta. (Applausos).

O Cel . D raudt (Liga) pede associar a esta homenagem, que deve 
ser universal, as Cruzes Vermelhas do mundo inteiro, de que está certo 
de ser o interprete neste momento. (Applausos).

O C e l . P atry  (Comité Internacional) associa o Comité Interna
cional a esta homenagem. (Applausos).

O D r . B alcázar (Bolivia) presta homenagem á memoria de Bar- 
ion Payne e propõe um voto neste sentido. (Applausos).

O D r . R ibeiro  de Carvalho  (Brasil) presta homenagem á me
moria do Marechal Thaumaturgo de Azevedo um dos fundadores da Cruz 
V er m elh a  B r a s il e ir a . (Applausos).

O Presidente annuncia a formação de quatro commissões: a pri
meira occupar-se-á das questões de organização das Sociedades Nacionaes 
e das questões geraes; a segunda estudará a questão de Soccorros; a ter
ceira tratará dos problemas da Hygiene, Assistência e Enfermeiras; a quar
ta do que se refere a Cruz V e r m e l h a  Ju v e n il .

O  Sr . L arrosa procede a leitura dessas Commissões que ficaram  
assim constituidas:

DELEGADOS QUE CONSTITUÍRAM AS DIFFERENTES

QUESTÕES DE ORGANIZAÇÃO DAS SOCIEDADES NACIONAES DE CRUZ 
VERMELHA E QUESTÕES GERAES

COMMISSÕES

l .a COMMISSÃO

Gal. Dr. Julio R. Garino.
Sr. Carlos R. Troncoso.
Gal. Dr. Sebastião Ivo Soares. 
Senador Dr. Manuel Cesar de Góes

Dr. Carlos Fernandes.
Dr. Frederico Duarte.
Sr. Fernando Canas.
Dr. Rodrigo Octavio
Dr. Ruy Pinheiro Guimarães.
Dr. Alfonso Reyes.
Dr. Alfredo Hervey Costa.
D r. Luis Migone.
Sta. Orfilia Solari.
Sta. Amelita Mitre Solari.
Sr. Carlos Perez del Castillo. 
Dr. Alberto Urbaneja.
S r. A . R . Larrosa.

Monteiro.
Deputada Dra. Carlota Pereira de

Queiroz.
Prof. Francisco de Castro Araujo. 
Sra. Cassilda Martins.
Dr. João Affonso de Souza Ferreira. 
Sra. Jeronyma Mesquita.
Dr. F. Ribeiro de Carvalho.
Dr. Ruy Pinheiro Guimarães.
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2.a COMMISSÃO
SOCCORROS

Engenheiro Alberto R. Mascias. 
Tenente de Navio Enrique Brown. 
Dr. Guillermo Francovich.

Dr. Arthur Leandro de Araujo 
Costa.

Prof. Alfredo Monteiro.
Dr. Jesuino Carlos de Albuquerque. 
Dr. Alberto Amarante.
Sr. Lester S. Glass.

Dr. Marcial Martinez de Ferrari.

Dr. Tulio Arango Perez.
Sr. Ernesto Quirós Aguilar.
Dr. José Manuel Carboneil.
Mr. Gustavus D. Pope.
Miss Elisabeth Pope.
Sr. Paulo Freitas.
Tenente Coronel Fernando Melgar. 
Dr. Eduardo Daniel de Arteaga. 
Sr. Ernest J. Swift.
Dr. Manuel E. Flor.

3.a COMMISSÃO
HYGIENE, ASSISTÊNCIA E ENFERMEIRAS

Dr. Roberto L. Repetto.
Engenheiro Carlos R. Gallardo.
Dr. Juan Manuel Balcázar.
Prof. Clementino Fraga.
Dep. Washington Pires.
Sra. Idalia de Araujo Porto Alegre. 
Prof. Renato Machado.
Dr. João Tolomei.
Dr. Carlos Eugenio Guimarães.
Dr. François Norbert.
Dr. Arthur de Alcantara.
Sra. Carmela Prieto de Martinez. 
Dr. J. Eduardo Ostornol.

S ta. Berta LIrrutia Prieto.
Prof. Hugo Pinheiro Guimarães. 
Dr. Ernani P. Negrão.
Dr. Miguel A. Iturralde.
Miss Clara D. Noyes.
Miss Bertha L. Pullen.
Dr. Manuel Arroyo.
Dr. Justo P. Vera.
Dr. Guillermo Fernandes Davila. 
Sra. Maria G. de Melgar.
Sra. Minga Arteaga de Manpas 
Sr. Mario Artagaveytia Usher. 
Dr. René Sand.

4.a COMMISSÃO
CRUZ VERMELHA JUVENIL

Prof. Julio Picarei.
Sr. Enrique Garino.
Dr. Antonio Carneiro Leão.
Sra. Alice Sarthou.
Sra. Antonietta Faustino Cardoso 

Martins.
D r. Antenor Cerqueira.
D r. Agenor Mafra.
Dr. Alvaro Costa.
Sta. Maria Burgos.
Sr. Carlos Uribe Echeverri.

Sr. Laureano Echandi.
Dr. Pedro Pinto Guzman.
Dr. Thomas W . Gosling.
Mrs. Ernest J. Swift.
Sr. José Fresco Achon.
Sta. Carmen Melgar.
Sta. Maria Luisa Zimmerman.
Sr. Ernest J . Swift.
Sra. Elisenda Safons de Arrillaga. 
Sta. Maria. Angelica Hill Safons. 
Visconde de Rougé.

O sr. Swift apresenta o Relatorio Geral da Liga das Sociedades 
de Cruz Vermelha, que é o seguinte:

Sr. Presidente, Senhoras, Senhores.

Confesso o meu vivo desvanecimento pela honra que me foi conferida de apre
sentar o relatorio da Liga das Sociedaídes da Cruz Vermelha á III.“ Conferencia Pan 
Americana de Cruz Vermelha, tão admiravelmente preparada pela Cruz Vermelha 
Brasileira e tão espléndidamente executada pelo General Alvaro Tourinho e seus no
táveis collaboradones.



Parece-me que seria muito interessante descrever ante essa Assembléa os pro
gressos realisados pela Cruz Vermelha atravez o mundo, desde a ultima conferencia 
pan-americana, em 1926.

Infelizmente o tempo escasso me obriga a ser breve e eu devo limitar-me a dar 
alguns detalhes sobre o desenvolvimento das Sociedades de Cruz Vermelha, do Con- 
t;nete Americano.

Como sabeis, a Cruz Vermelha mostrou-se um instrumento poderosíssimo e ef
icaz em bem dos povos, no decurso da Grande Guerra. Para assegurar a continui

dade de seus serviços^ as Sociedades nacionaes de Cruz Vermelha foram grupadas 
cm 1919, para fundação da Liga. O fian desta é encorajar e facilitar em todos os 
paizes o estabelecimento e o desenvolvimento das organizações nacionaes da Cruz 
v ermelha, devidamente autorizadas, e prosseguindo nas suas actividades de accordo 

com os principios das Convenções de Genebra.
A Liga facilita a collaboração dessas Sociedades nacionaes, particularmente no 

Ciominio da hygiene e da prophylaxia das molestias, e, de um modo geral, une os 
seus esforços com o intuito de attenuar o soffrimento humano por toda a parte onde 
elle exista. A Liga se esforça de pôr á disposição das Sociedades os beneficios re
sultantes dos progressos da sciencia medica e dos mananciaes technicos da Cruz 
Vermelha. Em tempo de grandes calamidades nacionaes ou internacionaes, a Liga 
coordena e acciona a obra de soccorros das Sociedades nacionaes em favor das po
pulações attingidas.

Durante os últimos dois annos a Secretaria da Liga tem empregado muito tempo 
e esforço no estudo dos problemas da Cruz Vermelha. Nisto teve toda a cooperação 
e apoio das Sociedades de Cruz Vermelha. Reuniões, conferencias e commissões têm 
tido todo encorajamento e os resultados foram annotados nos documentos que a Liga 
apresenta nesta reunião. Não tentarei amalyzal-os agora pois elles servirão mais tar
de de base á discussão dos itens do assumpto em apreço. Mas quero frizar que esses 
relatórios representam um cuidadoso trabalho dos componentes da Secretaria da Liga. 
Esses relatórios são sobre a Cruz Vermelha Juvenil, Soccorros ás calamidades, Cruz 
Vermelha e enfermagem, organização e desenvolvimento das Sociedades Nacionaes 
de Cruz Vermelha, Assistência Social e Hygiene. Além desses documentos, foram in
cluidos outros apresentados na Conferencia Internacional da Cruz Vermelha em To
kio, Japão, em Outubro passado. Esses documentos representam alguma cousa dos 
resultados obtidos pela Liga. Tenho a esperança que elles serão cuidadosamente es
tudados e discutidos e que a Cruz Vermelha na America possa conseguir beneficios 
com a publicação e distribuição.

Desde a fundação da Liga, em 1919, o numero das Sociedades nacionaes foi 
grandemente augmentado; actualmente, podemos contar com 61 delias, comprehenden- 
do um effectivo total (adultos e creanças) para mais de 28 milhões.

Das 61 Sociedades Nacionaes da Cruz Vermelha que fazem parte da Liga, 20 
dentre ellas, quasi um terço, estabelecem suas actividades no Continente Americano.

A primeira Sociedade de Cruz Vermelha fundada no Novo Mundo, foi a do 
Perú, creada em 1879; depois veio a da Arg,entina, em 1880; a dos Estados Unidos 
da America do Norte, em 1883; a da Venezuela em 1895. Si bem que seja exacto 
que um numero importante de Sociedades tenha sido organizado no Continente Ame
ricano, no decorrer dos quarenta annos seguintes, pode-se dizer, entretanto, que a 
Cruz Vermelha só começou a impor-se á opinião publica, durante a grande guerra 
mundial. A grande extensão da obra da Cruz Vermelha nos Estados Unidos e no 
Canadá surgiu realmente com a guerra e é bem patente que, nos paizes da America 
do Sul, a adopção, após guerra, de um programma de trabalho para o tempo de 
paz, deu o verdadeiro signal dos progressos conseguidos desde então.

No curso desta evolução, a Liga fez tudo o que estava ao seu alcance para im
pulsionar e manter o enthusiasmo dos grupos da élite que asseguravam esta finalida
de. A Liga se esforçou por facilitar a esses grupos trocas de idéas e experiencias que 
permittissem o desenvolvimento das actividades diversas ainda no seu inicio. Este
esforço foi coroado de éxito. _ . (

As conferencias pan-americanas da Cruz Vermelha tem sido um importante ta
ctor de progresso neste particular. A primeira, realisou-se em Buenos Ayres, em



1923; a segunda, em Washington, em 1926. Todas ellas estimularam fortemente a 
acção da Cruz Vermelha, e, eu creio, pode-se dizer sem receio de errar, que assem- 
bléas como essas são a base de desenvolvimento solido e duradouro.
, A partir da Conferencia de Washington, temos visto grandes mudanças no mun- 

co e a Cruz Vermelha tem encarado problemas serios no tocante ao bem-estar de 
populações inteiras. Ella tem assumido responsabilidades enormes, de grande monta, 
mas, apezar de todas as circumstancias, tem cumprido o seu dever com coragem e ef- 
ficacia. A Cruz Vermelha tem revelado o seu valor, e é actualmente reccvihecida 
por toda parte como contribuidora, de maneira permanente, da saude e bem estar da 
humanidade.

Este facto é particularmente verdadeiro quando se trata das Américas, onde as 
populações são sinceramente devotadas á Cruz Vermelha e a consideram como ins
trumento e a expressão de um ideal humanitario, tendo como objectivo soccorrer os 
desgraçados e desenvolver entre os paizes visinhos um espirito de amizade e de 
bôa vontade.

Todas as Sociedades americanas estão apparelhadas para encarar de frente as 
responsabilidades que acarretam as calamidades publicas, quer sejam grandes ou 
pequenas. Muitas dentre ellas possuem dispensarios, outras mantêm hospitaes e ou
tras ainda, asseguram serviço de ambulancias nos casos de accidentes. Em geral, 
todas as sociedades fazem a instrucção de grupos dos primeiros soccorros e ensi
nam ás creanças e ás senhoras associadas á Cruz Vermelha, a hygiene domestica 
e os cuidados aos doentes.

Escolas de enfermisiras foram organizadas e os cursos das auxiliares voluntarias 
prestam relevantes serviços.

A Cruz Vermelha Juvenil, que constitue um dos elementos mais uteis e dos 
mais importantes da Cruz Vermelha, foi estabelecida em quasi todas as Sociedades 
da Cruz Vermelha do continente americano.

Como nas outras partes do mundo, varias Cruzes Vermelhas Americanas se es- 
pecialisaram no domínio de acção particular. Citemos, por exemplo, nossa hospi
taleira, cortiez e generosa — a muito activa sociedade da Cruz Vermelha Brasi
leira —· que installou um centro de actividade no immovel mesmo em que abriga 
sua séde social. Ahi funcciona um magnifico centro medico-cirurgico, comprehen- 
dendo um hospital, uma polyclinica e uma escola de enfermleiras.

Deste centro se irradia uma campanha muito efficaz para a saude publica.
Não tive a bôa fortuna de visitar as Sociedades de Cruzes Vermelhas Ame

ricanas do Sul le do Oeste, mas a Conferencia tomará conhecimento, opportuna- 
mente, dos detalhes que lhes serão affectos, quando os seus delegados usarem da 
palavra para esse fim.

No curso da minha viagem em avião destino a esta magnifica cidade do Rio 
de Janeiro, leu tive a felicidade de visitar as Socedades de Cruz Vermelha dos Es
tados Unidos, de Cuba, do México, do Salvador, do Panamá, da Colombia e da 
Venezuela. Em toda parte encontrei c maior enthusiasmo e a maior lealdade pela 
grandiosa obra da Cruz Vermelha. Progressos ¡inmensos foram conseguidos desde 
a ultima Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha e o futuro se nos depara sob 
um aspecto sobremaneira encorajador.

A Cruz Vermelha Cubana safou-se de suas difficuldades recentes tendo agora 
um C o m ité  composto de eminentes personalidades, decidindo assim estabelecer a So
ciedade sobre bases solidas e activas. Ella possue excelentes formações de am
bulancia, postos de primeiros soccorros e salvamento nas praias, assim como um dis
pensario que trata cada anno de milhares de casos. Está prevista a construcção de 
um novo edificio, para abrigar os serviços médicos, qite se acham presentemente 
deficientes no magnifico edificio da séde social, o qual será utilisado, mais tarde, 
unicamente, para as necessidades administrativas. A Cruz Vermelha Cubana pro- 
qrediu notavelmente nesses últimos cinco annos. Diversas filiaes dessa sociedade man
têm actualmente seus proprios hospitaes. No México, pode-se admirar um magni
fico hospital da Cruz Vermelha, completamente equipado, assim como uma escola 
de enfermleiras. A Cruz Vermelha organizou também um h o m e  para as maes, um 
centro medico, um serviço de ambulancias-automoveis para os casos de accidentes 
e postos de primeiros soccorros. A Cruz Vermelha Mexicana cuja obra e quasi
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totalmente assegurada por voluntarios, é um perfeito exemplo do que se pode con
seguir por meio de esforço intelligente e enérgico.

A Cruz Vermelha do Salvador é particularmente especialisada no dominio da 
puericultura, abrangendo sobretudo sua actuação sobre a prevenção e o tratamento 
da tuberculose. Ella se especialisou, igualmente, na campanha anti-malarioa e está 
sempre prompta a enfrentar as necessidades das victimas dos grandes desastres.

No Panamá, a Cruz Vermfidha traçou um programma preciso e proveitoso. Ella 
dá consultas pré e p o s t  nataes a mais de 200 mães, cada mez, complementadas 
pelos cuidados a domicilio. A Sociedade se interessa muito pela hygiene á infancia, 
possuindo um dispensario que recebe numerosas creanças cada mez; urna créche  abri
ga os recem-nascidos dos operarios, e mais de 400 refeições quentes são servidas 
diariamente aos meninos das escolas. Foram estabelecidos planos para ccnstrucção 
de um edificio para substituir a séde social actual.

A Cruz Vermelha Colombiana acaba de terminar o immovel onde se acha sua 
séde social que será destinado, dentro em breve, a um asy'o nocturno e a urna 
escola technica para a infancia sem domicilio. Essas creanças tém constituido, desde 
muito, um serio problema para a cidade de Bogotá. Um dispensario geral, separa
do do edificio central, trata de mais de 50 mil casos cada anno, e dois postos de 
soccorros, com serviço e auto-ambulancias são utílisados para as pessoas victimas 
de accidentes. Enfermeiras visitadoras participam da campanha contra a tuberculose, 
as molestias venereas e o paludismo. Recentemlente, organisou-se urna casa' de re
pouso para as futuras mães com um serviço de ambulancias, assim como um centro 
de saude para creanças, comprehendendo urna cantina para as mães.

A Cruz Vermelha mantem egualmente 5 créches para as creanças dos operarios.
No extremo norte do continente americano a Cruz Vermelha Canadense e a 

Cruz Vermelha Americana asseguram um vasto desiderátum. A Cruz Vermelha Ame
ricana, que comprehende 4 milhões de membros adultos e mais de seis milhões de 
creanças, canta, 'entre as suas mais importantes actividades, a assistência ás victimas 
dos innúmeros desastres que attingem os Estados Unidos; ella assegura tambem 
a instrucção no que diz respeito aos primeiros soccorros, a hygiene a domicilio, forma 
enfermeiras visitadoras, tem uma relação das enfermeiras diplomadas e trabalha em 
beneficio dos cegos e dos antigos combatentes.

O numero de colaboradores voluntarios da Cruz Vermelha attingiu á cifra de 
70.000; é com seu auxilio que a Cruz Vermelha dos Estados Unidos da America- do 
Norte tem podido assegurar o papel formidável de distribuir mais de 80 milhões 
de sáceos de trigo e 850.000 fardos de algodão no curso dos primeiros annos da 
crise económica. A distribuição durou 17 mezes e o successo desta operação so- 
fcresahiu muito para o bom prestigio da Cruz Vermelha.

A Cruz Vermelha Canadense enfrentou com coragem ás necessidades surdidas 
pela crise e seu esforço foi coroado de éxito. Sua acção, no dominio das enfermei
ras, bem como dos soccorros, constitue uma obra de primeiro plano. Possue um con- 
juncto de hospitaes nas regiões longínquas do paiz que prodigalisa os mais rele
vantes serviços. Desenvolve actualmente a organização dos soccorros nas estradas. 
A Cruz Vermelha Juvenil comprehende actualmente 300.000 associados divididos em 
9210 secções.

Este relatório não é senão um brieve sutnmario, mas, espero que vos dará pelo 
menos uma idéa dos progressos conseguidos pela Cruz Vermelha. Nós temos toda 
razão, e estou seguro que estareis de accordo, de nos sentir encorajados pela im
portancia do caminho já percorrido. Em todos os paizes as actividades da Cruz 
Vermelha, as melhores adaptadas ás necessidades foram desenvolvidas em benefi
cio da humanidade ; por toda parte, homens e senhoras de bôa vontade collaboraram 
no sentido de movimentar o ideal que tem tornado a Cruz Vermelha honrada e 
amada em todas as partes do mundo.

O Cel . P atry  (Comité) apresenta o relatorio do Comité Interna
cional e propõe a creação de uma Sub- Commissão para estudar os proble
mas technicos que este relatorio aborda. (Applausos).
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COMITE' INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA

ACTIVIDADES DAS SOCIEDADES NACIONAES DA CRUZ VERMELHA 
NO QUADRO DAS CONVENÇÕES DE GENEBRA

(Ponto 1 bis da ordem do dia)

I — INTRODUOÇÃO: A origem da Cruz Vermelha.
As Sociedades nacionaes dependem dos 
Governos.
O signal da Cruz Vermelha neutralidade, é 
usado pelos organismos Cruz Vermelha e 
pelos Serviços de Saúde.

II — TAREFA DAS SOCIEDADES 
DA CRUZ VERMELHA: Auxi
liar os Serviços de Saúde ou subs- 
tituil-os fornecendo-lhes

( Médicos
PESSOAL ( Enfermeiros 

( Enfermeiras 
( Auxiliares voluntarias.

( Meios de transportes
MATERIAL ( Medicamentos e ataduras, appare- 

( lhos, etc,

HOSPITAES
III — OBRIGAÇÕES ANNEXAS: Cuidados aos prisioneiros militares.

Cuidados aos detentos civis.
( Prisioneiros

Troca e repatriamento ( civis
( Prisioneiros 
( militares

Creação de uma agencia de informações.
IV — OBRIGAÇÕES SOCIAES: Reeducação dos mutilados

Acção social para com as famílias dos 
combatentes.
Acção social para com as famílias dos que 
cahiram em poder do inimigo.

INTRODUCÇÃO
O Comité Internacional da CRUZ VERMELHA pediu a inclusão na ordem» do 

dia da Conferencia do Rio, do ponto seguinte: A c tiv id a d e s  d a s  S o c ie d a d es  N a c io n a es  
d a  C r u z  V erm e lh a  no Q u a d ro  d a s  C o n v e n ç õ e s  d e  G enebra ; a Cruz Vermelha como 
auxiliar dos serviços de saúde dos exercitos” . O sub-titulo limita o titulo. Si se tra
tasse com effeito das actividades das sociedades nacionaes do quadro das ConveçÕes 
de Genebra, tomadas na sua maior extensão, seria todo o programma desta Confe
rencia e de todas as conferencias passadas, presentes e futuras da Cruz Vermelha 
que seria preciso considerar, porque não se pode conceber a actividade de uma socie
dade nacional fóra do quadro das convenções iníernacionaes.

Pedindo essa inclusão, o C o m ité  Internacional teve em vista a opportunidade de 
insistir sobre esse ponto de que faz questão capital: as relações das Cruzes Verme
lhas e dos serviços de saúde militares. Como definição, a Cruz Vermelha é a auxi
liar dos Serviços de Saúde dos Exercitos. São esses Serviços de Saúde que teem em 
primeiro logar, o direito de se servir da insígnia da Cruz Vermelha em fundo branco. 
As sociedades nacionaes da Cruz Vermelha só tem o beneficio desse mesmo privile
gio porque são auxiliares do Serviço de Saúde. Quando uma sociedade nacional da 
Cruz Vermelha se organiza num paiz e existindo apenas dous ou tres paizes no mun-
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do, que não têm Sociedades da Cruz Vermelha, seu primeiro acto é de se fazer ap- 
provar pelo Governo de seu paiz como auxiliar do Serviço de Saúde Militar.

Pedindo essa inclusão, o C o m ité  Internacional teve em vista a opportunidade de 
insistir sobre esse ponto de que faz questão capital: as relações das Cruzes Verme
lhas e dos serviços de saúde militares. Como definição, a Cruz Vermelha é a auxi
liar dos Serviços de saúde dos exercitas. São esses serviços de saúde que têm em 
primeiro logar, o direito de se servir da insignia da Cruz Vermelha em fundo branco. 
As sociedades nacionaes da Cruz Vermelha só tem o beneficio desse mesmo privile
gio porque são auxiliares do serviço de saúde. Quando uma Sociedade nacional da 
Cruz Vermelha ,se organiza num paiz, e existindo apenas dous ou tres paizes no 
mundo que não têm Sociedades da Cruz Vermelha, seu primeiro acto é de se fazer 
approvar pelo Governo de seu paiz como auxiliar do Serviço de saúde militar. Esse 
ponto de partida é naturalmente fundamentado nos seus estatutos por disposições que 
fixam as relações estabelecidas entre os serviços de saúde militar do paiz interessado 
e a Sociedade da Cruz Vermelha.

Numa publicação feita ha um anno, a C ollecção  d e  te x to s ' re la tiv o s  á  a p p lica- 
ção da  C o n v en ç ã o  d e  G en eb ra , o C o m ité  In tern a c io n a l reuniu todos os textos legis
lativos e os extractos dos estatutos tratando dessas relações. As Sociedades da Cruz 
Vermelha do continente americano têm todas nos seus estatutos clausulas que fixam 
as condições nas quaes essas relações estão estabelecida entre os ministerios compe
tentes: Serviços de saúde dos exercitos de terra, de mar e do ar e a Sociedade Na
cional da Cruz Vermelha.

Mas essas relações não são as mesmas de um paiz a outro.
Na Argentina, por exemplo, js chefes dos, serviços de saúde do exercito e da 

marinha e o presidente do Departamento Nacional de Hygiene são membros natos 
do Conselho de direcção da Cruz Vermelha. No Brasil, as relações entre os Minis
terios da Guerra e da Marinha e a Cruz Vermelha são reguladas por uma Commis- 
são mixta composta de um civil, delegado pela Sociedade e acceito pelos ministros, e 
de dois médicos militares designados pelos ministros. Esses tres commissarios estudam 
todas as questões referentes ao funccionamento da Sociedade e seu preparo para o 
serviço de guerra, e dão parecer sobre todas as questões de ordem geral e scientifica 
no tocante ao papel da Sociedade nessa eventualidade.

A Cruz Vermelha Brasileira não conta, nos seus estatutos, com menos de 27 arti
gos relativos as suas funcções no tempo de guerra e ao seu preparo para o serviço 
de guerra. Cada governo, cada sociedade nacional tem liberdade de regular suas 
relações como entendem. Basta que as convenções intrnacionaes sejam respeitadas 
na sua lettra e no seu espirito. No ponto devista jurídico, as Sociedades Nacionaes 
do continente americano observam, pois, estrictamente as normas fixadas pelas Con
venções. Resta a ver na pratica, se não ha ensinamentos a tirar dos acontecimentos 
recentes. Não se poderia negar, em todo o caso, que a organização dos serviços do 
tempo de guerra necessita um estudo previo e um preparo minucioso desde o tempo 
de paz. O C o m ité  Internacional da Cruz Vermelha está ao dispor das Sociedades na
cionaes para auxilial-as nesse estudo.

II — TAREFAS DAS SOCIEDADES DA CRUZ VERMELHA

Como auxiliares dos serviços de saúde militares,'as Sociedades Nacionaes da Cruz 
Vermelha podem e devem auxiliar os Serviços de saúde militares ou substituil-os caso 
seja preciso — fornecendo-lhes o pessoal, o material, os hospitaes.

PESSOAL.
O pessoal comprehende os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras e os auxiliares 

voluntarios.

MEDIICOS.
As Sociedades Nacionaes de Cruz Vermelha não têm, em geral, difficuldade para 

obter o concurso de médicos; a mór parte destes, desenvolve sua actividade com 
grande interesse e põe toda sua dedicação ao novo serviço. Entre os médicos mem-



bros da Cruz Vermelha, uns seriam automaticamente absorvidos pelos serviços de 
saúde militares como incorporados ou mobilizados; os outros estão livres de qualquer 
obrigação militar, não só porque tenham sido incorporados ou tenham ultrapassado 
a idade de servir, como também, por motivos de saúde, e nestas condições, tenham 
sido dispensados do serviço militar. Devemos considerar que no caso de conflitos 
certo numero destes últimos seria recuperado pelo exercito. Pode-se admittir, entre
tanto, que restaria á disposição da Cruz Vermelha um numero importante de médi
cos que, si já são idosos ou de constituição demasiado fraca para supportar as fa
digas de uma campanha, sãc capazes de fornecer ainda um trabalho util nas forma
ções da retaguarda, particularmente nos hospitaes.

Ha vantagem em designar antecipadamente os empregos e as funcções dos dif
ferentes médicos com os quaes a Cruz Vermelha poderia contar. Para essa designa
ção, é indispensável ter em conta as capacidades e as especializações pessoaes. Esse 
principio é de tal modo evidente que parece ridiculo enuncial-o entretanto, é mister 
lembral-o.

Assim, cada medico alistado na Cruz Vermelha deveria já em tempo de paz 
saber aonde deverá se dirigir e qual será sua obrigação. Elle poderá assim prepa
rar-se, tomar contacto com seus collaboradores, vigiar e estimular a instrucção tech- 
nica dos enfermeiros e enfermeiras que são designados para ajudal-o.

Uma organização bem preparada é necessária ao bom andamento de um serviço, 
mas deve ter ainda vantagem psychologica. Não resta duvida que o medico cioso 
do seu papel, sentir-se-á responsável por elle e ao mesmo tempo interessar-se-á e 
preparar-se-á para o desempenho do melhor modo possível.

Quanto á 2.a cathegoria de médicos, isto é, os que fazem parte do Serviço de 
Saúde do Exercito ou faziam parte delle no caso de conflictos, seu papel é também 
muito importante na actividade da Cruz Vermelha. Elles serão utilmente empregados 
em todos os trabalhos preparatorios. Sua educação militar faz que elles sejam desig
nados particularmente para a organização dos serviços voluntarios e para a instrucção 
do pessoal de enfermeiros e enfermeiras. Melhor que outros em geral, elles sabem 
de que modo devem ser tratados 0,3 feridos e doentes militares dos quaes, compre- 
hendem a mentalidade particular. Melhor que outros também elles saberão imprimir 
ao pessoal uma disciplina muitas difficil de obter boas formações da retaguarda 
e entretanto indispensável.

Assim no tempo de paz todos os médicos são uteis á Cruz Vermelha, cada um 
devendo estar preparado para preencher uma tarefa determinada nô caso em que a 
nação entrasse em guerra. Insistimos ainda uma vez para que as Sociedades nacio- 
naes da Cruz Vermelha se dêm ao trabalho antecipadamente, da organização de seus 
serviços para que cada um saiba o que terá de fazer.

ENFERMEIROS.
O pessoal masculino com o qual as Sociedades nacionaes poderão contar^ como 

enfermeiros no tempo de guerra, limitar-se-á na mór parte dos casos aos mobilisados 
dos serviços auxiliares que o exercito porá a disposição da Cruz Vermelha.

Não se deve desconhecer, entretanto, o papel muito importante que podem ser 
chamados os samaritanos a desempenhar ou os “camilleros” que as Sociedades nacio
naes terão formado e que o exercito não reclamaria para eile proprio.

Certos Estados concedem subsidios ás escolas de enfermeiras e aos cursos de en
fermeiros dirigidos ou reconhecidos pelas Cruzes Vermelhas, com a condição desses 
enfermeiros e enfermeiras se comprometterem a responder ás ordens de mobilisação que 
lhes possam ser dirigidas pelo Serviço de Saúde dependente desses governos. Esses 
governos exercem então pelo intermedio de seu serviço de saúde um controle sobre a 
instrucção dos enfermeiros e enfermeiras dos quaes poderiam necessitar. E tal Sys
tems o adoptado na Suissa e podemos dizer, com conhecimento de causa, que elle 
satisfaz ás duas partes: escolas de enfermeiras e Serviço de Saúde.

ENFERMEIRAS.
As Sociedades nacionaes da Cruz Vermelha não devem empregar senão as me
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lhore-s enfermeiras do paiz. Precisam elevar constante e progressivamente o nivel 
do nursing , desenvolvendo a instrucção profissional e as qualidades moraes de suas 
enfermeiras. Devem, emfim proporcionar uma formação profissional completa, cujo 
programma de estudos inspirar-se-á na proposta do Conselho Internacional das en
fermeiras completado por alguns cursos. (Ver sobre esse assumpto o relatório apre- 
sentado na Conferencia Internacional da Cruz Vermelha, em Tokio, documento n.° 18). 
A formação não é tudo, é preciso poder contar igualmente com a dedicação, as qua
lidades moraes e a disciplina.

AUXILIARES VOLUNTARIAS.
O que caracteriza as auxiliares voluntarias é que ellas não são profissionaes, 

sendo assim auxiliares temperarias. O relatorio de Tokio precitado define sua for
mação theorica. Quanto á pratica, pouco valem os estágios observados em estabele
cimentos hospitalares e exercícios práticos por equ ipes da Cruz Vermelha.

As auxiliares voluntarias prestam preciosos serviços não sómente junto aos fe
ridos e doentes, mas também nos escriptorios, vestuarios, officinas, laboratorios, etc.

Para fazer uma bõa auxiliar-voluntaria é preciso antes de tudo bôa saúde, dedi
cação e tal qual as enfermeiras: — qualidades moraes e disciplina.

Para que uma mobiilsação rapida do pessoal sanitario possa fazer-se em tempo 
de guerra, importa que o C o m ité  Central e os C o m ités regionaes tenham um con
trole exacto e constantemente em dia de todo o pessoal disponível. A questão do 
alistamento e do registro do pessoal sanitario foi estudado num relatorio publicado 
em maio de 1932 em V e rs  la sa n té  com o titulo: E n rô lem en t d e s  in firm ières e t  d e s  
au x ilia ires  vo lo n ta ire s d e  la C ro ix  R o u g e . Alistamento das enfermeiras e das auxi
liares voluntarias da Cruz Vermelha. (L. Odier) .

O MATERIAL.
O material é elemento importantíssimo no preparo da Cruz Vermelha. Pode di- 

vidir-se esse material em 7 cathegorias:
A) Meio.s de transportes, trens, navios, aviões, autos, caminhões, artolas, car- 

carroças, padiolas, side-car, etc.
B) Moveis e immoveis (camas e seus pertences, colchões utensilios de cozi

nha etc.) .
C) Instrumentos de cirurgia.
D) Material de curativo e de esterilização.
E) Soro, vaccina, desinfectantes, remedios.
F) Laboratorio de analyses.
G) Raios X.
Os meios de transporte devem merecer particularmente a attenção das Socieda

des nacionaes. Si muitas, dentre ellas, taes como as Cruzes Vermelhas de Costa 
Rica e de Guatemala possuem auto ambulancias, é naturalmente em numero dema
siado restricto para que tal material possa ser de grande utilidade em tempo de 
crises.

O que é preciso prever é a improvização, a utilização dos vehículos de requi
sição, a adaptação dos trens, dos navios, dos autos, dos aviões, das carroças.

Os aviões sanitarios bolivianos, os navios hospitaes paraguayos, são exemplos 
typicos dessa adaptação. Ha quasi 10 annos, a Commissão Internacional de estan
dardização do material sanitario de Genebra, estuda minuciosamente todas essas 
questões e as collecções do Instituto de material sanitario que ella reuniu e os con
cursos que ella organiza periodicamente, permittem fazer uteis comparaçõss entre os 
apparelhos dos differentes paizes.

E' o que comprehendeu perfeitamente, em particular, a missão brasileira de estu
dos que veio da Eurooa o anno passado. O C o m ité  Internacional que teve o prazer 
de receber o Tenente ' Coronel DR. CARLOS EUGENIO GUIMARÃES e o Com
mandante FLORENCIO DE ABREU PEREIRA, sentiu-se feliz em lhes fazer nessa 
occasião offerta das collecções' do Instituto.

Ura dos problemas mais difficeis de resolver, tratando-se do material, é o do 
aprovisionamento em material de curativo, instrumentos de cirurgia, soros, vaccinas,
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desinfectantes, remedios, apparelhos sanitarios. Muitos productos se estragam e não- 
podem ser armazenados por muito tempo. E' digna de applausos a Cruz Vermelha 
Chilena que, no fim do primeiro anno, mandou uma escolha muito judiciosa de mate
rial sanitario ás Cruzes Vermelhas da Bolívia e do Paraguay com o resultante de 
Um appello dirigido ás Sociedades irmãs, da America Latina .

OS HOSPITAES.
Não ha quasi Sociedade nacional da Cruz Vermelha que não tenha seu hospital 

modelo, as mais das vezes, na séde de seu C o m ité  Central, com dispensarios, escola 
de enfermeiras, etc. Não é pois necessário insistir sobre esse facto. Mas o que im
porta, é não perder de vista, que o tempo de crise é preciso multiplicar por 10 ou 
por 100 aquillo que foi concedido no tempo de paz como unidade. Em certos casos, 
a organização de um hospital rapidamente installado sob barracas ou tendas, pode 
prestar relevantes serviços. O C o m ité  Internacional da Cruz Vermelha faz empenho 
em prestar testemunhe de sua admiração pela Cruz Vermelha Colombiana, que ha 
tres annos, quando os acontecimentos pareciam dever arrastar a Colombia num con
flicto armado, soube reunir quantias importantes e collaborar com estabelecimento de 
hospitaes nas proximidades da fronteira e construir embarcações que deviam permit- 
tir servir os hospitaes por via fluvial. Depois que qualquer perigo de guerra foi 
afastado, os hospitaes e embarcações construidas pela Cruz Vermelha foram entre
gues ao serviço de saúde do exercito. Além disso, com as importancias recolhidas, 
foi decidido em Florencia um hospital civil e militar que será administrado pela Cruz 
Vermelha.

III — TAREFAS ANNEXAS.
O C o m ité  Internacional ficou admirado de ver que a questão dos prisioneiros de 

guerra não tinha chamado a attenção das Sociedades nacionaes da Cruz Vermelha no 
conflito do Chaco. E' uma organização totalmente distincta da Cruz Vermelha e do 
Rotary Club que se occupa dos cuidados aos prisioneiros, a distribuição de vestuário, 
de generös alimenticios e de dinheiro e numa medida limitada, das visitas de acam
pamentos .

O C o m ité  Internacional foi feliz em homenagear-os serviços inestimáveis pres
tados pela instituição do Rotary Club nessa circumstancia.

Doutro lado, o referido C o m ité  viu que as Sociedades nacionaes da Cruz Verme 
lha dos paizes acima alludidos, se esforçaram vivamente para secundar os serviços 
de saúde respectivos no tocante ao seu primeiro dever: o cuidado aos soldados feri
dos que é muito comprehensivel, tenham ellas deixado a outras dedicações pelo inte
resse de completar sua obra. Não fica menos claro, porém, que a questão dos prisio
neiros de guerra, a troca de feridos e doentes, a libertação do pessoal de saúde captu- 
lado, deveriam estar inscriptos entre os deveres das Sociedades Nacionaes de Cruz 
Vermelha em caso de conflito. Si a questão dos prisioneiros de guerra deu um passo 
enorme desde o ultimo conflito mundial, graças á convenção de Julho de 1929, que 
foi denominada “Codigo dos prisioneiros de guerra, seja peranttido lembrar aqui 
que a idéa de fazer-se dos soccorros aos prisioneiros de guerra como um dos deve
res da Cruz Vermelha, foi definido no continente americano na IX Conferencia interna
cional da Cruz Vermelha, realisada em Washington, em 1912.

Não ha sómente os prisioneiros militares; ha ainda os civis no territorio inimigo 
ou occupado pelo inimigo, e o C o m ité  internacional, que dedicou attenção muito parti
cular nessa questão, tem o prazer de poder annunciar que o Governo suisso espera 
num periodo muito próximo, a reunião de uma conferencia diplomática, para o esta
belecimento de uma terceira convenção que completará as duas Convenções de 1929 
e regulará a sorte dos civis sobre o territorio occupado pelo inimigo.

CREAÇÃO DE UMA AGENCIA DE INFORMAÇÕES

A Cruz Vermelha deveria prover a creação de uma agencia desse genero na 
medida em que o ministerio competente lhe pedisse para encarregar-se disso, ou, mes-
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mo tomar a iniciativa com >a sanção das autoridades. O C o m ité  Internacional 
promptifica-se communicar as suas experiencias nesse particular ás Sociedades naci» 
naes que lhe fizerem esse pedido.

IV — COMPROMISSOS SOCIAES.
Emfim o período de guerra e o ap ó s gu erra , cream toda especie de deveres para 

com as familias dos combatentes e depois da mobilização para com os mutilados e os 
aleij ados.

A Cruz Vermelha deve desobrigar-se de differentes deveres sociaes para com 
os mobilizados e sua família, ou velar para que essa obra seja cumprida.

Durante as hostilidades, ella deve proporcionar auxilio aos soldados que o ne
cessitam, dando-lhes o sub-vestuario necessário que o exercito não fornece. Muitas 
vezes também uma família encontra-se na miséria pelo facto de que seu chefe e único 
arrimo partiu para cumprir o seu dever militar; é preciso assim occupar-se delia.

Depois das hostilidades resta ainda uma obra importante a cumprir para com 
os grandes feridos ou doentes de guerra cuja enfermidade, total ou parcial, acarreta 
incapacidade de trabalho mais ou menos completa. Os mutilados, os cegos, os de
mentes, os tuberculosos, os antigos soldados atacados de moléstias incuráveis, diversas 
contrahidas no fro n t, têm direito a toda a solicitude da Cruz Vermelha. Uns deverão 
ser collocados em hospitaes e em aulas, outros poderão ficar em família ou pensão, 
sob vigilância. Outros ainda deverão ser fortificados ou reeducados, readaptados para 
ajuda-los a retornar uma vida mais ou menos normal e poder em tudo ou em parte 
prover ás suas necessidades.

Nossos collegas do Canadá e dos Estados Unidos poderiam fornecer-nos informa
ções sobre essa actividade social da Cruz Vermelha. Existe justamente no Canadá 
um asylo de alienados para antigos combatentes, casas de convalescença visitas á 
domicilio.

Além disso saráos recreativos são organizados ali. Nos Estados Unidos existem 
numerosos estabelecimentos hospitalares que são utilizados conjunctamente para os 
antigos feridos de guerra e para os soldados do exercito activo.

Sabemos que essa actividade está muito desenvolvida naquelles paizes e si não 
invocamos mais cedo seu testemunho, era unicamente para não multiplicar nossas cita
ções de duas sociedades nacionaes que dão por toda parte e sempre o melhor 
exemplo.

O S r . M ascias  (Argentina) e o Gal. Ostornol (Chile) propõem 
que qualquer delegado a quem o assumpto interesse possa inscrever-se 
nessa Sub-Commissão. (Applausos),

O Gal Tourinho (Presidente) encerra a sessão ás 12 horas convo
cando para ás 15 horas a continuação da sessão plenaria para apresenta
ção dos relatórios geraes das Sociedades Nacionaes.

Continuação da sessão plenaria.
16 de setembro de 1935 — ás 15 horas.

O Sr. Presidente declara aberta a sessão e, referindo-se a Sessão 
realizada pela manhã agradece as homenagens prestadas á memória de
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Anna Nery, padroeira das enfermeiras no Brasil e annuncia que vae dar 
a palavra aos srs. delegados para a apreciação dos relatórios das So
ciedades Nacionaes, de accordo com a Ordem do Dia.

A r g en g in a  — Dr. Trancoso faz a apresentação da memória da 
C ruz  V e r m e l h a  A r g e n t in a  e diz: Srs. Delegados. A  delegação A r 
gentina presente á esta Conferencia, acompanhou a de Washington e com 
vivo interesse e enthusiasmo acompanha a actual, realisada aqui no Rio 
de Janeiro, a Ia que reclama as vossas actividades, e que por isso mesmo 
desperta toda a nossa sympathia e interesse.

B olívia  — Dr. Juan Balcázar, refere-se á memória apresentada 
pela C ruz V e r m e l h a  de seu paiz, dizendo mais:

S rs. Delegados:
E ’ a 2a C onferencia Pan-A m ericana a que com parece a  Cruz V er

m e l h a  B o l iv ia n a .
Os seus delegados estão aqui promptos á responder á todas as per

guntas e á dar os esclarecimentos desejados.
Foi no ambiente da guerra do Chaco, que a Cruz V er m e l h a  B o

l iv ia n a  demonstrou o seu real valor. Applaudiu-a a commoção popular. 
Secundaram-a o povo, o governo a nação inteira.

A h is to ria  da C ruz V e r m e l h a  B o liv ia n a , é talvez a  m ais m o
desta, cm com paração  a  dos ou tro s  paizes.

Fez-se de nada, criada pelas necessidades da guerra.
Improvisaram-se vehiculos, enfermeiras, emfim, tudo para atten- 

der aos feridos.
O  seu  sym bolo d esp erta  no paiz in te iro , respeito  e g ra tid ão .

Hoje terminada a guerra, ella será a collaboradora, material e mo
ral, do seu paiz que tantas calamidades soffreu.

B r a sil  — Dr. Ruy Pinheiro Guimarães fazendo a apresentação da 
memória da C ruz  V e r m e l h a  B r a s il e ir a , disse:

Srs. Delegados.
Como a maioria dos Srs. Delegados falia o hespanhol, vou eu tam

bém dirigir-me nesta lingua, aos illustres presentes.
Cabe dizer-me, como Delegado Brasileiro, que todas as memórias 

relativas á Cruz  V e r m e l h a  Br a sil e ir a , estão na Secretaria, e que Srs. 
Delegados podem reccorrer á ellas, para qualquer informação, ou com- 
mentario, que lhes fôr necessário.

C h il e  — Dr. J . Eduardo Ostornol faz a apresentação da memó
ria da C ruz V e r m e l h a  C h il e n a  e assim termina:
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Srs. Delegados.
A Cruz V e r m e l h a  C h il e n a  desde 1934 alcançou o maior brilho.
Sua actividade é assombrosa, seu material admiravel.
A sua acção bemfazeja, estende-se á todas as camadas sociaes, de

dicando-se porém d’um modo especial á criança e á mulher.
A questão que muito interesse desperta e muitos cuidados merece, 

é o serviço dentário; abriram-se clinicas dentarias, que facilitam as clas
ses mais pobres o tratamento dos dentes, tão pouco cuidados em geral.

Colombia  — Dr. Tulio Arongo Perez.
Srs. Delegados.

O m inucioso rela to rio  da Cruz V e r m e l h a  Co lo m b ia n a , responde- 
d e rá  á  todas as perg u n tas  que in teressam  o assum pto .

A Cruz V e r m e l h a  C o lo m b ia n a , tem se esforçado quanto pos
sível para beneficiar o povo.

Dedicou-se d'um modo especial á serviços prestados á domicilio, 
inaugurando visitas domiciliares. Criou refugio material, restaurante ma
ternal, dormitorio para crianças desamparadas.

Ampara sempre com carinho as mulheres e as crianças.
O amor e a nobreza dominam todos os seus actos.

C osta-R ica  — Dr. Ernesto Queiroz Aguilar faz referencias as 
actividades da C ruz V er m e l h a  de C osta R ic a  nos seguintes termos:

Srs. Delegados.
O relatorio entregue na Secretaria, reproduzirá melhor, o esforço 

da Cruz V e r m e l h a  de Costa R ic a .
Limito-me a dizer, que empregamos todos os esforços para defen

der a nossa população de doenças e garantir-lhe a saude.
Esperamos que terminados os conflictos internos, todos concorrerão 

para o bem physico e moral da nação.

C ltba — Dr. José Manuel Carbonell.
S rs. Delegados.
Delegado pelo Presidente da Cruz V e r m e l h a  Cu b a n a , venho sau- 

dal-os num fraternal: Salve!
No relatorio entregue á Secretaria, encontrarão todos os detalhes 

sobre a Cruz V e r m e l h a  C u b a n a .
Direi apenas que ella chegou actualmente ao seu apogeu de trabalho 

e esforço.
Preparou um optimo corpo de enfermeiros, que ajudam immensa- 

mente a sua tarefa.
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E quador — D r. Manuel Elicio Flor.
Srs. Delegados.
O Sr. Delegado do Equador só chegou hoje de manhã, e por isso 

só agora começou o trabalho do relatorio. Esta noite terminará, e ama
nhã apresentará o relatorio da Cruz  V e r m e l h a  do E quador .

Devo trazer ao conhecimento do illustre auditorio, que a Cruz Ver
melha Equatoriana, está recentemente fundada.

Tem poucos annos de actividade mas tem podido acudir com ef- 
ficiencia em varios casos.

Por exemplo: Na occasião do ultimo terremoto favoreceu com seus 
cuidados á milhares de victimas.

Neste paiz vulcânico, ha também outras calamidades: As enchen
tes. Nessas occasiões também, a Cruz Vermelha Equatoriana, não poupa 
esforços, ajudando quanto póde.

Criou varias instituições, como: A gotta de leite, o serviço gratui
to de consultorios, etc.

Porém seu cuidado principal merece a criança. Salvar a criança 
è salvar o paiz.

E stados U nidos — M r. Gustavus D. Pope.
Srs. Delegados.
A Cruz Vermelha Nacional Americana apresenta breves relatórios 

sobre as actividades que mais se relacionam com os assumptos desta Confe
rencia, sob os seguintes títulos:

1) — Levantamento de fundos e arrolamento de socios
2) — Enfermeiras
3) — Enfermeiras de Saude Publica
4) — Hygiene domestica e cuidados aos enfermos
5) — Dietética a alimentação
6) — Primeiros soccorros e salvamento de vidas
7) —  Cruz Vermelha Juvenil.
Copias desses relatórios serão distribuidos aos Congressistas.
Quanto aos serviços de soccorros, o memorándum apresentado á 

Conferencia pela Liga das Sociedades da Cruz V e r m e l h a  é tão com
pleto que não convém fazer outro, mas em vez, apresentamos acompa
nhando este relatorio um folheto: “quando o Desastre chega” que con
tém  os dados essenciaes sobre os processos Norte Americanos actualm ente 
usados para soccorros e sinistrados.

Comprehendendo que muitas sociedades apresentarão relatórios, fi
zemos esforços para darmos um apanhado breve contendo apenas os prin-
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cipios íundamentaes e os methodos dos diversos serviços em vez de tima 
estatística dos serviços prestados.

O Relatorio annual da Cruz Vermelha Nacional Americana refe
rente ao anno findo em 30 de Junho de 1935, será publicado em Setembro 
e um numero do mesmo relatorio ou qualquer outro folheto ou publicação 
desta Sociedade será enviado a qualquer delegado ou Sociedade que o so
licite .

G u a t em a la  ·— Dr. Manuel Arroyo.
Srs. Delegados.
Para não cançar o auditorio, abstenho-me de discursar e limitó

me a entregar o relatorio da Cruz Vermelha Guatemalense.

M exico  —  Embaixador Alfonso Reyes.
Srs. Delegados.
Entrego a essa Assembléa, os seguintes documentos, com que a 

“ Cruz Roja Mexicana” contribue para os trabalhos da Conferencia:
1·° — A Associação Mexicana da Cruz Vermelha. Daidos Geraes 

sobre sua organisação e funccionamento, por Don Alejan
dro Quijano, Presidente da Associação.

2·° ·— Actividades do Hospital Central da Associação Mexicana de 
Cruz Vermelha, por Don Alfonso Diáz Infante, Director 
do Hospital.

3. ° — Album photographico de alguns casos, annexos ao documen
to anterior.

4. ° — Actividades do Comité Auxiliar da Associação Mexicana
de Cruz Vermelha, pelas Sras. Da. Conception Sierra de 
Lanz Duret e Da. Josefina Núñez de Colin, Presidente e 
Secretario do respectivo Comité Auxiliar de Senhoras.

5. ° — Escola Clinica de Enfermeiras da Associação Mexicana de
Cruz Vermelha, pelo seu Director, D r. A . Diáz Infante.

6. ° —· Relatorio Geral dos trabalhos da Cruz Vermelha da Moci
dade Mexicana, pelo seu Presidente D r. Alfonso Priani e 
pela Sra. D. Maria de Jesus Sierra de Barros, Delegada 
permanente da Secretaria de Educação Publica do Mexico.

7. ° — Relatorio Geral da Chefatura Geral das Ambulancias da
Associação Mexicana da Cruz Vermelha, 1935, pelo seu 
Chefe de serviço, Dr. Alfonso Priani.
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P eru’ — Dr. Guillermo Fernandez Davila.
Srs. Delegados.
Apresentei na Secretaria o relatorio da Cruz Vermelha Peruana.
Se houve na vida delia uma phase de apathia, o esforço e o traba

lho actual venceram-a completamente.
E ’ com especial carinho que ella se dedica á infancia escolar, vendo 

nella a base da raça peruana.
A campanha em pról da hygiene é o seu continuo esforço, aliás 

coroado com grande éxito.

São S alvador — M r. Ernest J . Swift.
Srs. Delegados.
A Cruz Vermelha de São Salvador pediu-me para apresentar seus 

cumprimentos e melhores votos pelo éxito desta Conferencia.
A Cruz Vermelha de São Salvador é pequena e dispõe de parcos re

cursos, mas anima-a a melhor vontade de bem servir ao seu povo.
Presentemente está trabalhando para a prophylaxia da Tuberculose 

e fazendo uma campanha anti-malarica.
A Cruz Vermelha de São Salvador é uma pequena sociedade. Posso 

assegurar que na Republica de São Salvador os ideaes da Cruz Vermelha 
prosperam.

U ruguay  —  Dr. Eduardo Daniel Arteaga.
Srs. Delegados.
O relatorio entregue na Secretaria esclarecerá todas as duvidas e 

dará todas as informações que possam interessar aos Srs. Congressistas.

V e n ezu ela  —  Dr. Alberto Urbaneja.
Srs. Delegados.
A Cruz Vermelha Venezuellana orgulha-se de ter os seus represen

tantes nesta Conferencia.
O minucioso relatorio entregue na Secretaria, traz todos os dados.
Direi apenas, que a Cruz Vermelha Venezuellana, goza do franco 

apoio de todas as classes sociaes.
Entre as suas actividades, destacam-se as referentes á protecção á 

infancia e á maternidade.

O Gal. Dr. Eduardo Ostornal. (Chile) convida os srs. delegados



para assistirem a um film sobre a Cruz Vermelha Chilena pedindo a meza 
que designe o dia, hora e local para essa exhibição.

O Presidente declara que tem o maior prazer em satisfazer opportu- 
hamente o pedido do delegado do Chile e consulta se algum delegado deseja 
ainda fazer uso da palavra. Não havendo ninguém se manifestando, o sr. 
Presidente annuncia para o dia seguinte as 9,30 horas, reunião das Com- 
missões para eleição dos Presidentes, Vice-Presidéntes, Relatores e apresen
tação das memórias e, depois disso, declara encerrada a sessão.
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Recepção dos delegados pelo Exmo. Sr. Presidente da Republica no Palacio do Governo



III

Reuniões das Commisões
A IIIa Conferencia Pan-Americana da Cruz V e r m e l h a , reuniu-se 

em 17 de Setembro, ás 9 V2 horas da manhã, numa das salas do edificio da 
séde central da C ruz V e r m e l h a  B r a sileir a , para reunião das differen
tes commissões e escolha dos respectivos presidentes, vice-presidentes, re
latores e secretarios.

Ficaram assim organizadas as mezas das 4 commissões :

1. “ COMMISSÃO
THEMA

Organização e desenvolvimento das Sociedades Nacionaès da Cruz 
Vermelha.

Actividades das Sociedades da Crus Vermelha no quadro das Con
venções de Genebra. Collaboração das Sociedades Nacionaès da Cruz Ver
melha com as Instituições de objectivos similares. Adaptação do Program
ma Geral da Cruz Vermelha em tempo de paz e ás condições particidares 
das Nações Americanas.

Presidente — Gal. Julio R . Garino, Presidente da Cruz Vermelha 
Argentina.

Vice-Presidente — Sta. Orfilia Solari, vice-presidente da Cruz 
Vermelha do Uruguay.

Relatores — Sr. Carlos R . Trancoso, Director Geral da Cruz 
Vermelha Argentina, Dr. Manoel Cezar de Góes Monteiro, Secretario Ge
ral da Cruz Vermelha Brasileira.

Secretario — Dr. Antonio R . Larrosa, Scretario geral adjunto da 
Liga das Sociedades da Cruz Vermelha.

2. a COMMISSÃO
THEMA

Soccorros em casos de accidentes e de catastrophes
Presidente —- Dr. Ernesto Queiroz Aguilar, presidente da Cruz 

Vermelha Cortarricense.
Vice-Presidente — Sr. Gustavus D . Pope, membro do Comité Di

rector da Cruz Vermelha dos Estados Unidos.
Relator — Engenheiro Alberto R . Mascias, membro do Comité Exe

cutivo da Cruz Vermelha Argentina.



Secretario — Sr. Ernest J . Swift, Secretario Geral da Liga das 
Sociedades da Cruz Vermelha.

3.a COMMISSÃO
T H E M A

Hygiene, assistência e enfermeiras

Presidente ·—· General Dr. J . Eduardo Ostornol, vice-presidente da 
Cruz Vermelha Chilena.

Vice-Presidente — Dr. Guillermo Fernandez Davila, Secretario Ge- 
ral da Cruz Vermelha Peruana; Dr. Carlos Eugenio Guimarães, thesou- 
reiro da Cruz Vermelha Brasileira e a Senhorita Clara D. Noyes, directo
ra da secção das enfermeiras da Cruz Vermelha Americana.

Relatores — Dr. Arthur Luiz Augusto de Alcántara, procurador da 
Cruz Vermelha Brasileira; Dr. Juan Manuel Balcázar, Secretario Geral da 
Cruz Vermelha Boliviana; Dr. Roberto L. Repetto, director da Escola de 
Samaritanas da Cruz Vermelha Argentina e a Senhorita Bertha Urrutia 
Prieto, Presidente da Cruz Vermelha das Mulheres do Chile.

Secretario —Dr. Rene Sand, conselheiro technico da Liga das So
ciedades da Cruz Vermelha.

4-a COMMISSAO
THEMA

Cruz Vermelha Juvenil

Presidente ■— Dr. Antonio Carneiro Leão, director geral do ensino 
no Brasil.

Vice-Presidente — Dr. Thomaz W . Gosling, director da Cruz Ver
melha Juvenil e da Cruz Vermelha Americana.

Relatores — Prof. Julio Picarei, secretario geral da Cruz Ver
melha Argentina e a Senhorita Alice Sarthou, secretaria Geral da Secção 
Juvenil da Cruz Vermelha Brasileira.

Secretario — Sr. Visconde de Rougé, secretario Geral adjunto da 
Liga das Sociedades da Cruz Vermelha.

O thema sobre “Actividades das Sociedades Nacionaes no Quadro 
das Convenções de Genebra” foi entregue ao estudo de urna Sub-Commis- 
são presidida pelo Cel. Georges Patry, vice-presidente do Comité Interna
cional .
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Trabalhos apresentados ás Commissões:
Foram numerosos os trabalhos submettidos aos estudos das d iffe ren -
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tes commissões e distribuidos de accórdo com os respectivos assumptos como 
se deprehende da relação abaixo:

RELAÇÃO DAS THESES ENTREGUES POR OCCASIÃO 
DA 111.a CONFERENCIA PAN- AMERICANA

N .

1

2
3

4
5
6

7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19
20

21
22

E sp e c ie A u to r

Resoluciones de la Primera, segunda confe
rencia Pan-Americana de la Cruz Roja Bue
nos Aires 25 de noviembre — de diciembre 
bre 1923) ..........................................................
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As Commissões e a Sub-Commissão se reuniram ainda nos dias 19 
€ 20 para os seus trabalhos tendo, depois de discutidas as theses, os respe
ctivos relatórios, apresentado as conclusões que serviram de base para as re
soluções da Conferencia.

-



Recepção dos delegados pelo Exmo. Sr. Ministro das Relações Exteriores no Palacio Itamaraty.



IV
Sessão Geral consagrada á acção de 

Soccorros das Sociedades de Cruz 
Vermelha, em casos de accidentes e 

catastrophes.
Quarta feira, 18 de Setembro de 1935.

10 horas.

Local — Amphitheatro da séde da Cruz Vermelha Brasileira.
Presidente — Mr. Gustavus D. Pope.
Ao abrir a sessão enalteceu a importancia dos assumptos que iam 

ser debatidos, fazendo referencias elogiosas aos oradores que iam ser ou
vidos, dando em seguida a palavra ao Visconde B . de Rougé para relatar 
o thema “ A  Cruz Vermelha e os Soccorros”.

O Visconde de Rougé — Sub-Secretario Geral da Liga das So
ciedades de Cruz Vermelha, discorreu com brilho e clareza sobre 0 thema 
acima, tendo dito, em resumo, o que se segue:

Desde a sua fundação, a Cruz Vermelha considera o soccorro ás victimas de 
calamidades naturaes um ponto essencial de sua tarefa. O artigo final da Confe
rencia Diplomática reunida em 1906 para reformar a Convenção de Genebra recom- 
menda aos governos que dêm ás respectivas sociedades nacionaes toda a sorte de 
facilidades para as suas operações de soccorros. Nada mais justo. Se a Cruz Ver
melha em tempo de guerra é o instrumento de allivio para as victimas da luta entre 
homens é razoavei que. em tempo de paz, tenha ella o mesmo encargo, na luta cons
tante entre o homem e a natureza. Aliás, a tradição e a opinião publica encarre
garam-se por toda a parte, de fixar esse benemérito dever que as sociedades nacio
naes desempenham hoje, quer como agente dcs governos, quer como reforço auxiliar, 
quer ainda em conjuncção com organizações privadas.

Para a efficacia e presteza dos soccorros, cada Cruz Vermelha terá toda a van
tagem em crear uma organização permanente, em vista da preparação para os casos 
de emergencia. Deve-se ter em vista principalmente o seguinte: toda calamidade pu
blica, obriga immediatamente quatro providencias primordiaes, o abrigo, os alimentos, 
a vestimenta e os soccorros médicos. Por outro lado. verifica-se em geral a paraly- 
zação da vida social económica e administrativa da região attingida. Praticamente, 
onde quer que se manifeste a calamidade, essas circumstancias sempre se repetem. 
A acção e o preparo dos soccorros podem, portanto, obedecer sempre e em toda 
a parte os mesmos principios.

Evidentemente, por motivos económicos, é impossível ás sociedades nacionaes man
terem um ' stock" permanente para prover ás necessidades que acabamos de enume
rar. Mas os especialistas na materia devem prevenir os meios pelos quaes se pode-
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rão rapidamente reunir esses “stocks”, e estudar os meios de transporte do material 
necessário, de modo que os soccorros cheguem a seu fim num mínimo prazo.

As experiencias dos últimos quinze annos mostram no caso da calamidade ul
trapassar os limites de acção de uma sociedade nacional, um appello deve ser diri
gido ás congeneres, por intermedio do Comité Internacional, ou da Liga da Cruz 
Vermelha. boi por occasião do terremoto do Beluchistan, era junho deste anno, que 
se fez o ultimo appello desse genero. Numerosas sociedades nacionaes responderam 
prompta e generosamente.

A organização permanente de soccorros é normalmente dirigida por um comité# 
centra!, cujo presidente pode ser o presidente da Cruz Vermelha Nacional. Os mem
bros do com ité  devem de um modo geral, representar todas as classes, do ponto de 
vista social, administrativo, político, 'científico, religioso, etc. Mas é sobretudo ne
cessário que technicamente elle esteja apparelhado para preencher os quatro fins pri- 
mordiaes: o abrigo, os víveres, a indumentaria e os soccorros médicos. Um plano 
deve ser elaborado para orientar a acção nos casos de emergencia, para estabelecer 
que o c o m ité  se reúna automaticamente á primeira noticia de uma calamidade, e para 
fixar o trabalho de cada um.

São evidentes as vantagens de tal organização, tanto pela sua efficiencia, como 
pela economia de vidas e dinheiro que ella trará.

O conferencista allude á bella Exposição da Cruz Vermelha Brasileira no Edi
ficio Rex, e refere-se especialmente a um quadro em que sinistrados imploram soc- 
corro, e aviões marcados da Cruz Vermelha, voam em seu auxilio. Uma legenda 
indica que em 1922 sete sociedades nacionaes lançaram o appello a suas congéneres, 
e quinze attenderam a esses appellos. Em 1933 foram lançados apenas dois appellos, 
mas estes foram attendidos por nada menos de 35 sociedades.

Esses dois graphicos mostram dois factos interessantes: o primeiro é o desenvol
vimento notável do espirito de solidariedade internacional entre as differentes socie
dades nacionaes da Cruz Vermelha. Quanto ao segundo, as estatísticas revelam o 
mesmo numero de calamidades em 22 e em 23 — o segundo facto, portanto, revela 
o progresso e a pujança das sociedades nacionaes que hoje precisam muito menos 
que antes recorrer á solidariedade internacional.

Em seu secretariado em Paris, a Liga da Cruz Vermelha possue uma secção
perfeitamente apparelhada para fornecer ás sociedades nacionaes todas as indicações
necessárias á organização de um serviço nos moldes descriptos summariamente no
resumo que vimos fazendo. O secretariado da Liga faz a todos um vivo appello para
que se utilizem daquelle serviço para qualquer informação, ou quaesquer investiga
ções que venham a facilitar a tarefa de cada um.

A Liga considera de seu dever auxiliar a nobre actividade da Cruz Vermelha 
em tempo de paz.

O seu secretariado, termina o visconde de Rougé, se sentirá feliz sempre que 
pude trazer a essa grande obra o seu mais esforçado concurso (Palmas) .

C orone l D raud t; Vice-Presidente do Comité Executivo da União Internacional de 
Soccorros.

A UNIÃO INTERNACIONAL DE SOCCORROS

Senhor Presidente,
Minhas Senhoras,

Meus Senhores.

O Sr. Senador Ciraolo, Presidente do Comité Executivo da União Internacional 
de Soccorros, encarregou-me de representar hoje perante^ a III.* Conferencia Paname
ricana de Cruz Vermelha aquella importante organisação.
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Todas as Sociedades nacionaes da Cruz Vermelha foram informadas da creação 
e do desenvolvimento da União Internacional de Soccorros que teve origem a prin
cipio no espirito e coração do Senador Ciraolo, então Presidente da Cruz Vermelha 
Italiana, e que recebeu a consagração em urna conferencia diplomática em 1927. A 
convenção e os estatutos elaborados por essa conferencia formaram a carta cons
titucional desta união de governos destinada, diz a Convenção, “a fornecer ás po
pulações sinistradas por occasião de calamidades cuja gravidade excepcional exceda 
os recursos do povo attingido, os primeiros soccorros, e a reunir para esse fim as 
dadivas, recursos e concursos de teda especie” . A União tem igualmente por ob- 
jecto coordenar, si fór o caso, os esforços empregados pelas organisações de soccor
ros e de intervir para que todos os povos pratiquem mutuamente o auxilio inter
nacional .

O funecionamento da União permitte o livre concurso das Sociedades nacionaes 
da Cruz Vermelha, as quaes em muitos paizes, representam seus governos perante 
a União, assegurando em seu nome a obra de soccorros. Por outro lado, o serviço 
central e permanente da União é afiançado conjuntamente pelas organisações inter- 
nacionaes da Cruz Vermelha (Comité Internacional e a Liga) .

Por diversos títulos, a União interessa a Cruz Vermelha e o lugar de destaque 
a ella reservado no funecionamento da União, mostra bem claro o interesse que as 
sociedades nacionaes ligam a esta instituição.

Por sua vez a União dá o maior apreço á collaboração da Cruz Vermelha, e 
não deixa nunca de render homenagem ao seu ideal, e bem assim á obra que pro
cura emprehender. Eis porque a União Internacional de Soccorros não podia desin
teressar-se pela importante manifestação que reúne nestes dias as soceidades nacio
naes da Cruz Vermelha da America. O Senador Ciraolo pediu-me para apresentar- 
vos os seus mais cordeaes cumprimentos e os seus melhores votos.

O Senador Ciraolo guardou até a ultima hora a esperança de vir pessoalmente 
representar neste certame a instituição á qual consagrou o melhor dos seus esforços.

Si o tem; o não fosse tão escasso, desejaria estender-me sobre a serie de be
nefícios que a União Internacional de Soccorros póde trazer á humanidade. Não é 
assumpto o que me falta, mas sim os momentos que são contados pelas innúmeras e 
importantes questões que figuram em nossa ordem do dia.

O Senador Ciraolo apresentou na XV.' Conferencia Internacional da Cruz Ver
melha em Tokio, uma mensagem muito importante relatando o histórico da União 
e uma exposição perfeita da collaboração existente entre a União e a Cruz Vermelha, 
tal como foi prevista de facto nos textos officiaes e como deverá funccionar de 
aceordo com o espirito destes textos. Vereis o que a União fez e o que se propõe 
fazer e como deve ser comprehendida a cooperação do Governo e da Cruz Vermelha.

O numero dos paizes que fazem parte da Ltnião, se eleva hoje a 30. Entre 
este vemos, até hoje, 3 paizes, da America latina, que são: Cuba, Equador e Ve
nezuela. Não ha necessidade de vos dizer o desejo que têm o Comité Executivo da 
União e seu presidente, de ver outros paizes da America se reunirem aos que já 
adheriram á Convenção e por conseguinte obter assim, a collaboração das Sociedades 
de Cruz Vermelha deste Continente, á obra da União. Assim como expuz em Tokio, 
onde tive igualmente a honra de reDresentar a Línião internacional de Soccorros, 
penso poder af firmar que o Comité Executivo da União acertou em pôr em exe
cução, sob a inspiração de seu Presidente, uma organização que julgamos altamente 
interessante. O acolhimento que teve até hoje por parte dos governos é extremamente 
animador, os resultados notáveis que ella obteve com a sua intervenção por occasião 
da catastrophe de Béluchistan permitte esperar que os povos e os paizes hoje em 
dia tenham a comorehensão nítida da necessidade de existir um auxilio reciproco in
ternacional, para o qual a Cruz Vermelha abriu o caminho e ao qual a Umao In
ternacional de Soccorros promptifica-se a levar o concurso de sua nova organi
za cão. (Palmas).



E n g en h e iro  A b ie r to  R . M a sc ia s , Vice-Presidente da Federação Aeronáutica In
ternacional ) .

Senhor Presidente, Sras., Srs. Delegados.
Não é certo em poucos minutos que se póde desenvolver um thema tão vasto 

como é o da "Aviação Sanitaria” .
Considero, por conseguinte, que a resolução tomada pela mesa dirigente da IIIa 

Conferencia Pan-Americana de Cruz Vermelha de tratar em sessão plenaria tão trans
cendente assumpto corresponde ao proposito de fazer chegar a vós outros, sua pro
funda convicção de que chegou a hora para os paizes Centro e Sul Americanos de 
organizarem devidamente os serviços que podem ser prestados pela aviação na evacua
ção rapida de enfermos e feridos, assim como os auxilios inestimáveis deante das 
calamidades maiores, como as inundações, terremotos, epidemias, etc., etc..

Como muito bem se expressou o Sr. Lima Filho "Quando uma região oe acha 
envolta pelo manto cruel de uma calamidade, ou que se encontra impossibilitada de 
fazer ouvir os chamados angustiosos daquelles que soffrem empregando para elle 
os meios ordinarios de transporte a solução se encontra unicamente no emprego do 
"Avião Sanitario” .

Aviões Sanitarios que levantam o vôo cortando velozmente o espaço e deixando 
cahir, como bênçãos do céo, nos braços supplicantes das povoações dizimadas, os 
viveres e medicamentos indispensáveis para o allivio de suas miserias.

Esse é o papel sagrado da Aviação Sanitaria, nos casos de grandes innunda- 
ções, de terríveis cataclismos, quando todo meio de communicação desappareceu da 
superficie da terra . . . suas linhas ferreas, suas calçadas e até o leito de suas es
tradas de rodagem. E’ então que apparece como única salvadora, a sagrada Cruz 
Vermelha .estampada nas azas da ave mecánica promissora de auxilio e salvação.

Porém, o campo de suas actividades é muito mais vasto que o que acabo de 
descrever. Sem ter que recorrer a tão tristes exemplos, é no afan da vida diaria 
que sua efficacia se faz sentir, e principalmente nos paizes cujos centros populosos 
se encontram disseminados em um immenso territorio, orphão em geral de todo o 
meio de communicação terrestre ou fluvial, são eiles que maiores beneficios tiram 
deste meio moderno de locomoção. Será por conseguinte para nós os Centros e Sul 
americanos um beneficio inestimável, no dia em que tenhamos organizado de ma
neira pratica um serviço de Aviação Sanitaria.

Nesse dia, dos centros povoados, os aviões sanitarios levantarão seu vôo, levan
do em curtos instantes, allí onde espera o enfermo ou accidentado, o consolo material 
do medico, do especialista ou da simples enfermeira.

Mas desde quando, me direis, se pensou em empregar o avião com fins sanitarios?
A intrépida aviadora da época, heroina da Aviação, Melle. Marvingt, hoje Vice

presidente de “Os Amigos da Aviação Sanitaria” é a quem se deve a adopção pela 
primeira vez dos aeroplanos em uso em 1910, de uma padiola na parte interna do fu- 
zelagem que serviria para o transporte por via aerea dos feridos de guerra.

Dois annos depois, o Dr. Raymond, empregou a aviação nos serviços de saude 
durante as grandes manobras do exercito francez. A partir dessa época, nos dis- 
tinctos paizes europeus, se levaram a cabo experiencias mais ou menos efficientes, 
relacionadas com esta applicação; porém foi preciso chegar a grande contenda de 
1914-1918, para ver realizado por fim na França e em forma pratica, o "Avião Sa
nitaria”, obra do Dr. Chassaing.

Em principio, a evacuação dos feridos militares se fazia por meio de uma forma 
muito rudimentar, porque não se modificava a construcção da fuzelagem do avião 
receiando-se enfraquecer a sua resistencia.

A saude militar franceza empregava nessa época, simples padiolas nas quaes 
encostavam o paciente, prendendo-o a ella por cinturões que passavam sobre as 
cobertas

As manobras de embarque e desembarque se faziam com difficuldade, devido 
aos padioleiros serem obrigados a levantar a padiola com o paciente por cima, até 
poder fazer penetrar na fuzilagem pela parte alta deste, para collocal-o em lugar 
habitualmente occupado pelo passageiro.
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Em se tratando das operações de carácter militar, realizadas ñas colonias fran- 
cezas da Africa e do Levante, o serviço técnico da aeronáutica franceza, poz a dis
posição da saude militar, aviões cuja construcção especial e conforto os tornaram 
mais aptos a finalidades as quaes os destinavam.

Desde o principio da applicação do avião sanitario, surgiu o grave inconve
niente da exiguidade dos campos de aterrisayem das regiões onde se desenrolam as 
actividades militares, razões estas que obrigam a recorrer aos aviões de pequena po
tencia motriz e sufficientes para levar ao menos dois feridos ou enfermos. Os ser
viços que prestaram essas pequenas machinas foram inestimáveis, de tal modo que» 
durante a campanha franceza em Marrocos e Syria, de 1920 a 1930, seis mil enfer
mos e feridos foram transportados por esse meio.

Observou-se que essas evacuações foram feitas em poucas horas e em grandes 
distancias, nas quaes qualquer outro meio de communicação teria gasto largas se
manas de viagem em camellos, com os consequentes inconvenientes para os feridos e 
enfermos, exphcando-se assim a importancia que tomou á aviação sanitaria na Fran
ça nas operações militares levadas ao cabo em suas colonias, durante o decenio in
dicado.

Não é de extranhar-se, pois, que também nas outras nações, seus dirigentes, com
penetrados da grande importancia que significava para ellas os serviços sanitarios 
aereos, estudassem com máximo interesse a construcção de aviões que correspondes
sem a» exigencias particulares de cada caso.

E’ assim que os aeroplanos comerciaes destinados aos serviços coloniaes, foram 
os primeiros para os quaes se tomaram medidas no sentido da transformação dos 
mesmos em aviões sanitarios.

No mez de Maio de 1929, realisou-se em Paris, o Primeiro Congresso Inter
nacional de Aviação Sanitaria. Foram apresentados varios typos de aviões especial
mente caracterizados para o serviço ao qual elles se destinavam. No referido Con
gresso se fez notar a necessidade de dar conhecimento ás companhias de navega
ção aerea, a importancia que havia para ellas, estudar a possivel transformação de 
seus meios de transporte, etn aviões sanitarios para que estes pudessem ser rapida
mente utilizados, em caso de necessidade, tanto em tempo de guerra, como de paz. 
Tal recommen.dação significava para as companhias alludidas, o compromisso de con
tar dentre suas frotas aereas, certo -numero de aeroplanos previstos em forma per
manente de mecanismo de rapida transformação para seu novo destino. As modi
ficações solicitadas consistiam na troca das portas existentes para o fácil embarque 
e desembarque das padiolas; colocação de supportes para a fixação das mesmas, di
minuição das trepidações, disposições adequadas dos canos de escapamento do motor, 
com o fim de evitar possíveis infiltrações dos gazes nocivos na cabine, calafectação 
geral do recinto e por fim a eliminação do ruido produzido pelas explosões do motor. 
Todo elle devia realizar-se mediante a concessão directa de condições especiaes e 
outras vantagens equivalentes, e de ordem fiscal e administrativa.

Tanto na Suecia como na Tchecoslovaquia, França, Inglaterra, Estados Unidos, 
Italia e Polenta, estudou-se com especial interesse este problema, resultando dahi que, 
em muitos dos paizes indicados, existem hoje verdadeiras ambulancias aereas , nas 
quaes podem ser transportadas 10 ou 12 pessoas feridas ou enfermas, por avião, in
clusive um instrumental completo e a presença a bordo de um medico e um ajudante 
enfermeiro.

F oi, sem d u v id a  a lgum a , na Suecia, onde este ramo da aviação teve seu pri
meiro desenvolvimento pratico. Existem ahi, vastas extensões de terreno de população 
muito disseminada com meios de transporte muiito reduzidos e por onde não passa 
nenhum avião de carreira. Estas razões induziram a Cruz Vermelha da .Suecia a 
crear, em 1923, um serviço sanitario com seus proprios aviões, servindo-se de uma 
estação permanente de aviação sanitaria, que haviam organizado no norte do paiz. 
Esta iniciativa marcou o começo da aviação sanitaria em tempo de paz, no que foi 
imitada logo por outras nações.

Para dar uma ideia da actividade posta em pratica por esta primeira estação per
manente de aviação sanitaria, lembrarei as cifras citadas pelo Barão Stjernstedt, Vice
presidente da Cruz Vermelha Sueca, na reunião official sobre aviação sanitaria que 
foi celebrada em Paris em Abril de 1933, na séde da Liga das Sociedades de Cruz 
Vermelha.
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Os resultados obtidos demonstraram ao governo sueco a importancia desta acti

vidad^ e o Parlamento votou então uma subvenção destinada a cobrir as despezas 
de manutenção da referida estação.

A Cruz Vermelha Sueca, creou depois outras estações analogas. Os inestimá
veis serviços que prestam nas comarcas de população disseminada e de limitados meios 
de communicação, justificam sua existencia, tendo em vista o caso em que sua ins
talação pareça dispendiosa.

A aviação sanitaria, não só tem sido um precioso auxiliar das guerras coloniaes, 
senão também, como se vê, tem servido para fins civis. No Sião, tem sido usada 
em grande escala, porque ali igualmente, a população está muito disseminada e as 
communicações são muito difficeis, não estando ainda o serviço sanitario bem asse
gurado em todas as regiões do paiz. Em taes condições, uma epidemia que irrompa 
no interior do paiz, se não fôra a ajuda dos aviões sanitarios, infligiria graves 
damnos na população, tanto mais quanto ha sitios em que carece de elementos em 
pessoal e material, indispensáveis para combatel-a.

Nos paizes calidos, nos quaes não existem redes de communicação, o aeroplano 
é um meio de transporte necessário, especialmente porque substitue, em poucas horas 
de vôo, todas as grandes e penosas etapas que, de outro modo, haveriam de recorrer 
fatigantemente em muitos dias, sob a força do sol. Os grandes espaços do deserto 
o dos campos offerecem possibilidades de aterrizar quasi em toda parte, o que fa
cilita grandemente o emprego dos aviões sem ser apenas necessário o trabalho pre
liminar de preparação do terreno e doutro lado as condições atmosphericas, são fa
voráveis ao vôo, por ser o numero de dias aptos para elle á proporção aproximada 
de 98% do total.

As experiencias feitas pela Cruz Vermelha Sueca neste campo de experiencia, 
poderiam, por conseguinte, servir de exemplo a outros paizes, onde as circunstancias 
são idênticas; refiro-me á Republica Argentina, a qual por sua grande extensão e 
pouca densidade da população se assemelha em muitos pontos aos paizes indicados 
emquanto se relaciona com o possível emprego da aviação sanitaria entre nós.

Em todos os paizes, para reduzir os gastos de exploração dos mesmos, se realiza 
hoje uma estreita collaboração entre a Cruz Vermelha, o governo, as autoridades mi
litares e civis da aviação e alguns, dentre muitos casos, as municipalidades locaes.

Na Suécia, pelo seu elevado custo, não se estabeleceram estações permanentes 
de carácter .sanitario no sul, em vista da densidade da população nessa região e de 
sua maior actividade quanto ás communicações. Peias mesmas razões, tão pouco se 
empregam estas estações para os transportes sanitarios destinados a franquear a 
fronteira sueca.

Para os vôos dessa natureza realizaram-se accordos com as linhas commerciaes 
de serviço regular.

N a s  Ilh a s  B ritân icas, o problema da aviação sanitaria tem relativa importancia, 
já que seu territorio está cruzado por uma rêde de esplendidas estradas e que os fer- 
rocarris chegam allí a todas as partes do paiz. Sem embargo, os inglezes se occupa- 
ram mui seriamente deste problema, e a Cruz Vermelha Británica, estabeleceu, desde 
muito tempo, uma organização de destacamentos de aviação sanitaria. O fim prin
cipal é a preparação de pessoal capaz de effectuar o transporte de enfermos e fe
ridos por via aerea, e constituir assim para os paizes que estão sob sua bandeira 
uma importante reserva de pessoal adestrado para casos de calamidade nacional.

Segundo este projecto, os homens e mulheres alistados nestas organizações, são
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divididos em destacamentos nos differentes condados. Todo membro de um desta
camento deve estar de posse de um certificado de primeiros soccorros e deve possuir a 
fundo os conhecimentos proprios de um padioleiro. Aos pilotos, se exigem que te
nham patente “B” entregue pelo Secretario de Estado da Aeronáutica, e quanto ao 
commandante do destacamento, se lhe exige além da patente “B” uma licença de 
segunda classe de navegação aerea. Todo official e todo membro de um destaca
mento receberá annualmente uma instrucção de primeiros soccorros. O pessoal que 
tenha passado pelas provas prescriptas pelos regulamentos aeronáuticos, estará apto 
para voar e para seguir o treinamento em apparelhos sanitarios.

Na Inglaterra o Air Ambulance Detachment”, não possue aviões proprios. As 
despezas que resultariam, não sómente da compra dos apparelhos, mas aínda, da ma
nutenção das cabines especiaes e o pagamento dos seguros, seriam muito elevados. 
O pessoal do “Air Ambulance Detchment” se recruta em sua totalidade, pelas razces 
indicadas, entre os membros, da Cruz Vermelha Britannica. O treinamento se faz nos 
aero-clubs para a maioria dos casos.

Como se vé, no que concerne á applicação pratica da aviação sanitaria, parece 
preferível para a Inglaterra que a Cruz Vermelha Británica realize accordos com as 
linhas comerciaes de serviço regular. Se fizessem construir seus proprios aviões, 
redundaría em excessivo gasto. Não se pode esquecer que a maioria dos aviões de 
transporte permittem, hoje em dia, sua transformação rapida em aviões sanitarios pela 
applicação de marcas adequadas e de outras apparelhagens.

Pode dizer-se que em geral é preferível para as sociedades nacionaes da Cruz 
Vermelha, concluir accordos com as grandes companhias de aviação commercial,. e 
não possuir para si aviões, tanto mais quanto o material das linhas commerciaes, 
recebe cada anno, novos aperfeiçoamentos que facilitam mais o transporte de en
fermos e feridos.

N a  F in landia , por decreto do governo datado de Abril de 1932, ficou organi
zado o transporte por via aerea de enfermos e feridos. Desde varios annos, a Cruz 
Vermelha Finlandeza presta urna especial attenção aos problemas da aviação sani
taria, e com o fim de organizar um serviço adequado, se poz em contacto com o go
verno e com as linhas aereas commerciaes do paiz.

Seus esforços acabam de ser recompensados com a decisão do governo finlandez 
de utilizar seus serviços de vigilancia das costas pela aviação sanitaria.

Os regulamentos dictados pelos governos concernem, em primeiro lugar, á ins
trucção de primeiros soccorros que se ha de dar á equ ipe  do avião, de maneira a 
ficar em condições de proporcionar auxilio em caso de accidente. O preço do trans
porte tem sido muito baixo para que possa competir favoravelmente com os outros 
meios de transporte. A Cruz Vermelha Finlandeza, se esforça em obter das linhas 
commerciaes a adopção de um systema semelhante.

Em casos urgentes, os enfermos e feridos pódem ser transportados por via aerea, 
até aos hospitaes e maternidades pertencentes ao Estado, as municipalidades, e a 
estabelecimentos privados. Os aviões sanitarios podem igualmente ser utilizados para 
o transporte de médicos ou enfermeiras ao lugar onde se acham, os enfermos.

O enfermo deve pagar os gastos de transporte, se seus meios o permittem; em 
caso contrario, taes despezas correm por conta das autoridades locaes responsáveis. 
Os regulamentos estipulam que os hospitaes e maternidades do Estado organizem o 
transporte desde o terreno da aterrisagem; as demais instituições devem cingir-se as 
prescripções do Ministerio de Saude Publica.

Se é possivel, o pedido de um avião sanitario deve ser feito por telephone ou 
pelo radio ao chefe de policía, que o transmittirá por sua vez ao escriptorio do dis- 
tricto. Esta solicitude será acompanhada de uma descripção do terreno de aterrisa
gem e das condições atmosphericas que reinam no lugar do pedido.

O preço do transporte, desde o terreno de sahida ao da aterrisagem, é de 1 
marco e 50 céntimos, por kilómetro em um avião pequeno e de trez marcos em um 
avião de grandes dimensões. Junta-se ao preço do transporte, o premio de seguro 
para o medico, a enfermeira e o enfermo.

Segundo as prescripções do Ministerio do Interior, que são as que regulam na 
Filandia o emprego dos aviões sanitarios, estes podem ser requisitados pelos me
dicas e, em sua ausencia, pelas enfermeiras ou pessoas dependentes do governo e
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dos serviços federaes ou municipaes. Nas comarcas de população muito dissemi- 
naduj e nas ilhas, toda pessóa de certa responsabilidade pode requizitar um avião 
sanitario nos casos de partos complicados, accidente grave ou enfermidade repen
tina. Exceptuam-se os casos de perturbações mentales.

Para as necessidades da aviação sanitaria, o territorio da Finlandia foi dividido 
em tres zonas e oŝ  aviões pertencentes ao serviço de vigilancias da Costa, estacionam 
nas ilhas Aland, Helsingfors e Vasa.

N a  N o ru e g a , existem tambem vastos legares pouco povoados, particularmente 
no Norte. Frequentemente, são necessários ali varios dias para conduzir-se um en
fermo ou um ferido ao hospital mais próximo, ou ao consultorio de um medico.

E , portanto, indispensável um serviço de aviação sanitaria e para sua organi
zação, preparou-se urn piano que hoie é levado á pratica em sua totalidade.

Como em geral nos outros paizes, na Noruega considerou-se demasiado custoso 
em marter o serviço de aviões, razão pela qual a Cruz Vermelha da Noruega de
cidiu conceder subvenções ás linhas commerciaes que estão dispostas a dotar seus 
aviões de marcas adequadas e demais apparelhos, como sejam : instrumental de pri
meiros soccorros e balões de oxigénio com suas mascaras respectivas.

O mesmo que em outros paizes, na Noruega as companhias aeronáuticas re
cebem subvenções annuaes do Estado, o que permitte aos governos fazer concessões 
mais importantes ás linhas que acceitam dotar seus apparelhos com instrumental 
sanitario indicado.

Recordei anteriormente que o primeiro Congresso Internacional de Aviação Sa
nitaria teve lugar em Paris no prez de Maio de 1929. -Desde essa época, os 
problemas relacionados com a aviação sanitaria foram ventilados em numerosas con
ferencias nacionaes e imternacionaes como sejam: O Congresso Jurídico de Lyon, 
o Internacional de Aviação Sanitaria, verificado em Paris em 1929, o primeiro Con
gresso de Segurança Aerea, celebrado tambem em Paris, em 1930, o 2.° Congresso 
de Aviação Sanitaria celebrado em Madrid em Junho do anno p. passado, 1933, o 
Congresso Internacional da "Aviação Sanitaria” de Junho de 1935 realizado em 
Bruxellas e resoluções tomadas nas reuniões da Liga das Sociedades da Cruz Ver
melha de 21 de Sttembro de 1934 e 3 de Fevereiro de 1935.

A solução do problema da aviação sanitaria está impondo-se agora em todas 
as nações e as questões relacionadas com ella, estão sendo olhadas com especial 
attenção em todas as partes, a ponto de se ter já fundado a Liga Internacional de 
‘ Amigos da Aviação Sanitaria” para propalar o seu desenvolvimento.

Sem ennumerar as múltiplas resoluções votadas desde 1929 ñas diversas confe
rencias ou congressos realizados até esta data, indicarei ,sem embargo, a moção 
formulada pela Sta. Marvingt, ao encerrar-se o Congresso de Madrid no anno 1933 
na qualidade de Vic-Presidente dos Amigos da Aviação Sanitaria de França, que 
assim diz:

1. » — Que as enfermeiras das Cruzes Vermelhas e. de outras instituições do 
mesmo genero, existentes em todas as nações, de accordo com seus governos, sejam 
autorizadas a subir, a titulo de acompanhantes, nos aviões sanitarios militares, tanto 
em tempo de paz como em tempo de guerra, ¡sempre que ellas se declarem aptas pata 
fazel-o, no ponto de vista physiologico e ter com antecipação, recebido o diploma 
de enfermeiras acompanhantes creado por tal motivo;

2. °  Que as aviadoras que possuam os "b re v e ts"  necessários são autorizadas
a manejar os aviões militares de carácter sanitario em caso de urgencia.

Esta moção que foi apoiada pelo Dr. Sand e demais autoridades presentes ao 
Congresso, faz ver o espirito que prevalece entre aquelles que consagraram a parte 
de sua vida em busca da solução de um problema de tanta importancia por seus 
resultados altamente humanitarios.

Não tenho intenção de fazer um demorado estudo das vantagens que importam 
no emprego systematico do avião como meio de transporte sanitario. A questão 
tem sido suficientemente tratada por especialistas, e os trabalhos de toda ordem que 
a ella se referem são hoje amplamente conhecidos, devido a uma diffusão que se tez, 
mediante uma propaganda habilmente dirigida.

Sabido é que nos paizes, nos quaes os meios ordinarios de commumcaçao sao 
inexistentes e precarios, o aeroplano é o meio de transporte mais indicado. Sua



maior vantagem está em que, em poucas horas de vôo póde-se vencer grandes 
distancias, sem os inconvenientes de toda ordem que acompanham os outros meios 
de transporte, como sejam: máu estado das estradas, defficiencia consequente ao 
atrazo das iinhas ferreas, etc.

PAPEL DO 'MEDICO

No transporte dos feridos, ha uma grande importância na forma pela qual é este 
realizado, devido ao processo das lesões e de suas possíveis complicações. Póde-se 
dizer que, em geral, o desenlace de uma lesão organica, por mais leve que ella 
seja, está subordinada á modalidade com que o ferido tenha sido tratado. Razões 
pelas quaes se faz indispensável o emprego de meios conrmodos e rapidòs no trans
porte para levar o paciente a lugares em que se possa prestar-lhe assistência medica 
efíicaz.

Uma das caracterisíicas do transporte por avião, é a de evitar os solavancos 
e facilitar a immobilização do paciente, factores importantes para os casos de feridas 
com fracturas. Analogas vantagens se observam para os casos de feridas ao craneo, 
lesões medula» es e abdomi.naes.

As estatísticas das ultimas guerras, fazem resaltar o modo por que se poderia 
salvar um grande numero de feridos se fosse possível retirar rapidamente e sem 
maiores sacudidelas dos campos de batalha. Recordamos igualmente os casos em 
que os feridos são intransportaveis pela gravidade de suas feridas ou estado gra
víssimo, para os quaes a immediata presença de um facultativo é indispensável.

Tenho procurado com a exposição antecedente, fazer ver a utilidade da aviação 
sanitaria e como tem sido ella encarada nos distinctos paizes europeus. Não enu
merei todos, por certo, e só mencionei aquelles nos quaes o problema se tem apre
sentado como se apresentaria entre nós si o dia de amanhã nos indicar o meio de 
resolvel-o de accordo com as nossas necessidades peculiares.

Como entre nós seria hoje prematura pensar em podermos organizar uma avia
ção sanitaria em combinação com as companhias de navegação aerea, pelas razões 
que são obvias de indicar; creio que o mais acertado seria, se se quizer fazer obra 
pratica, Levar a effeito a collaboração entre os aero-clubs existentes, as sociedades 
da Cruz Vermelha, as autoridades militares e civis da aviação, incorporando em seu 
seio o corpo medico civil e militar.

Para tal desideratum, vejamos o que se fez na França a respeito, que é hoje 
o paiz onde esta collaboração tem sido e continua sendo a mais efficaz.

PAPEL DOS AERO-CLUBS

Por iniciativa do Ministério do Ar da França, foram entregues em 1933 á Fe
deração Aeronáutica Nacional para que esta, por sua vez, os distribuísse entre os ae- 
ro-Clubs regionaes, 16 aviões sanitários de pequena força motriz, no sentido das re
feridas instituições realizarem, de commum accordo com as sociedades da Cruz Ver
melha, demonstrações publicas, com o fim de mostrar a facilidade do transporte de 
feridos por via aerea, mediante uma organização adequada.

Com tal objectivo, os aero-Clubs se esforçaram em crear, mediante exhibições 
e concursos proprios, um ambiente altamente moral entre seus associados e o ele
mento civil das populações nas quaes se realizava grande propaganda.

A interpretação primordial das conferencias, consistia na demonstração pratica 
da facilidade do embarque e transporte dos enfermos e feridos em lugares onde a 
aterrissagem do avião sanitario devia fatalmente verificar-se em terrenos improvisados 
nas proximidades dos povoados onde se suppunha que se tinha produzido o accidente, 
e onde o enfermo, cujo estado grave requeria a intervenção immediata de um fa
cultativa .

Desde o começo, se pôde observar que o inconveniente mais serio com que se 
esbarrava, e, quiçá o unico, para chegar rapidamente á vulgarização da aviação sa- 
¡nitaria, se estribava na feliz solução do problema da partida e aterrissagem dos aviões. 
Desta observação, resulta a importância que se deve dar ás condições aero-dinamicas
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das machinas, assim como <a todas aquellas que permittam conseguir que o apparelho 
empregado seja adequado ás regiões nas quaes se vae utilizal-o.

Conjuntamente com a propaganda tão necessária no começo, para convencer 
e inspirar confiança dos profanos, não convém deixar de lado, tão pouco, a impor
tancia que tem a educação do pessoal que se deve empregar nesta experiencia: — 
refiro-me ao medico, enfermeiras, pilotos, ajudantes, etc.

Não ha que esquecer, com effeito que o embarque e transporte em avião de um 
enfermo e ferido, requer da parte de quem o faz, cuidados de carácter especial, que 
seriam inúteis para o caso de um passageiro normal.

O piloto deve zelar para que suas aterrissagens se realizem o mais suavemente
possivel e que a navegação se effectue ñas zonas de atmospheras onde encontre
meio calmo, sem necessidade de recorrer para elle, continuas variações de altitude.

Como é sabido, as velocidades, mesmo aquellas de importancia, não influem 
maiormente sobre nosso organismo: são assim, as accelerações brutaes e as bruscas 
rupturas de equilibrio, devido aos rápidos accessos, aos vôos inclinados, etc., os
que podem ter serias repercursões sobre os individuos em estado de deficiencia orgá
nica. Análoga observação pode ser feita com respeito á altitude, o que determina, 
como é sabido, variações na pressão atmospherica. A experiencia indica que se
pôde chegar, sem perigo algum, a alturas dentro de 2.000 a 3.000 metros, cuidando, 
sem embargo, que a depressão, e sobretudo, a descompressão se faz gradativa
mente. As ultimas experiencias levadas a termo pelos physiologos, não deixam 
duvida alguma sobre este particular.

O medico que toma a responsabilidade de fazer viajar um enfermo em avião 
não deve ignorar os casos em que o dito transporte deve ser prohibido, como succede 
para todo paciente que tenha soffrido um choque ou seja super-excitado dos nervos, 
ou bem hemophilico.

DESEMPENHO DA FUNCÇÃO DE ENFERMEIRA AUXILIAR

Quanto ás enfermeiras, que pódem ser chamadas a prestar seu auxilio nos aviões 
sanitarios, é indispensável para ellas, conhecer as reações da aeronave com o vento 
e estar acostumadas ás oscillações que nella se produzem.

Na organização das e q u ip e s , tal como estão constituidas na Inglaterra e começa 
a sel-o já em França, esta parte do programma teve seu logico desenrolar, de accordo 
com a moção apresentada pela Senhorita Marvinght, de que já se falou ante
riormente .

Independentemente do cuidado de certo modo “medico”, ás enfermeiras desem
penham uma funcção de carácter altamente moral, com relação ao enfermo e cuja 
importancia é indiscutível. A confiança e serenidade que se lhes exigem, assim 
como também o que poderíamos chamar "emanação communicativa de sua pessoa 
junto ao enfermo, não o poderá conseguir a enfermeira senão voando muito pró
ximo a elle, em qualquer tempo. Pelas razões indicadas, se deduz que e nos Aero- 
Clubs onde as enfermeiras poderão conseguir as qualidades que delias se requer 
entre todas as outras.

Hoje, na França, uma enfermeira auxiliar deve, préviamente, haver voado 12 
horas em condições especiaes de altura e estado da atmosphera·. E  depois desse 
treinamento durante o qual ella fará um exame theorico e desempenhar trabalhos 
práticos sobre um supposto paciente, que se lhe dá um diploma.

As Cruzes Vermelhas, ao acceitar a collaboração dos Aero-Clubs evitam o ter 
que adquirir apparelhos. coberturas, garagens, cuidados com as mesmas, e paga
mento do pessoal, piloto e mecánica. A presupposição do que possam dispor, es
tará assim quasi em sua totalidade consagrado ao treino de suas enfermeiras.

O meio para entrar em contacto com um paciente é, em geral, o seguinte: — 
Um ferido ou enfermo que se ache em um lugar distante e de todo falho de commu- 
nicação e que deseja ser transportado ao hospital da cidade mais próxima, recorre
rá ás autoridades seja esta a municipalidade ou a intermediaria que, por sua vez, 
communicará telegraphicamente ou por telephone com o aeródromo mais visinho. 
pondo de sobre-aviso o piloto e a enfermeira de serviço: estes se dirigirão em avião 
ao lugar indicado para effectuar a aterrissagem, uma vez que os tenha informado
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enfermo.

ESTATÍSTICA SOBRE OS PREÇOS DE TRANSPORTES

A questão do preço de transporte, tem grande importancia e sua solução não 
pode ser encontrada sem a intervenção dos poderes públicos sejam estes Estados, 
Departamentos e Communas, assim como o das Sociedades de soccorros.

Ñas colonias francezas, por exemplo, o regulamento adoptado é o seguinte:
1) 'A  aviação militar colonial é a encarregada de attender os pedidos das 

autoridades civis e militares e de assegurar o transporte sanitario aereo solicitado 
pelo serviço de saúde e pelos mesmos interessados, sejam estes funccionarios, mili
tares ou simples particulares.

2) O Estado toma a seu cargo a quasi totalidade das despezas de transporte, 
não solicitando ao interessado, senão uma indemnização de compensação corres
pondente, mais ou menos, aos gastos que tiverem sido feitos pelo paciente, como 
se este fosse transportado por via ordinaria.

Na Suecia, Noruega, Finlandia, Tchecoslovaquia, Polonia, etc., estabeleceu-se 
um accordo entre os governes e as .sociedades de Cruz Vermelha, com o fim de 
que os enfermos e feridos sejam transportados nas melhores condições possíveis; 
a Cruz Vermelha arcando com parte dos gastos, emquanto que os Estados se encar
regam das equipes e material necessário ao transporte dos enfermos e feridos.

Existem já algumas sociedades de Cruz Vermelha, proprietária de "aviões sani
tarios’ e que pedem, como preço do transporte, o correspondente a um bilhete de 
2.a classe em ferro-carril.

Em caso de calamidade publica, e tratando-se da evacuação de indigentes, o 
transporte é gratuito.

Como te viu, o papel que desempenham os Aero-Clubs é importantíssimo já 
que elles são os que devem oceupar-se de estabelecer os planos que indiquem os 
terrenos de atirrisagem mais próximas ás localidades de certa importancia, e que, 
sem possuírem p carácter de aeródromos e de bases de escala, são constituidos por 
campos ou espaços sufficientemente despovoados para que um avião leve, possa 
aterrissar e decolar nelles sem perigo algum para as machinas e seus occupantes.

Os Aero-Clubs, são as instituições indicadas para levar a fim esse trabalho já 
que seus pilotos têm o habito de voar sobre regiões de superficies relativamente 
limitadas e que por instincto têm a tendencia de avisar todo lugar onde puder pou- 
zar, em caso de força maior.

Na França, a Sociedade "Os Amigos da Aviação Sanitaria , se encontra hoje 
em contacto directo com a Federação Nacional Aeronáutica, assim como certos 
Aero-Clubs regionaes o estão com as sociedades francezas da Cruz Vermelha e a 
Liga de Sociedade de Cruz Vermelha.

MATERIAL A EMFREGAR-SE

O transporte de enfermos ou feridos por aviões, requer material que corres
ponda a um duplo conceito de segurança: 1.“ —■ Com a finalidade de evitar os 
accidentes inherentes a este meio de transporte; 2.° — Com o fito de evitar 
prejuizos para os enfermos transportados. Para satisfazer a primeira condição, as 
machinas devem ser de fácil manejo e de uma estabilidade tal que as impeça entrar 
em panne por ter perdido a velocidade, e se esta se produzir, poder sahir facilmente 
delia. As condições de manejo ,fazem que as manobras de aterrissagem e decolagem 
em terrenos difficéis sejam possíveis, o que é indispensável, já que o caso se apre
sentará com frequencia, de que o avião deve aproximar-se quanto possível do sitio 
no qual se encontrem os enfermos e feridos.

Os aviões devem igualmente ter uma velocidade mínima o mais reduzida pos
sível, para diminuir as probabilidades de accidentes ñas partidas e aterrissagens. 
Por outro lado, como ha interesse em que a duração das viagens seja a mais rapida 
possível, os aviões devem possuir uma margem importante entre sua velocidade 
rr.axima e mínima.
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Para responder á 2.“ condição antes ennumerada, recordaremos as já indicadas 
ma,s acima, as quaes consistem em evitar as mudanças rápidas de pressão atmophe- 
nca, as originadas pelas bruscas accelerações e oscillações do avião durante seu 
vóc, e annexaremos também, as que se referem a obviar as correntes de ar, o pos-
sivel contacio dos pacientes com os gazes provenientes de combustível e oleos quei
mados, ruidos do motor, trepidação, mudanças repentinas de temperatura, etc., etc.

rz indiscutivei. que o avião que na actualidade corresponde na forma mais con
cludente ás condições expressa anteriormente, é o Auto-Giro, do Engenheiro João 
de La Cierva.

A di ia .machina tem, com effeito, uma velocidade mínima praticamente nula, o 
que lhe permitte poder aterrissar em qualquer lugar que seja um tanto plano, e 
poder decollar tambem. com maioir facilidade que um aeroplano de typo ordinario. 
Praticamente esta machina não pode perder velocidade, nem entrar em panno. Jun- 
te-se a estas vantagens, que o Auto-giro, por effeito da elasticidade que apresenta 
seu motor, articulado para amortecer o effeito das trepidações, soffre muito menos 
que os aeroplanos communs pelo effeito das accelerações e oscillações.

Actualmente na Franca, o Senhor Engenheiro Pepére construiu um Auto-Giro 
sanitario com cabine, com capacidade para 2 padiolas superpostas e lugar para 
1 medico e o instrumental, podendo abrir-se totalmente um dos lados da fusilagem 
para a installação na cabine dos enfermos e feridos.

Chegamos ao final desta descripção, na qual procurei indicar os pontos car- 
diaes de um problema cuja solução entre nós, seria de transcendente importancia 
para muitas regiões de nosso montanhoso territorio, hoje orphão de todo meio de 
communicação. Poder-se-ia assim prestar soccorros a innúmeros desvalidos a quem 
hoje não chegam os beneficios da sciencia medica.

Ha 2 annos, a marqueza de Noailles, distincta dama da Sociedade Franeeza, 
percorreu na Africa Equatorial e Occidental franeeza, 25.000 kilómetros em um 
avião militar. Seu proposito — que teve a sorte de conseguir — foi de crear 31 
centros sanitarios entre as tribus dependentes da França que habitam essas distantes 
comarcas.

O Governo Francez collaborou com a saude militar e sua aviação ligeira de 
transportes. Hoje em dia existem nésses centros o instrumental necessário para 
primeiros scccorros e o pessoal indispensável para combater, por meio de trata
mento adequado, as mordeduras de reptis venenosos, a diphteria, o crup, e> a mo
léstia do somno.

Regularmente os denominados “Aviões Chirs” que são em realidade verdadeiras 
salas de operações aereas, providas de seu pessoal medico e instrumentos de ci
rurgia, recorrem ás ditas comarcas realizando intervenções cirúrgicas em pacientes 
cujo estado não lhes permitte o transporte para centros urbanos.

Como vêem, o sentimento humanitario tão desdobrado na França, se acompa
nha sempre de um espirito eminentemente pratico. As iniciativas nascem geralmente 
cio povo e são levadas a effeito com o apoio efficiente do governo. Procurei es
boçar perante vós. detalladamente, um quadro de conjunto do que e a aviaçao 
sanitaria nos grandes paizes europeus. Como vêem .trata-se de uma obra alta
mente humanitaria na qual -  não duvido -  queiram collaborar com ella entre 
nós todos aquelles que se condoam dos softrimentos humanos e que cream levar 
uma vida folgada, não os inhibe de consagrar parte de sua existencia, de seus bens 
e de seu tempo em holocausto de nossos desgraçados irmãos que padecem.

Após uma discussão na qual tomaram parte o Tte. Coronel Fer
nando Melgar (Perú) o Tte. da Marinha Enrique Brown (Argentina), 
Dr. Ernesto Queiroz Aguilar (Costa Rica), Gal. Dr. Eduardo Ostornol 
(Chile), foi o conferencista calorosamente felicitado por todos, que se 
associaram ao ponto de vista do orador.



O Dr. Guilherme Fernandes (Peru) propoz a assembléa para le- 
vantar-se em homenagem ao anniversario do Chile.

O Dr. Ostornol agradece sensibilisado entre vivos applausos. 
Esgotada a Ordem do Dia dos trabalhos, foi pelo sr, Presidente en

cerrada a sessão.
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Festa escolar no Theatro Municipal entrega dos álbuns offerecidos pelas C. V. Juvenis
aos escolares brasileiros.



y
Sessão Geral consagrada á Cruz Vermelha

Juvenil
Quinta feira, 19 de Setembro de 1935.

14 horas.

Local: -— Amphitheatro da séde da C ruz  V er m e l h a  B r a s il e ir a .
Presidente — Sra. Elisenda Safons de Arrilaga em breves pala

vras faz resaltar a importancia dos assumptos a serem discutidos nessa ses
são e saudando os oradores inscriptos dá a palavra ao Prof. Julio Picarei 
■para tratar do thema: A Cruz Vermelha Juvenil na Formação da Cons
ciencia Pacificadora.

O Sr. Picarei ■— (Argentina) .

Senhoras e senhores:

Formação da Consciência Pacificadora 

ANTECEDENTES.

Sejam minhas primeiras palavras de profundo reconhecimento pela distincção 
honrosa que significa para mim por haver sido designado para tratar de tão delicado 
assumpto perante uma assembléa altamente qualificada na qual se acham conju
gados intellectuaes ¡de prestigio vindo a esta maravilhosa terra do Brasil, repre
sentando os paizes mais civilizados do mundo.

Como Director Geral da Cruz Vermelha Juvenil da minha patria, pude apreciar 
a obra múltipla e fecunda em beneficios, que poude realizar esta entidade tão 
proveitosa para a organização effectiva da mutua cooperação na convivencia har
moniosa dos povos, no cumprimento real e positivo da confraternidade humana que 
conduz á vida da união, da concordia e da paz universal.

Um só caso vamos citar, único no mundo, que prova até onde póde chegar o 
sentido da solidariedade humana, no auxilio opportuno a um povo irmão, ferido 
por uma catastrophe.

Quando um violento cyclone destruio a única escola de Villa Encarnación no 
territorio de nossa irmã a Republica do Paraguay, movidos pelo grito fraterno, como 
sentimento humanitario exaltado pela premencia da hora, lançámos a ideia de re
construir com o obolo das crianças e jovens de nossas escolas e collegios argentinos, 
o edificio arrazado de Villa Encamación. A idea teve repercussão no governo e 
meios escolares e com a contribuição mínima de trezentas mil crianças e jovens 
estudantes conseguiu-se a somma indispensável, e hoje funcciona na referida povoação 
do paiz irmão a nova escola no flammejante edificio que tem o nome de “Cruz Ver
melha Argentina".

Como Inspector Geral das Escolas de meu paiz e cathedratico de ensino secun
dario pude confirmar a minha convicção de que a preparação do homem para o 
trabalho, para união e a paz é uma q u estã o  soc ia l em in en tem en te  ed u ca tiva , e que 
ao lar e á escola, principalmente por sua acção preventiva, compete a íuncção de



—  88 —

extirpar do espirito humano as raizes do instincto bélico, dos impulsos aggressivos, 
¡a semear a semente fecunda da paz, organizando o sentimento da solidariedade, 
cultivando o sentimiento da fraternidade e equilibrando a razão e a justiça na co n 
sc ien c ia  p a c ifica d o ra  das futuras gerações para bem do mundo e felicidade dos 
povos.

Tal é a questão principal de que vamos tratar.

FUNDAMENTOS.

Nenhum problema preoccupa hoje, com maior transcendencia os povos e os 
governos, como o da orientação, mieios e finalidade da educação.

A tragedia européa, desencadeada e brutal, permittio ouvir sem escrúpulos os 
uivos do lobo que se occulta no homem lançado contra seu irmão o homem, e, ao 
quebrarem-se as leis biológicas que regem o equilibrio das nações, surgiram as 
crises politícas, económica e social, a que assistem todos os povos da terra, sem que 
se haja achado a formula concreta e definitiva capaz de as conjurar. Os portos 
fecharam-se ã immigração e á exportação, os Estados que tinham suas vistas fi
xadas no engrandecimento industrial dos seus vizinhos, volveram os seus olhos 
para o interior de suas fronteiras n’um instincto de conservação como até então 
nunca sentido.

Ainda tornou mais absoluto o imperio do egoísmo.
Com a destruição da paz, quebraram-se as leis do equilibrio, do amor, do 

trabalho e do progresso; e nesta enorme pausa que o mundo atravessa, de tregua, 
de remorsos, de reconstrucção e de lógica, mais que para as armas triumphantes, 
convergem as vistas dos sociólogos modernos para os fundamentos ethicos da so
ciedade .

O pensamento physiologico dos “leaders” que assumem em sua consciencia a 
rectificação do passado, na tarefa angustiosa do presente e na concretisação da 
grandeza do porvir, percorre todos os campos da especulação scientifica e econó
mica, e vae depois, sem vacillação, deter-se na escola, no collegio, onde se elaboram 
os destinos do mundo, com o triumpho do postulado irrefutável de que a verdadeira 
felicidade do homem — e diga-se, povo, nação humanidade, — basêa-se em sua 
própria cultura.

Realisou então a educação universal, uma missão permanente de preparar o 
individuo para uma vida de paz, de fraternidade, de trabalho de mutua cooperação 
e de progresso, avançando na ordem moral, paralelamente á marcha ascendente da 
civilisação moderna na ordem material.

Aprofundemos a pesquiza perscrutadora do organismo collectivo e contemplemos 
o cruel espectáculo que offerecem os pilares ethicos da sociedade, abalados em seus 
sentimentos.

Atravéz das gerações transmittem-se as virtudes e os vicios das raças.
Como se vivessem na época de um novo organismo, os ídolos do odio e da 

ambição sem freio e se enthronisam na consciencia sem controle; um sentimento de 
idolatria intumece a vaidade dos sophistas; e não falta na tribuna publica e até 
no seio do lar, a immoralidade subrepticia, a entrelinha irresponsável da semente 
infecta, que se introduz furtivamente nas almas dos que aprendem e no coração vir
ginal das crianças, com a fecundidade dos contagios epidémicos que flagellam os 
povos, para espalhar o lucto e o pranto pela humanidade.

O jovem sem carácter, busca nos domingos as emoções do hippodrcmo para 
deixar o suor dos seus paes entre as patas de um cavallo de corrida, conhecem 
melhor a arvore genealógica do seu favorito que a ascendencia da própria familia; 
no cabaret, no cinematographo e mesmo no theatro, a virulencia desse ambiente, do 
drama, do saynete procaz, hypnotisa a juventude inconsciente que pede mais, pede 
mais, na vertigem nefasta de um epicurismo asphyxiante. Como pôr dique á tor
rente desenfreada?

Eduquemos a vontade, a vontade do bem, a vontade de construir a nossa pró
pria vida na conducta honrosa e no auto governo de um carácter firme que nos 
preserve das corrupções fáceis de uma civilisação materialista.
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Para consegui-lo tenhamos presente as affirmações do phylosopho Hay, quando 
adverte que: “assim como o desenvolvimento de uma semente não depende só de 
sua natureza e de sua especie, mas também da terra em que foi semeada, do sol, 
da chuva, e de outros agentes exteriores, assim igualmente o d esen vo lv im en to  d o  
ca rá c te r  depende ao mesmo tempo do meio physico e do lambiente moral em que 
actúa; influencias do clima e da origem sobretudo, in fluencias d o  exem plo , dos cos- 
turnes e  da  e d u c a ç ã o " .

Subtrahir a criança ao influxo do odio, ao contacto do vicio; á suggestão do 
máo exemplo no alcoolismo, no jogo de azar e nos folguedos; subtrahir á hypocrisia 
e á fatalidade, para submettel-a a um completo plano de liberdade, vigiada com 
amor, nos processos de adaptação, para o triumpho do melhoramento dentro da 
dignidade, do trabalho e do progresso; eis ahi, o postulado máximo que deve cum
prir a educação moderna, quando as alumnas não tenham quebrado suas asas em 
andas de voar, para elevar-se nos ideaes que confortam o coração e impellem o 
coração do proximo no evangelho christão de “amae-vos uns ;aos outros".

Dizia Linneu “Mineralia sunt; vegetaba sunt et crescunt; animaba sunt, crescunt 
et sentiunt” — (os mineraes existem, os vegetaes, 'existem e crescem; os animaes 
existem, crescem e sentem) nós accrescentariamos do — “Homo Sapiens, o homem 
existe, cresce, sente, pensa e fala; eis porque Sarmiento, o maior educador argen
tino, exclamava: “quão sublime, creatura é a que Deus fez á sua imagem e seme
lhança” .

Quão mais superior será o homem educado para a convivencia harmónica, para 
a paz nos sentimentos, nas ideas e na conducta, na sympathia e na bôa vontade, 
na força creadora de mutua collaboração!

Quão mais fecunda será a acção civilisadora do homem movido por uma 
con sc iên cia  pacificadora que preste culto ao sentimento nacional sem ferir nunca a 
susceptibilidade patriótica de estrangeiro de outras nações por grandes ou pequenas 
que sejam, procurando a amizade entre os povos de todas as raças e tendo por 
base a harmonia e a concordia, a confiança mutua e o apoio reciproco em que 
esteia o bem estar humano!

Quão mais digna do homem que detesta a guerra por convicção de conscien
cia, por intuição superior do amor gue approxima e consolida por instincto de 
união, que fortalece e facilita, por inclinação educativa que harmoniza e embelleza, 
por necessidade biológica de auto-defesa e melhoramento!

A güera destróe; a paz constróe. O odio arraza; o amor fecunda. O rancor 
enfraquece a tolerancia tonifica. O isolamento egoísta esteriliza toda e qualquer 
acção; a fraternidade generosa fertiliza a civilisação para o aperfeiçoamento hu
mano.

Até na organização dos seres inferiores e na intimidade do mundo microscó
pico, os caracteres differenciaes dos tres reinos da natureza parecem confundir-se em 
fraterno abraço na origem da materia commum, para exemplo da creatura 
mortal!. . .

Existe um vinculo natural que liga o ser humano ao animal, á planta, á pedra 
e que desperta no homem o maior dos estados moraes com o amplo sentimento da 
Natureza e no qual cabem todos os outros sentimentos; o amor a Deus, á mãe, aos 
filhos, ao proximo, á patria, á humanidade, como fixação concreta do amor á vida 
de que nos fala com tragica eloquência e g rito  d e  soccorro  que lança o naufrago, 
desfraldando o trapo branco sobre o bote que se afunda sob seus pés; e que nos 
pintam com vivas côres as extraordinarias aventuras de Robinson Crusoe, quando 
na ilha solitaria em plena natureza, em plena nostalgia do lar e da terra patria e do 
consorcio humano, recorre á amavel convivencia do seu papagaio, do seu cão e da 
sua cabra, na ancia inilludivel de alguma relação social.

Quantos exemplos de união e solidariedade de trabalho e de previsão póde 
offerecer o educador á creança, numa digressão agradavel pela escala zoológica! a 
acção humanitaria de um cão de S. Bernardo, soccorrendo o viajante perdido entre 
as neves; o sobrio camello, que transporta sobre o seu dorso a civilização europea 
para fazel-a penetrar no seio dos povos mais afastados do Oriente; o kangurú que 
protege os seus filhinhos escondendo-os na sua bolsa marsupial; o engenhoso castor 
construindo com gravetos e argilla, seus castellos fluctuantes em que armazena suas
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previsões para o inverno, a ternura conjugal no casal dos periquitos chamados na 
Inglaterra "aves do amor" e na França "os inseparáveis” tão dedicados e fieis na 
vida como na morte!!.. .

Que exemplo nos dão o bicho da seda, as abelhas, as ostras de Ceylão que de
volvem uma perola por cada ferida!. . .

Quantas suggestões de amparo, de paz pode encontrar uma criança no reino 
vegetal! As arvores com suas madeiras, as flores com seus perfumes e côres; as 
plantas medicinaes; a “arvore do pão” e do “viajante" que dão agua e sustento ao 
viandante! A maravilhosa flor da paixão omburumya e aquella arvore que pa
rece um symbolo da tolerancia e da bondade e que consagra o proverbio arabe
quando diz: “sê bom como o "sándalo” que perfuma até o machado que o fere” .

E  até mesmo no reino mineral quantos motivos de estimação e gratidão para 
com a hulha e o petróleo, os mármores e os granitos, as pedras preciosas e o sal- 
gêmma (chloreto de sodio), para o sôro physiologico; o ferro que vitaliza os gló
bulos vermelhos e tantas outras substancias, que dosam as formulas therapeuticas!

E  acima de tudo o orbe e no centro do systema planetario — sublime exemplo
de harmonia, coração de fogo de espaço infinito, rei da abobada celeste, pae de
vida <e esposo da mãe-terra, o soberano sol, despertador do mundo e pintor de 
maravilhas, que devido á força de protecção vitalizante, com a  h e lio th era p ia , diz ao 
doente: “levanta-te e anda!”

E  por ultimo, para coroar o quadro de tanta belleza de alta suggestão espiritual, 
cídmiremos, ao cahir da tarde, lá no horizonte, refrangindo suas cores nas nuvens, 
immensa ponte de luz sob esse ceu azul e branco cheio de sol: o gigantesco a rco -  
iris d a  p a z , como se o proprio Deus das alturas, para exaltar o sentimento humano 
e a confraternisação internacional, após a tormenta, reunisse as bandeiras de todas 
as patrias, num amplexo universal, qual suprema exhortação da Natureza, á união 
e á concordia de todos os povos da terra!

E assim, como na classica experiencia do “Disco de Newton”, que ao girar 
como sobre um mesmo coração, confunde as franjas do espectro solar em um ma
gico fundo de luz branca; assim também, nessa conjugação dos sentimentos de união 
e de fraternidade de todas as nações, nas supremas harmonias da concordia hu
mana, fará tra n s fu n d ir  a s  cores d e  to d a s  a s  bande iras, para que, por cima de todas 
as ambições, tremule galharda, intangível e eterna, a branca bandeira  d a  p a z  u n i
versa l, e não se atreva nenhum povo a arrial-a do seu poderio, nem em hora in
fausta salpicar de sangue a sua alvura immaculada!. . .

Nasce a criança com tendencia para o bem?
Nasce a criança com inclinação para o mal?
A criança normal, — é de bôa ou de má índole?
Na incógnita p la stic id a d e  da  meninice, ha maior fertilidade para a bôa ou para 

a má semente?
No mysteric da alma infantil, na lin h a  n eu tra  da penumbra —- p re d o m in a  a 

luz, ou p red o m in a  a sombra?. . .
Cem vezes e outras cem meditou, o educador scientifico, consciente e fervo

roso, aquella celebre pagina tão temerariamente affirmativa do illustre engenheiro 
e philosopho inglez — Spencer — quando diz: "Não esperemos de nenhuma criança 
um alto grau de excellencia moral. Durante os primeiros annos, o carácter de todo 
o homem tem as mesmas falhas, que eivaram a raça de que procede. Do mesmo 
modo que os traços physionomicos da criança — o nariz achatado com as ventas 
arreganhadas, os beiços grossos, os olhos separados, a ausencia do seio frontal —- 
são durante certo tempo os dos selvagens; do mesmo modo que seus instinctos são 
também os do selvagem” .

Corroborando taes doutrinas, já o aventurou também Lombroso; “que nossos 
filhos não nascem exactamente, com o instincto da justiça, da verdade e da bondade, 
e com o horror á mentira, ao roubo, ã crueldade, mas, pelo contrario, divertem-se 
em atormentar os animaes, etc., e não obstante, vemos que estes pequenos crimi
nosos em crescimento, modificam-se psychicamente, aos poucos e tornam-se ho
mens honrados” .

Quão consoladora se torna a absoluta convicção de Lord Palmerston de que 
todas as crianças ao nascerem são boas!
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O conjunto de impressões acerca da vida, do mundo exterior, determina o 
te m p e r a m e n to  de cada ser, a id io syn cra s ia ; e constitue o fundamento básico 
da personalidade, sobre a qual constroe-se, tijolo por tijolo, o edificio  moral dos 
sentimentos humanos, que não se acham localizados em determinado orgão, mas que 
o estão em todos elles; e atravez dos nossos actos, transparece o fundo do a spec to  
m o ra l de toda a creatura consciente, isto é, que o todo harm ónico , a unidade fu ñ e '  
c io n a l, na  ordem psychic», resulta da tra n sfu sã o  intima de todos os sentimentos 
com a formação do sentido moral, com o d iscern im en to  que conduz á form ação d a  
c o n sc ie n c ia  do bem e do mal, orgão central de regulação e de equilibrio no pezo 
das paixões e que vem a ser a c o n sc ien c ia  pac ificadora  d a  vida.

N e m o  p re su m itu r  m a lu s n is i p ro b e tu r  (ninguem deve ser considerado como máo 
se não se prove que o é) .

Pois bem; não creio como Spencer que todas as crianças venham ao mundo 
com tendencias para o mal; nem estou com Lord Palmerston, o qual acreditava que 
todas as crianças ao nascer são boas.

Sustentamos que no su b s tra tu m  tem p era m en ta l do infante, subsiste em potencia 
latente a desenvolver-se pela força do instincto e da actividade infantil, a dupla 
motricidade para o bem e para o mal, determinando uma plastic idade  mais ou me
nos n e u tra  em sua origem mas que fatalmente ha de definir-se segundo os factores 
gravitantes.

E ’ desde então que a e d u ca ç ã o  d y n a m ic a  deve favorecer' a eclosão e a floran  
cão, ou, com outras palavras, o desenvolvimento, cultivo das qualidades boas, desar
raigando as más condições, para que a disciplina gradual e consciente do amor, do 
trabalho, e da paz com que a educação ha de formar o espirito humano no lar, na 
escola e no meio social, obtenha completamente a suprem acia  do  bem sobre o  m al, 
até assentar o predominio honroso da virtude, com a extirpação radical do vicio, 
determinando na criança amadurecida, no adulto, a harmonia entre a razão, a in- 
telligencia e o coração, trindade mãe dos nobres sentimentos e ponto de apoio da 
consciencia, chamada com razão “la crújula de alma”, na orientação e regulação dos. 
nossos actos, refreiando todo o instincto aggressivo e libertando o impulso da boa 
vontade na convivencia harmónica da civilização sem prejuízos raciaes.

Synthetisando graphicamente este conceito com a figura de um angulo qual
quer, os lados do angulo representariam as duas tendencias oppostas e a bissectriz, 
a resultan te, inclinando-se para o bem ou para o mal, em virtude dos múltiplos 
factores p o s i t iv o s  ou n e g a tiv o s  que gravitem na sua orientação.

Portanto, o c o n ta g io  d o s  se n tim e n to s  a ffin s  ou de associação  e co o rd u ra ç ã o ; 
as ideas de trabalho, engendram sentimentos dte lealdade, honradez, de philanthropia, 
de paz, por exemplo; como no caso contrario, a ociosidade desperta a injustiça, a 
trahição, a crueldade.

Por isso, a educação deve provocar e favorecer o proaesso da "psychocrystali- 
sação crescente” (Jacob) das potencias espirituaes nobres e queimar as radículas dos 
instinctos hostis e aggressivos.

O procedimento, pois, consiste lem estirpar radicalmente um defeito e semear 
em seu lugar uma qualidade.

Se a vida fosse uma balança eléctrica, a qualidade da alma fluctuaría entre os 
dois pratos, como se fossem dois polos oppostos de valores p o s itiv o s  e n eg a tivo s;  
no começo mantêm-ae m ais ou m e n o s  no mesmo nivel, porém o influxo da educação, 
da vida, da natureza, do meio ambiente, com novos acontecimentos e reacções, virão- 
quebrar a indeterm inação  apparente e d e te rm in a r  a suprem acia  de uma força sobne 
a outra, resultando com mais quilates o ouro puro do bom coração, que o vil metal 
do máu coração.

Em molde definitivo, vae-se forjando e concretizando o caracfier do homem, 
atravez dos factores ethnicos, hereditarios, atavíeos ou ancestraes e do meio am
biente, até cunhar a personalidade humana. E assim como se dissie "o estylo é o 
homem , podemos affirmar: o carác ter fa z  o hom em .

O  fre io  d o  carácter, é  a la v a n c a  d e  p a z .
Se as gemmas do bem se desenvolvem, florescem e fructificam alheias a toda 

contaminação, os brotos do mal atrophiam-se sem remedio por falta de nutrição e 
de funeção até seccarem e desappareaerem.
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Nutramos, pois, com vigorosa seiva de paz, as gemmas desse talhe que scb 
o influxo do amor, da vida, se ergueu sob o sol de uma esperança, desdobrando 
como amphoras cfe virtudes, os sãos capulhos que perfumam a alma, e que cáia des
prendida para sempre, na sombra fatal de seus embryões, o galho quebradiço da 
crueldade humana!. . . deixemos que a Arvore do bem estenda a sua copa bemdita, 
para que em fecundo campo do sentimento humano, abram-se novos brotos pletho- 
ricos de energias creadoras e não possa, a serpente do mal, morder seu coração, 
nem as larvas do vicio corroer suas raizes.

Lancemos a semente fecunda da paz!
Seja a Cluz Vermelha Juvenil, a fonte inexgotavel de recursos e de inspira

ções para semear a paz sobre a terra; a paz duradoura que constroe e vivifica, que 
encadea os corações na fraternidade humana, e syntoniza os espíritos na harmonia 
universal.

Seja a Cruz Vermelha da juvçntude, a que, radicada definitivamente em es
colas e collegios, convoque todas as crianças e jovens do mundo para trabalhar 
como obreiros da paz entre os povos, estreitando cada vez mais os laços que con
solidam a família humana, no intercâmbio cultural e mutua cooperação para o 
triumpho da civilização sem guerras que tudo destroem e aviltam e semeiam o 
pranto e o luto em toda a parte.

Seja a Cruz Vermelha Juvenil o orgão diffundido entre as nações, que coordene 
todos os esforços da humanidade em marcha para melhores ckstinos, por meio dos 
estudantes que constituem a  força promissora do futuro; e assim em todos os instantes 
da vida, a solidariedade entre os povos seja um facto tangível, comprovado atravez 
da infancia e da juventude organizada, brilhando, bem alto e triumphal, o pavilhão 
symbolico, como um coração feito Cruz, sobre a alma branca aberta ao mundo, o 
signo eterno da crucificação do homem que todo amor, deu seu sangue redemptor 
para salvação espiritual do mundo.

Semeemos a semente fecunda da paz, ccm as mãos puras de todas as creanças 
do mundo, e a aurora de uma nova humanidade, illuminará o espirito humano com 
a razão e a justiça.

V O T O  D E  R E S O L U Ç Ã O

CONSIDERANDO:

a )  Que deve ser a creança, homem de amanhã, libertada de impulsos aggresslvos 
d¡e prejuízos historíeos e de injustificados egoísmos, um meio poderoso para 
approximar e vincular os povos na mutua comprehensão e no apoio reciproco 
que levam o triumpho da fraternidade humana;

b )  Que é no lar e na escola, principalmente, pela sua acção preventiva, onde se 
despertam e se forjam os sentimentos da creança, desde o seio materno até seu 
novo nascimento para a vida integral da patria e da humanidade;

c )  Que os sientimentos de patria e humanidade, longe de se contraporem, man- 
communam aspirações e interesses fundamentaes que coordenam o bem-estar e 
o progresso das nações;

d )  Que a realização de taes propositas, garante-se com a paz duradoura feita 
consciencia individual e collectiva, organizada no trabalho e cumprida na con
vivencia harmónica da civilização.

A Terceira Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha, reunida no Rio de
Janeiro, resolve:

RECOMMENDAR A TODOS OS EDUCADORES DO MUNDO;

l.° — A maior e constante preoccupação pela efficacia da obra pre, peri e post
escolar que devem realizar, em funeção cooperadora, a familia e a sociedade
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e para o triumpho da própria acção perseverante dentro da aula e da escola, 
tendo por fim o desarmamento dos espíritos e a franca cordialidade que ha de 
reinar entre todas as crianças e jovens da terra, vinculados pelo mutuo conhe
cimento e reciproca collaboração tendentes á formação de urna consciencia 
pacificadora.

2." — A organização e incitamento, com o auspicio dos poderes públicos, de ex
cursões estudantinas, de correspondencia ínter-escolar, de permuta de revistas, 
livros e producções, intensificando todo o intercambio de cultura e compe- 
netração espiritual, por intermedio da Cruz Vermelha da Juventude, cujo éxito 
dependía do empenho do mestre e cuja aspiração suprema nutre-se e firma-se 
ñas profundas raízes da fraternidade humana. (Palmas) .

(Até o momento de enviar este relatorio para o prélo, 
não foi recebida a conferencia do Gal. Dr. J. Eduardo 
Ostornol (Chile) sobre as "Finalidades da Cruz Vermelha 
Juvenil”, o qual ficára de posse da mesma para uma revi
são antes de ser publicada. Lamentamos, por esse facto, a 
ausencia no relatorio da Conferencia, de tão precioso tra
balho, que mereceu as mais elogiosas referencias quando 
foi proferida) .

A Presidente dá a palavra ao dr. A . Canteiro Leão para tratar do 
thema a Cruz Vermelha na Escola.

O sr. Carneiro Leão.

O SR. CARNEIRO LEÃO — Depois dos discursos eloquentes dos Snrs repre
sentantes da Argentina e do Chile, professor Picarei e Dr. Ostornol, não me é fácil 
falar sobre o mesmo problema.

Entretanto, como educador e dirigente da educação, varias víezes, em meu paiz, 
não posso deixar de juntar minhas palavras ás dos grandes mestres que me antece
deram, para dizer da importancia que, para a causa da paz, ha de ter a Cruz Verme
lha Juvenil.

A guerra, antes de ser um facto, antes de manifestar-se nos campos de batalha, 
germina, cresce, desenvolve-se nos espíritos; e se é difficil modificar a maneira de 
pensar, os sentimentos dos adultos é possivel orientar, guiar a mentalidade em for
mação. A obra terá pois de ser feita na alma e no coração da creança.

Nunca como na hora que o mundo atravessa, foi mais importante discutir e pla
nejar soluções que possam tornar efficiente, que possam transformar em realidade ef- 
fectiva a paz universal. A Cruz Vermelha, creada para mitigar os soffrimentos oriun
dos da guerra, completa sua obra grandiosa procurando formar uma mentalidade de 
paz.

Todos nos sentimos, tno momento presente, a crise da familia crescer. De um 
lado as contingencias económicas da sociedade actual obrigam as mães pobres a 
abandonarem os lares para luctar pelo pão de cada dia, de outro, as modificações por 
que a vida social está passando arrasta as classes abastadas a excessivo amor pelo 
prazer e pelo luxo. Os dois extremos — prazer e luxo nas classes altas e necessida
de de lucta pungente pela vida nas classes humildes — produziram e, evidentemen
te, estão intensificando a crise, cada vez mais grave, da familia. E quem poderá su
bstituir a familia, na sociedade ? Só uma instituição social será capaz de fazel-o com 
efficiencia: a escola. Toda a obra realizada dentro da escola ha de sier, por conse
guinte, uma obra que refluirá educativamente no seio das familias, urna obra de al
cance social. A Cruz Vermelha Juvenil, instituida no meio escolar, será a força de 
mais alta efficiencia para o desenvolvimento, na juventude, do sentimento de paz, de 
urna paz real e duradoura. Só a formação de urna infancia internamente educada na 
idea de paz poderá dar ao genero humano a esperança de real pacificação dos es
píritos .
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Nós do Districto Federal, temos a ventura de conhecer e acompanhar a obra 
magnifica que a Cruz Vermelha Brasileira vem realizando, em prol da infanda da 
nossa terra.

Quando Director da Instrucção Publica do Districto Federal, durante quatro 
longos annos, tive a collaboração intima da Cruz Vermelha no sentido da diffusão 
de habites hygienicos, indispensáveis á conservação e restauração da saúde infantil. 
Graças á cooperação dessa benemérita instituição foi possível a creação nesta ci
dade de uma escola para debeis. Ainda com o seu auxilio o Departamento de Edu
cação organizou e manteve as secções juvenis no Districto Federal. Mais tarde, 
ainda orientado por ella e confiante em sua cooperação inestimável, tive a ventu
ra de emprehender, em Pernambuco, uma reforma, segundo a qual foi determinada, 
por lei, a organização da Cruz Vermelha Juvenil nas escolas daquelle Estado.

Vêem, portanto, os nobres Congressistas, que conhecemos a Cruz Vermelha 
escolar não apenas de leitura, não apenas por comprehendermos o seu valor ines
timável, mas pelo exemplo pratico e evidente de quanto, em beneficio da infancia, 
pode conseguir essa instituição no seio das escolas.

Ao assumir, ha tres dias apenas, a direcção do Departamento de Educação 
da Capital do Brasil encontrei uma promissora organização, — A Secção de Paz 
pela escola — dirigida por D. Alba Cañizares do Nascimento, já citada pelos 
oradores que me antecederam. Esta secção de fraternidade reúne, ao lado dos 
Clubs Pan-Americanos, e dos clubs de relações internacionaes, uma secção dedi
cada á cultura !de affecto entre as nações. Tem ella por fim, especialmente, fazer 
comprehendidas e amadas das creanças brasileiras ao lado das Republicas do nosso 
continente as demais naçõies do mundo.

Espero que, por intermedio da Cruz Vermelha Brasileira e animados todos 
de um mesmo enthusiasmo, nos poderemos reunir a esse movimento tão chisio de 
cooperação e de altruismo. O continente americano bem merce a confiança dos 
demais paizes da terra quando demonstra o seu proposito de trabalhar em prol da 
paz. (Palmas).

Como director do Departamento de Educação do Districto Federal asseguro, 
aos illustres companheiros de trabalho, aos brilhantes delegados dos diversos poizes, 
da America, da Europa, e da Asia que aqui viieram trazidos pelo desejo de mino
rar o soffrimento humano, que a Cruz Vermelha Juvenil saberá crear, aqui, uma 
mentalidade pacifica, educando a juventude de nossa patria nos principios de paz, . 
de confraternização e d¡e cooperação humanas, para a maior felicidade dos homens 
sobre a terra. (Applausos) .

A Presidente dá a palavra ao dr. Thomas W . Gosling para dis
correr sobre o thema “ Os Principios da Cruz Vermelha Juvenil” .

O Sr. Gosling — (E . Unidos).

A “JUNIOR RED CROSS’’ foi fundada, nos Estados Unidos, por proclama
ção do Presidente Woodrow Wilson, no dia quinze de [Setembro de mil novecen
tos e dezesiete. Desde seu inicio, tem sido a agencia da Cruz Vermelha Norte- 
Americana, trabalhando nas escolas .publicas, parochiaes e particulares e por in
termedio delías, para dar ensejo e estimular a mocidade afim de habituar-se a pra
ticar os actos de utilidade e assistência ao próximo consoante as idades e capaci
dades de cada um.

Não se cogitou de programma para o desenvolvimento dessa obra. Em vez 
disso, deixa-se a cada jovem plena liberdade de trabalhar do modo que mais se 
enquadrar ás suas aptidões e aos seus pendores. Por isso, a “JUNIOR RED 
CROSS” conta muito com o professorado. Este encontra na “JUNIOR RED 
CROSS" os elementos, os processos e as actividades que tão valioso auxilio lhes 
dão no seu mister de educadores.

A “JUNIOR RED CROSS" é fundamentalmente uma organisação educativa 
que realça a importancia dos aspectos sociaes da educação. Isso ella consegue
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sem descurar ou abstrahir dos outros aspectos. Visa o desenvolvimento da liber
dade e da iniciativa individual e, ao mesmo tempo, do senso da responsabilidade 
social. Por este motivo, definiu-se seu objecto como formador de carácter e fo
mentador do espirito social. E' este o fim principal e o magno problema da edu
cação moderna.

E ’ fóra de duvida que a sêde do ganho e o egoísmo são poderosos estimulan
tes da actividade humana. Dentro dos limites da bôa razão são sadias manifesta
ções de energia e, indubitavelmente, essenciaes para a sobrevivencia do individuo, 
mas quando se os exerce por forma desproporcionada, com sacrifício ou exclusão 
de outras qualidades não menos valosas, tornam-se nocivos ao individuo e perigo
sos para a sociedade. E’ funcção e obrigação da educação contribuir para o des
envolvimento symetrico do individuo. Para isso, o cultivo, do espirito social é um 
dos mais importantes factores da educação.

E que é o -espirito social ? Na pratica, pode-se definil-o como a forma de 
encarar a vida em que se focalisa a attenção para as necessidades e os reclamos, 
direitos e prerogativas do próximo. E ’ um dos elementos de maior relevancia de 
carácter ethico. Se, em alguns, o lespirito social parece ser um dom natural, n’ou
tros esse espirito só se pôde formar com rigorosa auto-disciplina e participação 
consciente dos processos e actividades estabelecidos para essa formação.

Em harmonia com o ensino da psychologia moderna a "JUNIOR RED
CROSS” se empenha na consecução do seu objectivo, empregando os processos 
e as actividades que ella incita seus associados a utilisar. O methodo didáctico se 
emprega somente quando serve para auxiliar a generalisação de determinados 
actos e quando provoca a idealisação que dá significado aos factos. O processo 
de actividade característico do programma da “JUNIOR RED CROSS” é accorde 
aos methodos naturaes do ensino ministrado ás crianças e aos moços.

Para as crianças a "JUNIOR" RED CROSS” suqgere as actividades sociaes 
simples e apropriadas aos grupos restrictos a quem pertencem. Bastam os servi
ços aos coliegas e aos mestres, paes e amigos e aos poucos conhecidos fóra desse 
pequeno circulo. A’ medida que vão crescendo, aprendem a desenvolver sua acti
vidade em maior esphera. Fazem cousas praticas e proveitosas para sua classe ou 
escola, para a communidade, para os doentes, velhos, desvalidos. Mais tarde, entram 
em contacto com as crianças de outras cidades, estados e paizes. Empregam-se 
todos os esforços para eliminar dissimulados e sentimentaes e para collocar as 
actividades em um plano de interesse salutar que precisa do concurso dos mais 
viris.

A admissão na “JUNIOR RED CROSS” — Norte Americana é facultada a 
todos os discípulos das escolas primarias e secundarias, publicas, parochiaes e par
ticulares da America do Norte. Essa admissão é por intermedio dos dirigentes e 
professores das escolas que confiam no lemma da "JUNIOR RED CROSS” e 
que desejam ter sua collaboração nos seus trabalhos. Não se tenta organisação al
guma numa escola se houver indifferença ou hostilidade por parte dos seus diri
gentes, como por vezes succede, devido á carencia de informações ou quando ha 
qualquer divergencia ou preconceito.

Na escola elementar, considera-se socio a classe, em seu conjuncto; nas esco
las superiores considera-se socio cada grupo de cem alumnos, nas grandes escolas; 
ou a totalidade dos alumnos, nas escolas menores. Nas escolas elementares, a clas
se contribue com cincoenta cents por anno para a "JÚNIOR RED CROSS” 
N E W ” ; nas escolas superiores o grupo contribue com um dollar por anno para 
o "JUNIOR RED CROSS-JORNAL” .Em cada caso, cabe ao socio praticar um 
ou mais actos em prol da sociedade. As Revistas bem como os materiaes suppri- 
dos, opportunamentc, pela administração nacional representam valor muito supe
rior ao montanteda contribuição.

Pede-se encarecidamente aos alumnos que ganhem ou economisem de suas me
sadas a pequena quantia necessária para pagamento de suas contribuições. Essa 
quantia nunca excede, em geral, a um ou dois cents, por socio, annualmente. A
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contribuição cm dinheiro que se pede ao socio é reduzida ao minimo que se possa 
despertar nelle maior interesse pelos serviços que deve prestar.

Muitas escolas julgam avisado estabelecer um Fundo para os serviços da 
"JUNIOR RED CROSS”, afim de custear os vários trabalhos em que desejarem 
empregar sua actividade. O estabelecimento desse fundo não é absolutamente con
dição essencial para ser socio. E ’ da iniciativa dos proprios socios e se acha sob o 
controle dos mesmos. A mór parte dos fundos dessa naturesa são constituídos com 
os lucros daquillo que os alumnos emprehendem. E ’ de bom aviso incutir no espirito 
da mocidade que deve trabalhar e economisar se quizer levar avante qualquer em- 
prehendimentc por forma conveniente. Em razão do conforto que esses fundos pro
porcionam aos deherdados e aos infelizes e do valioso auxilio que prestam aos ne
cessitados, constituem elles tocante manifestação de solidariedade humana.

Para que os socios, em seu conjuncto, possam exercer actividades fóra da al
çada dos pequenos grupos, instituiu-se um "NATIONAL CHILDREN'S FUND" 
(Fundo Infantil Nacional) . Contribuem espontaneamente, todos os annos, para este 
Fundo, organizações de "Juniors”, usualmente por occasião da Convenção Nacional. 
Os donativos a esse Fundo são empregados em beneficio das crianças em momentos 
críticos ou em épocas normaes para levantar o moral das crianças muito necessita
das. Os livros escolares destruídos por inundações têm sido repostos quando os paes 
são demasiado pobres para adquirir outros. Installaram-se jogos para exercício e 
recreio das crianças em lugares onde a população fôra victimada por flagellos. Of- 
fereceram-.se pequenas collecções de livros a muitas escolas desprotegidas onde as 
crianças não dispunham de bibliotheca. Pagaram-se serviços de cirurgia plastica pres
tados ás crianças victimadas por accidentes e que, sem essa assistência, teriam de 
crescer e viver defeituosas.

Como prova do seu interesse pelo bem estar das crianças, sem cogitar de fron
teiras, a “JUNIOR RED CROSS” fez donativos do NACIONAL CHILDREN’S 
FUND (Fundo Infantil Nacional), para soccorrer as crianças de vários paizes es
trangeiros. A mór parte desses auxílios ao estrangeiro, são para fins sanitários. 
E obvio que os donativos tiveram de ser de pouca monta, bem como restrictos os 
serviços prestados. Todavia são valiosas manifestações de solidariedade humana 
quando comparados ã modicidades da dádiva.

Os proprios socios "Juniors” indicaram o modo de utilisar os fundos de serviços 
locaes e o Fundo Infantil Nacional. Quer-se que outros participem dessas vantagens. 
Os "Juniors” não pretendem dar esmoais; querem antes, partilhar com o proximo 
aquillo que possuem. Essa partilha não se limita ás cousas materiaes: abrange mui
tos dotes que são do domínio da esthetica e do espirito.

Certo é que, se quizermos melhorar as condições da vida universal e gosar de 
distribuição mais equitativa do que é bom, devemos acolher confiantes o espirito as
sociativo para que nosso sonho se torne realidade.

Como índice do interesse despertado pela “AMERICAN JUNIOR RED CRÒSS” 
damos a seguir a lista dos seus socios:

"AMERICAN JUNIOR RED CROSS”
L I S T A S  D E  IN S C R I P Ç Õ E S  D E  1925 A  1935

N u m e ro T o ta l
d e  esco las d e
inscrip tas soc ios

1925 (Setembro) ................. .............  26.585 4.506.387
1926 (Setembro) ................. .............  23.757 5.427.426
1927 (Junho 30) ................. .............  24.252 5.818.872
1928 .............  27.387 6.529.252
1929 ” .............  30.780 6.888.423
1930 .............  30.239 6.930.849
1931 ” .............  29.778 7.106.288
1932 .............  27.531 6.775.508
1933 .............  23.501 6.629.866
1934 .............  25.408 6.968.405
1935 ................. .............  31.645 7.752.243
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Bem que estas cifras sejam elevadas, ellas não representam a méta visada. O 
constante melhoramento do programma é mais importante do que o augmento do 
numero de socios. Todavia, quanto maior fõr o numero de creanças e moços que 
adoptarem o programma de auto-trenamento da ‘‘JUNIOR RED CROSS", mais firme 
será a nossa esperança de integração social nos annos vindouros.

Para se apreciar o valor de uma instituição, costuma-se inquirir do que ella tem 
realisado. No caso da “JUNIOR RED CROSS", contam-se innúmeros serviços de 
grande elevação e altruismo que, se tivermos um pouco de fé, fazem-nos acreditar 
que alentaram a esperança e mantiveram a coragem de todos que delles beneficiaram. 
Em meio das forças discordes de muitas especies, a ‘‘JUNIOR RED CROSS” tem 
actuado como factor de unificação. Congraçou com proficua actividade milhões de 
rapazes sem distincção de raça, côr e credo. Proporcionou franca opportunidade a 
todos e reconheceu e louvou mesmo as menores manifestações de bõa vontade. 
Pondo em contacto creanças de muitas terras, dilatou os horizontes das crianças 
norte-americanas e deu-lhes o meio de conhecer e apreciar a cultura daquellas.

Esta etapa do caminho venceu-a a “JUNIOR RED CROSS" pela troca de cor
respondencia, álbuns de informações e donativos de toda sorte, constituinolo ella uma 
phase muito constructiva e promissora para as relações de amisade entre os povos. 
Neste momento em que reina a discordia no mundo ameaçado de novas catastrophes, 
traz conforto e animação notar que a mocidade das nações está trabalhando para 
viver melhores dias.

A melhor medida do valor da “JUNIOR RED CROSS” se encontra na resposta 
dos socios ao seu appello. Ella é espontanea e sincera. As possibilidades inherentes 
ao programma captivaram por tal forma a imaginação, que em muitos lugares, os 
diplomados, outr’ora socios da “JUNIOR RED CROSS”, constituíram clubs para 
proseguir na obra que na infancia haviam’ iniciado na escola. Este movimento com 
novas directrizes, tem visos de rapida acceleração. Em devido tempo exercerá, como
cremos, profunda influência na vida do homem em toda a nação.

A ‘‘JUNIOR RED CROSS" dos Estados Unidos tem mantido amistoso contacto 
com as Sociedades da Cruz Vermelha da Mocidade de varais nações, ora representa
das nesta Terceira Conferencia Pan Americana da Cruz Vermelha. Folgaria em 
entrar em intimas relações com todas essas sociedades para conhecer melhor a sua 
obra no passado e no presente.

Para terminar, desejo, como representante do Governo dos Estados Unidos e 
da CRUZ VERMELHA NORTE AMERICANA, manifestar minha sincera gratidão 
pelas attenções do Governo do Brasil, cujo convite e característica hospitalidade 
tornaram possível e deram aos representantes de muitas nações ensejo para estudar 
conjunctamente, problemas da mais alta importancia espiritual para todos. (P a lm a s).





VI
Sessão Geral consagrada ás questões de

Hygiene
Sexta-feira, 20 de Setembro de 1935.

9 horas e 30 m.

Local —· Salão Nobre do Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos. 
Presidente — D r. Cardoso Fontes.
O Presidente, Dr. Cardoso Fontes, (Brasil) abre a sessão com as 

seguintes palavras:

O Instituto Oswaldo Cruz, foi honrado com a escolha de sua séde para a 
realização de uma das sessões da Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha.

Esta honra ainda mais avulta porquanto ella traduz homenagem prestada pelos 
paizes aqui representados a quem tão alto elevou o nome do Brasil, servindo á 
Sciencia e  á Humanidade.

Oswaldo Cruz, dedicou todo o seu trabalho, toda a sua vida ao seu ideal 
humanitario, e por isso seu nome é hoje symbolo na consciencia dos povos ame
ricanos e se irradia por todo o mundo conhecido.

E ’, pois, grande honra para o Instituto que elle fundou, e que se mantém com 
a visão retrospectiva do seu exemplo, hospedar hoje as delegações aqui presentes.

Foi de facto tarefa de Hercules a que foi executada por Oswaldo Cruz.
A eradicação da febre amarella, da peste bubónica, as campanhas contra a 

malaria, a organisação sanitaria do paiz, collocaram o Brasil entre as nações pio
neiras da hygiene universal.

De todas as campanhas sanitarias emprehendidas pelo Instituto foram sem duvida 
mais importantes as dirigidas contra a febre amarella e a malaria.

Mais importantes não só pelo vulto dos trabalhos executados como pelo numero 
de vidas humanas salvas. Foram por consequência as mais humanitarias.

Ellas provaram entretanto a impossibilidade de serem efficazes sem o auxilio 
dos methodos scientificos postos a seu serviço pelo Instituto, e sem a cooperação das 
organisações civis e governamentaes do paiz.

Nesse trabalho de cooperação enquadra-se hoje a organisação da Cruz Ver
melha .

O Dr. Evandro Chagas, orador inscripto, vos dirá succintamente o trabalho 
realisado pelo Instituto durante os trinta annos de sua existencia, particularmente 
relativo as suas actividades ruraes e vos exporá ainda suas idéas sobre as possibi
lidades da cooperação da Cruz Vermelha nesse dominio.

Esta cooperação é realmente de enorme valôr.
Não se trata sómente de collaboração individual de seus membros. Trata-se o 

que é mais importante da collaboração de uma organisação permanente de assistência 
como a Cruz Vermelha, cujas raízes embebem-se de caridade no mundo civilisado 
e cujos ramos protegem com sua sombra o universo inteiro.

Snrs. Delegados da III Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha, sêde bem- 
vindos! . . . (P a lm a s)  .
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Presidente — Tem a palavra o Dr. Evandro Chagas.
Dr. Evandro Chagas (Brasil) :

Todos os que percorreram o interior desse paiz conhecem o peior inimigo do 
povo brasileiro, a razão da degradação da raça: as doenças.

Tudo o que se tem feito até o presente, tem sido de pouca efficacia. Todos os 
meios são difficeis a adaptar e não dão resultados completos por causa das grandes 
distancias e da densidade insignificante da população.

A primeira campanha anti-malarica teve logar no Brasil em 1905, por occasião 
da construcção do porto de Santos, organizada pelo professor Chagas. Seus effeitos 
foram evidentes. Os resultados foram sentidos após 3 mezes. Foi então que o 
prof. Chagas estabeleceu seu methodo, desde logo umversalmente reconhecido, que 
a malaria não é uma doença rural como pensava outrora, porem, que tem sua 
origem no domicilio. Todo o combate deveria visar o domicilio. De accordo com 
a doutrina do Prof. Chagas, a campanha anti-malarica simplificou consideravelmente.

Procede-se aqui a inspecção feita semanalmente em todos os domicilios, com o 
fim de destruir o portador da malaria. Com esta inspecção feita de 8 em 8 dias, 
conseguiu-se reduzir esta enfermidade consideravelmente.

Não é somente da malaria que devemos tratar, é necessário também falar do 
“triatoma” chamada aqui de "barbeiro”, que causa a degeneração completa da popu
lação das regiões endémicas.

E ’ preciso lutar pela civilização que permittirá fazer comprehender aos doentes 
a necessidade de combater a doença e pela propaganda sanitaria, que pôde muito bem 
ser reservado á actividade da Cruz Vermelha. (*)

Presidente ■—■ Tem a palavra o Dr. René Sand.
Dr. René Sand (Liga das Sociedades de Cruz Vermelha) .

Nada podia ser mais opportuno do que reunir a Conferencia da Cruz Vermelha 
neste importante Instituto, santificado pelo ardor, sciencia e sacrificio de tantos nobres 
servidores da humanidade. Rendendo homenagem aos grandes desapparecidos, Os
valdo Cruz e Carlos Chagas, que nos acompanham ainda, porque foram destinados 
á vida immortal dos homens de bem, testemunhando com seu respeito para aquelles 
que têm retomado a flamula dessas mãos geniaes, a Cruz Vermelha não faz senão 
cumprir um dever de reconhecimento e corresponder á sua missão.

Porque um dos paradoxos dolorosos de todos os tempos é que, entre a van
guarda daquelles que descobrem a verdade e a massa dos homens, a distancia é 
desmesuradamente longa, o sulco desesperadamente profundo. E eu não falo aqui, 
de methodos curativos ou preventivos, complicados, cujo conhecimento ficará sempre 
o  apanagio dos especialista, mas dessas regras elementares que permittem á mãe 
educar seu filho sem receiar por sua existencia, ao homem e á mulher de desfru
tarem a vida com o mínimo de provações e de soffrimentos.

Para abreviar esta distancia, para encher esse sulco, a Cruz Vermelha quer 
lançar uma restea de luz, accesa ao pharol que os sabios entretêm com suas 
próprias vidas, para com ella ¡Iluminar o mais humilde lar, a habitação mais isolada. 
Oradores mais eloquentes vos falarão das diversas phases da acção sanitaria da Cruz 
Vermelha, na protecção á maternidade á creança, na luta contra cada um dos flagellos 
sociaes, dos centros de saude, da protecção aos marítimos. A Liga transformou e 
deve ainda transformar o mundo como mostraes aqui pelo magnifico engrandecimento 
desta esplendida capital. Mas desejo assignalar isso: quando ella se colloca assim 
ao serviço da população, a Cruz Vermelha lembra que no conjuncto do mundo os 
dois terços dos homens vivem no campo e no continente: onde estamos, a proporção 
das familias ruraes é mais forte ainda. Além do mais, a concentração dos habitantes

(*) A brilhante exposição do Dr. Evandro Chagas foi illustrada com pro- 
jecções luminosas, e vistas do transmissor de doenças.
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e riquezas .faz que, a hygiene progrida raais rapidamente nas cidades do que nos 
campos. A hygiene rural constitue pois um dos deveres primordiaes da Cruz Ver
melha. Que se não objecte a falta de recursos, as difficuldades de communicação, 
os preconceitos, a ignorância, a pobreza dos campos: quando aquelles que nesse meio 
exercem um mandato publico ou desfrutam um titulo qualquer com uma autoridade 
material ou moral se unem para formar um comité de Cruz Vermelha e empre- 
hendem uma campanha de educação, não sómente por folhetos, cartazes, conferencias, 
mais sobretudo por sua palavra e por seu exemplo, vê-se que as condições se modi
ficam, a vida domestica se organiza, a juventude reforma seus hábitos e o espirito 
publico desperta.

Esta grande obra da Cruz Vermelha pode ficar obscura e ignorada, porque ella 
se desenvolve longe do pharol luminoso dos grandes centros; porem ella é a mais 
beila joia da Cruz Vermelha, que deve ser sobretudo a bemfeitora dos humildes, dos 
isolados, dos desherdados.

E também com este sentimento que a Cruz Vermelha assume a obra de assis
tência que a necessidade e mesmo o seu espirito a leva a emprehender em favor dos 
pobres, dos velhos, das mães, das creanças, dos sem trabalho, dos estrangeiros, dos 
emigrantes. Esta obra seria esteril sem a caridade do coração; mas ficaria inefficiente 
e seria perigosa se fôsse conduzida sem organização e sem methodo do qual uma 
ionga experiencia, iniciativas múltiplas e pacientes pesquizas, dotaram a assistência, 
sob o nome mais moderno de serviço social. Eis porque as Cruzes Vermelhas devem 
tomar conselho dos competentes em matéria de serviço social, empregar auxiliares 
formados em escolas de serviço social, organizar para suas voluntárias, cursos de 
serviço social e espalhar pela população assim como se faz com a hygiene, os prin
cípios elementares do serviço social. Cada um de nós é solicitado sempre na pro
paganda das obras e pela supplica aos necessitados. Do mesmo modo por que 
devemos saber como nos conduzir na vida para fazer o melhor uso de nosso capital 
de saúde, devemos egualmente aprender a dar e a nos dar, porque para auxiliar as 
victimas da vida como para cuidar dos doentes, é preciso primeiramente os amar e 
os comprehender, mas é preciso também saber como consolar, animar e prevenir.

Eis porque a Cruz Vermelha que tanto tem feito pelo desenvolvimento das insti
tuições de assistência medica e de hygiene, para as escolas e os serviços de enfer
meiras e de enfermeiras visitadoras, não é menos interessada nos progressos das 
escolas e das organizações de serviço social. Demais, a saúde é inseparável das 
condições materiaes e espirituaes nas quaes vivem o indivíduo e a família. Os dois 
termos de nosso esforço são então convergentes e inseparáveis.

Não é sómente o corpo do homem que a Cruz Vermelha quer proteger; é todo 
seu ser. é toda sua vida, a vida de cada indivíduo, don único, insubstituível que não 
temos c direito de deixar abater ou destruir.

Para a Cruz Wermelha, — e é ahi que reside seu principio mais profundo e o 
mais universal — não temer o esforço para se fazer aquillo que deva ser feito, não 
encarar sacrifício para aquillo que deve ser consentido para salvar não sómente uma 
vida humana, mas cada um dos princípios de belleza, de verdade e de amor que o 
mais obscuro de nossos irmãos traz em si como um testemunho da dignidade que a 
natureza pode attingir, como uma promessa de tempos melhores mais sábios e mais 
Iraternaes. ( P a lm a s) .

Presidente — Tem a palavra o Prof. Eduardo Rabello.
Prof . Eduardo Rabello (Brasil) :

Resumo do seu discurso:
Protesta que se considere o Brasil como um paiz onde a porcentagem dos lepro

sos é a mais elevada; aqui ella não é senão de 1 %, emquanto que em certas regiões 
esta cifra attinge dezenas por cento.

E' preciso entretanto, lutar tanto quanto possivel, sendo o primeiro meio o isola
mento das creanças dos fócos da doença. Se isso fosse praticado systematicamente, no 
percurso de duas gerações poder-se-ia eliminar completamente a lepra. (Discorre
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sobre a analogia entre a tuberculose e a lepra, principalmente em se tratando da 
infancia e adolescencia, susceptiveis aos perigos de contagio) .

O papel da Cruz Vermelha deveria ser a educação sanitaria, o soccorro ás 
janubias dos leprosos, o isolamento da jovem geração — a parte puramente medica 
ficando reservada aos Governes Provas de isolamento das creanças foram feitas
nas ilhas de Havani, nas colonias francezas, etc. Esses ensaios duraram 20 annos, 
tendo dado os melhores resultados.

Presidente — Tem a palavra o Prof. Luiz Migone.
Prof.  Luiz Migone (Paraguay):

Senhoras: Um dos sentimentos mais nobres é a piedade. Ella induz o homem 
a assistir o seu semelhante que scffre, com tudo o que tem de generoso, com todas 
as suas possiblidades, com o fim de extirpar-lhe o mal que o afflige e a dor que 
o abate. Delia emanam os esforços consoladores que sustentam a fé dos necessitados 
na cooperação dos capazes.

Quando o homem que se enfraquece, se deteriora, rue e desmorona-se, sente-se 
envolvido n uma santa piedade, seu espirito opprimido pelo pessimismo, reanima-se 
e expande-se. alliviado pela esperança; o seu moral rehabilita-se e até mesmo na 
agonia da derrocada final, enleva-se na contemplação do panorama de uma re-
dempção,

Per isso as organizações que têm sua origem na piedade, e a praticam systhe- 
rr.aticamente, bem merecem da humanidade. Tal é, senhores, a associação internacional 
da Cruz Vermelha, cujo influxo philanthropico já se encontra universalmente reco
nhecido .

Bem quizeramos que esse influxo fosse mais poderoso, não no sentido do poder 
do mando, mas sim do poder da acção fecunda, para que seja proveitoso e total 
o resultado que se propõe: salvar vidas e fortalecer um sta n d a rd  de saude, louçã, 
que sustente o espirito, em estado vigoroso, capaz de elevados sentimentos de creações 
benéficas.

Se a Cruz Vermelha è filha da piedade, se brotou nas trágicas depredações da 
vida, se a idéa que a gerou se tornou uma realidade, o conceito da sua missão 
evolucionou. Hoje o sentimento da philanthropia já não é a sua única essencia. 
A causa da sua acção encerra um conteúdo mais completo.

No fundo da Cruz Vermelha não vibra sómente a piedade, mas também, a idéa 
da solidariedade humana.

Dentro desta vasta associação, o homem que assiste o seu semelhante, não o 
faz por simples comiseração, e sim por dever; por essa ligação entre os elementos 
que constituem a colmeia humana, que no destino universal tem idêntica finalidade 
e que deveriam mover-s.e num mesmo plano de fraternidade e de amor.

A guerra nos tempos antigos era de sentimento, de conquista, de aniquillamento 
total. Submetter, escravisar, superar em força e opulencia eram suas ultimas fina
lidades . Extinguir, arrazar, reduzir o inimigo a um grau extremo de impotencia —- 
era o methodo preferido.

Com uma paciente elaboração e orientação de dignidade, de semelhança de 
direitos e de deveres, formou-se o conteúdo da cultura humana, com outro criterio 
e outros sentimentos e a guerra teve que mudar o imperativo tão cruel de matar 
por matar. Os doentes, os feridos, já não são, actualmente, o patrimonio do vencedor, 
mas sim do medico.

E’ justamente quando apparece a inesquecível obra de Dunant “uma recordação
de Solferino, com que expande no plano da sensibilidade humana, com vivas nar
rações, os horrores da guerra; enche o ambiente da cultura europea de emoções 
dilacerantes; contagia o coração com sua literatura subjugadora, consoante com a 
philanthropia: e, philanthropos, homens de sciencias, estadistas e homens de boa 
vontade, lançam as sementes germinadas da Cruz Vermelha.

Desde então, como é grande a extensão que tem tido a Cruz Vermelha! Infil
trou-se em todos os paizes cultos da terra. Attinge a todos os centros das sociedades.



organizadas e installa-se nelles. A guerra já não é o seu único campo de acção; 
é, sobretudo, na paz que quer irradiar com seu trabalho vigilante e constante, para 
extirpar as enfermidades, para prevenir, evitar e suffocar os innúmeros e complexos 
inimigos da saude, da vida, do amplo desenvolvimento do homem no seu arcabouço 
e na sua essencia.

Pensadores, scientistas deputados, médicos de nomeada, grandes estadistas, todos 
elles definiram a Cruz Vermelha na sua funeção primaria e na sua missão actual 
e futura: não quizera repetil-as; mas a influencia do mérito, leva-me a repetir al
gumas:

“Ccnstitue um correctivo medico ás consequências da maior manifestação de 
egoísmo: o instincto da guerra” diz o professor Austregesilo.

“A Cruz Vermelha tem como programma alliviar a miseria e a dor, attenuando, 
na guerra, a perversidade; e praticando na paz a solidariedade que devemos aos 
nossos semelhantes nas tragedias da vida. A sua bandeira é a misericordia; seu 
sy.mbolo — o sagrado symbolo do amor que redime o homem; seu objectivo — soc- 
correr o corpo e o espirito, alentado e caído, soccorrendo a miseria, protegendo a 
saude” — Expressão de Cardoso Fontes” .

“As grandes agglomerações multiplicaram muitos de nossos males e os grandes 
problemas do nosso século são tanto económicos como médicos” .

“Na lucta que se approxima, convertida em necessidade vital para as sociedades 
modernas, que não queiram succumbir aos perigos de que se acham ameaçadas, a 
Cruz Vermelha, pela sua organização popular e pelo prestigio universal de que goza, 
é a instituição mais qualificada para levar a termo essa obra colossal de protecção 
e salvamento que reclamam as circumstancias” . — Expressão de Guimarães” .

Emfim, Senhores: “A Cruz Vermelha, cruz de sangue, termo de um sacrificio, 
symbolo de uma redempção. Sangue, essencia de generosidade. — Os povos nestes 
momentos reunem-se e procuram uma concordancia, sob este signo". — Professor 
Magalhães” .

A 3.a Conferencia Pan-Americana da· Cruz Vermelha está chamada a influir 
poderosamente na actividad», sempre crescente e intensa da instituição. A ella 
accódem expoentes qualificados das sociedades de differentes paizes Europeus e Ame
ricanos, de indiscutível preparo scientifico e technico, com sábias experiencias pro- 
fissionaes e com vontade firme para cooperar na fixação de um programma de acção 
efficaz, e de uma orientação mais luminosa no cumprimento da magna missão 
philanthropica e solidaria da Instituição.

A Cruz Vermelha do Paraguay, enviou sua delegação a esta magna conferen
cia e ella se acha entre vó á , Senhores, com a emoção de quem recebe uma 'brisa 
acolhedora, após um tormentoso vendaval que arremessou todo o sueco da vida.

A delegação paraguaya não desejava recordar sequer o sinistro que atormentou 
o seu povo. Silenciá-lo, porém, viria apagar a acção mais gigantesca que a Cruz 
Vermelha desenvolveu no Paraguay, desde a sua fundação. O máu sonho, o hor
rível e sangrente sonho, passou, para bem do prestigio do mundo americano.

Durante a guerra do Chaco, a Cruz Vermelha aquilatou a capacidade de seus 
médicos, a philanthropia da sociedade paraguaya, a contribuição dos estrangeiros 
residentes no paiz, a abnegação magnifica das mulheres para cooperar na mais 
consoladora missão de praticar o bem pelo bem!

A Cruz Vermelha operou milagres na assistência aos combatentes e enfermos 
da guerra. Attendeu em seus hospitaes a mais de 14 mil feridos e doentes. Recti- 
íicou methodos, decifrou duvidas, esclareceu enigmas e conquistou um campo mais 
dilatado de acção para a pratica medica e para as investigações scientificas.

A delegação receberá e distribuirá sua memoria nesta conferencia referente á 
sua actuação na guerra e na ante-guerra que justificará minhas affirmações.

Senhores: ao visitar este afamado centro de trabalho scientifico do Brasil, nós, 
membros estrangeiros das Cruzes Vermelhas americanas e europeas não devemos, 
antes oe tudo, esquecer os homens mais eminentes da sciencia medica, gloriosos pala
dinos do altruismo e da solidariedade que desappareceram do scenario da Acção 
para perdurar no Registro das grandes figuras humanas!

Refiro-me, Senhores, ás obras e concepções medicas e hygienicas do Dr. Car-
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los Jo; ao Finlay, de Guiteras, Agramonte, de Oswaldo Cruz, de Gaspar Vianna, 
a do jovem Carrion, de Noguchi, de Penna e ás dos últimos que cahiram em pleno 
labor, na idade do enthusiasmo e sedentos de novas glorias, como o Professor 
Carlos Chagas e o investigador Devis.

Recordemos pois os nossos camaradas, cujos ensinamentos são a rota pela qual 
temos de dirigir a acção da Cruz Vermelha.

Muitas são ainda as surpresas que receberemos dos laboratorios do Instituto 
Oswaldo Cruz. Muitos problemas encerram ainda as moléstias communs nestes 
paizes. A febre amarella, o typho exantemático, o impaludismo, a leishmaniose, a 
tripancsomiase, a lepra, a tuberculose, a varíola, a raiva, a "parasitosis” em geral 
etc., etc., são themas que estão na ordem do dia. Seus estudos estão dando novas 
acquisições mediante methodicos estudos experimentaes, de anatomia pathologica e 
anatomia comparada, nas mãos dos technicos desta casa que, sós ou combinando 
esforços com outras instituições afíins, se estão realizando, de cujas conclusões se 
beneficiarão as aspirações humanitarias da Cruz Vermelha universal.

A solida e generosa cultura brasileira, que sôa fraternidade, abrio-nos as portas 
de suas instituições para informar-nos de suas obras em beneficio da humanidade. 
A gentileza brasileira nos conforta, e reaviva nossa vontade de trabalhar. Nada 
mais grato do que manifestar ao Brasil a espiritualidade do seu acolhimento, em 
seus homens públicos, em seus homens de sciencia, na alma bondosa de seu grande 
povo.

Pessoalmente, senhores, minha concepção, só a poderia traduzir repetindo as 
brilhantes palavras do General Dr. Álvaro Tourinho. Viemos ao Rio de Janeiro, 
capitai, coração político e social do Brasil, sob o acolhimento carinhoso e enthu- 
siasta, "para trabalhar em seu seio, em prol do bem commum, homens de bôa 
vontade, para travar o bom combate pela felicidade de nosso semelhante”, entre o 
mar que procura o infinito dos destinos terreaes e as montanhas que se lançam 
á procura dos ceus”! (P a lm a s ) .

(Esgotados os assumptos da ordem do dia, o dr. Cardoso Fontes 
declarou encerrada a sessão, tendo, antes, convidado os congressistas pre
sentes, para uma visita ao Instituto.)
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Sessão geral consagrada á questão da 

formação e dos serviços de Enfermeiras
Terça feira, 24 de Setembro de 1935.

16 horas.

Local: — Amphitheatro da séde da C r u z  V e r m e l h a  B r a s i l e i r a .

Presidente ·— Sra. Carmela Prieto de M artínez (Chile)
A Presidente inicia os trabalhos, referindo-se á importancia da or

dem do dia da sessão em que vão ser encarados palpitantes problemas 
sobre a actividade da Cruz Vermelha no tocante á questão das Enfer
meiras . Faz a apresentação dos oradores inscriptos, fazendo a cada um 
delles as mais amaveis e elogiosas referencias.

A Presidente dá a palavra ao dr. Carlos Eugenio Guimarães para 
falar sobre o thema “Condições de Recrutamento de alumnas enfer
meiras’ .

Dr. Carlos Eugenio Guimarães, (Brasil) .

CONDIÇÕES DE RECRUTAMENTO DE ALUMNAS ENFERMEIRAS

Os progressos da medicina e da hygiene e as novas condições da sociedade vie
ram transformar os característicos da profissão da enfermeira fazendo-a hoje, de 
urna parte, a auxiliar do medico, esclarecida e hábil na arte de curar, capaz de secún
dalo prolongando e tornando pratica a sua influencia junto ao doente, e, de outra 
paite, trabalhando no dominio social, como urna agente indispensável da medicina 
preventiva, urna emissaria do hygienista onde quer que haja um perigo a prevenir 
para a saude publica, em qualquer agrupamento humano, escola, fabrica, officina e 
mesmo no lar.

As questões sociaes que surgem e se desenvolvem após a grande guerra, e ten
dem a absorver grandemente a attenção de todos bem como urna grande somma de 
energías, encerram em si uma immensa quantidade de problemas médicos, e, póde
se dizer que os grandes problemas da actualidade são médicos, e, portanto, a par as 
soluções económicas e outrais, a solução medica se impõe para proteger e salva
guardar a sociedade dos flagellos que a ameaçam.

Essa lucta, que se torna uma necessidade vital para as sociedades modernas 
que queiram perecer aos perigos que a ameaçam, não pode ser emprehendida exclu
sivamente pelos médicos. Os seus auxiliares imediatos são, sem duvida, as enfer
meiras .

Dahi as immensas perspectivas que se abrem para a carreira da enfermeira exi- 
gindo-lhe qualidades e attributos novos.

E ’ evidente que a bôa vontade e o devotamento não são mais os principaes ca
racteres da enfermeira. E' preciso adquirir urna cu ltura  especia l e  h áb ito s  que a col- 
loquern  em condições de preencher a sua tarefa em toda a sua delicadeza e comple
xidade .
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Dois são os typos novos de enfermeiras, nascidos da verdadeira necessidade dos 
tempes actuaes: a enfermeira visitadora de hygiene, em alguns paizes designada, en
fermeira de saude publica, e a assistente de hygiene social.

Portanto, as possibilidades que se descortinam, actualmente á mulher, de exer
cer as suas faculdades de praticar o bem e de desenvolver os seus naturses instin- 
cfos de piedade e de coração, não têm verdadeiramente limites. Resta saber conju
gal-os e aproveital-os no sentido de uma util e bem orientada applicação pratica.

Para que a enfermeira possa ser assim a collaboradora intelligente e preciosa 
do medico clinico e do hygienista, capaz de corresponder a exigencias tão complexas 
e delicadas, é preciso que o seu recrutamento se faça em um meio mais elevado do 
que aquelle em que se vem fazendo geralmente.

Na Inglaterra, nos Estados Unidos e particularmente nos paizes de origem an- 
glo-sa>.cnea, o recrutamento das enfermeiras se faz entre as filhas das melhores fa
milias, o que quer dizer, na elite social. Lá, a enfermeira faz parte da mesma classe 
social dos médicos.

Longe estamos dos tempos em que a enfermeira era uma simples auxiliar machi
na! para o tratamento dos doentes, não lhes exigindo o menor gráo de instrucção.

A aurora que se abre para a profissão de enfermeira toma, em nossos dias, uma 
importancia especial, interessando directamente á mulher no progresso das obras so- 
ciaes e pondo em jogo o instincto de solidariedade humana, tão fácil de ser desper
tado no coração feminino.

O b ra  d e  p ro p a g a n d a  e obra d e  ed u ca çã o , que acabarão por abrir na sociedade, 
uma fonte natural de recrutamento, canalizando para essa carreira tantas bõas von- 
lades ainda hesitantes e tantos valores latentes !

As qualidades e instrucção exigidas para a matricula de alumnas enfermeiras 
constituem um dos problemas mais delicados do seu recrutamento.

A difficuldade maior não está sómente na questão da classe social onde deve 
ser recrutada a enfermeira. Profissão que deve ser aberta á todas as capacidades e a 
todos os valores, exige que as candidatas possuam uma cultura que lhes permitía re
ceber a educação e instrucção profissionaes de accordo com o gráo de adeantamento 
hoje attingido.

O conjuncto complexo das qualidades physicas, moraes e intellectuaes, secun
dadas peio devotamente com que taes qualidades devem ser exercidas permittindo 
enfrentar todas as agruras da profissão, constitue a verdadeira vocação, que põe a 
enfermeira em contacto, com toda a realidade da vida, sem desfallecimiento e até 
mesmo, com heroísmo.

O gráo de desfallecimento com que cada uma dessas qualidades póde ser en
contrada entre as que se apresentam candidatas á profissão, não é cousa facilmente 
reconhecível em um simples exame. Tão complexas como ellas são exigidas, só o 
contacto directo com a profissão, na medida do desenvolvimento da formação da en
fermeira, irá revelando a existencia ou não do progresso de cada uma. Muitas des
sas qualidades, completamente ausentes, outras latentes, ou apenas esboçadas, vão 
suigindo, sendo despertadas ou desenvolvidas á custa dos progressos obtidos com a 
educação e a instrucção ministradas durante a preparação da enfermeira na Escola.

E' por essa razão que, em quasi todas as escolas, adopta-se o systema de sub- 
metter as candidatas á matricula a um estagio de prova, durante certo praso, me
diante o qual poder-se-á apreciar a possibilidade de adaptação da candidata á pro
fissão .

Por esse processo muitas se têm eliminado por si mesmas e outras o são, termi
nado o estagio, por se terem revelado inaptas.

A instrucção exigida da candidata para a matricula deve estar em relação com 
o desenvolvimento do ensino profissional, hoje ministrado nas escolas de enfer
meiras.

O ensino profissional exige uma cultura oriunda de uma educação mais ou me
nos esiAerada, par3 que a enfermeira possa desempenhar, consciente e intelligente- 
mente. as múltiplas funcções de que é capaz.

Quanto mais solida fõr essa instrucção, permittindo-lhe poder assimilar e com- 
prehender os ensinamentos das disciplinas dos cursos theorico e pratico da Escola, 
mais facilmente poderá a alumna adquirir todas as competencias necessárias.
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. . A experiencia do que se passa nas escolas que recrutam alumnas enfermeiras, 
possuindo apenas uma instrucção rudimentar, já é bastante eloquente para mostrar a 
inefficacia desse processo.

Mesmo as que demonstram uma grande bôa vontade, revelam-se sempre insuffi- 
cientes em relação ás condições que constituem a aptidão profissional, por lhes fal
tar a base necessária para bem comprehender e executar as suas obrigações.

A Escola Anna Nery exige para a matricula o diploma de professora do curso 
normal ou prova de conhecimentos equivalentes e com recrutamento de alumnas nes
se meio, ella tem conseguido os melhores resultados.

O regulamento da nossa Escola de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira é 
menos exigente quanto ás condições de recrutamento, e o resultado confirma a neces
sidade de uma reforma do plano de ensino, que a sua directoría vem estudando para 
pôr em execução brevemente.

Outra questão, é a de saber se convém ás diversas especialisações de enfermei
ras a mesma fo rm ação , e, por conseguinte, a mesma exigencia quanto ás qualidades 
e instrucção das candidatas.

Embora sejam diversas as funcções a desempenhar, as hospitalares,, seguindo a 
vida regular, uniforme e disciplinada dos hospitaes, as de saude publica, tendo que 
desenvolver constantemente o espirito de iniciativa e desempenhar o papel de educa
doras do povo em materia de hygiene e preservação, é fóra de duvida que a pratica 
tem demonstrado o insuccesso da tentativa de se preparar, de uma só vez, enfermei
ras especializadas.

A formação destas deve ser co m p lem en ta r e calcada sobre uma solida e basica 
fo rm a çã o  pro fissiona l fu n d a m e n ta l.

E' fóra de duvida que a enfermeira moderna deve ser uma profissional ou de
verá, ao menos, ter a formação de uma profissional.

As condições particulares á especialidade só serão exigidas futuramente por oe» 
casião de inscripção da candidata ao respectivo curso.

Dentre as condições geraes estabelecidas pelo regulamento da Escola de Enfer
meiras da Cruz Vermelha Brasileira, é a de ser a candidata celibataria. Adoptada 
em outras escolas, é uma exigencia que deve ser mantida, dada a incompatibilidade 
da profissão de enfermeira para com os deveres matrimoniaes.

A questão da idade a que está filiada a de uma solida robustez physica e mo
ral, não soffre contestação e está acceita pela unanimidade.

Para concluir, é preciso reconhecer que a bôa vontade não é bastante e que, 
para exercer uma profissão, ter uma acção social, é preciso ter adquirido capacidades 
por meio de uma formação apropriada; para uma moça que deseje tornar-se enfer
meira, a primeira condição que se impõe e a mais importante, é, pois, a da fo rm a çã o .

O principio fundamental desta formação é de que ella seja extremamente séria  
c com pleta ; os que têm praticamente nas mãos a vida e a morte de seus semelhantes 
não têm o direito de ser amadoras e nem de assumir levianamente as responsabilida
des de uma tarefa tão grave e tão sagrada.

CONCLUSÃO

As qualidades e instrucção exigidas para a matricula, sendo funcção de grande 
desenvolvimento a que attinge presentemente o ensino profissional, o tecrutamento 
da alumna-enfermeira, só põde ser realisado proficuamente em uma camada social 
elevada, onde se encontram candidatas que possuam uma cultura oriunda de uma edu
cação esmerada e, portanto, onde mais facilmente se poderá obter e desenvolver as 
qualidades physicas e intellectuaes que hoje fazem da profissão de enfermeira, uma 
elite social.

(P a lm a s).

Presidente — Tem a palavra M iss Clara D. Noyes  que vae falar 
sobre a "Organização dos serviços de enfermeiras no quadro da Cruz 
Vermelha” .
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Miss Ciara D. Noyes, (E . U n idos).

ORGANIZAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE CRUZ VERME
LHA PARA DESASTRE

Como principio básico do serviço sobre o qual as sociedades da Cruz Vermelha 
mundiaes se desenvolvem, segue-se naturalmente que todas essas sociedades devam 
ser organizadas de tal forma que estejam preparadas para produzir o mais eficaz
mente o typo de assistência que lhes possa sêr exigido, quer seja em tempo de guerra 
cu de paz.

Como a Cruz Vermelha nasceu no campo de batalha, é natural que a assistên
cia ás victimas da guerra fosse a primeira coisa a considerar por parte destas im
portantes sociedades humanitarias.

Embora a historia da Cruz Vermelha seja tão conhecida que seria repetição dis- 
cutil-a aqui, deveremos, entretanto, manter sempre em mente a influencia exercida 
por Florence Nightingale no movimento, com especial referencia aos ideaes, padrões 
de um serviço ae enfermagem. Pode-se difficilmnte imaginar uma organisação pre
enchendo sua funcção primordial sem um corpo de enfermeiras preparadas cuidado
samente e bem organisado.

Praticamente em cada conferencia das Sociedades da Cruz Vermelha realisadas 
desde a guerra mundial, a questão da utilisação de enfermeiras e voluntarias em de
sastres, iem sido um assumpto de discussão que resultou na adopção de certas re- 
commendações bem definidas. Por exemplo: ·—· Na conferencia de Toldo, foram or- 
ferecidas as seguintes recommendações para ser apresentadas ás Sociedades da Cruz 
Vermelha mundiaes :

1) Promover a collaboração de enfermeiras competentes, com educação comple
ta e munidas de certificados, em todas as organizações de soccorro permanen
te, em contacto com as victimas de desastres;

2) Estabelecer e manter em dia uma relação de todas as enfermeiras efficientes 
em cada paiz;

3} organizar um plano de trabalho efficiente para o recrutamento e mobilisa- 
ção rapida de enfermeiras e voluntarias.

Na segunda Conferencia Pan Americana, realizada em Washington em 1926, 
foram adoptadas resoluções similares, uma das quaes, a de n. 37, recommendou um 
Comité Conselheiro no qual figurassem, entre outras, enfermeiras escolhidas, recom- 
mendaoas pela Sociedade Nacional de Enfermeiras; emquanto em outras, a de n. 38, 
salienta a importancia da collocação de uma enfermeira como Directora da Escola 
de Enfermeiras. LIm principio sobre o qual Florence Nightingale, fundadora do sys- 
tema moderno de educação de enfermeiras via como de importancia vital, para o de
senvolvimento com successo de uma bôa escola, é a creação de uma bôa enfermeira. 
Comquanto não seja minha intenção discutir os detalhes incidentaes para a organiza
ção de escolas de enfermeiras e o preparo de moças para esta importante profissão, 
com todo o successo de qualquer actividade de enfermagem da Cruz Vermelha de
pende tio typo de serviço executado pelos membros individuaes de seu quadro de en
fermeiras e além disso como a Directora e suas assistentes determinam largamente 
esta questão, aventurei-me a chamar a attenção para este principio cardeal estabe
lecido por Florence Nightingale.

A primeira resolução adoptada em Tokio salienta também a importancia da “col
laboração" . Parece-me que isto quer dizer que não sómente as diplomadas de Es
cola da Cruz Vermelha devem ser chamadas para dar os cuidados, ás victimas de de
sastre, mas que um plano cooperativo deveria se desenvolver em que todas as “En
fermeiras possuidoras de certificado, com educação de enfermagem completa, sem co
gitar de escola pela qual se tenha diplomado, seriam utilisadas, em se- apresentando 
no caso de necessidade.

A segunda secção parece justificar essa idéa, porque salienta a importancia da 
manutenção “de uma relação de todo o pessial de enfermagem aproveitável em qual
quer paiz” .
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A terceira e ultima destas importantes resoluções recommenda “um plano effi·̂  
ciente de trabalho para o recrutamento e mobilisação de enfermeiras e voluntarias” . 
E' em relação com esta ultima resolução que eu apresento algumas suggestões de 
um modo geral.

Durante os últimos quinze ou vinte annos temos visto realizar um progresso con
siderável em muitos paizes, no que se refere ao estabelecimento de leis de controle 
de exercício da enfermagem, similar ás que já existem ha muitos annos para o cen
tróle dc exercício da medicina.

Temos visto também, durante o mesmo periodo as enfermeiras de muitos paizes 
organizarem Sociedades Nacionaes de Enfermeiras, a exemplo da que existe no Bra
sil e que é membro do Conselho Internacional de Enfermeiras, desde 1929. As Es
colas da Cruz Vermelha, como muitas outras, civis, ou do governo têm melhorado 
suas facilidades para a educação de enfermeiras, afim de que as suas diplomadas 
possam se qualificar como Membros da Sociedade, assim como para exames, exer
cício da profissão com diploma.

Onde a Sociedade Nacional de Enfermeiras existe a “collaboração” recommenda- 
da no paragrapho primeiro das resoluções adoptadas em Tokio, garantiriam os me
lhores resultados.

No paiz que tenho a honra de representar, todas as enfermeiras que preenchem 
os requisitos para arrolamento de serviço da Cruz Vermelha, devem ser membros da 
Associação Nacional de Enfermeiras Americanas. Isto assegura á Cruz Vermelha 
o apoio de um grande numero de enfermeiras qualificadas.

Tendo estabelecido no limite do possível estas duas questões muito importan
tes, a organização de enfermeiras e voluntarias para serviço em occasiões de desas
tre — seja em guerra, epidemia ou outras causas taes como innundações, terremo
tos, furacões, etc. acha-se grandemente simplificada.

O primeiro passo, entretanto, deve consistir em estabelecer padrões de alistamento 
para os dois grupos. Embora as condições variem nos differentes paizes, pareceria ló
gico que ã enfermeira com certificado e com educação completa (registrada no Estado 
se fôr possível) deve sêr confiada a fiscalização dos grupos de enfermeiras volun
tarias usadas nos hospitaes ou nas estações de emergencia, e nas casas das victi
mas de taes desastres, como indicado acima.

Grande numero de volutarias pode ser utili&ado com resultados bons para 
completar o trabalho das enfermeiras nestas circumstancias — do mesmo modo que 
em tempo de paz. Pessoalmente não conheço campo de maior utilidade para se
nhoras que desejarem servir, do que auxiliar a manipulação de material para curati
vos para hospitaes ou auxiliar a Enfermeira Visitadora, do serviço de Saude Pu
blica, nas clinicas de varias especies ou no serviço de recreação para os infelizes 
que exigem condições orthopedicas.

Na organização de voluntarias para o serviço de desastre, pareceria enormemen
te desejável arranjar-se as voluntarias em grupos segundo as qualificações indivi- 
duaes. Por exemplo, as que já tivessem tido experiencia para o preparo de alimen
tos em um grupo, para a assistência á alimentação das victimas ou as que tivessem 
tido conhecimento simples de enfermagem paTa auxiliar as enfermeiras. Seria im- 
possivel num papel deste tamanho fazer mais do que uma referencia a alguns prin
cipios fundementaes. envolvidos na organização da enfermagem de Cruz Vermelha, 
referir.do-se de modo rápido sobre alguns aspectos práticos desse serviço tão impor
tante. Embora não seja desejável procurar dar origem a regras fixas e apressadas 
para a administração de taes serviços, desde que as condições differem em cada 
paiz, e os serviços de enfermagem devam se desenvolver de accordo com essas con
dições, entretanto como todas as Sociedades da Cruz Vermelha estão imbuidas de 
um objectivo commum, esperemos que estas poucas suggestões revelem-se uteis a 
essas Sociedades que estão trabalhando para um serviço de enfermagem efficiente 
em desastres. (P a lm a s)

Presidente -  Tem a palvra a Sr ta. Berta Urrutia Prieto, que vae 
falar sobre “A Enfermeira de Cruz Vermelha” .



Berta Urrutia Prieto, (C hile).

Senhor Presidente, Senhoras e senhores '
Que a minha primeira palavra seja para agradecer do fundo d’alma a grande 

honra que me dão de occupar, por breves momentos, esta tribuna da qual foram ou
vidas vozes mais autorizadas que a minha para agradecer, também com effusão a 
carinhosa acolhida que recebeu a delegação do Chile, por parte da Cruz Vermelha 
Brasileira e da culta e distincta sociedade desta formosa cidade.

E ’ para mim, enfermeira da Cruz Vermelha do Chile, motivo de im- 
inensa satisfação expôr ante as delegações de todas suas irmãs da America, os 
ideaes que regem a Cruz Vermelha do meu paiz, inspirados nos postulados creados 
por Henri Dunant, isto é, preparar enfermeiras que prestem seus serviços desinteres
sados, sem excepção de raças nem nacionalidade a todos os que tombam nos. 
campos de batalha e para serem as mensageiras de paz e consolo para os desherda- 
dos da vida.

Esta alta finalidade que inspirou a Dunant, se projecta sobre a legião de en
fermeiras da Cruz Vermelha do Chile, e é assim que vemos centenas de senhoras e 
senhoritas, deixarem os atractivos que lhes offerece a vida para dedicarem 3 lon
gos annos a pesados e difficeis estudos, seguindo depois de obtido o diploma, a pres
tar os seus serviços em todas as obras mantidas pela Instituição, sem outro fim se
não o de-se sacrificarem no altar de um dever voluntariamente imposto e aspirando 
não mais do que inscrever em sua fé de officio as annotações dos trabalhos que re
presentam seus maiores desvelos.

Assim como o soldado veste com orgulho seu uniforme e faz de sua espada o 
symbolo de honra, assim nós as enfermeiras da Cruz Vermelha do Chile nos sen
timos orgulhosas de vestir nosso uniforme e trazermos como symbolo esta Cruz que 
abre os seus braços generosos, para amparar ã sombra delles todas as dõres que af- 
fligem a humanidade.

Somos, senhores, soldados bem disciplinados do exercito da Caridade, que em
penhamos todas as nossas glorias e nossas conquistas em levar a saude ao enfermo, 
a assistência ao desvalido e o allivio a todos os que soffrem, cumprindo com o 
nosso formoso lemma : Caridade na guerra e na p az ... Caridade... a verdadeira 
caridade, a que podemos resumir nestas palavras. A Deus, a gloria, a nós, o tra
balho e ao próximo a utilidade. (P a lm a s)

Presidente — Tem a palavra o dr. Juan Manuel Balcázar que vae  
dissertar sobre “A Enfermeira Voluntaria” .

Dr. Juan M anuel Balázar, (Bolívia) .

A ENFERMEIRA VOLUNTARIA

Dr. Balcázar — (Bolívia). A circumstancia de haver iniciado as actividades 
da Cruz Vermelha Boliviana com a fundação de uma pequena escola de enfermeiras, 
e o facto de haver concorrido últimamente para a campanha do Chaco, á qual não 
foi estranha a intervenção das enfermeiras voluntarias, determinou certamente que a 
commissão organizadora da assembléa de hoje, fizesse incluir meu nome entre os que 
deviam nella actuar, indicando-me o thema que está assignalado no programma. A 
premencia do tempo — tão escasso para os delegados — pelos constantes obsequios 
de que são alvos — não me permittiu preparar uma exposição detalhada, nem uma 
conferencia. Limitar-me-ei, pois, afim de cumprir o compromisso, a sustentar uma 
breve palestra sobre tão interessante questão.

Antes de tudo, que é uma enfermeira voluntaria ? Pelo que temos visto no de
correr desta conferencia, não ha um accordo sobre tal denominação. Nem mesmo 
os centros dirigentes da Cruz Vermelha, como são o Comité Internacional e a Liga 
das Sociedades de Cruz Vermelha, parece-me hajam definido a contento de todas as 
Sociedades Nacionaes. Muito menos acontece com estas Sociedades, que preparam e



fomentam as Escolas segundo suas necessidades e o ambiente em que actuam, porém 
não se sujeitando a uma norma conhecida para todas.

Não pretendo fazer a definição; nem siquer propor um programma acceitavel. 
Não tenho nenhuma experiencia sobre o assumpto. A única que poderia apresentar 
seria a das successivas improvisações que ;se fizerem na Bolívia, nas horas da des- 
graça, e que, por isso mesmo, não serviria de forma alguma, em vossos paizes ex- 
tranhos, pelo menos por emquanto, e oxalá que seja para sempre, ás luctas armadas.

Pelo que se conhece até agora nas organizações das Escolas de Enfermeiras, 
nos paizes mais adiantados, e pela maior experiencia, poder-se-ia fazer a seguinte 
graduação quanto á cultura e a idoneidade delias: — em primeiro lugar, as chama
das voluntarias, auxiliares ou samaritanas; em segundo, as profissionaes; em um ter
ceiro grupo poderiam classificar-se as visitadoras profissionaes. Distingamo-las, com 
alguma differença.

As enfermeiras Voluntarias, em realidade têm uma denominação falsa; não são 
propriamente enlerm eivas, posto que não têm titulo algum; chamamo-las assim, por 
habito, porque não encontramos todavia uma denominação mais exacta para todos 
os paizes.

Aliás, a melhor seria a de sa m a rifa n a , ha muito tempo proposta e insistentemen
te pedida pela II Conferencia Panamericana de Cruz Vermelha pela delegação ar
gentina. Essa pelavra encerra, em meu conceito, o enunciado mais exacto a lem
brança symbolica, sobre a missão que uma voluntaria se impõe ao offerecer seus 
serviços junto ao enfermo ou ao desgraçado.

As enfermeiras profissionaes são aquellas que, por vocação, por inclinação natu
ral, faz o trabalho que acceita a mulher nos serviços sanitarios públicos ou privados, 
dedica todo o seu tempo, seus conhecimentos, — adquiridos em escolas bem orga
nizadas, com programma e títulos approvados pelos governos —· ao cuidado dos 
doentes, á .‘..ciencia ¡e á arte de curar enfermos. São pessoas sujeitas á obrigações 
taxativas, á disciplina resultante da natureza própria de suas tarefas, que 
são de carácter peremptório e que não acceitam atenuantes, omissões, atrazos, 
nem siquer duvida, no cumprimento do dever.

Em um gráo de aperfeiçoamento, ou si se quizer de experiencia e conhecimen
to das necessidades humanas, collocaria eu as enfermeiras visitadoras.

Elias são, mais do que as profissionaes, aquellas que se especialisam em deter
minado ramo de cuidados aos enfermos. As simplesmente profissionaes diriamos que 
sabem de tudo um pouco, em sua condição de collaboradoras dos médicos; têm uma 
preparação solida e ampla, porem, ao mesmo tempo, geral; estão aptas para atten- 
der a qualquer enfermo; prestam, por exemplo, os primeiros soccorros aos acciden
tados, assim como podem auxiliar a passar a noite ao lado de uma creança com en
fermidade infecto-contagiosa. As visitadoras profissionaes são as mesmas enfermei
ras, porem, especializadas em uma actividade, em uma classe de enfermos. A visi
tadora de creanças é aquella que além de ter a preparação da enfermeira geral, tem 
outra especialidade sobre puericultura, sobre hygiene infantil, sobre organização e 
administração de hospitaes e dispensarios de creanças. A visitadora de doentes 
mentaes, a Gue se especializou em cuidar destes, a que conhece preferentemente a 
organização dos manicomios, a que tem convivido com esses seres tão extranhos 
que vulgarmente os denominamos loucos. E assim successivamente, em cada uma 
das especialidades que, dia a dia, está criando a sciencia medica, ã medida que am
plia seu enorme campo de acção.

Entre uma e outra classe de enfermeiras, podem crear-se outras, de menos pre
paro, com nomes combinados, á vontade das Sociedades de Cruz Vermelha_,ou dos 
Governos que fundam ou auxiliam as escolas. D'ahi nascem precisamente, as con
fusões . Eu mesmo, em uma conferencia publica em meu paiz, propuz a denominação 
de Samaritana Visitadora de Creanças para um typo de enfermeira voluntaria oem 
maior preparo do que o de conhecer a idiosyncrasia, as necessidades das crealnças, 
porém, com especial e verdadeira inclinação a esse ser tão querido para todos nós, 
que é a creança, e as obras de beneficencia creadas para protegel-o.

Volto ao thema que me preoccupa. Qual é então a verdadeira enfermeira vo
luntaria e que papel ha de assignalar-se nas actividades sociaes de cada dia ? Minha



resposta é a .seguinte, por falta de definições : — A enfermeira voluntaria é aquella 
mulher que nas horas de servir á patria, quando uma guerra ou uma calamidade pu
blica qualquer, a estimula a offerecer seus serviços, e depois de um rápido preparo, 
acceita cuidar dos enfermos ou feridos, desempenhando as múltiplas commissões que 
lhes designam os médicos, seus directores, levando sua alma de mulher, seu coração 
aífectuoso, junto ao leito do ferido. E ’ de uma feita, uma patriota e uma bemfeitora. 
Soffre com o soffrimento alheio, ao mesmo tempo que compartilha com seus com
patriotas a dor da sua patria que ama desde menina. E ’ um ser duplamente heroi
co, disposto ao sacrificio por seu doente e por sua patria. Para fazer mais concreto 
o que acabo de enunciar, direi: — A enfermeira voluntaria, é a figura universal, que 
tanto conhecemos e veneramos, Florence Nightingale, é a nossa Anna Nery, precur
sora das enfermeiras no Brasil; é finalmente na Bolívia, nossa Ignacia Zevallos, a 
Tabaco. . .

Observo certa surpreza em vós outros, ao pronunciar o ultimo nome. E ’ natu
ral: não tendes obrigação de conhecer as nossas mulheres heroicas. Já que a oppor- 
tunidade se me offerece, farei um breve relato sobre ella. Foi no anno de 1879. A 
Bolivia tinha sido envolvida em uma guerra, a do Pacifico. Não era a primeira, nem 
a ultima. Muitas tem sustentado desde que se constituiu uma nação independente. 
Tem batalhado em todas as suas fronteiras. Não é o momento de dizer as causas 
nem as condições. O que pode asseverar, dizem os historiadores dos mesmos pai- 
zes que foram nossos adversarios, é que lucíamos sempre com heroísmo e abnega
ção sem igual. Pois bem em 1879, a Bolívia sustentou uma guerra com o Chile .E 
ahi surgiu nossa heroina. Foi uma humilde mulher do povo; porém, indubitavel
mente um grande coração de patriota e de um espirito humanitario superior. Assim 
o demonstram seus actos. Chamavam-n'a de T abaco; talvez porque fumasse muito 
tabaco, e naquelles tempes as mulheres ainda não tinham o habito de usar desse 
toxico. . .

O.s velhos soldados do Pacifico contam suas penúrias e relatam em suas pre
leções de exaltado civismo, a conducta temeraria, sacrificada, que aquella mulher 
varonil mostrou em todo lugar e a todo momento.

Em Mejillones, onde attendia um pequeno posto de venda de artigos de .primei
ra necessidade, soube que a Bolivia sua patria, estava em guerra. Reuniu suas es
cassas provisões para leval-as á zona conflagrada. A marcha foi penosa e longa: 
atravessou a planicie solitaria, os areaes. Não tinha outra preoccupação senão a de 
chegar, tarde ou cedo ao lado de seus irmãos. E chegou; chegou, quando o heroís
mo biliviano estava no apogêo; quando a pequena ambulancia da saude militar se 
deciarava impotente para attender o grande numero de feridos. O imprevisto foi 
sempre o peior inimigo de meu paiz; a natureza, o melhor aliado de seus adversa
rios. Então luctava-se nos areaes da costa do Pacifico; seus homens o percorriam 
a pé, sem agua, e por lugares varridos pelo vento. Mais tarde, ao começar este ci
cio, foram actuar nas selvas do nordeste: outra vez sem provisões alimenticias nem 
de combate, mais ainda contra o inimigo armado, contra o clima, as enfermidades, 
as enormes distancias. E todavia, hontem no Chaco, em idênticas condições desi- 
guaes... Para que proseguir com estas recordações, si estão tão recentes ainda.

A Tabaco, offereceu, humilde e decidida, seus serviços de mulher múltipla para 
os misteres de casa. Repartiu seus recursos entre os mais necessitados. Finalmen
te incorporou-se á ambulancia de saude. Viram-na em attitude galharda, infatigável, 
quando o canhão e o fuzil troavam, desafiando o perigo, acudindo pressurosa onde 
havia hemorragia que estancar, uma ferida a pensar, um gole d agua que offerecer, 
um consolo que prodigalizar.

Por sorte, as balas inimigas a respeitavam. Passada a guerra, dedicou-se no
vamente á seu .negocio de commerciante minorista. Viveu pobre, esquecida, e por 
obra dessas injustiças que são tão frequentes nos povos americanos, talvez morresse 
em um catre de hospital.

Eis ahi um typo de enfermeira voluntaria. Uma enfermeira que se foi prepa
rando no curso da guerra, que muito pouco sabia de auxilios médicos e que, adaptada 
aos conhecimentos da época, provavelmente curava, todavia sem risco de infectar ás 
,feridas, mas no afan de servir aos seus irmãos.
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Outro typo de voluntarias que poderia citar em meu paiz, seriam as damas da 
Paz, organizadas em grupos de enfermeiras para attender aos feridos que cáhiam 
na guerra civil de 1899. A guerra fraticida ensanguentava o territorio nacional e a 
mulher, piedosa e solicita, acudiu a remediar seus estragos. Não foram em nenhum 
momento profissionaes, porem cumpriram o seu papel de enfermeiras..

Mais tarde, veio a guerra europea. As noticias diarias que chegavam do theatro 
do massacre, a conducta admiravel das mulheres cujos paizes se alistavam entre os 
combatentes, e quiçá certa visão intuitiva de que muitos annos depois passaria na 
Bolívia, me decidiu a organizar a Cruz Vermelha Boliviana com um grupo enthu- 
ciasta de alumnas do lycêo, de senhoritas de La Paz. Era natural que primeiramente 
fundássemos um curso de preparação de enfermeiras. Desse curso surgiam pouco 
tempo depois, as primeiras enfermeiras voluntarias. Não podiam titular-se profis- 
sionaes, porque seu prepare não estava legalizado pelas autoridades universitarias, 
nem era tão solido que pudesse garantil-as. Foi uma experiencia imperfeita, deffi- 
ciente, porem no final, um passo effectivo.

Quem havia de suspeitar que 15 annos mais tarde alguma dessas enfermeiras 
voluntarias serviriam tão utilmente na guerra do Chaco? Arrebentada a guerra em 
1932, a mulher boliviana se lançou aos hospitaes e postos de soccorros, por maneira 
realmente superior a todos os cálculos. Em todos os âmbitos da republica surgiram 
centenares de damas reclamando sua participação na cooperação no3 serviços auxilia
res nas unnidades do exercito. Em homenagem ao elemento feminino de meu paiz, 
devo dizer que jamais movimento social algum alcançou ás proporções do que estou 
mencionando.

Desde a senhora mais aristocrata até a mais modesta, disputavam a honra de 
ser as primeiras alistadas. Quizeram ser uteis e o foram. Estiveram presentes nos 
hospitaes mais avançados e nos de rectaguarda; serviram como enfermeiras, como 
simples ajudantes, como organizadoras cu administradoras, nas secções de costura, 
nos -serviços de aprovisionamento, nas pharmacias, nas cosinhas; chegaram até á linha 
de fogo; organizaram cursos rápidos de enfermeiras; fundaram sociedades para attender 
ás necessidades dos mobilizados, dos combatentes, dos evacuados, a correspondencia, 
as exigencias dos prisioneiros, etc. Qual o aspecto da guerra que passou desaperce
bido para as mulheres da Bolívia? Creio que nenhum.

Não me proponho a detalhar essas actividades. Nossa memoria as registrará 
com algum detalhe. O que eu tenho querido demonstrar é a grande utilidade das 
enfermeiras voluntarias. E' natural suppõr que em um principio tiveram serias 
difficuldades para seu preparo incompleto. Felizmente, estavam sempre bem dirigidas 
pelos médicos e por outros práticos. Sobretudo, foram impulsionadas por seu amor 
ao paiz e seus nobres sentimentos humanitarios. Tão deligentes e abnegadas foi 
a maior parte delias, que não vacilaram em sacrificar sua própria vida. Temo-s como 
exemplo —■ Maria Bellot — uma virtuosa senhora- que depois de percorrer varios hos
pitaes attendendo a todos os doentes que lhe entregavam, acabou por ser contagiada 
por um grave mal que a levou á tumba. Só a morte a arrancou do convivio de seus
doentes. O nome desta mulher póde figurar dentre os que merecem a medalha Flo-
rence Nightingale. Sensivelmente, a convocação chegou muito tarde, e as difficuldades 
da guerra impediam nossa proposta immediata.

Porem, devo terminar, pois estou abusando de vosso tempo. Não póde ser 
motivo de divergencias o assumpto da preparação e selecção das enfermeiras volun
tarias. E’ necessário distinguil-as das profissionaes e assigalar a cada uma seu 
verdadeiro papel, para aproveitar melhor seus serviços; nada mais. Limas e outras, 
são tão uteis, que hoje em dia não se concebe um hospital ou um dispensario sem 
a presença delias. E que, alem de seus conhecimentos, levam para o enfermo o que 
os homens, os proprios médicos não podem levar: sua alma, seu coração de mulher, 
seus desvellos, sua palavra de consolo, carinhosa e persuasiva, sua bondade; emfim, 
— em uma palavra — o espirito da Cruz Vermelha. Substituem, junto ao leito do 
paciente, a mãe, a irmã, os seres mais queridos.

Uma enfermeira voluntaria poderá ser, si sua vocação a isso a inclina, uma 
grande enfermeira profissional, mais tarde. Adquirirá, pouco a pouco, maiores conhe
cimentos, aquelles que lhes são mais necessários, pela experiencia. Acabará por



conviver com os enfermos e lhe proporcionará cada dia, mais commodidades e mais 
segurança em seu tratamento. Profissionaes e voluntarias, em uma só voz e de amor 
ao proximo, constituirão a maior garantia do hospitalizado. Assim estão hoje na 
Bolívia; poucas foram as profissionaes, no inicio da guerra; hoje se contam por 
centenas; todas são uteis e a maior parte o serão por muito tempo, até que se conclúa 
o tratamento dos últimos despojos do campo de batalha.

O esp irito  d e  C ru z  V erm elh a , tenho dito varias vezes! Está ahi o poderoso esti
mulo das enfermeiras. Esse deve ser em todo instante o grande factor do trabalho. 
Profissionaes ou voluntarias, não importe o nome. A Cruz Vermelha deve fomentar 
as escolas que as prepara, organizal-as cada vez melhor, incentivar em cada enfer
meira o exemplo de Nightingale, de Anna Nery e de Zevallos. Elias não precisaram 
de títulos para correr aos campos de batalha e aos hospitaes, em auxilio dos en
fermos. Ouviram o appello de seus sentimentos fraternaes e procuraram seu lugar 
entre a dôr e a desgraça, para sacrificar-se ao serviço da humanidade, para impor 
ao mundo o espirito de Cruz Vermelha! (P a lm a s)  .

Presidente — Tem a palavra o dr. Roberto L. Repetto que vae 
falar sobre a “Escola de Samaritanas de Cruz Vermelha” .

Dr. Roberto L. Repetto (Argentina) :

Sr. Presidente, Srs. Delegados, Minhas Senhoras e Senhores:
A Delegação Argentina respondendo a um intimo anhelo de collaboração e o 

desejo ardente de poder ser util annunciando com toda lealdade e franqueza sua 
modesta opinião e experiencia sobre as samaritanas, conferiu-me a subida honra de 
cccupar esta tribuna. Poderei assim dirigir-me em breves instantes a vós outros 
chegados a esta magnifica e hospitaleira cidade das mais remotas regiões do con
tinente americano, impulsionado por um desejo superior posto ao serviço da huma
nidade soffredora, com os pés fixos na terra, os olhos no infinito e o coração ampla
mente aberto á supplica dos homens. Em 1928, nossa filial cumprindo a sanção  da 
2a Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha celebrada em Washington em 
Maio de 1926, em que recommenda ás Sociedades Nacionaes instruírem mulheres 
para servir em casos de emergencia, especialmente para auxiliar nos momentos de 
desastre e de trabalhos de beneficencia publida, fundou a Ia Escola de Samaritanas 
que continúa funccionando até o momento actual, com algumas modificações impostas 
pela experiencia adquirida atravez dos 7 annos decorridos desde a sua creação.

O mais completo éxito tem coroado nossos esforços e nossa constante dedicação 
a este assumpto, que consideramos de grande importancia, ultrapassando nossas es
peranças mais optimistas em relação ao numero de alumnas inscriptas annualmente 
e em seu campo de acção que lenta e progressivamente se desenvolve, abrangendo 
novas actividades dentro dos fins nobilíssimos e altruistas que guiam a acção da Cruz 
V  ermelha.

Desejo referir-me ainda que succintamente, á acção desempenhada pela sama- 
ritana no seio do proprio lar, ñas obras de assistência social, como meio de elevar 
ao nivel cultural e inteliectual da profissão de enfermeira e como propagandista da 
Cruz Vermelha.

Desde o momento que uma jovem recebe o diploma de samaritana, torna-se para 
sua familia um elemento Util e indispensável, quando á enfermidade com todo seu 
cortejo de infortunios e soffrimentos bate á porta de seú lar. A ella recorrem pedindo 
conselhos, porque a sabem instruida, consciente e responsável por seus deveres, porque 
lançará em pratica só as medidas therapeuticas a seu alcance e não ultrapassará 
nunca as attribuições a ella determinadas.

O respeito e o reconhecimento pelo seu valor cresce ainda mais e se estende 
fóra do circulo affectivo que a envolve, quando o medico, apreciando a utilidade 
de contar com urna collaboradora abnegada, com urna preciosa auxiliar em sua lucta 
contra o mal, guardiã fiel de suas prescripções, lhe deposita sua confiança e delega- 
Ihe durante a sua ausencia sua autoridade moral perante o doente.



A samaritana ensina igualmente os preceitos de hygiene e as normas de prophy- 
laxia aprendidas durante sua passagem pelas aulas, triumphando sobre o prejuízo, 
desterrando a superstição e contribuindo assim a formar a consciencia hygienica do 
povo.

Não é menos importante o prestigio da samaritana como elemento de trabalho, 
de capacidade e ccmprehensão dos deveres sociaes ante a collectividaçle, deveres que 
podem synthetizar-se no auxilio ao desvalido na isua mais alta e nobre accepção.

Estas jovens admiráveis, tornam-se indispensáveis nas obras de assistência social 
porque guardam em seus corações só sentimentos altruisticos e praticam a caridade 
— Santa palavra na qual se condensa o mais puro e santo dos sentimentos — o amor 
ao proximo, sem o qual a estricta justiça seria obra incompleta, necessitando de 
cimento que une as pedras do edificio social.

Plenamente compenetradas, de que os membros que constituem a sociedade estão 
ligados por laços de solidariedade que nada póde desatar, não escriptos nos codigos, 
mas impressos com traços inapagaveis na consciência pelo Autor de toda a natureza, 
se entregam com dedicação e enthusiasmo ás diversas tarefas de assistência social 
que a Cruz Vermelha lhes confia.

Em nosso paiz, mereceram os mais elogiosos conceitos por sua actuação des
interessada nas horas angustiosas vividas pela .cidade de Buenos Ayres durante os 
successos revolucionarios de 1930, não trepidando em expôr suas próprias vidas no 
fragor da contenda para salvar a de seus semelhantes. Igualmente seu desempenho 
foi digno dos applausos e da admiração de todos, na reunião procedida para distribuir 
fundos aos que soffreram damnos na catastrophe de Riachuelo, na participação de 
serviços nos postos de soccorros installados em Palermo em 1934 durante a cele
bração do XXXII Congresso Eucharistico Internacional e em sua cooperação na 
cruzada emprehendida últimamente pela Liga Contra a Tuberculose.

E ’ também ponderável a acção individual que realizam em diversas associações
e entre cujas finalidades se conta a protecção ás creanças e o cuidado aos enfermos
indigentes.

Neste sentido o campo de acção da samaritana é illimitado e sua presença ines
timável, em razão de seus vastos conhecimentos, de sua intelligencia esclarecida e de 
sua grande cultura.

A s  Cruzes Vermelhas de todos os paizes da America, onde não existem as emu
lações internacionaes, as tendencias imperialistas, os odios radicaes que convulsionam 
o mundo, onde as guerras são só episodios passageiros e ephemeros na vida dos 
povos, que não envenenam o coração nem amarguram a alma, devem crear e esti
mular as Escolas de Samaritanas para contar assim com um corpo organizado, "indis
pensável em suas altas finalidades do bem colkctivo.

Seu verdadeiro papel se desenvolve em tempo de paz e não quando o odio e a
vingança guiam ás nações já que estes sentimentos não teem guarida em nosso novo
continente.

Este nosso modo de pensar, ditado pela própria experiencia e comprovado atra- 
vez dos annos de brilhante actuação das Samaritanas em obras de beneficencia pu
blica e privada, está em desaccordo com um recente documento sobre “a Cruz 
Vermelha e as enfermeiras" "distribuido pela Liga das Sociedades de Cruz Vermelha. 
Textualmente se diz: “Nos paizes onde o desenvolvimento da n ursing  tem sido lento 
e onde o numero de enfermeiras diplomadas é restricto, a auxiliar benévola ou sama
ritana é indispensável em tempo de guerra e no de calamidade publica. Esta auxiliar 
forma-se com o único objecto de servir a seu paiz em caso de necessidade e sua 
instrucção tem correspondido, não raro a um sacrificio pessoal considerável” .

Ainda a samaritana pode prestar, não ha duvida, inestimáveis serviços em época 
de guerra, — seu verdadeiro papel permittam-me repetir de novo — se exerce no 
tempo de paz e está no proprio interesse da Cruz Vermelha accrescentar na medida 
do possível o numero destas uteis collaboradoras de suas obras de assistência social. 
O campo de acção das samaritanas difiere assim completamente da enfermeira pro
fissional, que faz do seu titulo um meio honesto de ganhar a vida cuidando e assis
tindo aos enfermos.

Como consequência lógica, não ha razão para que se considere a samaritana só 
como um recurso de emergencia nos casos em que faltem enfermeiras.
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mais adiante o mesmo trabalho — “a formação de auxiliares voluntarias é necessária, 
mas as pessoas responsáveis, por esta formação devem saber que é prudente ter em 
conta todos os perigos; uma instrucção parcial dada a um grande numero de mulheres 
pôde impedir o recrutamento de enfermeiras que desejam obter o diploma profissioal. 
O publico não pode facilmente distinguir entre as differentes categorias de enfer
meiras e se contentará a meudo com 03 serviços que receba sem se preoccupar com 
sua qualidade. . .  E' evidente que semelhante conceito, si se extendesse, chegaria a 
rebaixar o nivel das enfermeiras do paiz” . Não compartilhamos dessas opiniões. 
Os perigos citados são completamente ¡Ilusorios na pratica, desde que o titulo de 
samaritana não capacita nem autorisa para o exercido da profissão de enfermeira 
e a aspirante a tal, não pode ignorar sob nenhum conceito, que para ganhar o sus
tento diario de nada lhe serve o diploma de auxiliar voluntaria.

Por outro lado, podemos· affirmar que ao adoptar para a Samaritana o mesmo 
programma que é estabelecido para o Io anno de enfernlagem profissional, a cuja 
categoria pode chegar, se proseguir seus estudos um anno mais e juntamente com a 
pratica regulamentar no hospital, será transformado o titulo de samaritana no pri
meiro degráo da ante-sala para chegar á obter o de enfermeira, já que 60%  das 
primeiras, seja por vocação, por necessidade de possuir uma profissão ou pela 
exigencia espiritual de saber, prosseguem sua aprendizagem até terminar, sendo sarna- 
ritana-enfermeira, com todas as vantagens que representa esta selecção. Elevar-se-á 
assim, em lugar de se rebaixar, ao nivel cultural e intelleotual da enfermeira com 
innúmeras vantagens para as instituições onde prestam seus serviços, para o medico 
e para o enfermo.

Em nosso paiz actualmente se prefere a enfermeira da Cruz Vermelha a todas ás 
demais, por sua maior cultura, sua educação mais solida e um mais completo sentido 
de responsabilidade.

E', emfim, a Samaritana a propaganidsta mais efficaz com que pode contar a 
Cruz Vermelha ,para realçar o seu prestigio. Sua utilidade e os serviços que 
presta no circulo de suas relações lhe grangeam o respeito e a consideração das 
mesmas, extensivos também á Instituição as que permanecem vinculadas pela razão 
de cultura e elevação moral e despertam nas demais pessoas o desejo de imitar, 
incorporando-se desta forma á Cruz Vermelha novos elementos para a lucta contra 
o infortunio da enfermidade.

Como associação feminina organizada, quando participam de festas publicas mar
chando galhardamente com seus vistosos uniformes trazendo o symbolo sagrado da 
Cruz Vermelha, despertam a admiração e o applauso, fazendo com que o publico se 
interesse pela obra benéfica da Cruz Vermelha e também por seu crescente desenvol
vimento e progresso.

Para as grandes cruzadas de recrutamento de adhesões, estas filhas espirituaes 
da Cruz Vermelha são também insubstituíveis pelas difficuldades que entravam tra
balhos deste teor, executados por pessoas estranhas as que só vizam lucros, obtendo 
pleno éxito, onde estas fracassam.

De todo o exposto se deprehende a necessidade de encarecer o desenvolvimento 
das Escolas de Samaritanas, para preparar, por esta forma, pessoal, intelligente e 
cheio de nobres sentimentos, apto para executar a tarefa que lhe fôra imposta em 
tempo de paz e difundir os ideaes da Cruz Vermelha; reaffirmamos em consequência 
ante a experiencia, a bondade do enunciado da Conferencia de Washington. (P a lm a s ) .

Presidente — Tem a palavra o sr. Ernesto J. Swift, que vae falar 
sobre a "Fundação Florence Nightingale” .

O sr. Ernest J. Swift (Liga das Sociedades de Cruz V erm elha).

A fundação Internacional Florence Nightingale para a educação de enfermeiras 
diplomadas, é uma resultante dos cursos que a Liga Internacional das Sociedades da 
Cruz Vermelha têm mantido ha longos annos em Londres. A Fundação foi creada
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em 1934 pelos esforços do Conselho Internacional de Enfermeiras e da Liga. A 
Fundação compõe-se de comités nacionaes nos quaes a Cruz Vermelha e a Associa
ção de Enfermeiras Diplomadas reunem-se e os recursos são provenientes dessas 
associações. Ha longos annos que os cursos têm sido desenvolvidos para preencher 
as necessidades individuaes dos estudantes, muitos dos quaes vêm de paizes em que 
a enfermagem é de recente creação. A Fundação mantém um lar em que vivem as 
enfermeiras, reune-as e ajuda-as a trocar idéas sobre os problemas da enfermagem 
nas diversas nações do mundo. Desde a inauguração dos cursos, 238 estudantes 
provenientes de 44 paizeis foram matriculadas e a maior parte das diplomadas occupam 
agora posições importantes: nas suas Cruzes Vermelhas ou em postos dos Governos.

Para levar avante esta obra, a Fundação necessita de fundos e estes estão sendo 
fornecidos pelos Comités Nacionaes. Muitos desses Comités nacionaes foram for
mados a pedido do Conselho Internacional de Enfermeiras e da Liga.

Todas as Sociedades da Cruz Vermelha têm o privilegio de participar do tra
balho de Fundação e beneficiar suas actividades e os Directores da Fundação 
esperam que os delegados aqui reunidos estudarão o relatorio da Fundação e que 
-constituirão comités onde não existam. (P a lm a s) .

Esgotada a ordem do dia, foi pela Presidente encerrada a sessão.
Seguiu-se uma discussão em que tomaram parte o Gal. Ostornol, 

Dr. René Sand, Dr. Repetto, o Gal. Garino, Dr. Carlos Eugenio e o Dr. 
Balcázar, referindo-se todos com o maior enthusiasmo, ás admiráveis ex
posições que tinham acabado de ouvir.
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(Sessão de encerramento).
Sessão plenaria para votação de resoluções.

Quarta-feira, 25 de Setembro de 1935.
A’s 9 horas e 30 minutos.

Presidencia — do Gal. Dr. Alvaro Carlos Tourinho.

Sr. Presidente — Declarando aberta a sessão, congratula-se com os 
Srs. Delegados pelo exito que vem tendo a Conferencia.

O Dr. Carlos Eugênio, declara que as Commissões de Admissão e 
Redacção estiveram reunidas e examinaram as resoluções apresentadas 
pela diversas Commissões ficando resolvido que seriam submettidas á 
approvação desta Sessão Plenaria.

Refere-se ás mensagens, telegrammas e rádios que foram recebidos 
de diversas Sociedades de Cruzes Vermelhas do Continente Americano 
e de outras partes do mundo, bem como de diversas associações scienti- 
ficas, portadoras de congratulações pela realização da Conferencia e de 
votos pelo exito da mesma.

Examinadas pela commissão ficou resolvido que o Sr. Presidente 
da Conferencia as responderia segundo o espirito de cordialidade que 
■tem animado até aqui os trabalhos do nosso certame.

O Embaixador do M éxico, Sr. Alfonso Reys apresenta a seguinte 
moção:

A III.a CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA

C onsiderando  que os fins essenciaes da Instituição da Cruz Vermelha con
sistem em alliviar o soffrimento e possivelmente mais suportável e feliz a vida de 
todos os homens sem distincção alguma;

C o n siderando  que estes fins comprehendem o cuidado amoroso e diligente para 
o património biologico da especie humana e ao mesmo tempo para o seu património 
moral, de sorte que por um lado importam na conservação da saúde no seu sentido 
mais amplo, e por outro na salvaguarda da civilisação no seu mais alto e cabal 
conceito;

C o n sid era n d o  que a guerra é o factor principal para destruição destes indis
pensáveis patrimónios, porquanto além de aniquilar vidas, mutilar gerações inteiras 
e empobrecer os povos, corróe os sentimentos de humanitarismo e de caridade, e 
deixa na massa das nações perigosa herança de rancores, como veneno que só se
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extinguem pelo transcurso de largos annos e penosas vicissitudes, de modo que se 
pôde assegurar que a guerra de hoje engendra a guerra de amanhã;

C onsid era n d o  finalmente que, como se disse nas Resoluções da XV Conferencia 
Internacional da Cruz Vermelha (Tokio), os progressos da technica da guerra 
crêam difficuldades cada vez maiores para a actividade tradicional da Cruz Ver
melha,

congratula-se pela Paz que, felizmente, reina a estas horas em todas as Amé
ricas; e, desejando que desappareçam quanto antes e para sempre até aos últimos 
retsaibos que tenham deixado, os anteriores conflictos bellicos do continente.

E x p re s sa  o voto, de que todas as Sociedades da Cruz Vermelha, apoiadas no 
peso da opinião mundial, continuem como no passado e redobrem dentro do pos
sível os seus esforços, para prevenir as catastrophes bellicas, sempre ameaçadoras, 
lembrando-se a todo o instante que o acto humano por excellencia, neste, como 
em todas as ordens, deve ser um esforço para rectificar, em nome dos idéaes mais 
altos, aquelles estímulos naturaes que, abandonados assim mesmo, tendem apenas 
a destruir e dissolver e que bem attendidos podem conduzir a uma maior dignifi
cação dos homens.

O G al. O s to rn o l (Chile) se congratula com o voto formulado pelo Sr. Em
baixador do México, voto que lhe traz á memória o accordo celebrado entre a 
Columbia e o Peru. para a solução definitiva das divergências existentes entre esses 
dois paizes. Diz que tal accordo veio reaffirmar os propositos de paz que animam 
o Continente Americano.

O S r . F ern a n d o  D a v ila  (Pertú) agradece as palavras do delegado do Chile e 
pede que os Srs. delegados, de pé, rendam um preito de homenagem ao Sr. Afranio 
de Mello Franco, o pacificador de Lectiçia. E ’ rendida essa expressiva homenagem 
no meio de calorosos applausoo.

O G al. Julio  G arino  (Argentina) em eloquentes palavras propõe homenagens a 
memória dos Srs. Barton Payne, Presidente do Conselho dos Governadores da Liga, 
Gal. Ferreira do Amaral, ex-Presidente da Cruz Vermelha Brasileira e Getulio dos 
Santos, ex-secretario Geral da mesma Sociedade. (Calorosos applausos) .

O G al. O s to rn o l (Chile) pede que o voto seja extensivo ao Sr. Juan Pedro 
Criado y Dominguez, Secretario Geral da Cruz Vermelha Hespanhola, recente
mente fallecido. (Applausos).

O S r . E rn e s to  Q u iro z  A .  (Costa-Rica) propõe igualmente um voto de saudade 
á memória do Sr. Max Olano, Presidente da Cruz Vermelha de EI Salvador. 
(Applausos) .

O Sr. D a v ila  (Perú) refere-se ao papel que na historia da Cruz Vermelha 
na America, representa o trabalho de Anna Nery, que como enfermeira voluntária 
cuidou dos feridos da guerra de 1865, propondo que se renda uma solemne home
nagem publica a sua memória.

O G al. G arino  (Argentina) rende uma homenagem de admiração á Cruz Ver
melha Brasileira pelo seu prodigioso desenvolvimento e magnifico esforço que fez 
part organinar esta Conferencia, manifestação imponente do espirito da Instituição 
e da solidariedade das nações americanas e propõe que a Conferencia expresse o 
seu mais profundo reconhecimento ao Exmo. Sr. Presidente da Republica, ao Go
verno Federal, ao Prefeito do Districto Federal, ao Governo de São Paulo, ás 
differentes autoridades e instituições, á Cruz Vermelha e ao povo brasileiro, que 
tão generosa e nobre hospitalidade reservaram a todos os Delegados, cumulando-os 
de attenções e gentilezas. (Palmas).

O G al. O s to rn o l pede que toda a assistência se levante e que acceite por accla- 
mação essa grande homenagem á Cruz Vermelha Brasileira, a seu digno Presidente 
e ao Governo do Brasil. (A Assembléa de pé no meio de calorosos applausos 
approva essa homenagem) .

O D r. C arlos E u g ê n io  (Brasil diz o seguinte: Meus Senhores. Depois de 
tantas homenagens prestadas ao Brasil, á Cruz Vermelha Brasileira e ao seu Go
verno, pela proposta do eminente Sr. Presidente da Cruz Vermelha Argentina, 
Gal. Dr. Garino e do nosso eminente amigo Gal. Ostornol, do Chile, cuja ho
menagem culminou com a proposta que fez, não podemos deixar de associar a esta 
homenagem, a Liga das Sociedades de Cruz Vermelha, pelo esforço unanime e grande
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auxilio prestado para o brilho desta Conferencia. A' Liga nós devemos a melhor 
collaboração na organização, preparo e brilhantismo das nossas reuniões.

A ella, portanto, todas as homenagens. Peço como uma homenagem igual que 
toda a lassembléa se ponha de pé. (Calorosissimos applausos) .

O S r . P re s id en te  annuncia que vae se proceder a leitura das resoluções apre- 
sentadas pelas Commissões tendo dado a palavra ao Sr. Troncoso, relator da
1.“ Commissão.

O Sr. T r o n c o so  lê as seguintes resoluções approvadas pela 1.“ Commissão. 
" O rg a n iza ç ã o  e d e se n v o lv im e n to  d a s  S o c ie d a d e s  N a c io n a es  da  C ru z  V erm e lh a ’“. 
(Palmais) .

R ESO LU Ç Õ ES DA Ia COMMISSÃO 

I

O R G A N IZA Ç Ã O  E D E SE N V O L V IM E N T O  DAS SOCIEDADES 
N A C IO N A E S  DA CRUZ VERM ELHA

Considerando que a missão primordial das Sociedades Nacionaes 
da Cruz Vermelha é, em tempo de guerra, auxiliar os Serviços de Saúde 
do Exercito e, em tempo de paz, collaborar com os poderes públicos em 
tudo que diz respeito ao bem estar das populações, e tendo em vista 
os felizes resultados obtidos por certas Sociedades graças ao apoio de 
seus respectivos governos,

A III.» C O N FE R E N C IA  P A N A M E R IC A N A  DA CRUZ 
V E R M E L H A :

Recommenda ás Sociedades Nacionaes da America estreitem as 
relações com os seus respectivos governos, solicitando o seu apoio e a 
coliaboração dos organismos officiaes correspondentes para levar a bom 
termo as suas diversas actividades, principalmente no que se refere aos 
primeiros soccorros em caso de calamidade, desenvolvimento da hy- 
g;ene e da Assistência Social e á acção da Cruz Vermelha Juvenil.

II

Considerando que as Sociedades Nacionaes da Cruz Vermelha se 
compromettent com os seus respectivos governos a cumprir as seguintes 
obrigações:

a) Auxiliar os serviços de Saúde das forças armadas em caso de 
conflicto;
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b) Soccorrer ás victimas em caso de calamidade;
c) Contribuir para o melhoramento da saúde publica, despertando 

a consciencia do povo em materia de hygiene;
d) Collaborar no desenvolvimento dos serviços de enfermeiras;
e) Tomar urna parte activa na educação da juventude, protegendo 

a sua saúde physica e moral;
e Recordando as recommendações feitas aos governos pelos seus re

presentantes nas V .a V I.a e V II.a Conferencias Internacionaes America
nas, celebradas respectivamente em Santiago do Chile, Havana e Mon
tevideo, e a Acta final da Conferencia diplomática de Genebra em 1929, 
na qual se indica que seria para desejar que se concedessem todas as 
facilidades e franquias ás Sociedades Nacionaes da Cruz Vermelha.

A III.a C O N FE R E N C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V E R M ELH A :

Veria com agrado e reconhecimento que os governos da America 
concedessem ás suas Cruzes Vermelhas, não só a isenção de direitos 
de alfandega, taxas, impostos, franquia postal e telegraphica, como 
também os auxilios e privilegios permittidos nas leis e regulamentos do 
paiz, diminuindo, assim, os encargos que pesam sobre muitas destas 
instituições philantropicas e facilitando a obra benefico-social e de assis
tência que de um modo permanente levam a termo.

III

A  III.* C O N FE R E N C IA  PA N -A M ERICA N A  DA CRUZ 
VERM ELH A:

Recommenda á Secretaria da Liga que, de accordo com as Socie
dades Nacionaes, trate, junto da Secretaria Internacional da União Pos
tal das Américas e Hespanha, da obtenção das mais amplas franquias 
que possam ser concedidas em beneficio do intercambio postal das 
Cruzes Vermelhas Americanas.

IV

Considerando que compete a cada Sociedade Nacional estender o 
seu raio de acção a todo o paiz, creando por todo o territorio comités 
locaes que collaborem activamente na propaganda e na execução do 
programma da Cruz Vermelha,
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Recommenda aos comités centraes das Sociedades da America que 
ampliem e desenvolvam cada vez mais a rêde de seus comités locaes, 
mantendo com elles um contacto constante, dando-lhes directivas para 
que realisem em cada localidade uma parte pelo menos do programma 
nacional, e que reunam todos os annos em urna assembléa nacional os 
representantes destes comités.

V

Proclamando mais urna vez a solidariedade das Cruzes Vermelhas 
da America com as Sociedades Nacionaes do mundo inteiro, unidas 
todas no seio da Cruz Verm elha Internacional,

A 111.a C O N F E R E N C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V E R M E L H A :

Dirige ao Comité Internacional da Cruz Vermelha, fundador da 
instituição, á Liga das Sociedades da Cruz Vermelha e ás Sociedades 
irmãs uma effusiva saudação, inspirada no amor profundo pelo ideal 
universal da Cruz Vermelha, que anima a todos os que trabalham sob 
a sua bandeira pelo bem da humanidade:

Recommenda ás Sociedades Nacionaes da America que estreitem 
sem cessar os laços que as unem entre si, intensificando e tornando mais 
etficaz a sua collaboração, principalmente para trabalharem pela paz e 
se auxiliarem mutuamente em momentos de emergencia, realisando soli
dariamente a obra que lhes incumbe no cumprimento das resoluções das 
conferencias internacionaes da Cruz Vermelha, as tradições do Comité 
Internacional de Genebra e o programma da Liga,

Esta intensificação da collaboração das Sociedades americanas en
tre si deve ser acompanhada de uma approximação mais intima aos 
organismos internacionaes da Cruz Vermelha;

Felicitando-se, além disso, pelo precioso concurso que neste par
ticular a Liga prestou ás Cruzes Vermelhas da America, sobretudo insti
tuindo as Conferencias Pan-Americanas da Cruz Vermelha;

Recommenda ao Conselho dos Governadores que estude a possi
bilidade de pôr a Secretaria da Liga em condições de collaborar mais 
estieitamente, com maiores recursos, no desenvolvimento das Cruzes 
Vermelhas da America.
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A  111.a C O N F E R E N C I A  P A N -A M E R IC A N A  D A  CRUZ
V E R M E L H A :
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V I

Considerando que o melhor estimulo para manter uma estreita re
lação entre as Sociedades Nacionaes da America é a collaboração con
tinua de delegados de uma Sociedade junto a outras similares do con
tinente,

A IÍL* C O N FE R EN C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V ER M ELH A :

Recommenda a cada Sociedade Nacional americana que acredite 
junto aos Comités Centraes das demais Sociedades um delegado que a 
represente e torne mais effectivo o vinculo de solidariedade que deve 
existir entre todas ellas.

VII

Considerando a necessidade imperiosa em que se encontram as 
Sociedades Nacionaes de diffundir a obra da Cruz Vermelha em tempo 
de paz, robustecer o seu prestigio e augmentar os seus recursos;

A III.* C O N FE R E N C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V E R M ELH A :

Recommenda ás Sociedades Nacionaes da America intensifiquem 
sem cessar a propaganda por meio de revistas, conferencias, artigos de 
imprensa, folhetos, cartazes, projecção de pelliculas, exposições, etc ., 
creando, si possível, em sua séde central, um serviço encarregado exclu
sivamente destas funcções.

Esta propaganda pode ser realisada fructuosamente nos Dias ou 
Semanas da Cruz Vermelha, recommendados insistentemente pelas an
teriores Conferencias Pan-Americanas e Internacionaes como o meiõ 
mais adequado para augmentar o numero de socios e os recursos das 
Sociedades Nacionaes.

Considerando, por outro lado, os grandes serviços que prestam ãs 
Cruzes Vermelhas as publicações da Liga, artigos de imprensa, folhetos 
e, de um modo geral, todo o material de informação e propaganda posto 
á disposição das Sociedades Nacionaes da America.

A Conferencia Recommenda á Secretaria da Liga proseguir e desen
volver esta actividade na medida que permittam os recursos de seu or
çamento .
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YIII

A 111.a C O N FE R E N C IA  PA N-AM ERICANA DA CRUZ
V ER M ELH A :

Toma nota da moção apresentada pela Cruz Vermelha de El Sal
vador sobre a divisa da Cruz Vermelha e encarrega a Secretaria da 
Liga de fazer um estudo da questão para submettel-o eventualmente á 
próxima Conferencia Internacional da Cruz Vermelha.
Actividades das Sociedades Nacionaes da Cruz Vermelha no quadro

das Convenções de Genebra.

IX

A 111.a C O N F E R E N C IA  PA N-AM ERICANA DA CRUZ
V E R M E L H A :

Recommenda ás Sociedades Nacionaes intensifiquem as relações 
com os seus Governos para organizar effectivamente, em tempo de paz, 
o auxilio que possam prestar aos serviços de saúde do Exercito e da 
Marinha, collaborando estreitamente com elles em epocha normal e em 
caso de conflicto.

A Conferencia julga que seria' útil que o thema I — bis da Ordem 
do dia da 111.a Conferencia Panam ericana da Cruz Vermelha figure 
na Ordem do dia da próxima Conferencia Internacional,

O  Sr. Presidente dá a palavra ao Sr. Mascias, relator da 2.a Com- 
missão: “Soccoros em casos de calamidade”.

O Sr. Mascias procede a leitura das resoluções apresentadas pela 
2.a Commissão.

2.a CO M M ISSÃO

SOCCO RROS EM  CASOS DE CALAM IDADES.

I

Considerando que as calamidades que assolam os dois continentes 
americanos impõem ás Sociedades Nacionaes a necessidade de se or
ganizarem para auxiliar as victimas destes desastres;

e reconhecendo a importancia de uma preparação previa para tornar 
mais efficaz a acção dos soccorros em casos de calamidade,

r
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Recommenda ás Sociedades Nacionaes a creação em sua sede cen
tral, assim como em seus comités locaes, de um orgão especial encarre
gado da preparação e da direcção da acção dos soccorros em caso de 
calamidade.

Recomm endase  especialmente a collaboração deste orgão com a 
Secretaria da Liga para assegurar, em caso de uma calamidade de grande 
importancia, o auxilio internacional.

O orgão de soccorros, em caso de calamidade, deve desde logo 
estabelecer um plano de acção que abranja todas as necessidades e 
indique os meios de obter:

a) roupas;
b) viveres; * ·
c) abrigo;
d) cuidados médicos.
Esse plano deve tambem tratar das seguintes questões:
a) pessoal;
b) meios de locomoção.

II

Considerando que toda obra de soccorros deve basear-se na edu
cação popular, no que se refere aos primeiros soccorros em caso de 
accidentes em geral e aos primeiros soccorros especializados;

A III* C O N FE R EN C IA  PA N-AM ERICANA DA CRUZ 
V ERM ELH A :

Recommenda ás Sociedades Nacionaes organizem, em grande es
cala, cursos de primeiros soccorros, dividindo para este fim toda a loca
lidade não só de accôrdo com o ponto de vista geographico como social.

A formação dos alumnos fornece á Cruz Vermelha um pessoal or
ganizado que pode ser utilisado para as differentes actividades da So
ciedade.

III

Considerando que os problemas de soccorro ás victimas da cir
culação nas estradas se converteu numa questão de magna importancia 
em todo o mundo;

A  III.» C O N F E R E N C IA  P A N -A M E R IC A N A  D A  CRUZ
V E R M E L H A :
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Recommenda ás Sociedades Nacionaes da Cruz Vermelha pro
curem sem demora adoptar o plano elaborado pelo Comité Internacional 
Permanente de Soccorros ñas Estradas, tratando de estabelecer postos 
de um typo uniforme ao longo de todos os grandes itinerarios. Seria 
opportuno prever a installação dos referidos postos ao levar-se a effeito 
a  execução de estradas por companhias particulares, pelos governos ou 
pelos municipios.

A única vantagem desta actividade não é remediar um mal de que 
soffrem actualmente todos os paizes, mas tambem contribuir para dar 
á Cruz Vermelha uma occasião de mostrar a sua capacidade, auxiliando 
directamente a cada cidadão do paiz e contribuindo com uma propa
ganda útil para conquistar a sympathia do povo.

A 111.a C O N F E R E N C IA  P A N -A M E R IC A N A  DA CRUZ
V E R M E L H A :

Considerando que a Cruz Vermelha, em suas varias actividades, 
não pôde trabalhar sem meios de locomoção rápidos e simples, isto é, 
a aviação,

A 111.a C O N FE R E N C IA  PAN-AM ERICANA DA CRUZ
V E R M E L H A :

Faz suas as seguintes resoluções adoptadas na IX Conferencia 
Sanitaria Pan-Americana celebrada na cidade de Buenos-Aires em N o
vembro de 1934:

1. °, que sejam organizados e com a maior brevidade, serviços de 
"Aviação Sanitaria’ nos paizes da America em que os mesmos ainda 
não funccionem regularmente;

2. °, que esses serviços se estabeleçam com a collaboração da Cruz 
Vermelha, principalmente, e das Sociedades de Beneficencia, Soccorros 
Mutuos, Aero-Clubs, Companhias de Navegação Aerea e outras quaes- 
quer que sejam consideradas adequadas para o seu maior desenvolvi
mento e efficacia;

3. °, que entre as Aviações Sanitarias dos paizes americanos se es
tabeleça uma estreita ligação, afim de que possam, quando houver ne
cessidade, prestar reciprocamente a assistência indispensável ou con
veniente para o cumprimento dos seus fins humanitarios.

A collaboração, para uma acção pratica no dominio nacional, tem 
que ser inspirada nos princípios recommendados pelo Comité Interna
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cional de Estudos da Aviação Sanitaria, Congresso Internacional da 
Aviação Sanitaria, celebrado em Bruxellas em Junho de 1935 e nas re
soluções adoptadas nas reuniões da Liga das Sociedades da Cruz V er
melha de 21 de Setembro de 1934 e 3 de Fevereiro de 1935;

A Conferencia recommenda a creação, nos paizes da America, 
de Associações cuja finalidade seja a união e a coordenação entre in
ventores, technicos, os orgãos de estudos e propaganda e as Cruzes 
Vermelhas, para o desenvolvimento da Aviação Sanitaria.

V

Tendo tomado conhecimento, com interesse, do relatorio apresen
tado pelo Sr. Coronel Draut, Vice-Presidente do Comité Executivo da 
União Internacional de Soccorros, sobre o papel que desempenham as 
Cruzes Vermelhas Nacionaes no funccionamento da União Internacio
nal de Soccorros;

A III.* C O N FE R E N C IA  PA N-AM ERICANA DA CRUZ 
V E R M E L H A :

M anifesta ao Senador Ciraolo a sua admiração pela obra huma
nitaria de que é digno promotor e recommenda ás Sociedades da Cruz 
Vermelha do continente americano, prestem o seu auxilio á expansão e 
progresso da União Internacional de Soccorros, inspirada nos mesmos 
ideaes humanitarios da Cruz Vermelha.

VI

Não tendo sido até agora os principios e normas de applicação 
internacional á navegação aerea no que diz respeito aos serviços pró
prios da Cruz Vermelha, materia devidamente estudada nos convenios 
collateraes sobre navegação aerea entre paizes, assim como na Conven
ção Internacional sobre o mesmo assumpto realizada em Paris em 1919 
e á qual já adheriu a maior parte dos paizes.

A III.· C O N FE R EN C IA  PA N-AM ERICANA DA CRUZ 
V ERM ELH A :

Veria com agrado que, sob os auspicios do Governo do Brasil, se 
formasse um Centro Internacional de Estudos destinado a desenvolver 
os principios de doutrina sobre navegação aerea, e deveres e direitos 
dos Estados nesta materia, tanto na paz como na guerra, para formar 
um projecto de codificação dos principios que devem reger o assumpto
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no que se relaciona com os soccorros da Cruz Vermelha por inter
medio das aeronaves;

Que o novo corpo de direito assim creado fosse acolhido pela 
Commissão internacional de Navegação aerea;

Que os paizes que ainda não adheriram á Convenção de París 
de 1929, o fizessem para unificar o direito internacional sobre a ma
teria .

V II

Considerando que a maioria das navios cargueiros, barcos de 
pesca, unidades secundarias da marinha de guerra, barcos pilotos, 
barcas pharóes, e tc ., e tc ., se encontram desprovidos de pessoal me
dico a bordo; que é um dever urgente da Cruz Vermelha prestar o seu 
auxilio humanitario em taes casos, e, por outro lado, tomando em con
sideração que urna Conferencia Pan-Americana, que reunirá os dire
ctores dos Serviços Metereologicos, deverá reunir-se em Outubro pró
ximo no Rio de Janeiro.

A 111.a C O N FE R E N C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V E R M ELH A :

Recommenda que na referida Conferencia se tomem em conside
ração os progressos realizados na Europa e na America do Norte no 
que se refere ás consultas radio-medicas, e que estas sejam applicadas 
nos paizes americanos que ainda não as adoptam, mediante a collabo- 
ração das estações radio-telegraphicas costeiras e a de um hospital 
visinho, com a intervenção dos governos e da Cruz Vermelha;

Recommenda, além disso, ás Sociedades de Cruz Vermelha adqui
ram exemplares do M anual para uso dos officiaes de barcos despro
vidos de médicos a bordo, o qual foi publicado em francez pela Liga 
das Sociedades da Cruz Vermelha sob o titulo de “Hygiene e medicina 
a bordo” e cuja traducção em hespanhol se acha em estudo.

Recommenda também a estandardisação das caixas de medicamen
tos, estabelecida por diversas prescripções, mas commumente esquecida 
na pratica. (Palmas) .

O Si. Presidente dá a palavra ao Sr. D r. Arthur de Alcántara, 
relator da 3.a Commissão.

O  Dr. Alcántara p assa  a ler as resoluções ap resen tadas pela 3 .a 
C om m issão H ygiene, A ssistência e E n ferm eiras” .
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3.a CO M M ISSÃ O

HYGIENE, ASSISTÊNCIA E ENFERMEIRAS

I

Considerando a importancia capital do papel que a Cruz Verme
lha pode desempenhar na protecção da saúde.

A 111.a C O N FE R EN C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
VERM ELH A:

Recommenda ás Sociedades Nacionaes se mantenham em intimo 
contacto com as instituições de pesquizas e de ensino, assim como com 
as organizações nacionaes e internacionaes que se occupem da hygiene, 
dos hospitaes, da protecção da maternidade e da infancia, da lucía 
centra a tuberculose, as affecções venereas, as doenças tropicaes, as 
perturbações mentaes, o alcoolismo, a toxicomanía, o cáncer, as affec
ções cardiacas, o rheumatismo, a cegueira, etc.

E que emprehendam, nesses diversos dominios, toda a iniciativa, 
toda a acção de cooperação, toda a forma de ensino popular que possa 
contribuir para a protecção e o melhoramento da saúde, bem supremo 
das nações.

Chama particularmente a attenção das Sociedades Nacionaes para 
a necessidade de um esforço especial em prol da hygiene rural; para 
as vantagens que apresentam, tanto na cidade como no campo, os 
Centros de Saúde, completados em zonas pouco habitadas por pequenos 
postos de primeiros cuidados aos dentes e de ensino popular de hy
giene; para o papel importante das enfermeiras visitadoras na pro
tecção da infancia e na lucta contra os flagellos sociaes; para a neces
sidade de combater a febre typhoide pela vaccinação, de emprehender 
nes zonas palustres uma campanha especial de educação popular anti- 
malarica de diffundir os conhecimentos que conduzam o povo a urna 
melhor alimentação, assim como os que podem evitar o tétano e a raiva, 
de intensificar o ensino contra o perigo do alcool e dos estupefac- 
cientes.

II

Considerando a importancia do diagnostico precoce das affecções 
chronicas, taes como a tuberculose, o cáncer, a diabete, a arterio
sclerose,
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Recommenda ás Sociedades Nacionaes auxiliem a organização de 
serviços de exames e de analyses que permitiam a pesquiza destas 
doenças na população.

III

Considerando que a unidade de acção é um dos factores mais ne
cessários ao successo das campanhas de hygiene.

A 111.a C O N FE R EN C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V ER M ELH A :

Recommenda ás Sociedades Nacionaes intervir para que sejam 
creados orgãos centraes para determinadas campanhas de hygiene, prin
cipalmente para a protecção da infancia e para a lucía contra a tu
berculose.

IV

Considerando que a transfusão de sangue deve ser accessivel como 
medida de urgencia a qualquer pessoa cuja vida possa ser salva por 
este heroico recurso therapeutico.

Considerando que os doadores de sangue offerecem o mais bello 
exemplo de sacrificio e de fraternidade humana,

A 111.a C O N FE R E N C IA  PA N -A M E R IC A N A  DA CRUZ 
V ER M ELH A :

Recommenda ás Sociedades Nacionaes a organização de serviços 
de transfusão sanguínea.

V

Considerando que as Cruzes Vermelhas são levadas pelas cir
cunstancias, e mesmo pelo espirito que as anima, a intervir, no dominio 
de assistência aos indigentes, aos sem-trabalho, aos invalidos, aos ve- 
Ihcs, ás mães, ás crianças, aos estrangeiros, aos migrantes,

A III.· C O N FE R EN C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V ERM ELH A :

Recommenda que esta acção seja levada a effeito de uma maneira

A  111.a C O N F E R E N C IA  P A N -A M E R IC A N A  D A  CRUZ
V E R M E L H A :
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organizada e methodica, com o auxilio de assistentes sociaes, especial
mente formadas ñas escolas de serviço social, e que a Cruz Vermelha 
diífunda entre o publico, como já o faz para a hygiene, o conhecimento 
dos principios e das regras do serviço social, que é a arte e a sciencia 
de auxiliar eficazm ente o próximo.

V I

A 111.a C O N FE R EN C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V ERM ELH A :

Recommenda ás Sociedades Nacionaes Americanas procurem de
senvolver e intensificar a preparação das enfermeiras, dentro do espi
rito da Cruz Vermelha, tratando de adaptal-a ás necessidades e pos
sibilidades de cada paiz.

V II

Appvovando o relatorio da Liga sobre a Cruz Vermelha e as
enfermeiras,

Verificando que a organização de serviços constituidos por enfer
meiras e enfermeiras visitadoras bem qualificadas é indispensável ao 
tratamento dos doentes, á protecção da maternidade e da infancia, á 
lucía contra os flagellos sociaes, ao progresso da hygiene urbana e 
rural,

A 111.a C O N FE R E N C IA  PAN-AM ERICANA DA CRUZ 
V E R M E L H A :

Recommenda ainda mais urna vez ás Sociedades Nacionaes con
correrem para o estabelecimento e para o progresso desses serviços, 
e, visando este fim,

Constituírem um Comité consultivo formado de médicos, hygie- 
nistas, educadores e enfermeiras, afim de guiar a Cruz Vermelha nas 
questões relativas ás enfermeiras,

Crearem na Secretaria Geral de cada Sociedade Nacional um de
partamento especial, dirigido por uma enfermeira qualificada,

Procederem ao arrolamento das enfermeiras diplomadas e auxi
liares (sam aritanas), afim de poder mobilisal-as em caso de neces
sidade.

E  Chama a attenção das Sociedades Nacionaes para os principios 
emiítidos a este respeito pelo Conselho Internacional das Enfermeiras.
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V III

A I I I a CO NFEREN CIA PA N -A M ERICA N A  DA CRUZ
VERM ELHA:

Agradece ao Sr. Ernest J. Swift o relatorio que apresentou sobre 
a Fundação Internacional Florence Nightingale, cujo objectivo é pres
tar homenagem á memoria de urna das grandes bemfeitoras da huma
nidade, proporcionando ás enfermeiras de todos os paizes a possibili
dade de se prepararem para as funcções de directoras e monitoras. 
(Palmas) .

O  Sr. Presidente dá a palavra ao Dr. Julio Picarei, relator da 4.a 
Commissãc.

O Sr. Picarei lê as resoluções apresentadas pela 4.a Commissão 
“Cruz Vermelha Juvenil” .

4.a COM M ISSÃO

CRUZ VERMELHA JUVENIL 

I

Considerando com satisfação o éxito obtido pela Cruz Vermelha 
Juvenil na XV .a Conferencia Internacional da Cruz Vermelha (Tokio, 
Japão, Outubro de 1934) e a circumstancia de que esta instituição tenha 
sido reconhecida como factor importante e crescente na educação phy- 
sica e moral da juventude;

Considerando que, pela extensão que tomou no mundo e pelo 
-desejo que manifestam os seus membros de continuar servindo á Cruz 
Vermelha mal deixam a escola, a Cruz Vermelha Juvenil constitúe urna 
preciosa garantía para o futuro da Cruz Vermelha em todos os paizes.

A 111.a C O N FE R EN C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V ERM ELH A :

Recommenda ás Sociedades Nacionaes que já possúem Secções de 
“juniors” que intensifiquem os seus esforços no sentido de augmentar o 
numero de alumnos primarios e secundarios alistados na Cruz Verme
lha da Juventude e de estender por todos os meios possíveis a actividade 
da Secção.

Recommenda ás Sociedades Nacionaes que não têm ainda Secção 
de juniors que tratem de creal-a no paiz, de accôrdo com os princi
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pies enunciados na X IV  Circular do Comité Internacional da Cruz 
Vermelha e da Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, inspirando-se 
também na experiencia das demais Sociedades e nas recommendações 
da Secretaria da Liga.

II

Reconhecendo que o campo de acção da Cruz Vermelha Juvenil é 
a escola e que o seu programma se adapta aos mais diversos systemas 
escolares;

Considerando que numerosos Congressos de educadores e um nu
mere sempre crescente de membros dos corpos docentes manifestaram 
o seu apreço pela obra educativa realisada pela Cruz Vermelha Juvenil 
não só em materia de hygiene e de formação de carácter como por 
intermedio da correspondencia interescolar internacional nas licções de 
historia, de geographia e de línguas vivas.

A III.· C O N FE R E N C IA  PA N -A M ERICA N A  DA CRUZ 
V E R M ELH A :

Recommenda ás Sociedades Nacionaes obtenham o apoio das au
toridades pedagógicas e dos membros dos corpos docentes por meio de 
entendimentos directos e de certas medidas, taes como a organização 
de cursos e conferencias, destinados aos mestres e alumnos das escolas 
normaes, visando conseguir o desenvolvimento harmónico da Cruz V er
melha Juvenil e a realisação de seus objectivos.

III

Considerando que a Cruz Vermelha para conseguir um maior de
senvolvimento precisa congregar em torno de si a maior somma de bôas 
vontades;

A III.· C O N FER EN C IA  PA N-AM ERICANA DA CRUZ 
VERM ELH A:

Recommenda ás Sociedades Nacionaes a elaboração de um pro
gramma de propaganda com o concurso da imprensa e da radio-diffu- 
são, a organização de exposições de trabalhos dos membros da Cruz 
Vermelha Juvenil e a publicação de material de propaganda.

Convida egualmente a Secretaria da Liga das Sociedades da Cruz 
Vermelha a perseverar na tarefa de reunir e editar material de propa-
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ganda e publicação de todo o genero que possam ser uteis ás Sociedades 
Nacionas dos diversos paizes.

IV

Considerando que a applicação do programma de hygiene da Cruz 
Vermelha Juvenil e particularmente a pratica de concursos ou Jogos 
de Saúde”, têm uma repercussão favoravel sobre a saúde das crean- 
ças e criam um estado de espirito que conduz á formação de uma ju
ventude sã, capaz de servir com proveito;

A III.· C O N FE R EN C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V ERM ELH A :

Recommenda ás Sociedades Nacionaes que continúem prestando 
a maior attenção á elaboração do programma de hygiene, insistindo es
pecialmente sobre o aspecto moral que é a base do alludido programma.

V

Considerando que deve ser a creança, homem de amanhã, liber
tada de impulsos aggressivos, de preconceitos historíeos e de egoísmos 
injustificados, um meio poderoso para approximar e ligar os povos na 
mutua comprehensão e no apoio reciproco que conduzem ao triumpho 
da fraternidade humana;

Que é no lar e na escola —· principalmente pela sua acção pre
ventiva —- que se despertam e se forjam os sentimentos da creança, 
desde o seio materno até o seu novo nascimento na vida integral da 
patria e da humanidade;

Que os sentimentos de patria e de humanidade, longe de se con
traporem, reúnem aspirações e interesses fundamentaes que coordenam 
o bem estar e o progresso das nações;

Que a realisação de taes propósitos se consolida com a paz dura
doura feita consciencia individual e collectiva, organizada no trabalho 
e cumprida na convivencia harmónica da civilização;

A III.· C O N FER EN C IA  PA N -A M ER IC A N A  DA CRUZ 
V ERM ELH A :

Recommenda aos corpos docentes e ás autoridades escolares que 
realisem um vigoroso esforço no sentido de provocar a acção conjuncta 
da escola, da familia e da sociedade, afim de obter que as creanças, na
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impressionalidade dos seus primeiros annos, possam adquirir as apti
dões de espirito favoráveis á comprehensão da justiça e á bôa vontade 
entre as juventudes de todas as nações.

Recommenda também a organização e fomento, com o auspicio dos 
poderes públicos, de excursões collegiaes, da correspondencia inter
escolar, da troca de revistas, livros e producções, intensificando todo 
o intercambio de cultura e compenetração espiritual por intermedio da 
Cruz Vermelha Juvenil, cujo éxito depende do empenho do mestre e 
cuja aspiração suprema se nutre e se firma nas profundas raizes da fra
ternidade humana.

VI

A IlLa C O N FE R E N C IA  PAN-AM ERICAN A DA CRUZ
V E R M ELH A :

Recommenda á Liga das Sociedades da Cruz Vermelha que, de 
accôrdo com um pessoàl technico competente e, si possível, com algum 
centro pedagógico de prestigio, estude a possibilidade de redigir um 
livro de ensino de hygiene para as creanças, em differentes idiomas, de 
maneira que, por intermedio da própria Cruz Vermelha, possa ser dis
tribuido nas escolas.

VII

IV! CONFERENCIA PANAMERICANA DA CRUZ VERMELHA

A III.» C O N FE R E N C IA  PAN-AM ERICANA DA CRUZ
V ERM ELH A :

Resolve que a IV .a Conferencia Pan-Americana da Cruz Verme
lha se celebre em Santiago do Chile. A convocatoria se fará de accôrdo 
entre a Secretaria da Liga e a Cruz Vermelha Chilena num prazo mí
nimo de quatro annos e máximo de seis. (Palmas) .

O Sr. Presidente submette á Assembléa Plenaria a approvação das 
resoluções que acabam de ser lidas, as quaes são approvadas unani- 
mente no meio de demorados applausos.

O  Sr. Ernesto Quiroz Aguilar, (Costa Rica) propõe a seguinte 
moção: “A III.a Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha, re
solve que a IV .a Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha se 
celebre em Santiago do Chile. A convocação se fará de accordo com
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a Secretaria da Liga e a Cruz Vermelha Chilena em prazo mínimo de 
quatro annos e no máximo de seis ’ . (Calorosos applausos) .

O Gal. Ostornol, da Delegação do Chile, declara que o seu paiz se 
sente honrado com a deliberação da Conferencia no sentido de que a 
próxima IV.a Conferencia se realize em seu Paiz ,para onde levará o 
exemplo e a experiencia adquirida nesta 111.a Conferencia.

O Prof. Julio Picarei propõe um voto de louvor ao Sr. A . R . Lar- 
rosa, sub-Secretario Geral da Liga, pelo infatigável trabalho que vem 
realizando em prol do desenvolvimento da Cruz Vermelha na America, 
exprimindo-lhe a sua fraternal sympathia pela parte importante que 
tomou na realização desta Conferencia e das anteriores, deixando bem 
patente o alto apreço que lhe merece a sua obra, com a qual se acham 
identificadas as Cruzes Vermelhas Americanas. (Vibrantes palmas) .

O  Sr. Larrosa visivelmente commovido, agradece declarando que 
para exprimir o seu reconhecimento, promette deffender sempre as the- 
ses approvadas por esta III.a Conferencia, em que se reuniram homens 
de sua raça, seus irmãos. (Applausos) .

O  Sr. Mascias (Argentina), declara que o ministro da Polonia 
veria com um grande prazer os paizes Sul-Americanas seguirem a pra
tica já adoptada na Polonia, isto é, a educação da juventude na com- 
prehensão do que é a aviação sanitaria, afim de que não a encarem com 
um espirito simplesmente desportivo, mas sim, como medida de grande 
alcance e beneficio.

A  Sra. Cassilda M artins (Brasil) suggere a ideia de que todas as 
Cruzes Vermelhas mantenham em suas sédes, uma placa de bronze ou 
de mármore onde ficassem perpetuados os nomes dos grandes bene
méritos desta Instituição a começar pelo de Henri Dunant. (Palm as).

O Cel. Draudt (Liga) manifesta a alegria de que se acha possuida 
a Liga por ter patrocinado esta Conferencia. (Vibrantes applausos).

O Cel. Georges Patry (Comité Internacional) profere as seguintes 
palavras:

"Permitti que, no fim desta bella Conferencia, eu agradeça á Cruz Vermelha 
Brasileira e ã Liga o terem convidado o Comité Internacional da Cruz Vermelha 
a tomar parte na mesma. Quero fazel-o não só officialmente em nome do Comité 
que represento, mas também e particularmente em meu nome pessoal. Recebestes- 
me tão bem que tive realmente a impressão de ser dos vossos, de o ter sempre 
sido. .

Entre os que me fizeram uma acolhida tão bondosa dirijo-me especialmente a 
vós, Sr. Presidente, e ao Coronel Guimarães, com o qual me alegrou renovar as 
relações começadas em Genebra.

Agradeço também cordialmente aos dirigentes da Liga que tudo fizeram para
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ao ponto de amizade a estima que tinha pelo seu representante Coronel Draudt.

Quero felicitar-vos pelo trabalho feito pela Conferencia mas, como presentíamos 
o que a nossos olhos: tem ainda mais importancia é a possibilidade dada por estas 
reuniões, não muito numerosas de firmar contactos pessoaes.

Como sabeis, a collaboração entre as Sociedades Nacionaes foram recommen- 
dadas desde o inicio da Cruz Vermelha sendo já motivo de uma resolução na Con
ferencia de 1884.

Para ser efficaz esta collaboração deve ser revivada por contactos pessoaes que 
unicamente nos permittirão avaliar as necessidades e as aspirações das Sociedades 
Nacionaes, as condições em que trabalham e as difficuldades que tem a vencer.

Isto é verdade já para as Sociedades Nacionaes: entre si, sendo de maior van
tagem ainda no que se refere as relações entre as Sociedades Nacionaes e as orga- 
nisações internacionaes.

Tenho a impressão que neste sentido a III.“ Conferencia Pan-Americana res
pondeu bem ás esperanças que externei na sessão inaugural.

Este contacto deve continuar e intensificar-se depois que o enthusiasmo creado 
pela Conferencia tenha passado. Mas este contacto deve ser mantido tanto no 
sentido centrifugo como centrípeto. Os dois orgãos internacionaes, a Liga e o 
Comité, precisam não só de saber o que fazem as Sociedades Nacionaes, mas também 
de vez em quando serem postos ao corrente de sua evolução e de suas aspirações. 
Elles precisam receber as suas suggestões. Estas serão sempre estudadas com cuidado 
e poderão muitas vezes servir a outras Sociedades Nacionaes.

Do mesmo modo si as Soledades Nacionaes se encontram deante de uma diffi- 
culdade podem dirigir-se com confiança a estes orgãos internacionaes, os quaes com 
certeza já tiveram que occupar-se de questões analogas e não desejam outra coisa 
que tornar-se uteis.

Com isto não arriscam as Sociedades Nacionaes perder sua liberdade nem sua 
autonomia. Desde o inicio da Cruz Vermelha que o Comité Internacional fez questão 
de reípeitar esta liberdade das Sociedades Nacionaes, desde que ellas ajam dentro 
de iseus estatutos e respeitem as convenções internacionaes. Esta liberdade é abso
lutamente necessária ao desenvolvimento das actividades da Cruz Vermelha em 
conjuncto.

Ora, o que é a Cruz Vermelha? E ’ sómente a Liga e o Comité Internacional 
da Cruz Vermelha? Mil vezes não. A Cruz Vermelha são as Sociedades Nacionaes 
e as Sociedades Nacionaes não são só os Conselhos Directores, são cada um de vós, 
e cada socio de vossas Sociedades. Cada um deve trazer· a sua chamma de ideal 
e esses archotes reunidos formam fogueiras que unidas umas ás outras trazem a luz 
á humanidade mergulhada na obscuridade e no soffrimento.

Mas o ideal só não é sufficiente. O ideal deve animar a acção pratica.
E a proposito permitti-me citar o nome mais que esquecido de um dos primeiros 

obreiros da Cruz Vermelha, um homem cuja intelligencia concisa, coração quente, 
carácter franco e leal angariaram a estima e respeito de seus concidadãos e de todos 
aquelles que o conheceram. O general Dufour o primeiro presidente do Comité 
Internacional da Cruz Vermelha era engenheiro de valor e pode-se observar estu
dando a primeira convenção de 1864, a marca profunda de seu espirito pratico e 
clarividente.

Só se pode admirar esta convenção, á qual diversas revisões não encontraram 
nenhuma modificação a fazer. O idealista Dunant encontrou em Dufour o collabo- 
rador pratico que deu forma a sua idéa, que soube prever o futuro. Assim vemos 
que os fundadores da Cruz Vermelha comprehenderam que toda a sua influencia 
apoia-se unicamente cobre valores moraes.

Emquanto conservamos estes valores moraes, devotamento, abnegação e neutra
lidade, e qüe tivermos consciencia disto, a nossa força será immensa.

Óra, temos necessidade desta força não para nós, mas para oc outros, porque 
como disse o Presidente Huber, em Tokio; sob o ponto de vista internacional da Cruz 
Vermelha é a única ponte que liga certos paizes á vida internacional, e sob o ponto
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de vista nacional é igualmente o único élo que une os partidos e oligarchias que 
em muitos paizes tendem cada vez mais a separal-os.

Eis porque terminando direi: Trabalhemos para desenvolver nossas actividades 
technicas, elevemos o gráo de instrucção de nossas devotadas enfermeiras, aperfei
çoemos nossas obras de assistência social, desenvolvamos as Cruzes Vermelhas Ju
venis, mas não esqueçamos nunca que para que este trabalho seja util e traga frutos 
que não sejam amargos, este trabalho deve antes de tudo ser animado pelas quali
dades moraes, sobre as quaes a Cruz Vermelha foi fundada: — o devotamente, a 
abnegação e a neutralidade, no seu sentido mais amplo e maio elevado". (Applausos).

O Dr. Juan M . Balcázar (Bolívia) profere as seguintes palavras:

Estamos no momento das despedidas. Esta Conferencia que está findando, 
marcará uma época não só nos trabalhos proveitosos á Cruz Vermelha, como tam
bém na amizade que nos une ao Brasil. Temos percorrido maravilhados todas as 
bellezas tão prodigiosas deste paiz. Tudo isto foi um estimulo para apreciar as 
grandes obras deste povo. Temos apreciado a capacidade, a grandeza dos seus 
homens, a sua tenacidade e o seu trabalho. Para demonstrar o progresso de hy- 
giene, neste paiz, basta citar o nome do Instituto Oswaldo Cruz. Em nome da 
delegação boliviana agradeço todas as attenções de que fomos cercados. Levare
mos á Cruz Vermelha Boliviana, toda a experiencia adquirida aqui e lhe diremos 
que aqui se mantém o espirito da Instituição e que aqui se conhece perfeitamente a 
alma do povo americano. Diremos também que aqui neste paiz encantador, se 
aprecia neste momento, a alma boliviana, depois da sangrenta guerra. Eu neste 
momento vejo um verdadeiro emblema da solidariedade americana. As nossas ban
deiras estão juntas; isto significa a solidariedade. Agradeço e faço votos pela feli
cidade de todas as sociedades da Cruz Vermelha, especialmente pela felicidade da 
Cruz Vermelha Brasileira". (Palmas).

O Sr. Queiroz Aguilar (Costa-Rica) diz que o seu paiz sendo o 
coração da America sentiu profundamente a lucta que se travou entre 
a Bolivia e o Paraguay, e também se regosijou quando a paz surgiu 
entre ambos. Terminando pede que os delegados daquelles dois paizes 
se abracem diante de toda a Assembléa antes do encerramento da 
Conferencia.

Em meio das palmas que abafaram as ultimas pala
vras do Delegado de Costa-Rica, levantam-se os delegados 
da Bolivia e do Paraguay, caminham um para o outro e 
se abraçam profundamente commovidos.

A emoção que os empolga como que electriza a assis
tência, empolgando-a tambem. Urna salva de palmas de
lirantes colhe os dois delegados quando mais se estreitavam 
e trémulos de emoção voltam aos seus lugares.

O Eng. Pedro Pinto Guzman (Equador) proferiu a seguinte sau
dação:

"Para ligar o Equador ao Brasil, precisaríamos de uma longa jornada. Estamos 
a extremo do Continente. Tanto no Perú como no Chile, Argentina, Bolivia temos 
podido admirar a obra humana a realizar-se. Em alguns desses paizes temos podido 
ver minuciosamente, cada uma das organizações e o que nos surprehendeu mais de 
que a obra foi o espirito. O resultado desta Conferencia é muito importante. Eu
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levarei para o meu paiz a mais grata recordação deste paiz parecido ccm o meu. 
Seu mar, sua navegação me são familiares, mas a grandeza, a harmonia da sua obra 
me surprehenderam. Tributo a este grande paiz e aos seus grandes homens, a minha 
admiração. Ao Sr. Presidente da Cruz Vermelha Brasileira apresento a homenagem 
do meu respeito e consideração” . (Palmas).

O Sr. Sw ift (São Salvador) disse as seguintes palavras:

“O que posso dizer é que sinto não poder fallar-lhes na lingua do paiz que re
presento. No entanto quero expressar em nome da Cruz Vermelha de São Salvador 
o seu grande apreço pela grande honra que lhe fizeram votando esta manhã a reso
lução para o estudo da legenda da Cruz Vermelha e o methodo para a sua diffusão 
e adopção em todo o mundo.

Posso assegurar ã delegação do Chile que São Salvador por occasião da IV.“ Con
ferencia Pan-Americana será representado por um filho daquelle paiz, para que possa 
falar na sua lingua e manifeotar-lhe em melhor linguagem do que a minha, o seu 
sentimento de solidariedade para com a Cruz Vermelha". (Palmas).

O Sr. Gustavus D. Pope (Estados Unidos) profere em portuguez 
a seguinte saudação:

“Representando a Cruz Vermelha Americana, tivemos o prazer de sermos esco
lhidos para tomar parte nesta distincta Terceira-Conferencia Pan-Americana.

Aqui chegamos como estranhos, voltamoc como amigos e irmãos na camaradagem 
da Cruz Vermelha.

Foi com o maior prazer que estivemos juntos. Apreciamos a hospitalidade e a 
belleza da cidade e foi com o maior prazer que fizemos o conhecimento de tantos de 
nossos irmãos americanos" . (Palmas) .

O Sr. Alfonso Reys  (México) saúda o Presidente da Conferencia 
Gal. Tourinho, nos seguintes termos:

“Antes de nos separar, não podemos deixar de dizer que a hospitalidade que rece
bemos aqui, neste bello paiz, honra todas as suas tradições. Levaremos delle as mais 
gratas recordações. Proponho que nos levantemos em honra ao digno Presidente da 
Cruz Vermelha Brasileira, Gal. Tourinho.

(A Assembléa toda de pé applaude com palmas calorosas a proposta do delegado 
do México).

O Sr. Luiz E. Migone (Paraguay) profere o seguinte discurso:

“Finalizamos nossos trabalhos e sõa a hora da despedida.
Reunidos os representantes das Sociedades Pan-Americanas da Cruz Vermelha e 

representantes das organizações internacionaes, aliamos de nossa parte, nossa bôa 
vontade, nossas experiencias, nossas luzes, ao serviço do mais alto ideal, em um 
anhelo sincero de fraternidade. Nunca, por isso, mais justificado, estes congressos, 
cuja efficacia vae sendo sensível gradativamente, sobretudo pela obra de aproximação 
e de conhecimento mutuo, tão necessários nos dias em que vivemos, trabalhados por 
ideias dissolventes e por forças invisíveis de feroz antagonismo entre raças e nações. 
Pelo menos nestes oertamens se fazem sentir o amor e a sympathia, se fala de coope
ração e já não é o egoísmo retardatario, mas a caridade, em suas mais bellas ma
nifestações, o que constitue o movei e a preoccupação de muitos seres, de selecção, 
que são os arautos e expoentes das collectividades representativas de nossa civi
lização .

A Delegação do Paraguay se sente satisfeita e regressa contente. Teve oppor- 
tunidade de dar a conhecer o que sua Cruz Vermelha realisou e ter aprendido tudo
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tomo a Cruz Vermelha Boliviana fez também na guerra do Chaco, entre 03 comba- 
tentes e na retaguarda, e escutou as eminências scientificas que se fizeram ouvir, como 
proveito e deleite de todos, nesta magna reunião.

Foi-nos dado por em destaque um magnifico esforço e nos coube também orientar 
nossa acção futura. Com esses objectivos culminam nossos anhelos.

E não é demasiado dizer que regressamos impressionados pelas maravilhas deste 
paiz deslumbrante, portentoso na sua natureza e admiravel pela cultura e gentileza de 
seus filhos. Demos espairecimento a nossos espíritos e enriquecemos nosso cabedal 
intellectual.

Sómente nosso reconhecimento ás attenções recebidas equivale a nossa admiração.
A Delegação do Paraguay, por meu intermédio, sauda a todos os collegas aqui 

reunidos, nesta hora de despedida, e apresenta ás autoridades nacionaes e ao povo 
brasileiro, o testemunho de seu reconhecimento e viva sympathia” . (Applausos) .

O Delegado de Cuba, Dc. Carbonel, declara que recebeu commu- 
nicação de seu paiz que o Comité Executivo da Cruz Vermelha Cubana 
concedeu a sua mais alta condecoração ao Exmo. Sr. Presidente da 
Republica Dr. Getulio Vargas e ao Presidente da Cruz Vermelha Bra
sileira Gal. Toucinho.

O Sr. Davila (Perú) propõe que todos deem um viva ao BRASIL. 
A proposta é acceita por unanimidade e o viva é dado com o maior 
enthusiasmo, seguido de prolongadas palmas.

O Delegado do Ucuguay, Sr. Daniel Arteaga, agradeceu 0 ca
rinho e attenção de que foi cercada a delegação do Uruguay a esta 
Conferencia fazendo votos de prosperidade ao grande Paiz amigo e 
hospitaleiro. (Palm as).

O Delegado de Venezuela, Sr. Alberto Urbaneja, disse: tenho 
muita honra em transmittir, em nome do meu Paiz, os mais cordeaes 
agradecimentos, pelo acolhimento gentil que aqui recebemos. A Cruz 
Vermelha Venezuelana condecorou o Presidente, Gal. Tourinho. Em 
nome delia faço votos pela prosperidade da Conferencia e pela maior 
grandeza do Brasil” . (P alm as).

O Sr. Picarei (A rgentina), disse o seguinte: O abraço dos D ele
gados da Bolívia e do Paraguay, foi bem significativo. Elle foi a ex
pressão da fraternidade Americana e traduziu a solidariedade que deve 
existir entre todos nós, delegados das Cruzes Vermelhas Nacionaes e 
assim, todos os delegados presentes, se deviam abraçar num só abraço 
de irmãos. (Enthusiasticos applausos com palmas prolongadas) .

O  Sr. Delegado da Hespanha, Marquez de Casa Valdez, profe
riu as seguintes palavras:



142 —

"Exmos. Senhor Presidente. — Senhores e Senhoras.

Em nome da Cruz Vermelha Hespanhola, tenho a subida honra, e ao mesmo 
tempo o suramo prazer, em apresentar-vos as saudações da nossa Sociedade e da 
nossa patria vossa irmã mais velha.

E’ um mutuo dever o de colher todas as occasiões de approximação entre as 
republicas sul-americanas e nós, em todos os dominios, da arte, da literatura, das 
sciencias sociaes e em particular naquella que nos reúne presentemente, o mais 
desinteressado mundo, o dominio da Cruz Vermelha, o da Caridade.

Não somos os últimos, posso mesmo dizer, somos os primeiros que emprehen- 
demos esse caminho. Ha cerca de cinco séculos que a Rainha Izabel, a Caíholica, 
foi a primeira que se interessou pela sorte desditosa dos feridos dando ordem para 
serem installadas dez tendas, para cuidar dos feridos durante o cerco de Granada, 
pois naquelles tempos esses desgraçados não só não recebiam soccorros, como pelo con
trario era costume acabar com elles, matando-os e despojando-os. Quatro séculos 
depois o primeiro convenio a favor dos feridos foi firmado pelo General Bolívar e o 
General Hespanhol Molinas, ordenando que se preoccupassem com os que oahiam 
no campo de batalha, cuidando delles e mais os recambiando depois aos respectivos 
exercitos, o que todavia não conseguio a Cruz Vermelha actual. Assim vemos que 
aqui na America realizaram-se os primeiros accôrdos em conformidade com o espi
rito da Cruz Vermelha. Não posso fazer mais que desejar que esse espirito de 
solidariedade, de amor verdadeiro, e pode-se dizer, de maior civilisação cresça cada 
vez mais para melhoramento da raça humana em geral e da raça ibérica em par
ticular .

Agora que estamos concluindo os nossos trabalhos, é para mim um grato dever 
adherir á homenagem prestada e testemunhar nosso profundo agradecimento por 
todas as attenções, todas as amabilidades com que nos cumularam, o tão sympathico 
General Tourinho e seus collegas do Comité Central, no meio desta formosa cidade 
e nesta maravilhosa natureza.

Para concluir permittam-jne renovar o convite que fiz, em Tokio, no anno pas
sado: Senhores, non sentiremos muito honrados se vierdes a Madrid para a próxima 
Conferencia Internacional. Faremos todos, o possível para que a vossa estadia na 
Hespanha seja ao mesmo tempo agradavel e vossos trabalhos fructuosos.

O Sr. Secretario1 Geral da Liga das Sociedades, Sr. Swift, pro
nunciou as seguintes palavras: Desejo dizer algumas palavras, como 
Secretario Geral da Liga, com relação á resolução que foi votada em 
homenagem aos Secretarios da Liga, ao Sr. Larrosa, pessoalmente, e, 
aos demais.

A Secretaria da Liga e eu, pessoalmente, quero extender aos func- 
cionarios d’aqui e á Cruz Vermelha Brasileira, em particular, o nosso 
profundo apreço e agradecimento pela grande contribuição trazida aos 
trabalhos desta Conferencia.

Tivemos nos nossos esforços aqui a mais leal cooperação e pro
ponho um voto, de agradecimento e de admiração a todos os collabo- 
radores do Sr. General Tourinho. (Palm as).

O  Sr. Gal. Ostornol (Chile) disse que queria agradecer todas as 
attenções recebidas pelas Delegações e propunha se rendesse uma 
homenagem á mulher brasileira que tanto trabalha pela Cruz Vermelha 
lha. (Palmas) .
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Ergueu-se então o Gal. Garino (Argentina) que do meio da saia 
pede a todos os delegados a maior attenção para as palavras que vae 
pronunciar. Disse: “Que não estava aqui presente na occasião da 
chamada ,por isso peço agora a palavra. Como a hora da despedida 
é a hora das confissões, vou fazer uma bem sincera: é que vamos d’a- 
qui, tanto elle como os demais delegados, "com muitas saudades”.

A  Sra. Delegada da Filial da Cruz Vermelha do Paraná pede a 
palavra para solicitar seja incluida nas homenagens, que são prestadas 
a diversas personalidades, o nome de Mme. Sklowski-Curie, cujos ser
viços prestados á humanidade não é preciso encarecer, porque todos os 
conhecem. (Palm as).

O  Sr. Presidente, G al. Tourinho, não havendo quem fizesse mais 
uso da palavra, ergueu-se e depois de felicitar a Conferencia pelo bri
lhante resultado de seus trabalhos e mais uma vez agradecer a honra 
da presença das Delegações dos Órgãos Centraes da Cruz Vermelha 
internacional e das Sociedades Nacionaes, presentes a este certamen, 
declara encerrada a sessão, dando por findo os trabalhos da III.a Con
ferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha.

RESOLUÇÕES APPROVADAS NA SESSÃO PLENARIA DE  
25 DE SETEMBRO PELA III CONFERENCIA PAN-AME- 

RICANA DA CRUZ VERMELHA.

C O N C L U S Õ E S

I

C o n sid era n d o  que os fins essenciaes da instituição da Cruz Vermelha consistem 
em alliviar a dõr e tornar mais tolerável e, na medida do possível, mais feliz a vida 
de todos os homens, sem nenhuma distincção;

C o n sid era n d o  que estes fins suppõem um cuidado carinhoso e diligente pelo 
patrimonio biológico da especie humana e, ao mesmo tempo, pelo seu patrimonio 
moral, de maneira que por um lado importam na conservação da saúde no seu 
sentido mais lato e por outro na salvaguarda da civilisação em seu conceito mais 
vasto e cabal;

C o n siderando  que a guerra é o factor principal da destruição desten patrimonios 
indispensáveis, pois, além de anniquilar vidas, mutilar gerações inteiras e empobrecer 
os povos, corroe os sentimentos de humanitarismo e de caridade, e deixa na massa, 
das naçõeu uma perigosa herança de rancores, como venenos que só se eliminam 
depois de transcorridos longos annos e penosas vicissitudes, de modo que se póde 
assegurar que a guerra de hoje gera a guerra de amanhã;

C onsid era n d o ·, finalmente, que, como se disse nas Resoluções da XV.a Confe
rencia Internacional da Cruz Vermelha (Tokio), "os progressos da technica da 
guerra criam difficuldades cada vez maiores á actividade tradicional da Cruz Ver
melha” .

A III.* CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R e g o z ija - s e  pela paz que, felizmente, reina nesta hora em toda a Amerioa e,
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desejando que desappareçam quanto antes e para sempre até os últimos resaibos 
que os anteriores conflictos bellicos do Continente tenham podido deixar,

E x p r im e  o voto de que todas ias Sociedades de Cruz Vermelha, apoiadas no ar
gumento ponderável da opinião mundial, continuem como no passado e mesmo, 
si possível, redobrem os seus esforços para prevenir as catastrophes bellicas, sempre 
ameaçadoras, recordando a todo o momento que o acto humano por excellencia, 
aqui como em tudo o mais, deve ser um esforço para corrigir, em nome dos mais 
alevantados ideaes, aquelles estímulos naturaes que, abandonados a si mesmos. só 
tendem a destruir e dissolver, e que bem encaminhados pódem conduzir a uma maior 
dignificação dos homens.

II

Desejando honrar a memoria das grandes figuras da Cruz Vermelha que des- 
appareceram desde que se celebrou em Washington a 11.“ Conferencia Pan-Ameri- 
cana de Cruz Vermelha,

A III.“ CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R en d e  uma sentida homenagem á memoria de John Barton Payne, presidente 
do Conselho dos Governadores da Liga, do Marechal Dr. Antonio Ferreira do 
Amaral, Presidente da Cruz Vermelha Brasileira, do Dr. Getulio Florentino dos 
Santos, 'secretario geral da mesma Sociedade, do Dr. Max Olano, Presidente da 
Cruz Vermelha de EI Salvador e de Juan Pedro Criado y Domínguez, secretario 
geral da Cruz Vermelha Hespanhola, deplorando a perda immensa que representa 
para a instituição a morte destas personalidades eminentes e de outras muitas que 
um destino cruel arrebatou á Cruz Vermelha no decurso dos últimos annos e cujo 
exemplo exalta o espirito daquelles que consagraram a sua existencia ao bem da 
humanidade.

III

C onsiderando  que na Historia da Cruz Vermelha na America o trabalho da 
dama brasileira ANNA NERY, que como enfermeira voluntaria cuidou de feridos 
na guerra de 1865, deve ser considerado como precursor das actividades humani
tarias da Instituição na epocha em que acabava de nascer a Cruz Vermelha Inter
nacional e não fôra ainda fundada na America nenhuma sociedade.

A III.“ CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R e so lv e  que se renda uma solemne homenagem publica á memoria de ANNA 
NERY e que se erija a sua estatua na nova Praça Cruz Vermelha da cidade do 
Rio de Janeiro, isendo o monumento custeado por todas as Sociedades Nacionaes da. 
America.

IV

A III.“ CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R en d e  uma homenagem de admiração á Cruz Vermelha Brasileira pelo seu pro
digioso desenvolvimento e pelo magnifico esforço que fez para organizar esta Con
ferencia, manifestação imponente do espirito da Instituição e da solidariedade das 
nações americanas, exprimindo o mais profundo reconhecimento ao Exmo. Sr. Pre
sidente da Republica, ao Governo Federal, ao Prefeito do Districto Federal, ao 
Governo Federal, ¡ao Prefeito do Districto Federal, ao Governo de São Paulo, ás 
differentes autoridades e instituições, á Cruz Vermelha e ao povo do Brasil que 
reservaram uma tão generosa e nobre hospitalidade a todos os delegados, cumulan
do-os de attenções e carinhos.
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V

Tendo tomado conhecimento, com maior interesse, do relatorio da Liga das So
ciedades da Cruz Vermelha, apresentado pela seu Secretario Geral, o Snr. Emest J . 
Swift,

A III". CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

A g ra d e c e - lh e  vivamente as suas conclusões animadoras, assim como a par
te importante tomada pelo Secretariado da Liga na organização da Conferencia.

E x p r im e  seu reconhecimento sincero e seus votos calorosos ao Sr. Coronel 
Draudt, que representou o Conselho dos Governadores da Liga, com tanta autorida
de, clarividência e cordialidade.

F o rm u la  seu profundo pezar por não ter podido saudar e acolher em seu 
seio o Presidente da Liga, Almirante Cary E . Grayson, cuja mensagem fraternal 
trouxe uma inspiração preciosa aos trabalhos da Conferencia.

VI

A IIIa. CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

A p p la u d c  o infatigável trabalho que desde que se fundou a Liga, em 1919, 
o S r. A . R . Larrosa, sub-secretario geral, vem realisando em prol do desenvolvi
mento da Cruz Vermelha na America e, exprimindo-lhe a sua fraternal sympathia 
pela parte importante que tomou na organização desta Conferencia e das anteriores, 
deseja deixar patente o alto apreço que lhe merece a sua obra, com a  qual se acham 
identificadas as Cruzes Vermelhas Americanas.

VII

O rg a n iza çã o  e  d e s e n v o lv im e n to  d a s S o c ie d a d es  N a c io n a e s  da C ru z  V erm elh a
C o n sid e ra n d o , que a missão primordial das Sociedades Nacionaes da Cruz 

Vermelha é, em tempo de guerra, auxiliar os Serviços de Saúde do Exercito e, em 
tempo de paz, collaborar com os poderes públicos em tudo o que diz respeito ao 
bem estar das populações, e tendo em vista os felizes resultados obtidos por certas 
Sociedades graças ao apoio de seus respectivos governos,

A IIP. CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R ec o m m e n d a  ás Sociedades Nacionaes da America estreitem as relações 
com os seus respectivos governos, solicitando seu apoio e a collaboração dos or
ganismos officiaes correspondentes para levar a bom termo as suas diversas activi
dades, principalmente no que se refere aos primeiros soccorros em caso de calami
dade, desenvolvimento da hygiene e da Assistência Social e á acção da Cruz Ver
melha Juvenil.

VIII

C o n siderando  que as Sociedades Nacionaes da Cruz Vermelha se com- 
promettem com os seus respectivos governos a cumprir as seguintes obrigações :

a) Auxiliar os serviços de Saúde das forças armadas em caso de conflicto;
b) Soccorrer ás victimas em caso de calamidade;
c) Contribuir para o melhoramento da saude publica, despertando a cons- 

¡ ciencia do povo em materia de hygiene;
d Collaborar no desenvolvimento dos serviços de enfermeiras ;
e) Tomar parte activa na educação da juventude, protegendo a sua saude 

physica e moral ;
e re c o rd a n d o  as recommendações feitas aos governos pelos seus repre

sentantes na V.a, VI.a e VII.a Conferencias Internacionaes Americanas, celebradas
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respectivamente em Santiago do Chile, Havana, e Montevideo, e a Acta final da 
Conferencia diplomática de Genebra em 1929, na qual se indica que seria para dese
jar que se concedessem ♦-vdas as facilidades e franquías ás Sociedades Nacionaes 
da Cruz Vermelha.

A IIIa. CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

IX

A IIIa. CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R ecom m enda  á Secretaria da Liga que, de accórdo com as Sociedades 
Nacionaes, trate, junto da Secretaria Internacional da União Postal das Américas 
e Hespanha, da obtenção das mais amplas franquias que possam ser concedidas em 
beneficio do intercambio postal das Cruzes Vermelhas Americanas.

X

C onsiderando  que compete a cada Sociedade Nacional estender o seu 
raio de acção a todo o paiz, creando por todo o territorio comités locaes que colla- 
borem activamente na propaganda e na execução do programma da Cruz Vermelha,

A IIIa. CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R ecom m enda  aos comités centraes das Sociedades da America que ampliem 
e desenvolvam cada vez mais a rede de seus comités locaes, mantendo com elles um 
contacto constante, dando-lhes directivas para que realisem em cada localidade uma 
parte pelo menos do programma nacional, e que reunam todos os annos. em urna 
assembléa nacional os representantes destes comités.

XI

P roclam ando  mais urna vez a solidariedade das Cruzes Vermelhas .da 
America com as Sociedades Nacionaes do mundo inteiro, unidas todas no seio da 
Cruz Vermelha Internacional,

A IIIa. CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

D irige  ao Comité Internacional da Cruz Vermelha, fundador da instituição, á 
Liga das Sociedades da Cruz Vermelha e ás Sociedades irmãs, uma effusiva sau
dação, inspirada no amor profundo pelo ideal universal da Cruz Vermelha, que ani
ma a todos os que trabalham sob a sua bandeira pelo bem da humanidade;

R eco m m en d a  ás Sociedades Nacionaes da America que estreitem sem ces
sar os laços que as unem entre si, intensificando e tornando mais erficaz a sua col- 
laboração, principalmente para trabalharem pela paz e se auxiliarem mutuamente em 
momentos de emergencia, realisando solidariamente a obra que lhes incumbe no 
cumprimento das resoluções das conferencias internacionaes da Cruz Vermelha, as 
tradições do Comité Internacional de Genebra e o programma da Liga,

Esta intensificação da collaboração das Sociedades americanas entre si deve 
ser acompanhada de uma approximação mais intima aos organismos internacionaes 
da Cruz Vermelha ;

Felicitando-se, além disso, pelo precioso concurso que neste particular a Liga

V eria  com  agrado e reconhecimento que os governos da America con
cedessem ás suas Cruzes Vermelhas, não só a isenção de direitos de alfandega, taxas, 
impostos, franquia postal e telegraphica, como também os auxílios e privilégios per- 
mittidos nas leis e regulamentos do paiz, diminuindo, assim, os encargos que pesam 
sobre muitas destas instituições philantropicas e facilitando a obra beneficõ-social e 
de assistência que de um modo permanente levam a termo.
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prestou ás Cruzes Vermelhas -da America, sobretudo instituindo as Conferencias 
Pan-Americanas da Cruz Vermelha;

R ec o m m e n d a  ao Conselho dos Governadores que estude a possibilidade 
de pôr a Secretaria da Liga em condições de collaborar mais estreitamente, com 
maiores recursos, no desenvolvimento das Cruzes Vermelhas America.

XII

C on sid era n d o  que o melhor estimulo para manter uma estreita relação 
entre as Sociedades Nacionaes da America é a collaboração continua de delegados 
de uma Sociedade junto a outras similares do continente,

A III». CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R ec o m m e n d a  a cada Sociedade Nacional americana que acredite junto 
aos Comités Centraes das demais Sociedades um delegado que a represente e torne 
mais effectivo o vinculo de solidariedade que deve existir todas ellas.

XIII

C o n sid e ra n d o  a necessidade imperiosa em que se encontram as Socieda
des Nacionaes de diffundir a obra da Cruz Vermelha em tempo de paz, robustecer 
o seu prestigio e augmentar os seus recursos;

A IIIa. CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R ec o m m e n d a  ás Sociedades Nacionaes da America intensifiquem sem ces
sar a propaganda por meio de revistas, conferencias, artigos de imprensa, folhetos, 
cartazes, projecção de pelliculas, exposições, etc., creando, si possível, em sua séde 
central, um serviço encarregado exclusivamente destas funcções.

Esta propaganda pode ser realisada fructuosamente nos Dias ou Semanas da 
Cruz Vermelha, recommendados insistentemente pelas anteriores Conferencias Pan- 
Americanas e Internacionaes como o meio mais adequado para augmentar o numero 
de socios e os recursos das Sociedades Nacionaes.

C o n sid era n d o , por outro lado, os grandes serviços que prestam ás Cru
zes Vermelhas as publicações da Liga, artigos de imprensa, folhetos e, de um modo 
geral, todo o material de informação e propaganda posto á disposição das Socieda
des Nacionaes da America.

A Conferencia R e c o m m e n d a  á Secretaria da Liga proseguir e desenvolver 
esta actividad« na medida que permitiam os recursos de seu orçamento.

XIV

A IIIa. CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

Toma nota da acção apresentada pela Cruz Vermelha de El Salvador sobre a 
divisa da Cruz Vermelha e encarrega a Secretaria da Liga de fazer um estudo da 

questão para submettel-o 'eventualmente á próxima Conferencia Internacional da 
Cruz Vermelha.

A c tiv id a d e s  d a s S o c ie d a d es  N a c io n a e s  d a  C ru z  V erm elh a  no  quadro  das C o n v e n -
ç õ e s  d e  G enebra .

XV

A III* CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:
R e c o m m e n d a  ás Sociedades Nacionaes intensifiquem as relações com os 

seus Governos para organizar effectivamenre, em tempo de paz, o auxilio que pos-
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sam prestar aos serviços de saude do Exercito e da Marinha, collaboração estreita
mente com eiles em epocha normal e em caso de conflicto.

A Conferencia julga que seria utii que o thema 1 — bis da Ordem do dia da 
111. C on ferencia  F a n -A m cv ica n a  d a  C ru z  V e rm e lh a  figure na ordem do dia da pró
xima Conferencia Internacional.

Soccorros em  casos d e  ca la m id a d es —

XVI
C onsiderando  que as calamidades que assolam os dois continentes ameri

canos impõem ás Sociedades Nacionaes a necessidade de se organizarem para au- 
xilar as victimas destes desastres reconhecendo a importancia de uma preparação pre
via para tornar mais efficaz a acção dos soccorros em casos de calamidade;

A III.a CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R eco m m en d a  ás Sociedades Nacionaes a creação em sua séde central, 
assim como em seus comités locaes, de um orgão especial encarregado da prepara
ção e da direcção da acção dos soccorros em caso de calamidade.

R eco m m en d a -se  especialmente a collaboração deste orgão com a Secreta
ria da Liga para assegurar, em caso de uma calamidade de grande importancia, o 
auxilio internacional.

O orgão de soccorros, em caso de calamidade, deve desde logo estabelecer um 
plano de acção que abranja todas as necessidades e indique os meios de obter ;

a) roupas
b) viveres
c) abrigo
d) cuidados médicos.
Esse plano deve também tratar das seguintes questões;
a) pessoal
b) meios de locomoção.

XVII

C onsiderando  que toda obra de soccorros deve basear-se na educação 
popular, no que se refere aos primeiros soccorros em caso de accidente em geral e
aos primeiros soccorros especializados;

A III.» CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:
R ecom m enda  ás Sociedades Nacionaes organizem, em grande escala, cur

sos de primeiros soccorros, dividindo para este fim toda a localidade não só de ac- 
côrdo com o ponto de vista geographico como social.

A formação dos alumnos fornece á Cruz Vermelha um pessoal organizado que 
pode ser utilizado para as differentes actividades da Sociedade.

XVIII
C onsiderando  que os problemas de soccorro ás victimas da circulação 

nas estradas se converteu numa questão de magna importancia em todo o mundo;

A III.» CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R eco m m en d a  ás Sociedades Nacionaes da Cruz Vermelha procurem sem 
demora adoptar o plano elaborado pelo Comité Internacional Permanente de Soccor
ros nas Estradas, tratando de estabelecer postos de um typo uniforme ao longo de 
todos os grandes itinerarios. Seria opportuno prever a installação dos referidos 
postos ao levar-se a eífeito a execução de estras por companhias particulares, 
pelos governos ou pelos municipios.

A única vantagem desta actividade não é remediar um mal de que soffrem 
actualmente todos os paizes, mas também contribuir para dar á Cruz Vermelha uma 
occasião de mostrar a sua capacidade, auxiliando directamente a cada cidadão do



paiz e contribuindo com uma propaganda útil para conquistar a sympathia do povo.

XIX

C onsiderando  que. a .Cruz Vermelha, em suas varias actividades, não 
póde trabalhar sem meios de locomoção rápidos e simples, isto é, a aviação,

A III.a CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

Faz suas as seguintes resoluções adoptadas na IX Conferencia Sanitaria Pan- 
Americana celebrada na cidade de Buenos-Aires em Novembro de 1934:

1. ° que sejam organizados com ¡a maior brevidade serviços de “AVIAÇÃO 
SANITARIA" nos paizes da America em que os mesmos ainda não funccionem re
gularmente;

2. ° que esses serviços se estabeleçam com a collaboração da Cruz Vermelha, 
principalmente, e das Sociedades de Beneficencia, Soccorros Mutuos, Aero-Clubs, 
Companhias de Navegação Aerea e outras quaesquer que sejam consideradas ade
quadas para o iseu maior desenvolvimento e efficacia;

3. ° que entre as Aviações Sanitarias dos paizes americanos se estabeleça uma 
estreita ligação, afim de que possam, quando houver necessidade, prestar re
ciprocamente a assistência indispensável ou conveniente para o cumprimento dos 
seus fins humanitarios.

A collaboração, para uma acção pratica no dominio nacional, tem que ser ins
pirada nos principios recommendados pelo Comité Internacional de Estudos da Avia
ção Sanitaria, Congresso Internacional da Aviação Sanitaria, celebrado em Biru- 
xellas em Junho de 1935 e nas resoluções adoptadas nas reuniões da Liga das So
ciedades da Cruz Vermelha de 21 de Setembro de 1934 e 3 de Fevereiro de 1935;

A Conferencia Recommenda a creação nos paizes da America de Asso
ciações cuja finalidade seja a união e a coordenação entre inventores, íechnicos, 
on orgãos de estudos e propaganda e as Cruzes Vermelhas, para o desenvolvimen
to da Aviação Sanitaria.

XX

Tendo tomado conhecimento, com interesse, do relatorio apresentado pelo Sr. 
Coronel Draudt, Vice-Presidente do Comité Executivo da União Internacional de 
Soccorros, sobre o papel que desempenham as Cruzes Vermelhas Nacionaes no func- 
cionamento da LInião Internacional de Soccorros;

A III.a CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

Manifesta ao Senador Ciraolo a sua admiração pela obra humanitaria de que 
é digno promotor e RECOMMENDA ás Sociedades da Cruz Vermelha do conti
nente americano prestem o seu auxilio ã expansão e progresso da União Interna
cional de Soccorros, inspirada nos mesmos ideaes humanitarios da Cruz Vermelha.

XXI

Não tendo sido até agora os principios e normas de applicação internacional á 
navegação aerea no que diz respeito aos serviços proprios da Cruz Vermelha, ma
teria devidamente estudada nos convenios collateraes sobre navegação aerea entre 
paizes, assim como na Convenção Internacional sobre o mesmo assumpto realizada 
em Paris em 1919 e á qual já adheriram a maior parte dos paizes.

A I I Ia CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

V e r ia  com  agrado  que sob os auspicios do Governo do Brasil se for
masse um Centro Internacional de Estudos destinados a desenvolver os principios 
de doutrina sobre navegação aerea, e deveres e direitos dos Estados nesta matéria,
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tanto na paz como na Querrá, para formar um projecto de codificação dos princi
pios que devem reger o assumpto no que se relaciona com os soccorros da Cruz 
Vermelha por intermedio das aeronaves;

Que o novo corpo de direito assim creado fosse acolhido pela Commissão In
ternacional de Navegação aerea;

Que os paizes que ainda não adheriram á Convenção de Paris de 1929 o fizes
sem para unificar o direito internacional sobre a materia.

XXII

C o n sid era n d o  que a maioria dos navios cargueiros, barcos de pesca, uni
dades secundarias damar inha de guerra, barcos pilotos, barcas pharóes, etc. etc., 
se encontram desprovidos de pessoal medico á bordo; que é um dever urgente da 
Cruz Vermelha prestar o seu auxilio humanitario em taes casos, e, por outro lado, 
tomando em consideração que urna Conferencia Pan-Americana, que reunirá os dire
ctores dos Serviços Metereologicos, deverá reunir-se em Outubro próximo no Rio 
de Janeiro.

A 111.a CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R ec o m m e n d a  que na referida Conferencia se tomem em consideração os 
progressos realizados na Europa e na America do Norte no que se refere ás con
sultas radio-medicas, e que estas sejam applicadas nos paizes americanos que ain
da não as adoptam, mediante a collaboração das estações radio-telegraphicas cos
teiras e a de um hospital visinho, com a intervenção dos governos e da Cruz Ver
melha;

R ec o m m e n d a , além disso, ás Sociedades de Cruz Vermelha adquiram exem
plares do Manual para uso dos officiaes de barcos desprovidos de médicos a bordo, 
o qual foi publicado em francez pela Liga das Sociedades da Cruz Vermelha sob o 
titulo de "Hygiene e medicina a bordo" e cuja traducção em hespanhol se acha em 
estudo.

R ec o m m e n d a  também a estandardização das caixas de medicamentos, es
tabelecida por diversas prescripções mas commumente esquecida na pratica.

H y g ie n e , A ss is tê n c ia  e  E n ferm eiras

XXIII

C onsiderando  a importancia capital do papel que a Cruz Vermelha pode 
desempenhar na protecção da saúde_

A 111.a CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R eco m m en d a  ás Sociedades Nacionaes se mantenham em intimo contacto 
com as instituições de pesquizas e de ensino, assim como com as organizações na
cionaes e internacionaes que se occupem da hygiene, dos hospitaes, da protecção 
da maternidade e da infancia, da lucía contra a tuberculose, as affecções venereas, 
as doenças tropicaes, as perturbações mentaes, o alcoolismo, a toxicomanía, o cán
cer, as affecções cardiacas, o rheumaticmo, a cegueira, etc.

E que emprehendam, nesses diversos dominios, toda a iniciativa, toda a acção 
de cooperação, toda a forma de ensino popular que possa contribuir para a protec
ção e o melhoramento da saude, bem supremo das nações.

Chama particularmente a attenção das Sociedades Nacionaes para a necessida
de de um esforço especial em prol da hygiene rural; para as vantagens que ¡apre
sentam, tanto na cidade como no campo, os Centros de Saude, completados em 
zonas pouco habitadas por pequenos postos de primeiros cuidados aos doentes e 
de ensino popular de hygiene; para o papel importante das enfermeiras visitadoras 
na protecção da infancia e na lucta contra os flagellos sociaes; para a necessida
de de combater a febre typhoide pela vaccinação, de emprehender ñas zonas pa-
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'lustres uma campanha especial de educação popular anti-malarica, de diffundir os 
conhecimentos que conduzam o povo a uma melhor alimentação, assim como os que 
podem evitar o tétano e a raiva, de intensificar o ensino contra o perigo do álcool 
e dos estupefacientes.

XXIV

C onsiderando  a importancia do diagnostico precoce das affecções chro- 
nicas, taes como a tuberculose, o câncer, a diabete, a arteriosclerose,

A III.“ CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R eco m m en d a  ás Sociedades Nacionaes auxiliem a organizações de servi- 
de exames e de analyses que permittam a pesquiza destas doenças na população.

XXV

C onsid era n d o  que a unidade de acção é um dos factores mais necessários 
ao successo das campanhas de hygiene.

A III.“ CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R eco m m en d a  ás Sociedades Nacionaes intervir para que sejam creados 
orgãos centraes para determinadas campanhas de hygiene, principalmente para a 
protecção da infancia e para a lucta contra a tuberculose.

XXVI

C onsiderando  que a transfusão de sangue deve ser accessivel como me
dida de urgencia a qualquer pessoa cuja vida possa ser salva por este heroico re
curso tberapeutico.

C o n siderando  que os doadores de sangue offerecem o mais bello exem
plo de sacrifício e de fraternidade humana,

A III.“ CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA:

R ec o m m e n d a  ás Sociedades Nacionaes a organização de serviços de trans
fusão sanguínea.

XXVI1

C onsid era n d o  que as Cruzes Vermelhas são levadas pelas circumstancias 
cias, e mesmo pelo espirito que as anima, a intervir no dominio de assistência, aos 
indigentes, aos sem-trabalho, aos invalidos, aos velhos, as mães, ás crianças, aos es
trangeiros, aos migrantes,

A 111.“ CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA :

R eco m m en d a  que esta acção seja levada a effeito de uma maneira orga
nizada e methodica, com o auxilio de assistentes sociaes, especialmente formadas 
nas escolas de serviço social, e que a Cruz Vermelha diffunda entre o publico, como 
já o faz para a hygiene, o conhecimento dos principios e das regras do serviço 
social, que é a arte e a sciencia de auxiliar efficazmente o proximo.

XXVIII

A III.’1 CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA : 

R eco m m en d a  ás Sociedades Nacionaes Americanas procurem desenvolver e
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intensificar a preparação dai enfermeiras, dentro do espirito da Cruz Vermelha, tra
tando de adaptal-a ás necessidades e possibilidades de cada paiz.

XXIX

A p p ro v a n d o  o relatorio da Liga sobre a Cruz Vermelha e as enfermeiras,
V erifica n d o  que a organização de serviços constituidos por enfermeiras e 

enfermeiras visitadora-3 bem qualificadas é indispensável ao tratamento dos dentes, 
á protecção da maternidade e da infancia, á lucta contra os flagellos sociaes, ao 
progresso da hygiene urbana e rural,

A III.“ CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA :

R ecom m enda  ainda mais uma vez ás Sociedades Nacionaes concorrerem 
para o estabelecimento e para o progresso desses serviços, e, visando este fim.

C onstitu írem  um Comité consultivo formado de médicos, hygienistas, edu
cadores e enfermeiras, afim de guiar a Cruz Vermelha nas questões relativas ás 
enfermeiras,

C rearcm  na Secretaria Geral de cada Sociedade Nacional um departamento 
especial, dirigido por uma enfermeira qualificada.

P rocederem  ao arrolamento das enfermeiras diplomadas e auxiliares (sa- 
maritanas), afim de se poder mobilisal-as em caso de necessidade.

E  cham a  a attenção das Sociedades Nacionaes para os principios emittidos 
a este respeito pelo Conselho Internacional das Enfermeiras.

XXX

A III." CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA :

A g ra d e ce  ao Sr. Ernest J. Swift, o relatorio que apresentou sobre a funda
ção Internacional Florence Nightingale, cujo objectivo é prestar homenagem á me
moria de uma das grandes bemfeitoras da humanidade, proporcionando ás enfer
meiras de todos os paizes a possibilidade de se prepararem para as funcções de di
rectoras e monitoras.

C ru z  V e rm e lh a  Juven il.

XXXI

C onsiderando  com satisfação o éxito obtido pela Cruz Vermelha Juvenil 
na XV.“ Conferencia Internacional da Cruz Vermelha (Tokio, Japão, Outubro de 
1934) e  a circumstancia de que esta instituição tenha sido reconhecida como factor 
importante e crescente na educação physica e moral da juventude;

C onsiderando  que, pela extensão que tomou no mundo e pelo desejo que 
manifestam os seus membros de continuar servindo á Cruz Vermelha mal deixam a 
escola, a Cruz Vermelha Juvenil constitue uma preciosa garantia para o futuro da 
Cruz Vermelha em todos og paizes.

A III.* CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA ;

R eco m m en d a  ás Sociedades Nacionaes que já possuem Secções de “ju
niors” que intensifiquem os seus esforços no sentido de augmentar o numero de alum
nos primarios e secundarios alistados na Cruz Vermelha da Juventude e de estender 
por todos os meios possíveis a actividade da Secção.

R ec o m m e n d a  á. Sociedades Nacionaes que não têm ainda Secção de juniors 
que tratem 'de creal-a no paiz, de accôrdo com os principios enunciados na XIV 
Circular do Comité Internacional da Cruz Vermelha e da Liga das Sociedades da 
Cruz Vermelha, inspirando-se tambem na experiencia das demais Sociedades e ñas 
recommendações da Secretaria da Liga.
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R e c o n h ec e n d o  que o campo de acção da Cruz Vermelha Juvenil é a escola e 
que o seu programma se adapta aos mais diversos sy-stemas escolares;

C o n sid era n d o  que numerosos Congressos de educadores e um numero sempre 
crescente de membros dos corpos docentes manifestaram o seu apreço pela obra 
educativa realisada pela Cruz Vermelha Juvenil, não só em materia de hygiene e 
de formação do carácter, e como por intermedio da correspondencia ínter-escolar in
ternacional nas licções de historia, de gecgraphia e de linguas vivas.

A III.» CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA :

R e c o m m e n d a  ás Sociedades Nacionaes obtenham o apoio das autoridades pe
dagógicas e dos membros dos corpos docentes por meio de entendimentos directos 
e de certas, medidas, taes como a organização de cursos e conferencias, destinados 
acs mestres e alumnos das escolas normaes, visando conseguir o desenvolvimento 
harmónico da Cruz Vermelha Juvenil e a reali-sação de seus objectivos.

XXXIII

C o n sid e ra n d o  que a Cruz Vermelha para conseguir um maior desenvolvimento 
precisa congregar em torno de si a maior somma de bõas vontades;

A III.» CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA :

R e c o m m e n d a  ás Sociedades Nacionaes a elaboração de um programma de pro
paganda com o concurso da imprensa e da radio-diffusão, a organização de expo
sições de trabalhos dos membros da Cruz Vermelha Juvenil e a publicação de mate
rial de propaganda.

Convida egualmente a Secretaria da Liga das Sociedades da Cruz Vermelha a 
perseverar na tarefa de reunir e editar material de propaganda e publicação de 
todo o genero que possam ser uteis ás Sociedades Nacionaes dos diversos paizes.

XXXIV

C o n sid e ra n d o  que a applicação do programma de hygiene da Cruz Vermelha 
Juvenil e particularmente a  pratica de concursos ou "J°g°s de Saude”, têm uma re
percussão favorável sobre a saúde das creanças e criam um estado de espirito que 
conduz á formação de uma juventude -sã, capaz de servir com proveito;

A III.» CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA ;

R ec o m m e n d a  ás Sociedades Nacionaes que continuem prestando a maior atten- 
ção á elaboração do programma de hygiene, insistindo especialmente sobre o as
pecto moral que é a base do alludido programma.

XXXV

C on sid era n d o  que deve ser a creança, homem de amanhã, libertada de impul
sos aggressivos, de preconceitos historíeos e de egoísmos injustificados, um meio 
poderoso para approximar e ligar os povos na mutua comprehensão e no apoio re
ciproco que conduzem ao triumpho da fraternidade humana;

Que é no lar e na escola — principalmente pela sua acção preventiva — que 
se despertam e se forjam os sentimentos da creança, desde o seio materno até o 
seu novo nascimento na vida integral da patria e da humanidade;

Que os sentimentos de patria e de humanidade, longe de se contraporem, reú
nem aspirações e interesses fundamentaes que coordenam o bem estar e o progresso 
das nações ;

Que a realisação de taes propositas se consolida com a paz duradoura -feita
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consciencia individual e collectiva, organizada no trabalho e' cumprida na conve
niencia harmónica da civilisação;

A 111.a CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA :

R ec o m m e n d a  aos corpos docentes e ás autoridades escolares realisem um vigo- 
. roso esforço no sentido de provocar a acção conjuncta da escola, da familia e da 
sociedade, afim de obter que as creanças, na impressionabilidade dos seus primei
ros annos, possam adquirir as aptidões de espirito favoráveis á comprehensão da 
justiça e á boa vontade entre as juventudes de todas as nações.

R ec o m m e n d a  também a organização e fomento, com o auspicio dos poderes pú
blicos, de excursões collegiaes, da correspondencia ínter-escolar, da troca de re
vistas, livros e producções, intensificando todo o intercambio de cultura e compe- 
netração espiritual por intermedio da Cruz Vermelha Juvenil, cujo éxito depende 
do empenho do mestre e cuja aspiração suprema se nutre e se firma ñas profundas 
raizes da fraternidade humana.

XXXVI

A III.· CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA :

R ec o m m e n d a  á Liga das Sociedades da Cruz Vermelha que, de accórdo com 
um pessoal technico competente, e, si possível, com algum centro pedagógico de 
prestigio, estude a possibilidade de redigir um livro de ensino de hygiene para as 
creanças, em differentes idiomas, de maneira que, por intermedio da propria Cruz 
Vermelha, possa ser distribuido ñas escolas.

I V ."  C o h e r e n c ia  P a n -A m eric a n a  da C ru z  V erm elh a

XXXVII

A III.· CONFERENCIA PAN-AMERICANA DA CRUZ VERMELHA :

R eso lv e  que a IV.a Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha se celebre 
em Santiago do Chile. A convocatoria se fará de accórdo entre a Secretaria da 
Liga e a Cruz Vermelha Chilena num prazo mínimo de quatro annos e máximo 
de seis.
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Inauguração da Praça Cruz Vermelha,



In a u g u ra ç ã o  da P ra ç a  Cruz V erm elh a

IX

Como uma homenagem á Cruz Vermelha o Sr. Prefeito do Dis- 
tricto Federal resolveu aproveitando a realização da III.a Conferencia 
Pan-Americana da Cruz Vermelha, dar o nome de “Praça Cruz V er
melha” á antiga Praça Vieira Souto, onde se acha situada a séde 
Central da Cruz Vermelha Brasileira.

A cerimonia da inauguração das placas se realizou no dia 15 de 
Setembro, ás 10 horas da manhã, com a presença do sr. d i. Gastão 
Guimarães, secretario de Saude e Assistência do Districto Federal, 
representando o Governador da cidade, outras autoridades federaes e 
municipaes, innúmeros membros das delegações que vieram participar 
da Conferencia, Directoría e grande numero de socios e enfermeiras 
da Cruz Vermelha Brasileira.

O  representante do Sr. Prefeito do Districto Federal deu inicio a 
cerimonia pronunciando o seguinte discurso:

"O Sr. Prefeito do Districto Federal impossibilitado de comparecer em pessoa 
a esta solemnidade, por motivo de ordem superior, delegou-me a honra de represental-o, 
para dizer-vos do seu grande jubilo em tornar effectivo e formal o que dispõe o 
recente decreto municipal, dando o nome de “CRUZ VERMELHA" á praça onde 
ora nos reunimos. Animou-o, ao tomar tal iniciativa, o intuito de render duradoura 
homenagem á velha e benemérita Instituição, no momento singularmente expressivo 
em que se realiza a sua III.“ Conferencia Pan-Americana da Cruz Vermelha. E' 
bem de ver que o logradouro publico a que coube a denominação, não podia deixar 
áe merecel-a; aqui se ergue o majestoso edificio da Cruz Vermelha, orgão nacional 
autorizado da respectiva agremiação internacional. O Sr. Prefeito, aliás, nada mais 
fez do eme ir ao encontro dos desejos dos seus governados como o fazem os homens 
de Estado, auscultando-lhes permanentemente as mais intimas tendencias no sentido 
de servil-o em todas as suas manifestações de affecto. E já vem de longo tempo 
que lhe emprestam o actual nome. Faltava, porém, um acto official para incorporal-o 
á nomenclatura dos nossos logradouros urbanos. Isso se processou com verdadeira 
satisfação pessoal do Sr. Pedro Ernesto, precisamente porque attendeu a uma in
clinação popular muito justa, opportuna, levada a termo, quando se congregam em 
o seu meio os mais altos representantes de numerosos paizes, onde florescem·, ge
nerosamente, as authenticas civilizações. Não obstante a sua simplicidade, o facto 
ha de fixar-se na lembrança de toda a gente com especial carinho e não é senão 
o que se pretende : homenagem sem ruido, mas imperecível, á feição das que se 
prestam, sinceras do fundo da alma. Permitti, senhores, que eu considere finda a 
minha tarefa, declarando que de hoje em deante se incluirá nos cadastros da cidade, 
esta praça, com a denominação de “CRUZ VERMELHA". (Prolongada salva de 
palmas).

Fallou a seguir o representante da Cruz Vermelha Brasileira, dr. 
Frederico Duarte, nos seguintes termos:
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A Cruz Vermelha Brasileira, que aqui me manda, quer trazer publicamente seus 
agradecimentos ao supremo gestor do Governo local, pela homenagem que o poder 
publico, com a nova denominação dada a esta bella praça, vem de prestar ao nome 
e aos ideaes da Cruz Vermelha. Essa homenagem, de si tão justa, cresce de signi
ficação, por sua opportunidade inexcedivel. Podem-na assistir os delegados ¡Ilustres 
das sociedades co-irmãs de tantos paizes irmãos e os representantes eminentes da 
Liga que as entrelaça. As Conferencias da Cruz Vermelha, como que periodicamente, 
dão corpo, tornam palpavel a obra de paz, silenciosa, quiçá invisível, mas perma
nente, fecunda, infatigável, da instituição sem fronteiras : a obra da solidariedade 
humana. Vindos de quasi todos os paizes do mundo, convocados pelos nobres ideaes 
synthetizados na cruz de sangue, que não é o sangue da vingança, mas o sangue 
generoso do sacrificio, da renuncia, aqui se acham nossos irmãos de além fronteiras 
racionaes a affirmar, por sua presença e por seus alevantados propósitos, que os 
homens devem se unir, cada vez mais, solidarios, pelo bem de todos. Desse ponto 
de vista, a linda praça que ora recebe o nome de “Cruz Vermelha” tem uma si
tuação topographica de admiravel propriedade. Está ella rasgada em pleno eixo da 
via publica, que tem, por sua vez, o nome de um homem que, no seu tempo, era 
bem symbolo dos ideaes modernos da Cruz Vermelha. Mem de Sã, guerreiro até 
onde o seu pennacho, a sua honra, os seus. deveres, o seu meio e o seu tempo o 
exigiam, o impunham. Cessada a guerra, que seu temperamento enérgico abreviava, sur
gia o homem verdadeiro, que era Mem de Sá, “homem de toga", desembargador da 
Casa da Supplicação, como o retrata Capistrano na sua linguagem synthetica. Era 
o organizador, o magistrado da accepção romana. Como tal, homem na sua mais 
alta expressão, viu no indígena batido e primitivo, um seu semelhante, que devia 
ser amparado. Assim é que o seu apoio decidido a Nobrega, foi que permittiu ao 
esplendido jesuíta realizar a obra humana que os seus successores alargaram e tanto 
dignificaram. O acto do governador da cidade foi, portanto, integralmente feliz. 
Pela homenagem que exprime aos. mais elevados sentimentos humanos, pela sua op- 
portunidade, nesta festa de irmãos, que é a III.“ Conferencia, e pela localização ex- 
press'va na topographia da cidade.

Por intermedio de V . Excia., receba o Sr. Governador da cidade, também ho
mem de Cruz Vermelha, na sua acção privada, como em sua acção publica, os 
agradecimentos da “CRUZ VERMELHA BRASILEIRA". (Applausos calorosos).

Usou depois da palavra o Cel. Georges Patry do Comité Inter
nacional da Cruz Vermelha que assim se expressou:

“E’ uma grande honra para mim, vindo de um pequeno paiz tão longínquo, para 
ter occasião de falar-vos em nome da Cruz Vermelha Internacional, quer seja em 
nome da Liga das Sociedades de Cruz Vermelha, quer em nome do C o m ité , incum
bido, como fui, de vos agradecer o nome de "Cruz Vermelha", a esta bella praça.

Demonstraes assim o interesse que prestaes a nossa obra, interesse que nos com- 
move vivamente, podeis ficar persuadido.

Vosso gesto demonstra desta maneira que existe uma collaboração estreita entre 
os poderes públicos e a Cruz Vermelha Brasileira. Esta collaboração não existi
ria, si ella .não tivesse ganho a estima de todos por seu trabalho util á população.

Felicito, pois, á Cruz Vermelha Brasileira por esta nova prova de sua activi- 
dade bemfazeja.

Sabeis que a ideia da Cruz Vermelha nasceu, não do cerebro, mas do coração 
de Henri Dunant nos campos de batalha de Solferino. E hoje estou particularmente 
emocionado ao pensar que esta ideia vencedora desenvolvida desde alguns annos 
por meus concidadãos, já transpoz o mundo inteiro. Parece-me ver já esta ideia es
palhada como uma rêde a envolver a terra inteira com seu manto de caridade.

Esta caridade — caritas ínter armas — que deve formar a base do espirito de 
Cruz Vermelha é a mais pura ie a mais sublime, desde que se inclina sobre todos 
os soffrimentos da humanidade sem restricções de nacionalidade, crença e classe social 
e assim podemos vos felicitar porque o nome da Cruz Vermelha cujo esplendor é



157

venerado hoje por toda parte, foi dado a uma bella praça desta cidade. Uma pedra 
preciosa merece ser encrustada em uma linda joia e a praça da Cruz Vermelha não 
poderia encontrar uma moldura mais bella e mais digna ao ideal que ella. evoca.

E', pois, do fundo d'alma que em nome da Cruz Vermelha Internacional e de 
todos os amigos de nossa obra, que eu vos agradeço, Exmo. Sr. Prefeito, e meus 
senhores, o vosso pensamento e vosso gesto tão delicado, fazendo os mais calorosos 
votos de felicidade pela prosperidade de vossa cidade. (Palmas demoradas).

Tomou a palavra por ultimo, o gal. dr. Ostornol, chefe da Dele
gação do Chile que pronunciou o seguinte discurso:

Sras. e Srs.
Os Delegados de todas as sociedades nacionaes de Cruz Vermelha da America 

Continental estão reunidos e congregados em volta da Cruz Vermelha, neste mo
mento histórico de sua vida institucional, nesta praça que, desde hoje, será chamada 
Praça da Cruz Vermelha, em honra aos. grandes merecimentos deste III.0 Congresso 
Pan-Americano e aos grandes beneficios que sua acção representa para o mundo, 
para conviverem o orgulho de ser e de se sentir membros activos da Cruz Vermelha 
Internacional.

A natureza creadora dos povos que, tão prodiga e generosa foi para o Brasil, 
dando-lhe um immenso e rico territorio em que nasce, vive e desabrocha tudo que 
o seu solo, fértil por excellencia, e o genio creador de sua raça, póde produzir, con
cedeu também ao nascer, a cada um de seus filhos, autoridade e jubilo, um coração 
dotado das mais excelsas virtudes cívicas, moraes e patrióticas que fazem grandes 
as nações, poderosos e felizes, os povos :

Prova eloquente desta grandeza d’alma e da comprehensão do espirito e da au
toridade municipal deste Districto é a denominação desta Praça que adquiriu o nome 
histórico e venerado da Cruz Vermelha e que assim liga a sua sorte e o seu destino
á nobre e elevada acção da Cruz Vermelha Internacional no presente e no futuro.

Esta praça erguida em· meio desta luminosa e phantastica cidade de sonhos e 
realidades, será um novo fóco que irradiará constantemente pelo mundo inteiro os 
grandes postulados da Cruz Vermelha e ¡Iluminará a consciencia nacional com as 
irradiações de sua própria obra na Cruz Vermelha Brasileira. A esta praça che
garam, pairando no espaço, os espíritos tutelares da Cruz Vermelha Internacional 
e o genio creador de Dunant, a alma bondosa de Florence Nightingale e o coração 
generoso de Anna Nery, que velarão os nobres impulsos das generosas actividades
da Cruz Vermelha para bem dos desgraçados e necessitados do paiz e do mundo
inteiro. (Palmas calorosas) .



Exposição de Hygiene e Cruz Vermelha — Stand da Cruz 
Vermelha Brasileira



X
Exposição internacional de Hygiene e de

Cruz Vermelha

A Cruz Vermelha Brasileira, de accordo com a Liga das Socie
dades da Cruz Vermelha, resolveu organizar nesta Capital, por occa- 
sião da III.a Conferencia Pan-Americana* uma exposição internacional 
de Hygiene e de Cruz Vermelha.

Diversas Sociedades de Cruz Vermelha, attendendo ao convite que 
lhes foi feito enviaram material para essa exposição que vizava parti
cularmente salientar as differentes actividades do programma de paz 
da Cruz Verm elha.

Todo trabalho desta exposição, foi pessoalmente dirigido pelo Sr. 
Gal. Dr. João Fulgencio de Lima Mindello presidente da commissão or
ganizadora, e pelo dr. François Norbert, que também não poupou es
forços para o éxito do certamen.

A exposição foi inaugurada no dia 18 de Setembro, tendo sido ins- 
tallada no 17.° andar do magestoso Edificio Rex.

Os muitos mostruários foram distribuidos por todo saguão do andar. 
Ali figuravam stands de paizes da A.merica e de alguns da Europa e 
Asia, onde se achavam expostos cartazes, publicações, etc., referentes 
ás suas innúmeras actividades.

Também se fizeram representar algumas instituições do paiz, taes 
como: Escola de Enfermeiras Anna Nery, Fundação Gaffré e Guinle, 
Saude Publica, Engenharia Sanitaria, Instituto Oswaldo Cruz, Instituto 
Militar de Biologia, Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar e As
sistência Municipal.

Ao centro de um dos salões do importante certamen, em grande 
stand, occupando uma das faces com todos os artigos enviados pelas 
diversas sociedades de Cruz Vermelha, figuravam artísticos quadros, car
tazes, álbuns, etc.. N a outra face viam-se varios trabalhos dignos de 
attenção, estando ao centro o mostruário da França, organizado sob a 
inspiração da senhora Embaixatriz Hermite.

Ao lado e no fundo deste salão estavam os trabalhos da Hollanda, 
Italia, China, Hespanha, Allemanha, Canadá, Inglaterra, India, Suecia 
e Polonia, os quaes, como as demais contribuições de todos os paizes, 
mereceram uma apreciação meticulosa e enthusiastica. Mais adeante
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ficavam dois artísticos stands, com quadros magníficos e cartazes dos 
Estados Unidos, da Estónia e do Japão.

A representação deste ultimo paiz, além dos seus quadros artísticos, 
mappas do paiz com distribuição das Sociedades de Cruz Vermelha, 
continha innumeros trabalhos feitos pelos pequeninos escolares mem
bros da Cruz Vermelha Juvenil. Em outra sala encontravam-se os 
stands, todos com trabalhos admiráveis, da Argentina, Uruguay, Brasil, 
Chile, Perú e Equador.

Em todos os mostruários contavam-se muitas dezenas de photogra
phias, depoimento dos maiores esforços dos abnegados mantenedores 
desta obra nobilíssima, além de álbuns lindíssimos, graphicos, estatísti
cas minuciosas, medalhas, condecorações, etc.

Na secção do Brasil figuravam estatísticas minuciosas, informes de 
relevo e grande alcance educativo, retrato das grandes figuras da Ins
tituição, inclusive retrato a oleo de Anna Nery artisticamente ornamen
tado entre a bandeira nacional e a bandeira da Cruz Vermelha.

Todo o recinto da exposição estava lindamente ornamentado com 
plantas nacionaes e innumeras flores destacando-se uma grande cruz, 
confeccionada com cravos brancos e vermelhos.

Até o seu encerramento, a exposição despertou o maior interesse, 
sendo grande o numero de pessoas que diariamente accorriam ao bri
lhante certamen, admirando e louvando os trabalhos expostos.



Exposição de Hygiene e de Cruz 'Vermelha.

Delegados em visita a Exposição Internacional de Hygiene e 
de Cruz Vermelha.

— (Vista parcial).



Lançamento da Pedra Fundamental do 
Monumento a Anna Nery

XI

A proposta apresentada pelo sr. dr. Guilhermo Fernandes dele
gado da Cruz Vermelha do Perú, para que as delegações presentes á 
Conferencia, se associassem á ideia, por elle lançada, de se erguer o 
busto de Anna Nery na praça fronteira á séde central da Cruz V er
melha Brasileira, o que seria também uma homenagem á mulher bra
sileira, despertou o mais vivo enthusiasmo entre todos os delegados.

A  cerimonia se realizou no dia 26 de Setembro, na Praça Cruz 
Vermelha, tendo inicio precisamente ás 9 horas e 30 minutos, com a 
presença de todos os membros das delegações participantes da Confe
rencia, o s r . d r . Gastão Guimarães, representando o Governador da 
Cidade e a Exm a. Senhora Amaral Peixoto, representando a senhora 
Pedro Ernesto, Digníssima esposa do Prefeito Municipal, Directoria e 
membros da Cruz Vermelha Brasileira, grande numero de enfermeiras 
e socios.

Falou em primeiro lugar o sr. Guilhermo Fernandez Davila, dele
gado do Perú lançador da grande ideia que pronunciou o seguinte dis
curso ;

Senhoras — Senhores —
No mundo das ideias, senhores, como no mundo physico dão-se phenomenos,

roas se é certo que a sciencia interpreta esses, não póde deixar de declarar-se im
potente an‘e a interpretação dos primeiros.

Assim como no ether impaipavel se transmittem as vibrações que levam atravez
J.o espaço, aos mais ignotos e longínquos; confins, a magia da palavra e da musica,
assim também por causas ainda desconhecidas, sentimos que as elocubrações de 
urra ideia se transmittem através do infinito e igualmente, sem vehiculo alguro, vão 
impressionar outros cerebros, que em communhão de pensamentos e sentimentos, re
cebem aquella impregnação.

E’ assim que podemos provar a ideia genial daquelle visionário Dunant que 
nascera n i inquieta visão que passou sobre o s  campos sangrentos de Solferino, e 
o desejo de prestar o auxilio ao soldado ferido nos encontros bélicos, vôa atravez 
do espaço, para outros espíritos tão previlegiados como o seu, que sintam sem ne- 
nburoa communicação material entre si, iguaes desejos de humanitarismo e de com
paixão.

Vemos deste modo como, nesse mesmo anno de 1864, de immensa recordação 
para a Cruz Vermelha, quando naquelle momento, Dunant formava o primeiro Con
vénio de Genebra, uma alma inquieta e magnifica, nascida da Grande Albion, Flo- 
rence Nightingale, partia para realizar praticamente essa mesma sublime ideia nos 
hospitaes de sangue de Salónica e Scutari, durante a Guerra da Criroéa.

Pois bem, senhores, quasi em igual data, sem que liame algum, neste caso mais
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impossível — estabelecesse meio de contacto, na jovem America, nessa época e cru
enta guerra de 1865, outra alma, igualmente inquieta e magnifica, desta vez, encar
nada na pessoa de uma senhora brasileira, acudia aos campos de batalha e se des
velava em estagnar o sangue das feridas dos soldados cahidos, sem distincção de 
nacionalidade e rasgando para isso as suas vestes e as fibras de seu coração.

Anna Nery, assim se chamou essa mulher sublime, que pôde considerar-se, — 
já o repeti varias vezes — como a precursora da obra humanitaria da Cruz Ver
melha nos povos da America. Essa nobre senhora para quem as Delegações do
Chile e do Perú, em cujos nomes falo propuzeram que se erguesse nesta praça um
monumento, que perpetue sua memoria e seja o symbolo material e tangível da alta 
significação da finalidade da nossa benemérita Instituição.

Arma Justina Teixeira nasceu em Cachoeira (Bahia) a 13 de Dezembro de
1815, de uma familia pobre, porém, na qual, o culto pelas armas se conservava re
ligiosamente. Mui jovem ainda, casou-se com o capitão de Fragata Isidoro Antonio 
Nery e dessa feliz união nasceram 2 filhos, cuja educação, ella dirige com todo 
carinho insinuando-lhes a profissão de medico, pois sua alma sensível se angustiava 
deante das attribuições da guerra e melhor se expandia ante a obra bemdicta da 
arte de curar.

Em 1865 o estampido do canhão, veio convulsionar os tranquillos lares brasi
leiros; por esses mesmos dias, e como um presagio funesto, Anna Nery teve a des
graça de perder seu esposo. Viuva e sem outro consolo que aquelles dois filhos, 
a quem precisamente por sua profissão a nação em armas reclama, sente as maiores 
aíflições em seu espirito, quando já seu corpo attinge os limites do meio século.

E foi assim que, guiando-se num primeiro impulso, pelo amor materno, que é 
sempre o maior estimulo de toda obra da humanidade e o traço mais perfeito de toda 
caridade, parte atraz de seus filhos, e sem pensar no seu sexo, nem em sua idade, 
alista-se como voluntaria no 4.° Batalhão de Infantería que tinha como Commandante 
o seu irmão — o Tte. Coronel D. Joaquim Mauricio Teixeira — e como medico seu 
filho Pedro Antonio.

Já nos campos de batalha, o horror da guerra impressionou enormemente seu 
sensível coração; porém sem deixar-se dominar pelo medo e pela fraqueza, refaz 
precisamente forças de sua debilidade e intrepidamente accóde carinhosa aos campos 
sangrentos da lucta e começa a sua sublime obra. Em Comentes, em Humaytá, em 
Assumpção, em todas aquellas épicas contendas em que os homens de 4 nações de 
uma mesma raça de titans se batem cada um . por seu proprio ideal, Anna Nery 
se acha presente e com seu igual carinho e abnegação cura os feridos, reconforta 
os que soffrem, estimula os desconsolados, consola os moribundos, representando, por 
sua vez, a mãe, a irmã, a esposa que pensam jamais tornar ver.

Sua obra tinha que luctar contra mil inconvenientes, ■ porém nada a es
morece . '

Nem as penurias de uma viagem extenuante, que sua já avançada idade poderia 
lhe embaraçar, nem os abalos que os padecimentos moraes acarretavam o seu espirito, 
nem as criticas que por aquella época faziam-se a quem, como mulher, atirava-se 
a emprezas dessa natureza, foram obstáculos sufficientes para fazel-a esmorecer e 
voltar.

Seu coração de mãe, soffre, durante a contenda, ás roais emocionantes sensa
ções. Emquanto dedicava, amorosa, todas as suas energias e todo seu carinho para 
cuidar de um de seus filhos que se achava enfermo, recebe a cruel noticia da morte 
do outro. Não se abate; uma oração muda leva á memoria do filho morto na paz 
do seu espirito e seu carinho de mãe concentra-se ao que fica, e sobre todos esses 
outros tantos filhos, sem mãe presente, que gemiam sob as dores cruentas da fe
rida viva.

Em Anna Nery se synthetiza a alma nobre da mulher brasileira, a quem neste 
solemne momento rendo preito de homenagem. Obsequiada pela natureza com o mais 
bello panorama de conjuncto e de fundo, é a mestra deslumbrante da mais completa 
belleza tropical; e delle se reúne a mais. perfeita belleza espiritual, que faz vibrar em 
qualquer manifestação de sua vida.

Anna Nery continua sua vida e ao terminar a guerra recebe de seus patricios
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as maiores homenagens. Como Nightingale, a quem por autonomasia chamavam na 
Europa A grande Senhora . assim esta nossa heroina, é aureolada com o titulo 
de A Mãe dos Brasileiros . O Governo condecorou-a com a “Medalha Humanitaria 
de Prata e com a de ouro da Guerra do Paraguay“.

Quando já a vida só tinha para ella recordação e saudade deixou sua existencia 
material, morrendo a 20 de Maio de 1880.

Quero encerrar esta modesta mais sincera recordação, com as mesmas palavras 
com que o seu ultimo biographo, o General Carlos de Campos, termina o magistral 
livro que lhe dedicou :

De quem foi tão grande para encher com os seus actos a memoria do povo; 
ae quem foi tão rica para soccorrer com a pobreza a orphandade desvalida; de quem 
foi tão exemplar na singeleza e abnegação, resuma-se a melhor apologia nesta simples 
homenagem :

G L O R I A  A '  C A R I D A D E  C O N S O L I D A D A  C O M  O  C IV IS M O .

A seguir falou a Senhora Alba Cañizares Nascimento, superinten
dente da riducação e Chefe do Serviço ‘Paz pela Escola” do Departa
mento de educação que pronunciou o seguinte discurso:

Exmos. Srs. Embaixadores
Exmo. S r. Prefeito
Srs. Delegados
Na eternidade gloriosa dos grandes genios bemfeitores da Humanidade, reservava 

a justiça a ANNA NERY este momento supremo de consagração mundial.
Não ha palavras que possam expressar devidamente a grandeza das nossas emo

ções deste instante histórico, emoções de um sublime humanismo, que aqui nos con
grega, a todos contritos e genuflexos, como sob as abobadas de um templo, numa 
ceremonia litúrgica de culto universal a uma das mais impressionantes heroinas do 
scenario internacional.

Tudo comove profundamente.
Aqui estamos num dos momentos culminantes da Historia, num dos seus mo

mentos mais trágicos, de geral inquietação e angustia, todos suspensos ao desenrolar 
das catastrophes que se esboçam nas plagas do Mediterrâneo e do mar Vermelho.

Na atmosphera carregada de angustias e ameaças, de tremendas espectativas e 
horrísonos panoramas de guerra iminente, — ainda mais realçada fica a beleza gran
diosa deste cerimonial de paz e fraternidade.

Os rubros horizontes que já se abrem, numa visão tremenda, em cortinas de 
chammas e clarões de relâmpagos da guerra que se prepara, como que laviva, agi
ganta e ¡Ilumina de esplendores as perspectivas deslumbrantes do monumento que aqui 
projectamos, da visão soberba de mulher que evocamos numa reminiscencia de epopéa 
— o Anjo da Paz e do Amor vencendo a guerra e os impulsos do odio destruidor.

Não permitte a nossa modestia proclamar que o Brasil esperava por este mo
mento supremo de reivindicação mundial de uma das suas mais legitimas glorias, 
gloria da Humanidade, surgida como flor de flama de heroísmo e esperança das 
nossas terras immensas e generosas.

Mas nol-o offertaes, este momento de eternidade, B en em érito s da  C ru z  V erm elh a , 
este momento incomparável de exaltação patriótica, nesta ceremonia maravilhosa, que 
enche de justificado orgulho o povo brasileiro, ao ver consagrada pela admiração 
mundial, pelo culto universo, uma das suas mulheres mais representativas.

E não sabemos dizer, C a v a lh e iro s  d a  C r u z  V erm elh a , que gloria é maior e mais 
formosa, se a gloria do Brasil, homenageado pelas nações do Globo na pessoa de 
ANNA NERY, se a vossa própria gloria, ascendendo ás amplidões azues da justiça 
e coroando heroes em toda a parte onde fulgurem esses semi-deuses, seja na Criméa, 
nas refregas de S e b a s to p o l, ou nas batalhas tremendas de C u ru p a y ti, de H u m a y tã ,  
C o rrien tes e A q u id a b a n .

M e n sa g e iro s  d a  C ru z  V erm e lh a , P a la d in o s d o  B em , C ru za d o s  da  P a z  e  d a  Jus
tiça, não é sómente o Brasil que engrandeceis nesta homenagem, que exaltaes ás al-
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turas estrelladas das maiores consagrações, aos paramos infinitos da gloria, não é 
só o Brasil que illuminaes, — é toda a America que se levanta com o Brasil na 
glorificação de ANNA NERY, toda a America e toda a Humanidade afinal, por
que ANNA NERY é dessas figuras representativas, cuja grandeza, cuja heroicidade 
das suas virtudes não cabem dentro das fronteiras estreitas de um paiz, nem mesmo 
dentro das terras immensas da America, mas se agiganta e se projecta por todo o 
orbe. ANNA NERY é dessas estatuas sideraes que pedem por pedestal o mundo: 
— é o Amor omnipotente e omnipresente !

Não é só o povo brasileiro que ella exalta, não é só o povo americano que ella 
ennobrece, mas é toda a humanidade que ella honra nos seus feitos legendários, nas 
vibrações potentes de seu coração, na luminosidade do seu genio, na bravura de 
seus gestos altaneiros, na força incomensurável da sua coragem, no ardor evangélico 
da sua sublime caridade, nas profundezas da sua infinita ternura: é o Amor!

Desvanece-se o Brasil das suas mulheres heroicas, das suas mulheres sublimes, 
das suas mulheres devotadas, das suas mulheres sym b o lo s . São muitas e assombrosas, 
desde os primeiros annos da nossa civilização.

Vejo-as em espirito, num retrospecto historico: as "emigradas pernambucanas”, 
as e xp a tria d a s sublimes, soffrendo e morrendo pela patria como aquellas mulheres phan- 
tasticas do exodo celebre da Nova Troya, com A r tig a s  á frente, de phantastica bra
vura; as heroinas tragicas de T iju cu p a p o , Joannas d 'A re s  brasileiras, incendiadas no 
amor patriótico, as d e sc en d e n te s  d o s  T a ba jaras , sabendo morrer pela Patria como 
aquella victima, P o lica rp a  S a la va rrie ta , a fu z ila d a  de  B ogotá; as m a r ty res brasile irast 
a H ero ina  d o s  C a ia p ó s; aquella que salvou o altar da patria e o altar da Igreja ·—- 
Joanna A n g é lica ;  M a ria  Q u iter ia  d e  M edeiros; a H ero ina  dos D o is  M u n d o s  — A n n ita  
G ariba ld i, ia flamma dos Farrapos.: as Voluntárias da Patria nos pampas paraguayos... 
Entre todas ellas, ANNA NERY avulta pela grandeza de seu apostolado cívico, pelo 
seu amor, pela immensidade exemplar da sua obra social consciente, lúcida, lançando, 
clara e convictamente, os fundamentos seguros da Cruz Vermelha Americana.

A “Mãe dos Brasileiros” impõe-se como das maiores mulheres do mundo pelo 
descortino da sua visão, precursora como H e n ri D u n a n t, cujos ideaes não conheceu 
e realizou nestas plagas americanas, vencendo preconceitos tremendos de uma época 
atrazada, desafiando a opinião publica, ;em gestos românticos de espartana intemerata.

Da Bahia partiu na sublime modéstia de sua grandeza.
Não foi, como F lo ren ce  N ig h tin g a le , acompanhada, á sua partida, pela própria 

família imperial, acclamada nas ruas pela multidão, exaltada e confortada pelo povo 
era* delirio, coberta de flores. ANNA NERY partiu silenciosa, sem acclamações es
timulantes, sem fama, sem auxílios, silenciosamente, obscuramente, como se realizasse 
acto despido de qualquer importância impulsionada apenas peai força ignota do seu 
amôr, esta centelha divina de propulsão infinita, a força insuperável da caridade e 
do patriotismo.

Partiu serena, obsessionada pela compaixão, o olhar visionário fixo na chacina 
do sul. . . Com ella seguiram 03 corações de todas as esposas, de todas as noivas, 
de todas as amantes, de todas as mulheres.

E provou todas as amarguras que podem ferir o coração humano, soffreu todas 
as desolações, experimentou todas as dores. Vemol-a como o A n jo  da  V ic to r ia  na- 
auelles campos malditos da guerra, vencendo as febres alucinantes, nos pampas pan
tanosos, entre os estrondos dos combates, ao fuzilar das armas, na matança das 
batalhas do sul. Incrível o heroísmo da matrona brasileira, acudindo aos que se es
torciam em dores, mutilados, moribundos, refrescando os sedentos, recolhendo os 
últimos adeuses entre montões de cadaveres!

F lo ren ce  N ig h tin g a le  foi sublime, mas não lhe deu o Destino as provações in
críveis a que se submetteu ANNA NERY, não lhe deu o Destino o supremo amar
gor, a suprema desolação, o lacinante martyrio de retirar, ella própria, dentre escom
bros e corpos trucidados, de levantar e reconhecer dentre os montões de moribundos 
e de cadaveres, 03 corpos lacerados dos seus proprios filhos, imolados pela Patria 
naquelles scenarios dantescos de - sacrifício e de holocausto!

Não, ninguém a ultrapassou em sacrifícios, e dôres, Mãe de agonias inauditas.



Dispensai-me de tentar descrever as dores tremendas daquela mulher incompa
rável. Não vi, em nenhuma biographia de heroes, destino assim trágico e commovente 
como o que viveu ANNA NERY.

E lembrai-vos que ella mesma não chorou as suas dores. Não era hora de nutrir 
e chorar as suas desditas, quando, entre destroços, outros infelizes havia, que cla
mavam os seus desvelos, e que era preciso arrancar á morte, fossem brasileiros, 
fossem paraguayos !

Continuou, por longos annos ainda a sua missão de luctar com a dôr e com a de
vastação. — m issionaria  d a  v id a  nos domínios da morte, sustentando, também ella, 
bem alto, a lampada sagrada de Nightingale, a lampada immortal do amor, soccor- 
rendo milhares de feridos, entre selvagens terríveis protegidos pelas selvas impe
netráveis, num clima inhospito e traiçoeiro, acompanhando as tropas pelas florestas 
densas, pelos pantanos mortíferos, infatigável, inclinada sobre os feridos, em meio 
ã chacina e á sangueira, cuidando, consolando mulher redemptora, animando, salvando, 
ainda, quando ella já não tinha mais o estimulo de soccorrer os filhos levados pela 
voragem da morte, Mãe de todos os martyres!

Continuou na faina salvadora, e sõ voltou á patria, quando voltaram os exér
citos triumphantes !

E' impossivél descrever a energia sobrehumana, o amor daguelle Anjo de cari
dade ,até a victoria final daquelles combate s titânicos !

Ella foi verdadeiramente instrumento poderoso de victoria, verdadeira Mãe da
quelles heroes que seguiam Oísorío e C a x ia s  para a victoria ou para a morte, nas 
glorias de C u ru p a y ti,  H u m a y tá ,  A q u id a b a n  e C orrien tes , Mãe da Patria!

Não viu a America outra mulher assim como ANNA NERY !
Eis o exemplo de civismo a abnegação, de soffrimento heroico, de incomensurá

vel amor, que consagraes, levantando no mármore a figura legendária da “Mãe dos 
Brasileiros” .

Realizaes obra de verdadeira humanidade.
Assim, como nos descobrimos junto á estatua daquella bemfeitora dos soldados 

que combateram em M a la k o f f  e S e b a s to p o l, curvar-nos-hemos doravante junto ao mo
numento que ergueis, sob os ceus fulgurante do Brasil e da América, perpetuando 
a lembrança do devotamento humano personificado em ANNA NERY.

Vosso gesto, C a v a lh e iro s  d a  C r u z  V e rm e lh a , vos ennobrece -perante a historia 
do devotamento humano, avivando em todos os corações a cbamma immortal do culto 
devido á maior da-i Americanas. Ensinaes assim, ao mundo, o culto que merece a 
Florence Nightingale americana, aquella, que, no Brasil e na America, soube en
carnar, em sua maior sublimidade, o coração da Mulher e o coração da Mãe.

Em nome da mulher, em nome do Brasil agradeço aos delegados da III.a Con
ferencia Pan-Americana de Cruz Vermelha a belleza sem par do gesto magnanimo.

Especialmente relembro os delegados do Chile e do Perú, que, por expressiva 
coincidência, uniram-se na lembrança desta consagração, povos dos aue mais recor
dam a união am ericana  na sua historia epica, confundindo-se os granadeiros de S. 
M a rtin , os -soldados de O ' H iq g in s  e os legionários de S u c re  e de B o lív a r  nas bata
lhas imortaes de C h a ca b u co . M a io u  e A y a c u c h o ,  nas altitudes vertiginosas dos Andes, 
symbolizando a indissolubilidade da America 1

Gloria, muita gloria á III.“ Conferencia Pan-Americana de Cruz Vermelha, con- 
sagradora de heroes! (Applausos prolongados).

Depois tomou a palavra o Cap. D r. Carlos Sanzio que disse o 
seguinte:

“Exmo. Snr. Representante do Sr. Prefeito do Districto Federal.
Snrs. Delegados á Conferencia Pan-Americana de Cruz Vermelha.

Minhas Senhoras.
Meus Senhores.

Antes de proceder á leitura da acta allusiva a esta solemnidade, que devemos 
á gentileza inexcedivel de Sua Excia. o Sr. Delegado do Perú, que quiz, num gesto
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de cavalheirismo, homenagear a ANNA NERY, a- grande dama humanitaria, desejo 
expressar a S . Excia., os agradecimentos, os mais sinceros, em nome das enfer
meiras brasileiras.

Não quero turbar a belleza da ceremonia com palavras vazias, mas reconheço 
que sua nobreza merece destaque especial.

E esse destaque já foi marcado pelas bellas palavras de Don Guilhermo Fer- 
rtandez Davilla, nosso mui fidalgo amigo e da Exma. Sra. D. Alba Canizares Nas
cimento .

As enfermeiras brasileiras por demais sensibilizadas, promettem, guardarão este 
logar, ora para ellas sagrado, como se fosse um pedaço de seus proprios corações.

Porque aqui, dentro em pouco será ■ erigido o monumento á animadora de uma 
grande ideia; á guia sublime que conduzirá as enfermeiras pelas agrestes estradas, 
em busca do bem para a Humanidade; áquella que nos legou uma grande obra, em 
torno da qual suas discipulas e admiradoras se gruparão para conserval-a, propa
gando-a e nella ainda se inspirando pelos ideaes que lhes foram caros.

Aqui será o logar sagrado onde serão hauridas forças que permittirão aos es
píritos se elevarem á altura da alma generosa e bôa, dessa figura immarcessivel, 
que vae ser perpetuada no bronze.

Salve ANNA NERY ! Grande pelo seu amor a Humanidade. Maior ainda pela 
paixão que teve de melhorar a sorte physica e moral dos que soffriam. Sublime 
pelo enthusiasmo com que distribuía a caridade.

Passo a ler a acta da solemnidade do lançamento da pedra fundamental !

Ãcta do lançamento da pedra fundamental do monumento a ser erigido 
em homenagem a Anna Nerg, na Praça Cruz Vermelha, da cidade 
de S. Sebastião do Rio de Janeiro.

Aos vinte e seis dias do mez de Setembro de mil novecentos e 
trinta e cinco, ás nove horas e trinta minutos, com a presença do Exmo. 
Senhor Dr. Gastão Guimarães, representante do Sr. Pedro Ernesto 
Baptista, Prefeito do Districto Federal, das autoridades municipaes do 
mesmo Districto, do Presidente e Delegados á III.a Conferencia Pan- 
Americana de Cruz Vermelha e demais pessoas gradas presentes, todos 
abaixo assignados, foi lançada solemnemente a pedra fundamental do 
Monumento a ser erigido em homenagem a Anna Justina Ferreira Nerg , 
na Praça Cruz Vermelha, d ’esta cidade de S. Sebastião do Rio de 
Janeiro.

A idéa de ser erigido esse monumento emanou das Delegações do 
Chile e do Perú, tendo o Snr. Dr. Guillermo Fernandez Davila, Se
cretario Geral da Cruz Vermelha Peruana, em seu nome e no do Snr. 
General Dr. J. Eduardo Ostornol, Vice-Presidente do Comité Central 
da Cruz Vermelha Chilena, na sessão plenaria da IIÍ.a Conferencia 
Pan-Americana de Cruz Vermelha, realisada no dia dezesseis de Se
tembro de mil novecentos e trinta e cinco, evocado a figura de Anna 
Nery e proposto que as Cruzes Vermelhas Americanas erigissem o mo
numento de Anna Nery, na Praça Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro.

Manifestou-se também a favor d’essa homenagem o Snr. Coronel 
P . Draudt Vice-Presidente do Conselho dos Governadores e da Cruz
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Vermelha Allemã, que propoz que essa homenagem fosse universal, 
das Sociedades de Cruz Vermelha do mundo inteiro, o que foi appro- 
vado por unanimidade, com applausos geraes de todos os senhores De
legados á III.a Conferencia Pan-Americana de Cruz Vermelha. Asso
ciou-se ainda a favor de todas as resoluções tomadas para homenagear 
Anna Nery, o Senhor Coronel D r. Georges Patry — Vice-Presidente 
do Comité Internacional de Cruz Vermelha. Com a presente acta, são 
encerrados na urna os seguintes jornaes matutinos do dia, hoje publi
cados n ’esta cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro: Jornal do Com- 
mercio, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, A Patria, Gazeta de No
ticias, A Ordem, A Nação, O  Radical, O Imparcial, Diário Carioca, 
O  Paiz, O Jornal, Diário de Noticias, A Batalha e o Diário Por- 
tuguez, além das seguintes moedas brasileiras do valor de cincoenta 
réis, cem réis, duzentos réis, quatrocentos réis, quinhentos réis, mil réis 
e dois mil ré is . E. nada mais havendo a assignalar na presente acta 
lavrada sobre o lançamento da pedra fundamental do monumento a ser 
erigido pelas Sociedades de Cruz Vermelha de todos os paizes em ho
menagem á inolvidável figura de Anna Justina Nery, natural de Ca
choeira — Estado da Bahia e fallecida no Rio de Janeiro em vinte de 
Maio de mil oitocentos e oitenta, como precurssora da Cruz Vermelha 
Brasileira, que nos campos de batalha prodigalisou seus cuidados aos 
feridos e doentes, recolhendo com abenegação o ultimo suspiro dos mo
ribundos, e como imagem viva da ccmmiseração e do amor pelos que 
soffriam em holocausto á Patria, dá-se por terminada a presente acta 
que vae assignada por todos os que acima foram referidos e demais 
pessoas presentes a esta solemnidade.

(a) Gastão Guimarães
Representante do Prefeito

(a) Dr. ]. E. Ostornol
Dr. Fernandez Davila — Perú 
]ulio R. Garino

” Dr. J. M. Balcazar — Bolivia 
Dr. P. Draudt — Liga
Elisanda Safons de Arrilaga — 
Uruguay

” Orfilia Solari —· Vice Presidente 
— Uruguay
Ernesto Quiroz A. — Presidente

” C. V. Costa-Rica 
” Dr. M. Iturralde — Secretario de 

la Cruz Roja del Ecuador 
Dr. René Sand 
Dr. Pedro Pinto

Gal. Dr. Alvaro Tourinho 
Ternaux Compans Hermite 
El Márquez de Casa Valdés 
Luiz H. de Iparraguirre (España)’ 
F. Julio Picarel.
A. R. Larrosa
Cel. G. Patry — do Comité In
ternacional C . R .
E. Brouen. Argentina 
Carlos Perez del Castillo — Uru
guay .
Mario Artagaveytia Usher
Jefferson de Lemos 

” José Manuel Carboneil 
Alberto Urbaneja
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(a) R. Repetto (Argentina)
’’ Dr. Vivaldo Palma Lima Filho — 

Amazonas
Antonietta Faustino Cardoso Mar
tins .
Idalia de Araujo Porto Alegre 
Thomas W. Gosling — U .S.A .
G. R. Troncoso — Argentina 
Dr. Carlqs Eugenio Guimarães 
Frederico Duarte 
Alice Sarthou 
General Azeredo Coutinho 
F. Cañas (Costa Rica)
L. Exhandi (Costa Rica)
Cassilda Martins
Senador Góes Monteiro
Isolina de Mendonça Firmino
Georgina Palhares
J. A. de Sousa Ferreira
Carlos R. Gallardo
Arthur Luiz Augusto de Alcantara
Alice S. Carvalho de Mendonça
Hortencia G. Weinschenck
Hortencia de Mello Cerqueira
Claire Ferrez
Rodrigo Octavio Filho
Laura Rodrigo Octavio
Maria Souza Meira
Zaira Cintra Vidal.
Julio Barbosa 
Ivo Soares

Alfredo Neves. Delegado da As
sistência Publica Municipal 
Major P. Barcellos 
Bertha Urrutia —- Chile 
Maria Burgos —■ Chile 
Jeronyma Mesquita 
F. Ribeiro de Carvalho 
Américo Campos 
Corina Barreiros 
Dr. Paula Freitas 
Ernest Swifi
Gustavus G. Pope —· Estados Uni
dos.
J. À. Ractivand
Dr. J. Svagrovsky — Tchecoslo- 
vaquia
Alberto Mascias —■ Argentina
Dr. Thadée Grabowski — Polonia
Dr. Hugo Vieira Marques
Agenor Mafra
Maria Luisa Zimmermann
Amelia Mitre Solari
Amancio Pouzo Soto — Espanha
Edith Frankel
Alba Cañizares
Juárez Silveira
Adelaide de Paiva
João Bello
Lincoln Continentino
Waldemar Ribeiro Branco
Iwataro Uchivama

Encaminharam-se, todos então, para o centro da praça onde devia 
ser collocada a urna commemorativa. Dentro da urna são depositados 
jornaes do dia, moedas, e a acta da cerimonia escripta em papel perga
minho. Usou da palavra nessa occasião o general dr. Eduardo Os» 
tornol. delegado do Chile que referiu a homenagem que estava sendo 
prestada ao vulto inconfundível de Anna Nery, nobre dama brasileira 
venerada por todas as Sociedades de Cruz Vermelha.

Em seguida, com duas lindas pás de prata, uma offerecida pela 
Prefeitura e outra pela Cruz Vermelha Brasileira, o sr. dr. Gastão 
Guimarães e a Senhora Amaral Peixoto cerram a urna collocada no 
seio da terra. Fez-se ouvir, ainda, uma enfermeira da Escola Anna 
Nery que deixou todos emocionados com as suas palavras, tendo depois 
o professor Picarei delegado da Argentina declamado este lindo soneto:



LA MUJER

Alma de luz, en su sentir profundo, 
con el dolor supremo fraterniza 
toda piedad : és lagrima y sonrisa 
para el huerfano, el pobre, el moribundo.

Numen de paz y del saber fecundo, 
con la fe y la esperanza por divisa, 
toda emocion : el arte la entroniza 
obra maestre del Creador del mundo!

A1 dulce nido del hogar, imprime 
fuerza de union y de armonia santa 
con el ejemplo del amor sublime 1

Plena de gloria y de indulgência tanta,
Madre de Dios, el corazón redime.. . 
y eternamente el corazón le canta!”

Finalizou a ceremonia com o seguinte discurso da senhora Cassil- 
da M artins, presidente da Secção Feminina da Cruz Vermelha Bra
sileira :

“Agradecendo, mais uma vez, aos illustres delegados da III.* Conferencia Pan- 
Americana, a grandiosa homenagem que quizerem render a memória de Ana Nerí, 
peço a Sra. Amaral Peixoto que seja a interprete das senhoras da Cruz Vermelha 
junto á Exma. Sra. Pedro Ernesto, dos honrosos agradecimentos que apresentamos 
ao digno representante do illustre Prefeito do Districto Federal, pelo seu precioso 
apoio que tanto brilho e relevo deu á III.* Conferencia no Rio de Janeiro, offerecendo- 
Ihe entre flores, a pá de prata que sellou a pedra fundamental da futura estatua. 
Relembro ás senhoras da Cruz Vermelha, as antigas lendas quer indígenas quer trans
oceânicas que dão sempre á mulher a guarda e vigilância do Fcgo Sagrado, as 
quaes transpostas para os tempos modernos, fazem da mulher a guarda e zeladora 
da Paz. E  nesta hora de amisade mundial, peço a todas as senhoras presentes per
tencentes a Cruz Vermelha ou amigas da Instituição humanitaria universal que, co
migo, levantem seus pensamentos bem alto até perto de DEUS, dizendo : SURSUM 
CORDA, pela paz da humanidade” . (Applausos calorosos).
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Programma das festas, recepções e excursões
SABBADO —  14 D E  SETEM B R O
17 horas 30 — Recepção no Palacio Guanabara pela Exma. Sra. Getulio

Vargas.
D O M IN G O  — 15 D E  SETEM B R O
9 horas 30 — Apresentação dos Delegados na séde da Cruz Vermelha.

10 horas — Inauguração pelo Exmo. Sr. Prefeito do Districto Federa] da
“Praça Cruz Vermelha".

15 horas — Sessão solemne da abertura da Conferencia sob a presidencia 
do Exmo. S r . Presidente da Republica no Theatro Municipal.

2 . a FEIR A  —  16 D E SETEM B R O
9 horas 30 — Sessão Plenaria. Constituição da mesa. Nomeação das Com

missões, Apresentação dos relatórios geraes da Liga e do Co
mité Internacional.

15 horas — Sessão Plenaria. Apresentação dos relatorios geraes das So
ciedades Nacionaes.

18 horas — Recepção pelo Exmo. Sr. Ministro das Relações Exteriores no
Palacio Itamaraty.

3. a FEIR A  — 17 D E SETEM B R O
9 horas 30 — Reunião das Commissões : eleição dos presidentes, dos vice

presidentes e dos relatores. Apresentação das memorias rela
tivas á Ordem do Dia.

11 horas — Inauguração da Exposição Internacional de Hygiene e de Cruz 
Vermelha no edificio Rex.

14 horas — Passeio marítimo pela Bahia de Guanabara offerecido pelo 
Departamento de Turismo.

17 horas — Recepção dos Delegados pelo Exmo. Snr. Presidente da Repu
blica, no Palacio do Governo.

4. a FEIR A  — 18 D E  SET EM B R O
8 horas 30-—-Visita ao Centro- de Educação Physica do Exercito. (Forta

leza São João) .
10 horas — Sessão geral consagrada á acção de soccorros da Cruz Ver

melha em casos de accidentes e catastrophes.
14 horas — Excursão circuito Tijuca-Gavea-Leblon, com parada na vivenda 

Fontes.
5. a FEIRA  — 19 D E SETEM BRO
9 horas — Visita de hospitaes e estabelecimentos sanitarios.

11 horas — Reunião de Commissões.
12J/2 horas — Almoço offerecido aos delegados pelo Exmo. Snr. Prefeito do 

Districto Federal no Club Militar.
14 horas — Sessão consagrada á Cruz Vermelha Juvenil.
17 horas — Chá offerecido aos Delegados pela Escola de Enfermeiras 

Anna Nery.
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21 horas A Academia Nacional de Medicina recebeu em sessão solemne 
os Delegados da Conferencia.

6.a FEIRA — 20 D E  SETEM BRO
9 horas 30 Sessão geral consagrada aos problemas de hygiene e assistência 

no Instituto Oswaldo Cruz.
14 horas — Reunião de Commissóes.
16 horas — O Presidente da Camara dos Deputados recebeu os Delegados.
17 horas — Chá offerecido por Suas Excelencias o Sr. Embaixador de

França e Sra. Hermite.
SABBADO —  21 D E SETEM BRO
9 horas — Excursão á Petropolis — Almoço offerecido pela Cruz Ver

melha Brasileira — Visita ao Sanatorio de Correas e ao Ins
tituto de Protecção á Infancia.

D O M IN G O  —  22 D E  SETEM BRO
14 horas — Corridas no Jockey Club em honra aos Delegados.
21 horas — Partida para São Paulo.
2. a FEIRA  — 23 D E SETEM BRO
9 horas — Chegada á São Paulo. Recepção pelo Governo e Filial de São 

Paulo da Cruz Vermelha. Excursões e visitas.
21 horas — Partida de São Paulo.
3. a FEÍRA  —- 24 D E  SETEM BRO
9 horas — Chegada ao Rio.

11 horas — Visita aos Serviços contra a febre amarella, organizadas pelo 
Governo e pela Fundação Rockefeller.

14 horas — O Presidente do Senado recebeu os Delegados á Conferencia.
15 horas — Sessão geral consagrada á questão da formação e dos serviços

de enfermeiras.
\¡]/2 horas — Sessão de projecções relativos ás actividades de Cruz Vermelha.
4. a FE IR  A—  25 D E SETEM BRO
9 horas 30 — Sessão Plenaria de votação de resoluções.

16 horas — Festa escolar no Theatro Municipal.
21 horas ■— Banquete offerecido pela Cruz Vermelha Brasileira no Jockey

Club Brasileiro (Avenida Rio Branco).
5. a FEIRA  —  26 D E SETEM BRO
9 horas — Sessão de encerramento.

Fóra do programma, houve diversas visitas, excursões, manifestações e 
convites que foram igualmente communicadas em tempo opportuno, aos Srs. 
delegados.

Todos os Delegados usaram o distinctivo da Conferencia nas sessões, so
lemnidades e excursões.

Os Srs. delegados que desejaram conhecer uma fazenda de 
café, rumaram para S. Paulo ás 22 horas de 21 de Setembro. 
Chegados áquella cidade ás 10 horas do dia seguinte, partiram 
para Campinas ás 11,30. Chegada a Campinas ás 13,30. Em 
Campinas visitaram a fazenda do Chapadão e fizeram um pas-



173 —

seio de auto pela cidade. Embarque para S. Paulo ás 17 horas. 
Chegada a S . Paulo ás 19,30. A ’s 20 horas recepção offerecida 
pela Exma. Sra. D . Perola Ellis Byington, Presidente da Secção 
Feminina da Filial de S . Paulo, em seu palacete, na Avenida 
Paulista. No dia 23 os excursionistas se reuniram á comitiva vin
da do Rio. No dia 24 regressaram ao Rio.

ÍII.a C O N FE R E N C IA  PA N -A M ER IC A N A  DE CRUZ VERM ELHA

Mensagem do Senhor M ax Huber —■ Presidente do Comité 
Internacional da Cruz Vermelha, lida pelo Cel. Patry — Vice
presidente do-Com ité.

A  Cruz Vermelha é ao mesmo tempo nacional e internacional; na
cional, por seus elementos constitutivos ás sociedades nacionaes, e in
ternacional por sua universalidade. Entretanto esta universalidade nada 
tem de rígida nem exclusiva, ella não desconhece, pela coexistencia entre 
a nação e a humanidade, outras associações, baseadas sobre as afini
dad es de civilização ou de visinhança geographica.

Entre as associações continentaes, do continente americano tem uma 
importancia particular. As nações que formam este immenso continente 
comprehendem rodas as latitudes e representam 2 grandes ramos da 
civilização humana: latino-iberica e anglo-saxonia; ambos igualmente 
forjados de sentimentos de liberdade e de solidariedade humana. Os 
Paizes americanos são de ha muito os promotores dos progressos do 
direito internacional. Em consequência são também chamados á con
tribuir poderosamente para o desenvolvimento da Cruz Vermelha.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha saúda fervorosamente 
a Conferencia que se reunirá proximamente na linda e hospitaleira ca
pital dos Estados Unidos do Brasil desejando que no quadro traçado 
pelas resoluções das Conferencias internacionaes da Cruz Vermelha 
prossiga nas tarefas particulares das sociedades do continente america
no. Deseja ainda que os trabalhos dessa Conferencia deem um novel 
impulso ao desenvolvimento dessas sociedades, fortificando ainda mais 
seus élos mutuos, idênticos aos que unem as organizações internacionaes 
da Cruz Vermelha.

Deseja finalmente que esse enthusiasmo das Sociedades America
nas seja um exemplo e uma inspiração ao movimento da Cruz Verme
lha em todos os continentes.
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SELLO C O M M EM O R A TIV O  DA CO N FEREN CIA

Em commemoração á 111.a Conferencia Pan-Americana de Cruz 
Vermelha, o Departamento dos Correios e Telegraphos dos Estados 
Unidos do Brasil poz em circulação sellos postaes nos valores de $200, 
300 e 700 reis, respectivamente, das seguintes cores: violeta, cépia e 
azul. Os característicos destes sellos eram: formato retangular de 0,040 
x 0 ,22; ao centro a figura de uma enfermeira sustentando um ferido 
sobre uma padiola, tendo ao seu lado esquerdo a inscripção: “In pace 
et in bello caritas” . N o canto esquerdo o valor accrescido da taxa (taxa 
supplementär de 100 reis destinada a auxiliar a Cruz Vermelha) e no 
direito as palavras: “Brasil — Correio encimando uma Cruz Vermelha.

Os sellos da Cruz Vermelha tiveram grande procura, demonstran
do assim o desejo do publico em auxiliar com o accrescimo mínimo a 
obra benemérita da Cruz Vermelha Brasileira.

Discurso proferido pelo Exmo. Sr. Gal. Dr. Álvaro Carlos 
Tourinho, Presidente da Cruz Vermelha Brasileira por occa- 
sião do banquete offerecido por esta Sociedade aos Srs. Con
gressistas. <—'
Minhas Senhoras:

Meus senhores: —

A N TES de ceder a palavra ao brilhante orador que vai ser o pri
moroso interprete do sentimento e da intellectualidade brasileira para 
com hospedes tão queridos, eu desejo, nesta hora grave de despedida, 
— neste instante de agri-doce confraternização, em que o prazer do 
convívio sympathico já se vai esbatendo á approximação da hora cre
puscular e melancólica da partida, — nesta assembléa de congraçamen- 
fo, em que todos porfiamos em gravar nos corações uma ultima impressão 
de cordialidade e de affecto, que nos fique para recordação desses dias 
de tão agradaveis sensações que estamos vivendo, «—1 nesta festa alvi- 
çareira em que celebramos a victoria dos objectivos plenamente attin- 
gidos, .—■ neste encontro final, em que nossos olhos ainda se pódem 
uma derradeira vez absorver na contemplação de tantos semblantes de 
estrangeiros-irmãos aqui reunidos por obra da CRUZ VERM ELHA, 
esse iman de benemerencia que os fez convergir para esta ditosa Ca
pital, — neste momento emocional em que os ruidos alegres de um 
banquete estão para ceder o passo ao silencio evocador da saudade, <—
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eu quero a todos agradecer com desvanecimento, mais uma vez, a honra 
inexcedivel que me deram de presidir esta notável conferencia, a exal
tação que todos souberam imprimir á idéa grandiosa de CRUZ V E R 
M ELH A  e o prestigio que assim outorgaram á CRUZ VERM ELHA 
BRASILEIRA entre as demais Sociedades Nacionaes!

A todos eu quero pedir, num commovido appello, que, de volta aos 
seus longínquos paizes, se detenham uma vez por outra na evocação 
destes dias tão cordialmente vividos no BRASIL e que a revivescencia 
dessas emoções lhes robusteça a certeza de que a nossa affeição é real
mente fraternal e illibada de todo o cunho de artificialismo.

A 's senhoras, particularmente, cujo coração é o mais delicado re
positorio das flores do sentimento, agradecendo toda a fragrancia e 
toda a graça de que impregnaram este memorável certamen, eu peço 
que levem para o recesso dos lares, a que vão em breve regressar, todos 
os nossos anhelos de paz, todas as nossas aspirações de congraçamento 
aqui tão bellamente reafirmadas, — e que lá os cultivem carinhosamente, 
para que as gerações porvindouras possam encontrar cada vez mais 
aprimorada a nobre e generosa idéa de cordialidade internacional, alvo 
principal permanentemente visado pela grandiosa cruzada que aqui esta
mos servindo com toda nossa alma e com todo o nosso coração!

Sello Commemorativo da III® Conferencia 
Pan-Americana de Cruz Vermelha
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FESTA  ESCOLAR N O  TH E A T R O  M U N IC IPA L EM  HOME
NAGEM  AOS DELEGADOS DA 111.a C O N FE R E N C IA

Uma das solemnidades que deveria ter deixado melhores recorda
ções aos delegados, pela sua nota verdadeiramente emocional, foi a fes
ta escolar no Theatro Municipal realizada no dia 25 de Setembro. A ’s 
14 horas desse dia teve ella inicio que transcorreu no meio da maior 
animação, causando grande enthusiasmo o effeito produzido pela mas
sa coral do Orphéon Escolar, constituido por 5.000 voscs sob a regen
cia do maestro Villa-Lobos.

Foi verdadeiramente empolgante o aspecto do theatro, que se acha
va litteralmente cheio por uma assistência escolhida, constituida, além 
dos delegados e de suas Exmas. familias, por altas autoridades do paiz, 
entre as quaes o Snr. Prefeito do Districto Federal, e outras pessoas 
gradas. Os escolares, com os seus uniformes, empunhando um galhar
dete, occupavam toda a platea do theatro, dispostos de tal modo que, 
no momento da saudação de alegria e adeus dos escolares ás delegações 
estrangeiras, durante a qual agitavam os galhardetes, fcrmaram o pavi
lhão da Cruz Vermelha, de effeito deslumbrante.

Foi rigorosamente cumprido o seguinte programma, recebendo to
dos os numeros calorosos applausos da assistência.

I — Hymno N acional...............................................  Letra de Osorio Duque Estrada
Musica de Francisco Manoel

— Côro e Orchestra —
II — Saudação aos escolares pelo Prof. F. Julio Picarei.
IV — Canto do P a g é ....................................................

Letra de C. Paula Barros 
Musica de H. Villas-Lobos

—- Côro a secco —
V — Distribuição de Álbuns com improvisações, orpheonicas ás seguintes Escolas :

da Argentina — Album ao Brasil á Escola Argentina.
da Argentina — Album Patria á Escola Uruguay.
da Argentina — Album Niños Argentinos á Escola Paraguay.
da Argentina — Album Cruz Roja á Escola Sarmiento.
do Chile — Album Chile á Escola Chile.
do Canadá — Album Grade Four á Escola Equador.
do Canadá — Portfolio á Escola Perú.
dos Estados Unidos — Album ã Escola Estados Unidos.
do Japão — Album de Photographias á Escoja Mexico.
do Japão — Album de Photographiais á Escola Secundaria.

VI — Hymno Pan-Americano......................................
Letra de G. Paula Barros 
Musica de José Vieira Brandão

— Côro e Orquestra —
VII — Saudação de alegria e adeus dos escolares és delegações estrangeiras.
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Festa escolar no Theatro Municipal, em homenagem dos delegados.

i
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Discurso do Prcf. Picarei
Crianças Brasileiras :
As crianças de todas as patrias, nesta hora de jubilo pan-americano através dos., 

espaços unem sua alma ã vossa num abraço cordial e com os melhores desejos e in
timas saudades vo¡s aclamam e vos saúdam, ante as sinceras vibrações de vosso ca
rinho, em ondas de profundas sympathias, chega até aqui o rumor de todos os cora
ções infantis, que, com a distancia, crescem no éco fraternal de seus latejos para con
fundirem-se com 06 latejos dos vossos corações em communhão de paz, de amor e de 
esperança.

Queria que fosse um consagrado educador de crianças e de jovens quem deveria 
interpretar este instante psychologico de emoção profunda e como ex-Inispector Ge
ral de Ensino e actual Conselheiro Escolar, seja-me permittido declarar deslumbrado 
e  commovido porque aqui está em nossa frente esta infancia vigorosa e pura, ple
na de energia e potencia, cuja acção dynamica da boa vontade, ha de galvanizar o 
porvir da America e do Mundo.

Aqui está a gigantesca empresa com a qual ha de plasmar-tse a nova humanidade 
no trabalho e na paz.

Aqui está em pletóricas gemmas, a flôr e o fructo da juventude brilhante que, 
qual viril promessa de supremos destinos, se levanta resplandecente e galharda, ba
nhada a fronte triumphai com a luz humanitaria da Cruz, da Cruz Vermelha, isym- 
bolo da paz. do amor e da concordia.

Aqui está a alma de uma patria grande, rica e generosa, com a visão prophetica 
posta no céo, no mar e na terra; ¡no céo onde se extende a patria do mais elém, azul 
e branca, cheia de sol; no mar, onde se chocam e se abraçam as correntes das ondas 
irmãs para fundir-se em penachos de branca espuma que maiis parecem testemunhas 
de união e de paz; e na terra, nesta terra maravilhosa da hospitalidade fidalga, cujos 
campos de .esmeraldas e o amarello de ouro de seus trigaes, nos faz admirar e que
rer como a nossa, a gloriosa bandeira verde e amarella do Brasil, que com a eleva
ção espiritual, que significa em sua abobada celeste a esplendorosa constellação do 
Cruzeiro, se desdobra ante o mundo como a exhortação da fraternidade e do traba
lho dando a insignia "Ordem e Progresso·’’.

Crianças brasileiras. As crianças de toda¡s as patrias, .através 'dos espaços e da 
alma commovida de um mestre, em intimas saudades, vos bemdizem e vos saúdam” .

Discurso do Prof. Carneiro Leão.

Senhores Congressistas :
Tomo a palavra, ne¡sta hora magnifica para os sentimentos pacíficos do Brasil, 

no intuito d s  agradecer duplamente — pela Cruz Vermelha Brasileira e pelo Depar
tamento de Educação do Districto Federal — a grande lição de fraternidade que 
quizestes dar á juventude de minha patria.

A III Conferencia Pan Americana da Cruz Vermelha não podia encerrar os 
seus trabalhos num gesto mais alto. Dirigindo-vos á nossa infancia, em nome da in
fancia da Europa, da Asia e da America, definistes de maneira objectiva, a obra 
sem par de fraternidade humana, construida pela Cruz Vermelha Juvenil.

O espectáculo só por si é altamente edificante. Reunistes aqui uma Conferencia 
Pan Americana, na qual se alliam e se solidarizam os povos dos outros continentes. 
E ’ a prova de que o Pan-americanismo é compreendido em seu verdadeiro sentido : 
um passo decisivo para o pan-humanismo. E’ a confiança da Europa e da Asia no 
espirito da America.

E  que é a America, que somos nós americanos senão os filhos reconhecidos do 
velho continente ?

Foram  os seguintes os discursos pronunciados peles professores Ju
lio P icare i e Carneiro Leão, entusiásticam ente applaudidos.
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I\ão ha aqui uma civilização auctotone que se pudesse fechar dentro de suas ca- 
racteiisticas próprias. Se alguma coisa ganhamos, inspirados pela terra virgem e da
divosa, pela immemsidão territorial do Novo Mundo, foi um sentido inconfundível de 
tolerancia. E tolerancia e generosidade — virtudes essencialmente nossas — são a 
base do melhor entendimento e da mais legitima cordialidade entre os povos.

A America tem buscado ser a executora das mais bellas doutrinas de liberdade 
individual e social. Todas as republicas americanas, sem excepção de uma só, são 
merecedoras, da mais alta sympathia. Já uma vez escrevi : “Se as condições natu- 
raes, como a vizinhança do mar, o. accesso fácil ao interior, as redes de rios nave
gáveis, o exima precipitando mais rapidamente a immigração de braços enérgicos 
e de capitaes empreendedores tém accelerado o progresso .em determinados paizes, 
isto não quer dizer que aquelles, cujas situações intrínsecas sejam menos fáceis, 
não estejam realizando o esforço e não caminham, a passos largos, para o desen
volvimento de uma civilização idêntica. Se suas condições são mais difficeis, mais 
tardos porém não menos meritorios serão, um dia, os seus triumphos.’’

Na vida interior, como na vida internacional das patrias americanas, ha factos 
surpreendentes. Sem modelos, sem estímulos e sem experiencia, todas ellas se fi
zeram democracias e se alliaram numa estreita obra de confraternidade.

Ha mais de um século o Congresso de Panamá proclamou uma sociedade de 
nações em. que se deviam determinar a arbitragem obrigatória, o "uti possidetis” 
e a todos os altos principios de justiça internacional. Hoje, os nossos paizes ,pro- 
hibem a guerra de conquista em constituições e muitos determinam o arbitramen
te obrigatorio.

Por toda parte, no Continente, os exemplos edificantes de pacifismo e de 
justiça têm sido admiráveis.

O Brasil resolveu os mais graves problemas de fronteira invariavelmente pela 
arbitragem. E ha trinta anuos passados, com a solidariedade da America, foi a
voz do nosso paiz que elevou em Haya a categoria de principio internacional e
igualdade de direito entre grandes e pequenos Estados.

Quantas vezes em vesperas de guerra e até em lucta acesa não têm os filhos 
da America e-abido ouvir a voz da justiça e da fraternidade! A grave e semi-se
cular diveigencia argentino-chilena, resolvida nos “Pactos de Maio”, a penden

cia de Tacna e Arica, a querela sangrenta de Leticia e ainda agora a lucta tremen
da do Chaco, resolvidas todas por entendimento, com dignidade e altruismo, são
glorias eternas de nossa civilização. Na própria parte saxonea do continente a vi
ctoria do pan-americanismo, da doutrina da não intervenção e a independencia con
cedida, voluntariamente, ás Philippinas, evidenciam hoje a universalidade, no novo 
mundo, de uma mentalidade de congraçamento.

E' justamente inspirada nesse espirito de fraternidade que se reúne neste mo
mento, no Rio de Janeiro, a III.a Conferencia Pan Americana da Cruz Vermelna,· com 
a collaboração e a ansistencia das nações da Europa e da Asia. E a conferencia 
não se quiz encerrar e os delegados aqui presentes não quizeram voltar ás suas 
patrias sem dar a prova mais evidente do espirito essencialmente pacifista e constru
ctor da Cru:: Vermelha. E aqui estão 03 representantes da America, da Europa e 
da Asia, portadores de álbuns e mensagens da infancia de suas patrias á infancia 
da nossa.

E aqui acabaes de ouvir em nome das crianças dos quatro cantos da terra, 
a palavra ardente e generosa de Julio Picarei ás crianças do Brasil. E que a Cruz 
Vermelha nasceu para lenir os soffrimentos na guerra e quer tornar-se o anjo tu
telar da paz.

Meus meninos :
Sabeis que é a Cruz Vermelha? Conheceis a associação benemérita cujo intui

to é fazer c bem sem olhar a quem, minorar o soffrimento sem ver amigos ou ini- 
miqos ? Para a Cruz Vermelha, para a figura suave e maternal da enfermeira não 
ha alliados nem adversarios, mas pobres seres humanos, vidas precarias c dolorosas 
aue necessitam de assistência e de soccoro. . . .  D

Amae a enfermeira. Ella é um symbolo de desprendimento e de heroísmo. Ke- 
cordae commigo as figuras sem par de Florença Nightingale e de Anna fsery.
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Nightingale, o anjo da Criméa, a defensora das vidas precarias dos pobres mo
ços em luta, a inspiradora da organização da saude do Exercito, na Inglaterra, a 
patrona benemérita da primeira escola de enfermeiras e, Anna Nery a mãe dos
brasileiros, a criatura admiravel que nos campos de batalha do Paraguay, minorava 
as dõres, consolava os tristes, tratava os feridos — são o symbolo, s>em par, da bon
dade, do altruismo, co espirito de serviço — revelação concreta dos dons celes-
tiaes sobre a terra.

Evocando nesta hora de confraternização as figuras symbolicas de Nightin
gale e Anna Nery, Jevantae crianças brasileiras a vossa voz para louvar a Cruz 
Vermelha Universal, na figura empolgante da enfermeira. Repeti commigo:

— Sêde bemditas entre todas as mulheres oh enfermeira, que acalentaes, con- 
solaes, curaes, redimis. Nas dobras de vosso humilde uniforme branco, occultaes 
tanta bondade que os mais desconcertantes desfallecimentos se transfiguram em fé 
inabalavel. Nas grandes catastrophes, através o furor, a loucura e o odio colle
ctive, no morticinio e no sangue, o espirito de humanidade se resume em vós. E ’
a vossa presença, são as vossas aspirações e o vosso amor que fazem perdoar aoe
homens seus crimes immensuraveis. Sois vós, nos campos de batalha, a única pro
messa de futuro e de vida.

Doces consoladoras dos afflictos, escolhestes a melhor parte!
A harmonia tranquilla que se desprende de vossa expressão de vossos meno

res gestos testemunham a vossa paz interior. Sois ricas, não de ouro, mas de con
sciência pura, do coração generoso, de sentimentos que presentistes, compreendestes 
» soubestes apaziguar. Os olhos que se reabrem para a vida no leito de dor e de 
esperança vos sorriem sempre, os que se fecham no immenso misterio, levam, den
tro de si, um pouco de doçura e de paz da vossa misericórdia.

Crianças do Brasil !
Com o espirito illuminado pela evocação desse anjo tutelar da vida, desse re

fugio de humanidade e de altruismo fazei o juramento tácito e fervoroso que as 
mensagens que recebeis da infancia da America, da Europa e da Asia, não cahem 
eoi terra estéril. E assim os emissários generosos que aqui vieram trazer-vos o abra
ço fraternal das crianças de suas patrias voltarão aos seus lares, irão ás suas es
colas, levando o adeus enternecedor e carinhoso que as vossas mãosinhas puras lhe 
mandam do Brasil como a maior promessa de paz e de fraternidade.

Que elles fiquem nos seus corações como a ultima visão acolhedora e amiga 
da terra brasileira."
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