
 

 

Algemas na Guarita do Almirante 

 

 Servíamos no Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, e como todo bom Fuzileiro 

Naval, AÇÃO  era meu sobrenome. Sempre fui muito operativo, daí minha paixão pelo CFN, e 

tentava não me descuidar das bases do militarismo, as tão conhecidas DISCIPLINA  e 

HIERARQUIA .  

Estava eu de serviço de guarda em um condomínio chamado Jardim do Sol, em Rio 

Grande... isso lá pelos idos de 1987... neste condomínio moravam civis e oficiais da Marinha, 

inclusive o Almirante, Comandante do 5º Distrito Naval. 

Tínhamos que dar guarda, zelando pela segurança dos moradores do local. Bem próximo à 

residência do Almirante, cerca de uns dez metros, ficava o Corpo da Guarda, onde podíamos 

repousar quando não estávamos “de pau” na hora. Os postos ali eram de sentinela da guarita da casa 

do Almirante (fixo) e de ronda (móvel). A sentinela dava serviço com a submetralhadora MT 12, 

em calibre 9 mm, e tinha que guarnecer especialmente a residência do Almirante. Já o ronda, dava 

serviço com a pistola semi-automática, também em calibre 9 mm, e zelava pela segurança do 

condomínio, fazendo rondas variadas por todas as ruas. Eu gostava muito de dar serviço ali, pois 

sempre havia muita ação por ser um condomínio aberto, sem cercas, portarias ou muros. Nós, os 

famosos SP, é que tínhamos que manter a Lei e a Ordem no local.   

Pois bem, naquele dia eu estava “de pau” de ronda, e para completar a segurança, 

passaríamos a trabalhar também com algemas. Que bela novidade, algemas... só faltava isso... este 

era o verdadeiro Serviço de Polícia que um FN poderia prestar na época. 

Já era noite e estava novamente me preparando para entrar de serviço na hora. De 

camuflado, boot, jaqueta de nylon, “brucutu” na cabeça, ou seja, a famosa balaclava ou mesmo 

“touca ninja”, dobrada na cabeça, é claro. O frio era intenso e precisávamos nos proteger da melhor 

forma possível. Pistola carregada, municiada, destravada e com o cão à frente, pois o local era 

perigoso, além de haver muitas ruas escuras, com acesso a outros condomínios adjacentes. Acredito 

que faltava uma meia hora ainda para começar a ronda, foi quando resolvi pegar a algema e 

descobrir suas peculiaridades, ou melhor, descobrir se elas poderiam abrir sem as chaves, ou seja, se 

elas realmente abriam com clips ou grampos, como nos filmes. Comecei testando-as vazias, sem 

nenhum pulso para preenchê-las. Começou a dar certo, muito certo. Com apenas um clips, daqueles 

que se usam para juntar papéis, consegui abri-la facilmente... E aí fiz várias tentativas, e todas 

davam certo. Passei então a usar os pulsos dos meus “campanhas” que estavam também 

descansando no Corpo da Guarda. Tudo tranqüilo novamente. Era só algemá-los e posteriormente 

libertá-los com meu “super clips”. 



 

 

— Que legal − pensei eu. Não é que funciona mesmo! Vou agora testar nos meus próprios 

pulsos. 

Foi então que pedi para um “campanha” me algemar com as mãos para frente. Ele logo 

gostou da idéia. E toma-lhe, lá estava eu de pulseiras de aço inoxidável, com um clips dobrado entre 

meus dedos tentando desvencilhar-me. A dificuldade aumentou bastante, e a catraca da algema 

começou a apertar meus pulsos, a ponto de ficarem com sulcos por causa das belas “pulseiras”. 

Tenta daqui e dali até que consegui abri-las. Legal, vitória total, porém meus pulsos ficaram bem 

marcados e doídos. Pronto, tudo testado, comprovado e reprovado, pois uma bela algema inox. 

poderia ser aberta por um simples clips. 

O relógio me chamava para entrar de serviço, quando assumi meu posto móvel de ronda. 

Troquei uma idéia com a sentinela do Almirante, e pasmem, pedi para algemá-lo pois queria 

mostrar-lhe os poderes do super clips, minha nova chave das algemas. E lá estava ele, de 

submetralhadora e algemado, em plena guarita da casa do Almirante. Saquei do meu clips e 

comecei a tentar abrir as algemas. E não é que ele resolveu “dar néga”... quem diz que eu conseguia 

abrir as algemas? A sentinela já estava apavorado, e eu começando a suar frio. Vai que o Almirante 

inventa de aparecer naquele momento? Vai que aparece algum oficial? Vai que alguém inventa de 

fazer um atentado à casa do Almirante, ou até mesmo contra nós, com o intuito de roubar nosso 

armamento? Neste sentido, menos mal que eu estava armado e pronto, mas e a sentinela? Como 

iríamos explicar tal fato depois de acontecido? Era “bailéu” na certa, isso se não fôssemos expulsos. 

Pior que estar apavorado é ser teimoso, pois mesmo estando com as chaves verdadeiras no 

bolso, queria “terminar o serviço”, e com certeza encerrar minha carreira de abridor de algemas 

com “mixa” (chave falsa). Cada segundo parecia uma eternidade, e após várias eternidades, que 

sequer sei precisar o tempo decorrido, consegui abrir a teimosa da algema. Ufa, que alívio! A 

sentinela aguerrido, que estava próximo à vanguarda, empunhando a submetralhadora, sentiu-se 

liberto dos elos que seu campanha havia lhe projetado aos pulsos. Quase que “pegou” para nós dois. 

Saímos ilesos dessa, com algumas certezas e aprendizados: 

- o Fuzileiro não pode pensar besteira; 

- não dá pra inventar moda; 

- algemas devem ser abertas pelo meio convencional, por quem as fechou; 

- nunca algeme seu “campanha” em frente à casa do Almirante. Isso pode dar cadeia. 

Aos “boys”, sempre é bom lembrar que algemas são utilizadas como forma preventiva de 

uma agressão ou fuga, e não como brincadeiras, na hora errada e no lugar errado. 

 

ADSUMUS Fuzileiros Navais! 

  


