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RESENDE-RS. APRESENTAÇÃO PLAQUETA ENG TÁCITO VIANA RODRIGUES EM
SEU CENTENÁRIO
O Resendense do Século XX

Cel CLÁUDIO MOREIRA BENTO

Historiador Militar e Jornalista Presidente e Fundador da Federação de Academias
de História Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB),do Instituto de História e Tradições
do Rio Grande do Sul (IHTRGS) e da Academia Canguçuense de História (ACANDHIS)
e sócio benemérito do Instituto de Geografia Militar e História Militar do Brasil
(IGHMB) e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e integrou a
Comissão de História do Exército do Estado- Maior do Exército 1971/1974. Presidente
emérito fundador das academias Resendense e Itatiaiense de História e sócio dos
Institutos Históricos de São Paulo ,Rio de Janeiro e Sorocaba. Foi o 3º vice
presidente do IEV no seu 13º Encontro do IEV em Resende e Itatiaia que coordenou o
Simpósio sobre a Presença Militar no Vale do Paraíba, cujas comunicações reuniu
em volumes dos quais existe exemplar no acervo da FAHIMTB doado a Academia
Militar das Agulhas Negras.É Acadêmico e Presidente Emérito fundador das
Academias Resende onde é titular da cadeira Conde de Resende e, Itatiaiense de
História,sendo que da última é Presidente emérito vitalício e também Presidente de
Honra. Comandou o 4º Batalhão de Engenharia de Combate em Itajubá-MG Desde
1978 esta ligado a Resende onde foi instrutor de História Militar na AMAN.E onde
desde 1980 possui casa no Bairro Jardim das Rosas em Itatiaia
Esta trabalho foi digitalizado da plaqueta Eng Tácito Viana Rodrigues de autoria acadêmico
Cel Eng Alceu Vilela Paiva, capa a seguir, para ser colocado em Livros e Plaquetas no site
da FAHIMTB www.ahimtb.org.br e cópia impressa no acervo da FAHIMTB, doado a AMAN em
Boletim Interno para ser integrado ao Projeto Pérgamo de Bibliotecas do Exército.

2

3

APRESENTAÇÃO DA PLAQUETA ENG TÁCITO VIANA RODRIGUES
O Resendense do Século XX
A presente plaqueta Dr. Tácito Viana Rodrigues - que consideramos o resendense
do século XX, de autoria do acadêmico Cel Alceu Vilela Paiva, ocupante da cadeira Cel
Fabiano Pereira Barreto na Academia Resendense de História e a General Liberato
Bittencourt da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, e se destina a evocar e
divulgar,a memória do grande engenheiro civil que foi o Dr. Tácito,no trancurso de seu
centenário. Seja por sua imensa projeção como construtor da rodovia Resende-Riachuelo
e de 12 bairros em Resende com cerca de 4500 lotes, seja pela construção, Brasil afora,
de cerca de 107 pontes, num comprimento total de cerca de 8,5 Km e todas nelas
gravadas a expressão, TVR Resende-RJ. E, finalmente como animador do Aero Clube de
Resende ,criado inclusive, para formar reservas com vistas a 2a Guerra Mundial.
Homenagem que o Cel Alceu, de justiça na voz da História, presta ao homem que
o acolheu adolescente, como uma espécie de office boy em sua empresa construtora,
para auxiliá-lo a financiar seus estudos. Circunstância que o despertou para as suas
carreiras na Arma de Engenharia do Exército e mais tarde na Engenharia Civil.
E o acadêmico Alceu, neste ensaio evocativo comemorativo,divulga a memória do
resendense o século XX, como fruto de sua acurada pesquisa e depoimento de
convivência com o mesmo.
Ao fundarmos a Academia Resendense de História,em 1992 , através do Cel
Alceu Paiva, conhecemos a imensa projeção da figura do Dr. Tácito, que a Academia
Resendense de História consagrou como seu membro honorário, ao lado dos também
membros honorários Graciema Silveira Cotrim, Dr.Nilo Gomes Jardim ,Augusto Pinheiro
de Carvalho, Maria Emília B.Jaime ,Clarice Miranda Maia, Arão Soares da Rocha, Haydée
Marcondes Godoy e Adriana Marchesim de Carvalho.
Embora o Dr. Tácito, ausente da cerimônia de sua posse do Cel Alceu,por
impossibilitado de comparecer e entender a homenagem, Alceu Paiva, em sessão da
Academia Resendense de História abordou os pontos históricos de inflexão do
desenvolvimento de Resende, na interpretação do Dr Tácito, conforme assinalamos em
entrevista à jornalista Anita Beviláqua, no Jornal Imprensa Livre de 29 set 1995 e sob o
título a "História se repete".
*
O Dr. Tácito assinalou os seguintes marcos de desenvolvimento de Resende, que
testemunhou, como o fim do seu ciclo do café, assinalado em 1875, com a Caravana
Pereira Barreto para a região de Ribeirão Preto; Construção da ponte metálica em 1905;
urbanização de Resende e a inauguração da AMAN em 1944; a construção da Rodovia
Dutra em 1950; o início da industrialização com a Ovomaltine e IQR; a construção da
subestação da CERJ na Boca do Leão e, em 1964 a duplicação da Dutra. E o resto é
sabido.
O Dr. Tácito deixou memória histórica valiosa publicada na Revista ACIAR.
E ao acadêmico Cel Alceu e ora também dirigente da Confraria dos Cidadãos
de Resende muito se deve o resgate, culto e divulgação da vida e obra e exemplos de
cidadão do Dr Tácito que sempre se manteve fiel a seu lema: "Tudo o que deve ser feito
merece ser bem feito". Lema que o Cel Alceu ao sub comandar o 4o Batalhão de
Engenharia de Combate em 1969, levou para Itajubá, onde foi adotado e é praticado por
aquela unidade do Exército que tivemos a ventura e a honra de comandá-la em 1981 e
1982.
Alguém afirmou que "O homem é eterno enquanto a sua obra permanecer e
for lembrada". E temos a certeza que a permanência da obra do resendense do século
XX ,Engenheiro Tácito Viana Rodrigues, será bem lembrada, graças em grande parte a
gratidão e a admiração por ele do acadêmico Alceu Paiva traduzido no seu trabalho a
seguir.
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A Academia de História Militar Terrestre do Brasil se associa a esta justa
homenagem ao Dr Tácito,em vida um grande amigo da AMAN e que acompanhou
inclusive o Coronel José Pessoa há 70 anos, na histórica e sofrida jornada ao Maciço do
Itatiaia no aniversário da Independência do Brasil de 1931, onde pernoitaram na região
das Macieiras,para colherem, no dia seguinte , a pedra que simbolicamente serviria de
Pedra Fundamental da AMAN. Pedra cujo destino resgatamos em Resende História
Militar 1744-2001,obra comemorativa dos 200 anos de Resende ,como contribuição da
Academia de História Militar Terrestre do Brasil .
CEL CLÁUDIO MOREIRA BENTO
Presidente da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, presidente emérito
e fundador das academias Resendense e Itatiaiense de História e irmão companheiro e
Tribuno da Confraria de Cidadãos de Resende.

Gen Div Domingos Carlos de Campos Curado (11 fev. 1999-5 fev.2001.)Autoridade que muito prestigiou a AHIMTB,
inclusive com formatura da AMAN em sua homenagem e convite para seu presidente hastear o Pavilhão Nacional.Mesa
Diretora da esquerda para direita: Acadêmico Cel Eng Luiz Casteliano de Lucena, 1] titular da cadeira Gen Moacyr de
Resende , o historiados do Sesquicentenário da AMAN em 1961d Gen Div Domingos Carlos de Campos Curado,
Presidente de Honra da AHIMTB e da cerimônia Cel Claudio Moreira Bento, Presidente e fundador da AHIMTB,
acadêmico Cel Alceu Vilela Paiva, titular da cadeira General Professor Liberato Bittencourt, e acadêmico Cel José Sá
Martins,titular da cadeira General Dionízio Cerqueira,o autor do livro Reminiscências da Guerra do Paraguai.
Importante: Em 2010, no seu 14º aniversário,a então AHIMTB fez um levantamento do quadro de seu associado no seu
informativo o Guararapes nº 66, disponível em Informativo no site da FAHIMTB WWW.ahimtb.org.br
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