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ASSUNTO: MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
DIA 5 DE MAIO, DIA DO 
EXPEDICIONÁRIO. 

Considerando que o dia 05 de maio é a data em que se registra 
uma homenagem àqueles que compunham a Força Expedicionária Brasileira (FEB). 

Considerando que a Força Expedicionária Brasileira, conhecida 
pela sigla FEB, foi a força miJitar brasileira de 25.334 homens que fQi responsável pela 
participação brasileira ao lado dos Aliados na Campanha da Itália, durante a Segunda 
Guerra Mundial, constituída principalmente por uma divisão de infantaria, 
historicamente é considerada o conjunto de todas as forças militares brasileiras que 
participaram daquela campanha. Adotou como lema "A cobra está fumando", em 
alusão ao que se dizia à época que seria "Mais ftcil uma cobra fumar cachimbo do que 
o Brasil participar da guerra na Europa". 

Considerando que em 1939, com o início da Segunda Guerra 
Mundial, o Brasil manteve-se neutro, numa continuação da política do 
presidente Getúlio Vargas. 

Considerando que tal "pragmatismo" foi interrompido no início 
de 1942, quando os Estados Unidos convenceran o governo brasileiro a ceder a ilha 
de Fernando de Noronha e a costa nordestina brasileira para o recebimento de suas 
bases militares. 

Considerando que a partir de janeiro de 1942 começa urna série 
de torpedeamentos de navios mercantes brasileiros por submarinos ítalo-alemães na 
costa litorânea brasileira, numa ofensiva idealizada pelo próprio Adolf Flitier, que 
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visava isolar o Reino Unido, impedindo-o de receber os suprimentos (equipamentos, 
armas e matéria-prima) expoitados do continente americano, considerados vitais para 
o esforço de guerra dos Aliados. 

Considerando que em agosto de 1942 foi declarada guerra 
à Alemanha nazista e à Itália fascista, passando a mobilizar-se para o envio à Europa 
de uma força expedicionária como contribuição à derrota do fascismo. 

Considerando que em 2 de julho de 1944, teve início o 
transporte do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira, sob o comando do 
general João Batista Mascarenhas de Morais, com destino a Nápoles. 

Considerando que a divisão brasileira ainda teve cerca . de 
duas mil mortes decorrentes dos ferimentos de combate, e mais de doze mil baixas em 
campanha por mutilação ou outras diversas causas incapacitantes para a continuidade 
no campo de batalha.. 37  Tendo assim, somadas as substituições, turnos e rodízios, dos 
cerca de vinte e cinco mil homens enviados, mais de vinte e dois mil participado das 
ações. O que, incluso mortos e incapacitados,, deu urna média de 1,7 homens usados 
para cada posto de combate, um grau de aproveitamento apreciável se comparado à 
outras divisões que estiveram o mesmo tempo em campanha em condições 
semelhantes. 

Considerando que ao final da campanha, a FEB havia 
aprisionado mais de vinte mil soldados inimigos, quatorze mil, setecentos e setenta e 
nove só eii Fornovo di Taro, oitenta canhões, mil e quinhentas viaturas e quatro mil 
cavalos. 

Considerando que em 6 de junho de 1945, o Ministério da 
Guerra do Brasil ordenou que as .unidades da FEB ainda na Itália se subordinassem ao 
comandante da primeira região militar (1  RM), sediada na cidade do Rio de Janeiro, o 
que, em última análise, significava a dissolução do contingente. 
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Considerando que em 6 de junho de 1945, o Ministério da 
Guerra do Brasil  ordenou que as unidades da FEB ainda na Itália se subordinassem ao 
comandante da primeira região militar (l  RM), sediada na cidade do Rio de Janeiro, o 
que, em última análise, significava a dissolução do contingente. 

Consideração que em 1960, as cinzas dos brasileiros 
mortos na campanha da Itália foram transladadas do cemitério de Pistoia para o Brasil, e 
hoje jazem no monumento aos mortos que foi erguido no Aterro do 'Flamengo, zona sul 
da cidade do Rio de Janeiro, em homenagem e lembrança aos sacrifícios dos mesmos. 

Através da presente MOÇÃO manifestar-se APLAUSOS 
a memória de todos os expedicionários que se lançaram a uma guerra, apesar de todas 
as dificuldades da época, contra a tirania, em defesa a liberdade, lembrados na data de 
hoje, dia do Expedicionário. 

- 	 Que do deliberado pela casa, dê-se ciência a 14° 

Circunscrição do Serviço Militar e ao Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico 
de Sorocaba. 	 ' 

SS, 05 de maio de-2015 
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