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O RESGATE DA AÇÃO DA FEB
 
   Na História da FEB existe um fator pouco divulgado – o relacionamento dos nossos “Pracinhas” com a 
população italiana. Com trato amigável, procurando de todas as formas se fazerem entendidos no idio-
ma local, cedendo alimentos a pessoas famintas, por vezes tirando da própria ração, eram alguma coisa 
mais do que combatentes. Nossos heróis receberam a carinhosa alcunha de “Libertadores”. É preciso 
resgatar e divulgar essa história.

   Assim, surgiu a iniciativa da edição de uma obra especial, o mais completa possível. Fruto de entendi-
mentos entre o Ministério da Defesa e o Itamaraty, o Exército recebeu esta incumbência, repassada ao 
seu Departamento de Educação e Cultura (DECEx).

   O livro recebeu o título de “Libertadores! Os Heróis do Brasil (Liberatori! Gli Eroi Del Brasile)”. Será 
escrito em dois idiomas (português e italiano) e apresentará uma ampla visão sobre a participação do 
Brasil na Campanha da Itália, com depoimentos de ex-combatentes brasileiros e italianos.

   Focará não somente as operações bélicas, mas unificará fontes e acervos históricos dos dois países, 
mostrará os locais onde atuou a FEB, com a ajuda de imagens de época e atuais, além de descrever os 
equipamentos utilizados na guerra.

General MárcioTadeu Bergo
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m agosto comemoramos, com justo 
orgulho, o “Dia do Soldado”. A For-
ça Terrestre sempre se fez presente 

na História do Brasil. Em incontáveis atu-
ações, muitas delas traumáticas, garantiu 
a paz e a ordem, manteve a integridade e 
a soberania, foi partícipe de grandes even-
tos, com repercussões políticas, sociais e 
econômicas. 
  O Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o 
Duque de Caxias, nascido em 25 de agosto 
de 1803, nos legou sua data natalícia para 
festejar o orgulho de vestir a farda verde-
-oliva.
  Uma prova de sua grandeza de alma se 
constata, quando, celebrada a “Paz do 
Ponche Verde”, em fevereiro de 1845, em resposta ao pároco so-
bre a que horas desejava receber as honras pela vitória, ele disse:
  “A causa do Governo ganhou um triunfo, mas esse triunfo foi ob-
tido... com o derramamento do sangue brasileiro. Eu não o con-
to como um troféu; não me vanglorio com ele, porque não posso 
vangloriar-me com as desgraças dos meus concidadãos...” E pros-
seguiu: “Vá, Sr Reverendo, e em lugar de um ‘te deum’ em ação de 
graças pela vitória que obtiveram os defensores da lei, diga antes 
uma missa de defuntos...  pelas almas dos nossos irmãos iludidos, 
que pereceram no combate”.  
  Este mesmo agosto, no dia 22, assinala a assinatura do estado 
de beligerância entre o Brasil e as potências do Eixo, na Segunda 
Guerra Mundial, em 1942. 
  Um país como o nosso, bem posicionado geograficamente, de 
tamanha grandeza e fonte de preciosos recursos, não teria como 
se manter afastado daquele sangrento palco, ao qual fomos ar-
rastados por ações agressivas no litoral, que mataram inúmeros 
brasileiros e causaram enormes prejuízos materiais. 
  O Exército constituiu a Força Expedicionária Brasileira, que bra-
vamente enfrentou toda sorte de dificuldades, derramou lágrimas, 
deu sangue e vidas em defesa da liberdade e da democracia. O 
“Pracinha” brasileiro mostrou imenso valor. 
  A vida nacional prossegue, num processo evolutivo desejoso de 
paz e de prosperidade. Perigos e ameaças, contudo, permanecem 
à espreita. Mas o Brasil sabe que pode contar com sua Força Ter-
restre. Neste início de século, o Exército passa por um processo de 
transformação, buscando se aprimorar e se manter em prontidão 
para responder a desafios cada vez mais complexos.   Nosso País 
desponta como protagonista global de primeira grandeza, com en-
cargos e responsabilidades crescentes. Assim como foi possível 
contar com Caxias e com a FEB, esteja o Brasil certo de que sem-
pre poderá contar com sua Força Terrestre, nos momentos de an-
gústia ou de dor. 

Homenagem ao Exército e à  FEB

E

EDITORIAL

Gen Bda R/1 MARCIO TADEU BETTEGA BERGO
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Estratégia Nacional de De-
fesa ( END ) consolidou a 
necessidade de transfor-

mação das Forças Armadas em 
desenvolver novas capacidades 
adequadas à dimensão político-
-estratégica de um Brasil forte e 
soberano.
   A Estratégia está focada em 
ações estratégicas de médio e 
longo prazos e objetiva moder-
nizar a estrutura nacional de de-
fesa, atuando em três eixos: re-
organização e rearticulação das 
Forças Armadas; fortalecimento 
da indústria de material de defe-
sa; e política de composição dos 
efetivos das Forças Armadas. 
   O que a Estratégia Nacional de 
Defesa estabelece para as For-
ças Armadas ultrapassa a sim-
ples modernização dos meios ou 
adaptação de suas estruturas. 
Prevê a transformação das For-
ças no sentido de lhes habilitar 
a defender o Brasil. Transformar, 
neste caso, significa dotar as 
Forças Armadas de novas estru-
turas e capacidades para cumprir 
suas missões e desempenhar as 

funções do combate moderno na 
era do conhecimento.
  Nesse contexto, o Exército 
Brasileiro desenvolveu vários 
projetos. Destes, sete são estra-
tégicos pela importância, abran-
gência e impacto que produzirão 
em todos os sistemas da Força, 
cujos fatores críticos concen-
tram-se em quatro principais áre-
as: doutrina, recursos (humanos 
e financeiros), inovação tecnoló-
gica e gestão.
   Os projetos buscam atender a 
premissas estabelecidas na Es-
tratégia, como a criação de men-
talidade de defesa na sociedade 
brasileira e o emprego dos pro-
dutos de defesa. 
  São eles: Defesa Cibernética; 
SISFRON (Sistema Integrado de 
Monitoramento de Fronteiras); 
PROTEGER (Sistema de Prote-
ção de Estruturas Estratégicas); 
GUARANI (Nova Família de 
Blindados de Rodas); ASTROS 
2020; Defesa Antiaérea; e RE-
COP (Recuperação da Capaci-
dade Operacional).
   A END considera, como seto-

res estratégicos para a Defesa 
Nacional, o Nuclear, o Espacial e 
o Cibernético.  O desenvolvimen-
to do Setor Cibernético, cuja im-
plantação no âmbito da Defesa 
está sob coordenação e integra-
ção do Exército Brasileiro, situ-
ará as instituições de defesa no 
rol das organizações, nacionais 
e internacionais, que tratam a 
segurança da informação e a ca-
pacidade de atuar em rede como 
recursos capazes de minimizar 
despesas, aumentar a produti-
vidade e otimizar as comunica-
ções, conferindo confidencialida-
de, disponibilidade, integridade 
e autenticidade às informações 
que trafegam em suas redes, 
processadas e armazenadas em 
seus ativos de informação. 
  Em 2012, o Exército criou o 
Centro de Defesa Cibernética, 
em Brasília, com o propósito de 
coordenar as atividades volta-
das para a defesa cibernética do 
País. O Projeto Defesa Ciberné-
tica embute a produção de sof-
twares e hardwares. Atualmente, 
está sendo produzido o primeiro 
antivírus 100% nacional.
  O SISFRON, além de fortalecer 
a presença do Estado na faixa de 
fronteira terrestre, incrementará 
a capacidade do Exército de mo-
nitorar as áreas de interesse, ga-
rantirá o fluxo de dados, produzirá 
informações confiáveis e oportu-
nas para a tomada de decisão e 
permitirá dispor de “atuadores” 
com capacidade de responder 
prontamente contra ameaças ex-
ternas ou delitos transfronteiriços, 
em operações singulares, conjun-
tas ou interagências. 
  A região Amazônica será, por 
suas características, particular-
mente beneficiada pelo Projeto.  
Sendo dual, diversificará a pauta 

Projetos Estratégicos do Exército

A
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de exportação e contribuirá com 
a geração de empregos e renda. 
O SISFRON é, também, valioso 
instrumento para incrementar 
a cooperação e as medidas de 
confiança mútua com os países 
vizinhos. O Projeto Piloto está 
sendo implantado na 4ª Brigada 
de Cavalaria Mecanizada, em 
Dourados, MS. 
   O Sistema PROTEGER desti-
na-se à integração de esforços 
voltados para a proteção de Es-
truturas Estratégicas Terrestres 
do País, ou seja, instalações, ser-
viços, bens e sistemas, cuja in-
terrupção ou destruição, total ou 
parcial, provocará sério impacto 
social, ambiental, econômico, po-
lítico, internacional ou à seguran-
ça do Estado e da sociedade. 
   O Sistema amplia as capaci-
dades do Exército para a prote-
ção da sociedade em grandes 
eventos e o apoio à Defesa Civil 
e à segurança pública. O Projeto 
Piloto está sendo implantado na 
15ª Brigada de Infantaria Meca-
nizada, em Cascavel, PR.
  Do ponto de vista territorial, o 
PROTEGER e o SISFRON são 
complementares. Este está voltado 
para a faixa de fronteira terrestre, 
enquanto aquele contempla as de-
mais áreas do território nacional.
   O GUARANI - a nova família 
de blindados de rodas - permitirá 
a substituição das viaturas EN-
GESA, com mais de 30 anos de 
utilização, com a incorporação de 
modernas tecnologias. O Projeto 
contribui para a pesquisa e a ino-
vação e constitui-se num vetor de 
transformação da Indústria Nacio-
nal de Defesa, gerando empregos 
diretos e indiretos em inúmeras 
áreas da cadeia produtiva.
   O GUARANI é fabricado pela 
IVECO (Sete Lagoas – MG) que, 
este ano, disponibilizou o protó-
tipo para testes e avaliações. O 
Projeto Piloto está sendo implan-
tado no Comando Militar do Sul. 

Em 2012, o Exército Brasileiro 
contratou a aquisição de 102 car-
ros, enquanto negociações com 
países do continente encontram-
-se em curso
   O sistema de defesa ASTROS 
2020 atenderá a uma demanda 
estratégica da Defesa Nacional. 
Destina-se a prover o País, es-
pecialmente a Força Terrestre, 
com produtos estratégicos de 
defesa de elevada capacidade 
dissuasória por meio de foguetes 
guiados e de mísseis de cruzeiro 
com alcance de até 300 km. O 
Projeto é nacional, desenvolvido 
pela AVIBRÁS e com conteúdo 
tecnológico de última geração. 
Fomentará ampla cadeia produ-
tiva e a oferta de empregos, bem 
como elevará a capacidade de 
exportação da indústria brasileira 
de material de defesa.
   A atualização do Sistema de 
Defesa Antiaérea e sua integra-
ção aos demais sistemas com-
ponentes do Sistema de Defesa 
Aeroespacial Brasileiro (SISDA-
BRA) posicionarão a indústria 
brasileira no restrito grupo dos 
países que dispõem de capaci-
dade científico-tecnológica para 
estruturar sistemas de defesa 

antiaérea, bem como propor-
cionarão níveis adequados de 
proteção das Estruturas Estra-
tégicas do País contra ameaças 
aéreas oriundas de aeronaves, 
veículos aéreos não tripulados, 
ultraleves ou similares. 
   Os grandes eventos – em es-
pecial, a Copa do Mundo de Fu-
tebol de 2014 e os Jogos Olím-
picos e Paralímpicos de 2016 
– serão particularmente benefi-
ciados pelo Projeto, nos moldes 
do que ocorre, este ano, com os 
Jogos Olímpicos de Londres.
   Por fim, o Projeto Estratégico 
Recuperação da Capacidade 
Operacional visa dotar as unida-
des operacionais daqueles pro-
dutos de defesa imprescindíveis 
ao seu emprego operacional, 
com a finalidade de atender às 
exigências de defesa da Pátria, 
das operações para a Garantia 
da Lei e da Ordem e das mis-
sões subsidiárias, com claros be-
nefícios decorrentes do fomento 
da indústria civil e de defesa em 
diversas áreas, em todo o País, 
gerando empregos e renda. 

General Carlos Barcellos
Chefe do Centro de Comunicação Social

G U A R A N I

O NOVO BLINDADO
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   A Escola Superior de Guerra 
(ESG) vive atualmente um mo-
mento histórico que somente ri-
valiza em importância com o de 
sua criação: a expansão para a 
Capital Federal, com o estabele-
cimento do Campus ESG – Bra-
sília. Tal como há 63 anos, quan-
do a ESG foi acolhida em uma 
das mais tradicionais instalações 
do Exército Brasileiro – a Forta-
leza de São João –, hoje, mais 
uma vez, a Escola conta com o 
pronto, fundamental e inestimá-
vel apoio do Exército para en-
frentar o desafio de, como mui-
tas outras instituições de ensino 
superior, estabelecer-se em mais 
de um campus.

   Porém, antes de expressarmos 
os nossos agradecimentos ao 
Exército, consideramos que seria 
oportuno, aproveitando o espaço 
que nos foi concedido nesta pu-
blicação e valendo do alcance e 
da capilaridade de âmbito nacio-
nal da ADESG, divulgar algumas 
informações sobre como a ESG 
está conduzindo essa mudança 
organizacional.

   A  expansão da ESG para Brasí-
lia é uma ação prevista na Estra-
tégia Nacional de Defesa (END), 
e em decorrência disso, a Escola 
elaborou um Plano Estratégico 
(PE), aprovado pelo Ministro da 
Defesa, estabelecendo a criação 
do Campus ESG – Brasília e a 
reestruturação do Campus ESG 
– Rio de Janeiro, (que continuará 
em suas históricas e tradicionais 
instalações na Urca), seguindo 
um planejamento escalonado em 
três fases.

   A primeira fase, iniciada em ju-
lho de 2011, caracteriza-se pelo 
estabelecimento do Núcleo do 
Campus ESG – Brasília, com um 
efetivo bastante reduzido, ges-

tão administrativa diferenciada 
e ocupando instalações tempo-
rárias cedidas pelo Ministério da 
Defesa; e pelo início das ativida-
des, no Campus ESG – Rio de 
Janeiro, também desde 2011, do 
Instituto de Doutrina de Opera-
ções Conjuntas (IDOC), criado 
com o propósito de realizar estu-
dos, pesquisas e de coordenar a 
uniformização do ensino da dou-
trina de operações conjuntas. O 
Comando da ESG e as coorde-
nações de ensino e de adminis-
tração ainda permanecerão no 
Rio de Janeiro.

   Nessa fase, funcionarão, em 
Brasília o recém-criado Curso 
Superior de Política e Estratégia 
(CSUPE), destinado principalmen-
te a atender a civis de alto nível da 
administração pública; o Curso de 
Direito Internacional dos Conflitos 
Armados (CDICA); e o Estágio em 
Assuntos de Defesa (EADef).

   No Rio de Janeiro, continuarão  
a ser realizados os cursos que 
tradicionalmente lá são sedia-
dos: o Curso de Altos Estudos de 
Política e Estratégia (CAEPE); o 
curso de Estado-Maior Conjunto 
(CEMC); o Curso Superior de In-
teligência Estratégica (CSIE); e o 
Curso de Logística e Mobilização 
Nacional (CLMN) e ainda serão 
criados mais dois cursos: o Cur-
so Avançado de Defesa (CAD), 
já em 2012, destinado a militares 
e civis dos ministérios da defe-
sa dos países da UNASUL; e o 
Curso Superior de Defesa, a par-
tir de 2013, que irá congregar o 
CAEPE e os cursos de altos es-
tudos das três Forças.

   A segunda fase será balizada 
pelo início do curso que irá for-
mar os servidores da recém-cria-
da carreira de Gestor de Políticas 
Públicas na Área de Defesa. Isso 
implicará um aumento de efeti-
vo na sede de Brasília que, em 
decorrência disso, evoluirá para 
se tornar efetivamente o Cam-
pus ESG – Brasília. Os estudos 

Campus ESG 
em Brasília

A ESG o Exército Brasileiro
                                    General de Exército Túlio Cherem

Solenidade na Escola Superior de Guerra, em homenagem ao Dia do Exército
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e os planejamentos para a exe-
cução desse curso já estão em 
andamento, e esse terá início tão 
logo a carreira seja regulamen-
tada. Cabe ressaltar que, nessa 
fase, ainda serão utilizadas ins-
talações provisórias em Brasília 
e que o Comando e as coordena-
ções de ensino e de administra-
ção continuarão a funcionar no 
Rio de Janeiro.

   Finalmente, a terceira fase irá 
se caracterizar pela ocupação 
das instalações próprias em 
Brasília. Nessa fase, o Coman-
do da ESG e as coordenações 
de ensino e de administração 
serão transferidas para a Capi-
tal Federal e a direção do Cam-
pus ESG – Rio de Janeiro ficará 
a cargo do subcomandante da 
Escola. Quanto aos cursos, em 
princípio permanecerão sendo 
realizados nas sedes atuais, en-
tretanto, não se descarta a cria-
ção de novos cursos, particular-
mente em Brasília.

   Apesar de estar na primeira 
fase do planejamento estraté-
gico, a ESG já se volta para a 
terceira. Em março deste ano, 
foi constituída a Comissão para 
Implantação das Instalações da 
ESG em Brasília (CISESG) que, 
em 18 de julho passado, apre-
sentou ao Ministro da Defesa, o 
anteprojeto arquitetônico, o cro-
nograma de trabalho e a estima-
tiva de custos para a obra. As 
propostas foram integralmente 
aprovadas e já existe a previsão 
de recursos para início dos tra-
balhos em 2013.

   Cabe ressaltar que esse objetivo 
só pode ser atingido pelo suporte 
prestado pelo Exército Brasileiro 
por intermédio do Departamen-
to de Engenharia e Construção 

(DEC) e da Diretoria do Serviço 
Geográfico (DSG). O DEC deter-
minou que a Diretoria de Obras 
Militares (DOM) passasse à dis-
posição da ESG uma equipe de 
engenheiros e arquitetos da Co-
missão Regional de Obras da 1ª 
Região Militar (CRO/1) para a 
elaboração do anteprojeto arqui-
tetônico e do levantamento esti-
mativo dos custos da obra; que a 
Diretoria de Patrimônio (D Patr) 
realizasse a avaliação do terreno 
para fins de manobra patrimonial 
e a DSG realizou os trabalhos to-
pográficos de campo para apoio 
aos estudos técnicos.

   A pronta e eficaz resposta do 
Exército às solicitações da ESG 
foram importantes não só para 
que a CISESG cumprisse a sua 
missão dentro dos prazos esti-
pulados mas, também, por que 
acarretou uma significativa eco-

nomia de recursos, já que não 
houve repasse de custos além do 
alto nível técnico dos trabalhos 
apresentados, o que não surpre-
ende tendo em vista a tradição de 
excelência da Engenharia Militar 
Brasileira. O Exército continua-
rá a colaborar com a ESG nes-
sa empreitada na elaboração do 
projeto básico e, futuramente, na 
fiscalização da obra, o que para 
a Escola representa a certeza do 
sucesso desse empreendimento.

   Assim, nada mais justo que, 
no mês em se rememora a data 
de nascimento do Marechal Luiz 
Alves de Lima e Silva, o Duque 
de Caxias, a ESG externe o seu 
reconhecimento a todos os inte-
grantes do Exército Brasileiro, 
com especial destaque àqueles 
que com o concurso de seu tra-
balho estão participando em um 
momento histórico da ESG.

Solenidade na Escola Superior de Guerra, em homenagem ao Dia do Exército

General Túlio Cherem ‘e o comandante da Escola Superior de GuerraAnteprojeto 
arquitetônico
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m importante passo para a 
recomposição do Sistema 

ADESG foi, sem dúvida, a cele-
bração, em 2011, do Termo de 
Cooperação Acadêmica e Téc-
nica entre a ESG e a ADESG.  
 
Esse convênio materializou-se 
em um momento especial em que 
a ESG se reestrutura, expandin-
do suas atividades para Brasília, 
e em que a ADESG se fortalece, 
constituindo-se, assim, em um ins-
trumento valiosíssimo e imprescin-
dível para ambas as partes estrei-

tarem laços que as unem há mais 
de 60 anos.
    
O ponto focal do Termo de coope-
ração é a sistematização do apoio 
a ser prestado pela ESG aos Cur-
sos de Estudos de Política e Es-
tratégia (CEPE) promovidos pelas 
diversas Delegacias e Represen-
tações da ADESG em todo o ter-
ritório nacional. Os frutos dessa 
iniciativa já podem ser contabiliza-
dos e os resultados são expressi-
vos. Até o mês de agosto de 2012, 
a ESG já prestou apoio aos CEPE 

em 15 cidades (8 estados), envol-
vendo cerca de 50 integrantes de 
seu Corpo Permanente.
    
A operacionalização desse Termo 
de Cooperação, além de possibili-
tar a difusão uniforme dos conhe-
cimentos produzidos na ESG, é a 
garantia de que o nome da Escola 
Superior de Guerra continuará a 
ser reconhecido, valorizado e pre-
servado em todos os sentidos, por 
intermédio do inestimável apoio 
proporcionado pela capilaridade 
do Sistema ADESG.

omemorou-se no dia 20 de 
agosto o 63º aniversário da 

Escola Superior de Guerra (ESG), 
o maior e mais importante Institu-
to de Altos Estudos de Política, 
Estratégia e Defesa, integrante da 
estrutura do Ministério da Defesa 
e que se destina a desenvolver e 
consolidar os conhecimentos ne-
cessários ao exercício de funções 
de direção e assessoramento 
superior para o planejamento da 
Defesa Nacional, nela incluídos 
os aspectos fundamentais da Se-
gurança e do Desenvolvimento.
   A Escola Superior de Guerra fun-
ciona como centro de estudos e 
pesquisas, a ela competindo pla-
nejar, coordenar e desenvolver os 
cursos que forem instituídos pelo 
Ministro de Estado da Defesa.
   A Escola não desempenha fun-
ção de formulação ou execução 
da Política do País. Seus traba-

lhos são de natureza exclusiva-
mente acadêmica, sendo um foro 
democrático e aberto ao livre de-
bate.

   Nesses 63 anos de gloriosa his-
tória, a ESG já diplomou mais de 
8 mil pessoas, incluindo presiden-
tes da República, ministros de Es-
tado, parlamentares, oficiais-ge-
nerais, executivos, profissionais 
liberais e demais personalidades. 

Sua missão continua sendo a de 
servir ao interesse do povo brasi-
leiro, contribuindo para a preser-
vação e para o desenvolvimento 
da Nação, atenta sempre à reali-
dade do País e do mundo. Seus 
fundamentos refletem a própria 
base da Constituição, e seus va-
lores e princípios são referência 
da cultura brasileira, da justiça so-
cial e do humanismo, sob o lema 
“Conhecer o Brasil para melhor 
servi-lo”.

A RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA ADESG

ESG festeja 
seu 63º 

aniversário

U

C

Mais de 8 mil diplomados
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o Exército surgiu a Nação 
e com o Exército nasceu o 

Estado, respectivamente, a re-
presentação e a organização da 
sociedade. Hoje, nesta parte do 
mundo onde tais verdades estão 
sedimentadas pela História, Na-
ção e Estado parecem ser noções 
cada vez mais abstratas à maioria 
das pessoas, pois é como parte 
de uma sociedade que elas se 
entendem, antes da solidariedade 
da nação e a despeito da onipre-
sençado estado. 
 
   No entanto, é impossível con-
ceber a existência da sociedade 
sem as coordenadas de tempo e 
espaço da nação, tampouco sem 
a instrumentalização do estado, a 
primeira, condicionante histórica e 
a segunda, exigência política.
 

   Ainda é tênue em nossa história 
social a consciência que “do fim 
do século XVI em diante o Brasil 
autocolonizou-se, defendendo-se 
por si das agressões estrangei-
ras” (Gilberto Freyre). 

   Durante a Insurreição Pernam-
bucana, ao edital holandês que 
mandava “todas as mulheres 
dos moradores que se haviam 
retirado com o governador João 
Fernandes Vieira para os matos, 
e andavam em campanha [...] 
fossem em busca de seus ma-
ridos, com seus filhos e filhas, 
sob pena de morte a sangue 
fogo” (Diogo Lopes de Santia-
go), respondeu o próprio Vieira, 
ordenando que “nenhuma mu-
lher nem outra qualquer pessoa 
se saia de sua casa, e aguarde 
todo o rigor que o inimigo lhe 
promete fazer, que pelo primei-
ro que começar em vingança lhe 
não hei de dar quartel a pessoa 
alguma de sua jurisdição [...] 
lhes hei de pôr o fogo e sangue.”   

   Foi o repto para a dramática vi-
tória do Monte das Tabocas (3 de 
agosto de 1645), que conduziria à 
afirmação da nacionalidade brasí-
lica nos Montes Guararapes, al-
guns anos depois.
 
   Cerca de cinquenta anos decor-
reriam da expulsão do invasor do 
Nordeste até a inauguração da 
frente de luta, no Prata, que per-
duraria durante o século XVIII e 
boa parte do XIX, forjando no con-
tinente de São Pedro uma cultura 
nova, mestiça, de colonos, solda-
dos e vaqueiros, tributária de mui-
tas geografias, açorianas, brasi-
lienses, portuguesas e autóctone. 
 

   O século XX assistiu o Exército 
enfrentar os desafios de ser um 
elemento de modernização da 
sociedade brasileira e de se trans-
formar numa força de combate re-
conhecidamente eficaz.

    A participação da Força Expedi-
cionária Brasileira, entre setembro 
de 1944 e abril de 1945, num dos 
teatros de operações mais difí-
ceis da frente ocidental durante a 
Segunda Guerra Mundial, foi um 
ponto marcante dessa trajetória 
única do Exército Brasileiro. 

Foi também seu prestígio, perante 
a sociedade brasileira, que inspi-

rou  o Exército a mais uma inter-
vençåo no cenário político nacio-
nal, em 1964.    

   A inauguração da atual Repúbli-
ca em 1985 foi a única que não se 
deu por uma ruptura institucional, 
consumando a revolução para 
acabar com todas a revoluções.

   O compromisso repetido perante 
a Bandeira há quase um século é 
a expressão inegável da ligação 
definitiva entre a sociedade brasi-
leira e o seu Exército, uma relação 
plasmada na formação e evolução 
política da nação: 

   “Incorporando-me ao Exercito 
tomo o compromisso de cumprir 
rigorosamente as ordens que re-
ceber das autoridades a que es-
tiver subordinado, de respeitar os 
superiores hierarchicos, de tratar 
com affeição os irmãos d’arma e 
com bondade os subordinados, 
de dedicar-me inteiramente ao 
serviço da Patria, cuja honra, inte-
gridade e instituições defenderei, 
com o sacrifício da própria vida” 
(do Manual do Artilheiro de Cam-
panha)

(*) Historiador. Membro do CPE da UFJF, 
pesquisador do CEBRI e responsável 
pela Clio Consultoria Histórica. Autor do 
livro “Os Pilares da Discórdia”.

D

Edital holandês

Modernização

Um compromisso

Sérgio Paulo Muniz Costa (*)

O Exército e 
a Sociedade
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cada 16 de julho, nossos 
pensamentos voltam-se 

para aqueles bravos. Transcor-
ridos 68 anos daquele distante 
1944, a memória dos seus feitos 
continua atual.
 
   O Brasil, pais pacifico e ainda 
rural, fora covardemente agredi-
do.  Mais de 30 navios mercantes 
torpedeados, 549 tripulantes e 
502 passageiros desaparecidos. 
1.051 preciosas vidas brasileiras. 
Historias dramáticas, como a do 
7º Grupo de Artilharia de Dorso, 
deslocando-se do Rio para o 
novo aquartelamento de Olinda-
-PE, a bordo do Baependi, onde 
viajou o Comando, e do Itagiba, 
onde seguiu o restante da tropa, 
ambos torpedeados e com perda 
quase total da unidade, que teve 
apenas 12 sobreviventes

   O povo nas ruas exigiu que a 
nação reagisse, uma história fan-
tástica, que começou com os es-
tudantes à frente, naquela época 
ainda sem as caras pintadas, to-
mando as ruas a exigir uma res-
posta. Afinal, em 31 de agosto de 
1942, o Governo Vargas reco-
nheceu o estado de beligerância 
com as potências do Eixo. 

   O Brasil inteiro se mobilizou, for-
mando o lado das demais 18 Nações 
Aliadas. Nossas matérias primas e 
materiais estratégicos foram funda-
mentais para apoiar a luta contra o 
nazifascismo. A Base Aérea de Na-
tal desempenhou relevante papel 
estratégico de levar tropas e supri-
mentos para a África e o Oriente, 

transformando-se no Trampolim da 
Vitória.  

   Logo iniciamos a formação de 
uma força expedicionária, reunin-
do 25 mil homens do Exército e 500 
da Força Aérea Brasileira, que iriam 
escrever páginas de glória na Euro-
pa.

   Aos 16 de julho de 1944, de-
sembarcou na Itália o primeiro 
dos cinco Escalões que forma-
riam a FEB.  
          
   Nos meses seguintes, a FEB se 
destacaria nos combates, como o 
de Monte Castello, atacado 4 ve-
zes por tropas brasileiras e pela 
10ª Divisão de Montanha ameri-
cana, em novembro e dezembro 
de 1944, com penosos avanços 
da Infantaria pela neve e lama, 
sob um fogo pesado. Clássica 
situação dos manuais: o inimigo 
tem a vantagem da altura. Mes-
mo assim alguns pelotões con-
seguiram atingir o cume do mon-
te, tendo de se retirar após sofrer 
pesadas perdas. Um dos bata-
lhões teve 15% de baixas entre 
mortos, feridos e desaparecidos. 

   A vitória final veio no quinto 
ataque. Com apoio do  1°. Gru-

po de Caça, do Senta-a-Pua, e 
da Artilharia Divisionária, o 1°. 
RI - Regimento Sampaio final-
mente conquistou as casamatas 
da cota 977 do Monte Castello, 
resistindo à fadiga, e ao frio, en-
trincheirando-se para a eventua-
lidade do contra-ataque alemão 
que jamais chegou. A vitória era 
nossa!

   O Brasil se orgulhou dos seus 
pracinhas, que enfrentaram os 
nazistas na neve das escarpas 
sob fogo de metralhadoras e 
morteiros do alto, levando ape-
nas o armamento, a própria ra-
ção, e a coragem exemplar.

   Outras conquistas memoráveis 
se seguiram, ao longo da partici-
pação brasileira nos campos da 
Itália, culminando com a vitória  
aliada em 8 de maio de 1945.

   Passados 68 anos, a união nacional 
e a luta dos nossos bravos soldados  
assume um significado cada vez mais 
atual. O exemplo de sacrifício pela 
Pátria e a crença no ideal democráti-
co, tão necessários nos dias de hoje, 
ficou na história como o maior lega-
do da FEB para todos os brasileiros. 

A FEB e os 
68 anos de 
atuação na 
2º Guerra

A

Declaração de guerra

A FEB chega à Itália
A vitória dos aliadas

Gen Div Marcio ROSENDO de Melo

Os Pracinhas da FEB escreveram páginas de grande heroísmo na Itália

Presidente da ANVFEB
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PELO BRASIL

Medalhistas Olímpicas
honram a Marinha

   A judoca Sarah Menezes (à esquer-
da), incorporada à Força Naval em 
2009, na graduação de Marinheiro, con-
quistou a medalha de ouro na catego-
ria ligeiro (até 48kg) em Londres. Foi a 
primeira vitória feminina na modalidade 
na história do país. Por sua vez, a judo-
ca Mayra Aguiar, incorporada à Marinha 
em 2012, como Marinheiro, conquistou 
a medalha de bronze na categoria meio 
pesada (até 78kg). Parabéns às jovens 
campeãs e à Marinha do Brasil!

    Ocorrido no dia 26 de julho, no 
restaurante do Clube da Aeronáu-
tica, o almoço da Adesg desta vez 
teve como tema o Poder Legisla-
tivo. Participaram do encontro o 
novo Presidente do Clube de Ae-
ronáutica, Ten Brig Ar Ivan Moacyr 
da Frota, e o Deputado Estadual 
Luiz Paulo, representando a As-
sembléia Legislativa do Estado do 
Rio (ALERJ). Na foto, o parlamen-
tar e o Presidente da Adesg, De-
legado Federal Pedro Berwanger.

   No dia 3 de agosto, ocorreu a Sessão Solene Come-
morativa do aniversário de criação do Monumento Na-
cional aos Mortos da II Guerra Mundial, a qual contou 
com palestra proferida pelo Cel Roberto Mascarenhas 
de Moraes, neto do Comandante da Força Expedicio-
nária Brasileira (FEB) e idealizador do Monumento. 
Marcaram presença vários Veteranos da FEB e das 
Forças de Paz, Diretores da CASA da FEB e o Diretor 
do Arquivo Histórico do Exército (AHEx). O coral do 
Forte de Copacabana, Vozes do Forte, foi a trilha so-
nora do concorrido evento no Rio de Janeiro.

Almoço de julho foi
em homenagem  ao 
Poder Legislativo

52º Aniversário do Monumento 
aos Pracinhas
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   Nascido em Jaraguão (RS) em 1901 e formado na 
Escola Militar do Realengo, Osvaldo Cordeiro de Fa-
rias foi um dos militares de mais intensa participação 
política. Atuou na Revolução Paulista (1924) e na Co-
luna Prestes (1926). Em 1930, participou da Revolu-
ção Liberal, que depôs o então Presidente Washington 
Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. No primeiro 
governo Vargas, foi chefe de polícia do Estado de São 
Paulo, chefe do Estado-Maior da 5ª e da 3ª Regiões 
Militares e depois Interventor no Rio Grande do Sul.
   Em 1942 foi promovido a general-de-brigada, e 
no ano seguinte integrou-se a Força Expedicionária 
Brasileira, tendo participado das principais batalhas 
em que a FEB esteve envolvida na Segunda Guerra 
Mundial, inclusive comandando a artilharia em Monte 
Castelo. Voltou ao Brasil em 1945, onde participou do 
golpe que daria fim ao Estado Novo, tirando Getúlio 
Vargas do poder. 
   Em 1950, foi nomeado primeiro Comandante da 
Escola Superior de Guerra, exercendo a função até 
1952, quando assumiu a Zona Militar do Norte, em 
Recife. Três anos depois foi eleito Governador de Per-
nambuco, onde permaneceu até 1958, assumindo em 
seguida a presidência da Comissão Mista Brasil-Esta-
dos Unidos.
   Foi nomeado chefe do Estado-Maior das Forças Ar-
madas em 1961, e participou do golpe que deporia o 
Presidente João Goulart em 1964. Assumiu durante 
o Governo Castelo Branco o Ministério Extraordinário 
para a Coordenação dos Organismos Regionais (pos-
teriormente, Ministério do Interior), cargo que exerceu 
até retirar-se da vida política no ano de 1966.
   Grande nome da política e do Exército, Cordeiro de 
Farias morreu no Rio em fevereiro de 1981.

MAR. CORDEIRO DE FARIAS 

PERFIL ESG

AACDN

   O novo presidente da Direcção da Asso-
ciação de Auditores dos Cursos de Defesa 
Nacional é o Tenente General Frutuoso Pires 
Mateus. A AACDN, com sede em Lisboa, é 
co-irmã da ADESG desde 2001, quando foi 
assinado o protocolo de cooperação entre as 
duas entidades. 

ANVFEB

   A Associação Nacional dos Veteranos da 
Força Expedicionária Brasileira, presidida 
pelo General Marcio Rosendo de Melo, rea-
lizou sessão comemorativa dos 68 anos do 
Desembarque do Primeiro Escalão da FEB 
na Itália e 49 anos da Fundação da ANVFEB.

XIV ENOREX

   O Conselho Nacional de Oficiais R/2 do 
Brasil, fundado em 22 de abril de 1997, re-
alizará o XIV Encontro Nacional de Oficiais 
da Reserva do Exército de 24 a 30 de se-
tembro em Recife, com palestras de atualiza-
ção de conhecimento com Oficiais Generais 
e Superiores das Forças Armadas, e ainda, 
conferências com personalidades civis sobre 
temas de interesse nacional, além de even-
tos sociais. Parabéns ao Tenente R/2 de Ar-
tilharia Sergio Pinto Monteiro por mais uma 
meritória iniciativa da entidade que preside.

ENSINO NA MARINHA

   Repercutindo a esclarecedora entrevista do 
Contra Almirante Leonardo Puntel, Diretor de 
Ensino da Marinha, na Folha Dirigida, sobre 
as oportunidades de ingresso e as vantagens 
em seguir a carreira naval. Analisa o  suces-
so da inserção de mulheres na corporação, 
há 32 anos, e da ascensão na carreira tanto 
para o segmento feminino como para o mas-
culino.
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www.graacc.org.br

 www.refazer.org.br
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