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i_c105_461830.htm Esta organizaatilde.o militar permanece no Rio

de Janeiro, tendo sua numeraatilde.o alterada por várias vezes. Vir

á a ser o 1atilde.o de Caordm. em 28 de fevereiro de 1839 e o

11ccedil.ordm. Batalhccedil.as brasileiras na Guerra da Tríplice

Alianordm. Batalhatilde.o do território paraguaio, sob o comando

do General Osório, em Passo da Pátria e em Tuiuti, importante

batalha, que abriu o caminho para Humaitá, ponto forte da defesa

inimiga. Durante a Dezembrada, após a brilhante manobra de

flanco executada pelo Marquês de Caxias, através do Chaco

paraguaio, o 10atilde.o, mais uma vez demonstrou seu valor nos

combates de Itororó, Avai e Lomas Valentinas. Retorna para o Rio

de Janeiro, em 1876, onde, a partir de 18 de agosto de 1888, tem seu

efetivo reduzido para apenas quatro Companhias. Com a grande

reforma do Exército Brasileiro, em 4 de junho de 1908, recebe

quatro Companhias do 38atilde.o de Infantaria, de Niterói e mais

uma do 32atilde.o, de Vitória, passando a constituir o

2ccedil.ccedil.ordm. Batalhocirc.nio Conselheiro, na Insurreiatilde.o

de Canudos, em 1897. Em 1921, o 2ordf. Companhia de

Metralhadoras Pesadas, oriunda da 6atilde.o Paulo. Durante a

Revoluatilde.o Constitucionalista de, em 1932, o 2ccedil.as legais que

se deslocaram para Sordm. Regimento de Infantaria, na Praia

Vermelha, na cidade do Rio de Janeiro, para por fim à Intentona

Comunista. Iniciada a 2atilde.es e italianos chegam as costas



brasileiras torpedeando navios aliados e brasileiros. Em resposta às

naotilde.es do Eixo, o Brasil declara-lhes guerra. Cria-se a

Forccedil.acirc.neo, integrando o V Exército Norte-Americano.

300 homens do 2atilde.o mandados recompletar os claros do 1ordf.

Divisordm.Regimento de Infantaria , com um de seus batalhatilde.o

Suez, que seguiu para a Faixa de Gaza, como integrante das

Forccedil.ccedil.ordm. Regimento de Infantaria, até entatilde.o ao

seu brasccedil.otilde.es, passando a denominar-se I/2ordf. Brigada de

Infantaria Motorizada, como 2atilde.o de Infantaria (Escola), na Vila
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