1

Helton Costa

Crônicas de sangue
Jornalistas brasileiros na II Guerra Mundial
Primeira Edição

2

Copyright © Helton Costa
Edição
Helton Costa
Revisão
Andressa Beló Costa
Rafael Kondlatsch
Regina Aparecida Milléo de Paula
Fotos das capas
Arquivo Nacional

C837c
Costa, Helton, 1986 –
COSTA, Helton. Crônicas de Sangue: jornalistas brasileiros na II Guerra Mundial. Ponta
Grossa: Motres, 2019. 159 p.
Anexos
Inclui bibliografia
ISBN: 978-65-5001-003-4

1.

Segunda

Guerra

Mundial,

Nazismo,

Força

Expedicionária

Brasileira.

2.

Correspondência de guerra, Jornalismo. I. Título.
CDD 070
CDU 07
Editora Motres
@editoramotres
Contato 71 93300-1297
CNPJ: 26.394.677/0001-45
© 2018 Todos os direitos reservados

3

Helton Costa

Crônicas de sangue
Jornalistas brasileiros na II Guerra Mundial
Primeira Edição

Ponta Grossa - PR
Helton Costa
2019

4

SUMÁRIO
Introdução.........................................................................................................................06
Jornalistas brasileiros na II Guerra Mundial ...............................................................08
Partindo para a Guerra ..................................................................................................12
Monte Castelo e o inverno ...............................................................................................27
Castelnuovo e a Primavera .............................................................................................49
O mês de Montese e do fim da guerra............................................................................59
Ficha dos correspondentes...............................................................................................76
Albúm de fotos da Itália.................................................................................................108
Referências de Estudo....................................................................................................155

5

Para minha filha Lyssia Beló Costa, nascida no
mesmo ano em que escrevi esse livro. Que ela possa crescer
em um mundo em que a violência fique apenas nos livros
de História, como este, feito com o intuito de nos lembrar
como a linha entre a humanidade e a animalidade pode ser
tênue. Filha, nunca se esqueça de defender a democracia e a
paz.

6

Introdução
Em 1944, o Brasil entrou na II Guerra Mundial para combater ao lado dos Aliados, depois
de ter navios mercantes e de transporte de passageiros afundados por submarinos alemães e
italianos. O Governo Vargas flertava com os regimes totalitários e tinha uma simpatia especial
pelo regime fascista de Mussolini, porém, abertamente, mantinha a aparência de neutralidade.
Getúlio governava o Brasil desde 1930, mas ainda faltava algo que desse uma unidade nacional
ao povo, que vivia uma ditadura disfarçada de democracia. Quando começou a Segunda Guerra
Mundial, Vargas manteve relações comerciais com os dois lados beligerantes, pois, o país dava
os primeiros passos no caminho da industrialização e tanto a Alemanha quanto os Estados Unidos
eram parceiros comerciais.
A neutralidade no conflito, também, deixava o governo de Vargas numa posição
confortável para barganhar seus interesses e o presidente viu ali uma boa oportunidade para
executar seus projetos mais ambiciosos. Um deles era obter financiamento para modernizar e
reequipar as Forças Armadas, consolidando, assim, o apoio militar a seu governo.
Em dezembro de 1941, com o ataque japonês à Pearl Harbor, o cenário mundial começou
a delinear sua nova configuração. Por conta de acordos assinados entre os países do continente,
acordos estes que previam solidariedade mútua, caso um deles fosse atacado, o Brasil rompeu
com o Eixo1 e manifestou apoio aos Estados Unidos. Desta forma, o governo cumpria os tratados
assinados nas Conferências dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas,
realizadas em Lima, (dezembro, 1938), no Panamá (outubro, 1939) e em Havana, (julho, 1940).
Como resposta, submarinos do Eixo afundaram navios mercantes brasileiros. Assim, o
governo começou os preparativos para enviar um contingente militar para combater com os
aliados, uma idéia acertada depois de um encontro no Brasil, na cidade de Natal, que servia de
base aérea Aliada. Nascia, aí, a Força Expedicionária Brasileira (FEB).
O objetivo era mandar 100 mil soldados, porém, as condições do Exército não permitiam
tamanho luxo, uma vez que este era obsoleto e sem a qualificação necessária para entrar em uma
1

Eixo era aliança entre Japão, Itália e Alemanha.
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guerra. Mesmo assim, 25 mil homens foram agrupados e enviados em cinco contingentes para a
guerra na Europa.
O Brasil foi colocado para abrir caminho para o avanço aliado rumo ao norte da Itália e os
soldados enfrentaram temperaturas abaixo de 0°C. Depois de avançar, de agosto a outubro e de
novembro a dezembro de 1944, os combatentes tiveram que estacionar perto de Monte Castelo,
no Vale dos Apeninos e, só sairiam dali, em fevereiro de 1945. Posteriormente, prosseguiram o
avanço até alcançar as fronteiras francesas, já em maio de 1945, o mês da Vitória Aliada na
Europa (Dia V).
Em 239 dias de ação, a FEB fez mais de 20 mil prisioneiros alemães, mas perdeu mais de
466 soldados mortos e, aproximadamente, 1,6 mil feridos e acidentados.
No dia 8 de maio de 1945, a guerra acabou na Europa. Os brasileiros foram
voltando para casa aos poucos, em frações, assim como haviam chegado. A Segunda Guerra só
terminaria de vez com o ataque nuclear americano à Nagasaki e Hiroshima, isso já mês de agosto
de 1945.
Os jornalistas brasileiros foram para a Itália junto com a tropa do segundo escalão. Junto
dos soldados, foram testemunhas das barbáries e misérias humanas, da morte e do medo, do
choro e da dor, do heroísmo e da covardia, do desprendimento à vida e da recusa de se entregar à
ela, do amor e do ódio. Esta é a história desses dias que eles viveram, dias em que a verdade foi
apenas mais uma vítima da guerra. Na Itália, civis como eram, puderam registrar verdadeiras
crônicas de sangue.
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CAPÍTULO I
2
JORNALISTAS BRASILEIROS NA II GUERRA MUNDIAL

“Esta tarefa de nossos companheiros nos jornais jamais será esquecida
pelos compatriotas e, principalmente, pelos que têm seus entes queridos
na

Guerra”.

(Saudações

aos

correspondentes

em

O

Globo

Expedicionário, Edição 23, 1945).

Rio de Janeiro. O ano era 1944. Fazia dois anos que o Brasil declarara guerra ao Eixo.
Alemães e italianos eram inimigos dos brasileiros. Nos jornais da então capital do país,
começavam a aparecer os primeiros sucessos do 1º Escalão da Força Expedicionária Brasileira –
FEB. Dos 100 mil soldados pretendidos para o envio à Europa, completar um quarto do total não
estava sendo fácil.
Quando os primeiros cinco mil desembarcaram em Nápoles, fazia pouco mais de um mês
do famoso Dia D, quando mais de 200 mil soldados entraram na Europa pela Normandia, na
França. A guerra, com certeza, não estava definida.
Era fato histórico a presença dos brasileiros naquele Teatro de Operações europeu,
especificamente na no norte da Itália. Os donos de jornais estavam eufóricos com a possibilidade
de ganhar dinheiro com maiores tiragens agora que o Brasil enviara soldados e a população
queria saber dos parentes, dos amigos, dos soldados em combate.
Desde o preparativo da FEB, ainda em 1943, havia essa expectativa, porém, agora que a
hora havia chegado, o Estado Novo, comandado pelo presidente Getúlio Vargas não havia
autorizado o envio de correspondentes civis para acompanhar a primeira leva de soldados.
Os soldados já estavam na Itália e não vinham notícias dos assessores mandados pelo
Governo junto à tropa. Isso enfurecia os donos de jornais, o povo se inquietava e o que vinha, era
por causa das agências estrangeiras aliadas, que já haviam botado americanos e um inglês para
acompanhar os pracinhas, como eram apelidados os brasileiros.
Agora, havia chegado até os donos de jornais a informação que em 22 de setembro de
1944 haveria um segundo e um terceiro escalão partindo do Rio de Janeiro para a Itália.

2

Todas as referências bibliográficas do livro estão no rodapé das próprias páginas ou no final do livro, em
“Referências de estudo”.
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Dois correspondentes3 do DIP estavam acompanhando-os, mas, mandar notícia que é
bom, nada. Tinha ficado acertado entre os donos de jornal que os releases4 que viessem
entrariam. Porém, não vinham. As imagens para os cinemas, a cargo de Fernando Stamato,
também estavam atrasadas.
Toda semana, ocorriam as reuniões do Conselho de Imprensa, em que os secretários do
presidente Getúlio Vargas diziam o que queriam que saísse nos jornais pelos próximos sete dias.
Se não saísse, o governo federal poderia cortar a cota de papel, sob a qual tinha controle.
Os leitores queriam saber o que se passava, afinal, muitos dos seus pais, filhos e irmãos
estavam naquela guerra. Os mais politizados a acompanhavam desde 1939 e, mesmo com o
Brasil finalmente ao lado dos Aliados, infelizmente, não havia informações relevantes. Os donos
de jornal, que abaixavam a cabeça para o DIP5, tanto porque queriam quanto porque não tinham
outra opção, chegaram à conclusão que mudariam de postura. Na reunião de agosto, fariam
diferente!
Era comum que Roberto Marinho (O Globo), o jornalista Oséas Bota e Assis
Chateubriand (Diários Associados), este que dificilmente aparecia e mandava em seu lugar o
jornalista Astregésilio de Athayde, participassem desses encontros.
Em agosto de 1944, Roberto Marinho estava lá e acompanhado de seu braço direito,
Herbert Moses. Assis Chateubriand e Austregélio de Athayde dos Diários Associados não
faltaram. Paulo Bittencourt do Correio da Manhã e Horácio de Carvalho do Diário Carioca foram
pessoalmente. Dessa vez, nada de representantes. Haviam combinado por telefone que ou o DIP
deixava ir correspondentes com o segundo e o terceiro escalão, ou nem mesmo os releases
sairiam, uma espécie de pacto de silêncio sobre a FEB. Educadamente, começaram os embates de
opiniões e, no final, mesmo que lhes pudesse custar o fechamento dos jornais, os proprietários
venceram. O DIP teve que ceder, porém, com a condição de que os nomes dos jornalistas
passassem por uma seleção interna, dando a autonomia da última palavra para os chefes do
Departamento de Imprensa e Propaganda.

3
4
5

Silvio Fonseca e Abelardo Cunha (fotos).
Textos oficiais produzidos por assessorias ou assessores de imprensa.
Departamento de Imprensa e Propaganda do Governo Getúlio Vargas.
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E se quisessem ver seus jornalistas atravessando o Atlântico junto com a tropa, os jornais
deveriam se apressar, pois, conforme eles já sabiam, haveria menos de um mês para os
preparativos.
Roberto Marinho já tinha o nome em mente. Egydio Squeff, 33 anos, gaúcho de Jaguarão
estava em sua melhor fase e como era experiente, foi o escolhido natural. “Certa manhã de
agosto, quando chegava à redação e, antes mesmo que me sentasse para trabalhar, Roberto
Marinho me chamou para o Muro das Lamentações. Era uma das amplas sacadas do jornal sobre
a Livraria Freitas Bastos, que dava para o Largo da Carioca. [...] Naquela manhã, porém, o muro
se transformaria, com perdão da imagem, num balcão florido quando Roberto Marinho me
perguntou se eu aceitava acompanhar a FEB como correspondente", escreveu Squeff, sobre o
convite.
Paulo Bittencourt chegou com a novidade direto para o chefe de Redação do Correio da
Manhã, Raul Brandão. Ele já não era mais nenhum jovem, tinha 53 anos de idade e mesmo assim
se voluntariou para a tarefa de sua vida, pois, já havia feito a cobertura da Primeira Guerra6 e
agora iria para a Segunda!
No Diário Carioca, Rubem Braga se estabilizara no jornal depois de muitas idas e vindas
em sua carreira profissional e do relacionamento conflituoso com o presidente Vargas, que quase
lhe rendera uma cadeia. Além do mais, já era um nome de relevância e mesmo que torcessem o
nariz para a indicação, não poderiam negar que ele era experiente em cobrir conflitos urbanos e
mesmo revoltas, como a de 1932 em São Paulo/Minas Gerais. Foi o indicado natural para
acompanhar a guerra in loco. Estava com 31 anos de idade.
Problema maior teve Assis Chateubriand. Nos Diários Associados, quem queria ter ido
era Carlos Lacerda, mas o DIP não simpatizava nem um pouco com ele. Em compensação, Joel
Silveira, 26 anos de idade, estava bem animado. Foi comunicado e fez os preparativos avisando
os parentes e amigos. Tentaram recorrer da decisão de não mandar Carlos Lacerda, mas não teve
jeito. No dia da partida, 22 de setembro, já fardado e pronto para o embarque, Joel foi se despedir
do chefe que já o estava esperando:

6

Usaremos no presente texto, Primeira Guerra Mundial para o conflito de 1914-1918 e II Guerra Mundial para luta
entre 1939-1945. Optou-se por essa forma para não confundir o leitor com algarismos romanos.
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- Seu Silveira, me faça um favor de ordem pessoal. Vá para a guerra, mas não morra.
Repórter não é para morrer, é para mandar notícias! – disse Assis Chateubriand com seu forte
sotaque nordestino.
Em outro lugar, Rubem se despediu da esposa com quem já tinha um filho. Egydio foi
solteiro. Agora era pegar as malas e ir. Todos eles deveriam se apresentar para embarque.
Diferente do soldado, que estava treinando desde 1943 ou de alguns oficiais que desde
1942 estavam sendo preparados, os jornalistas juntaram os pertences e, em um mês saíram para a
guerra. Aprenderam em campanha o que poderiam e o que não poderiam fazer. Não sabiam
manejar armas e nem táticas de guerra psicológica como os PKs7 alemães, muito menos técnicas
de sobrevivência como alguns jornalistas ingleses e americanos já acostumados a cobrir os surtos
de violência de uma Europa desagregada. Os pracinhas ensinariam algumas manhas para não
morrer. Mesmo assim, o grupo se mostrava entusiasmado, sabiam o principal e o que se esperava
deles: retratar a FEB e o esforço de guerra brasileiro.
Os americanos estavam preocupados em fazer o Brasil aparecer bem como seu aliado em
suas publicações e, também, montaram um time de jornalistas para acompanhar a campanha da
FEB. Todos os enviados americanos sabiam um pouco de língua portuguesa e já haviam passado
pelo país a trabalho.

7

Companhia de Propaganda Nazista.
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CAPÍTULO II
PARTINDO PARA A GUERRA
Os navios que levariam os brasileiros eram adaptados para transportar grandes
contingentes. Aportados no Rio de Janeiro esperavam o momento de sair. As proximidades do
acantonamento eram dessas cenas dignas de filmes de guerra que a gente vê no cinema. Infantes
subindo, marinheiros americanos ajeitando tudo, cerco de militares, quadras antes, para evitar
aglomerações, ensaios de partidas nos quartéis para evitar que espiões soubessem do dia exato em
que os navios zarpariam e material, muito material sendo embarcado.
Ninguém sabia quando e que horas o comboio partiria, exceto os comandantes da
operação. O primeiro contingente havia partido em 16 de julho e já estava lutando em solo
europeu. Era hora do segundo escalão e do terceiro, no qual estavam os jornalistas.
Os correspondentes foram separados em dois navios e em pavimentos diferentes. Eles se
conheciam de pautas que já haviam coberto e do trabalho, mas não eram os melhores amigos.
Cada um deles chegou à tarde, entrou, tomou o seu posto e não pôde sair mais. Nenhum contato
com o mundo exterior lhes era permitido.
Aquela fartura de material e equipamentos impressionava. Os estadunidenses organizaram
tudo para levar o pessoal. Junto dos jornalistas, foram mais de 11 mil soldados somarem-se aos
outros quase 5.500 que já tinham ido dois meses antes deles. Foi assim, que naquele dia, os
navios General Mann e Meigs, dos Estados Unidos, zarparam levando os escalões da FEB.
Ninguém viu nada, apenas sentiram o movimento. Nenhum homem podia ficar fora dos
compartimentos. Joel, o mais empolgado, exatamente às 22h do primeiro dia começou a escrever
uma reportagem sobre a travessia. Arrancou a máquina de escrever portátil e fez anotações das
primeiras impressões. Os outros conversavam com os colegas de cabine, militares com quem
tentavam fazer amizade.
Cada compartimento era composto por centenas de beliches em que se acomodavam os
pracinhas. Joel, Egydio e Raul deram boa sorte de ficar com oficiais e tinham uma vida mais
confortável, se é que dá para descrever como confortável aquela situação. Rubem ficou com os
soldados. Talvez punição ou talvez porque o jornal dele era menor em relação aos dos outros
jornalistas. O fato é que as instalações dos outros três colegas de profissão eram melhores e não
um amontoado de beliches em um compartimento qualquer.
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Todos receberam 50 quilos de sacos A, B e C. O “A” era para ficar com a pessoa, tinha
seus pertences e o fardamento. Os outros dois eram reservas e deveriam ficar no porão de
transporte. Por engano, Joel pegou o saco errado e teve que contar com a solidariedade dos
colegas de cabine para fazer a barba, pois, estava sem o aparelho de barbear, que havia ficado no
saco “A”, enviado por engano para o porão. Ficou com o saco reserva.
A viagem duraria 17 dias. Eles estavam ali como jornalistas, mas com patentes de oficial,
equivalentes aos Capitães, assim, teriam que seguir regras. As regras para eles, jornalistas, além
das militares, estavam nos “Regulamentos para correspondentes acompanhando o Exército dos
Estados Unidos em Campo”8, obra que era um resumo do que os jornalistas deveriam saber. Cada
um dos repórteres brasileiros recebeu um desses regulamentos e se puseram a ler.
Regulamentos para correspondentes de guerra
Os correspondentes respondiam à lei militar da época e se capturados pelos inimigos,
deveriam ser tratados como prisioneiros de guerra, conforme a Convenção de Genebra de 1929.
Deveriam manter o “decoro” e não podiam comandar, porém, poderiam contar com alguns
direitos iguais aos dos soldados e, às vezes, até melhores, como acomodações, transporte,
atendimento médico e facilitação para o envio de mensagens, tudo pago pelo Governo.
Também, poderiam conversar com qualquer pessoa entre as tropas, desde que esses não
estivessem de serviço ou que a pergunta não tratasse de alguma informação secreta. Quem
decidia se o jornalista iria ou não para o front seria o Departamento de Guerra ou seus
autorizados. O número de correspondentes ficava a critério do Comando, porém, em alguns
casos, o Departamento poderia limitar e, quando isso acontecesse, teriam preferência aqueles com
mais experiência no tipo de cobertura a ser realizada.
O interessado preenchia documentos com seus dados pessoais e profissionais e enviava ao
Departamento. Uma vez credenciado, receberia uniforme especial com um bordado que o
diferenciava do combatente. Já, o conteúdo produzido passava pelo Escritório da Inteligência ou
pelo de Relações Públicas. O setor de censura recebia uma cópia. Após a revisão deste, o
jornalista poderia corrigir o material. Em seguida, devolvia duplicado aos dois setores
novamente, o enviava conforme a censura havia liberado.
8

Vide site: <http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/ref/FM/PDFs/FM30-26.PDF>. Acesso: 8 fev. 2018.
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A censura certificava-se de que a declaração estivesse correta, bem como as implicações
desta, se não estava fornecendo algum tipo de informação ao inimigo, se continha algum tipo de
injúria contra a moral de pessoas, forças ou aliados e se não era embaraçosa aos Estados Unidos,
seus aliados ou países neutros.
Nesse ponto, o material escrito era mais rigorosamente fiscalizado, enquanto o mediado
por rádio ou via cabos sofria análise posterior. Os jornalistas tinham que ter cuidado para não
identificar nomes de zonas de combate9 e quando anunciadas, nunca deveriam fazer menção ao
país em que se desenrolava10. Nomes de pessoas podiam ser pronunciados desde que liberados e
os de oficiais não poderiam ser divulgados, exceto, se autorizados pelo comando.
Cidades e vilas somente poderiam ser pronunciadas se fossem imprescindíveis ao
desenrolar do texto que contava a história. No caso das bases militares, nem a descrição destas
era permitida. Os movimentos de tropas, reais ou possíveis, somente poderiam ser divulgados se
tivessem saído, antes, em boletins oficiais. Qualquer plano, possível ou não, estava proibido de
ser publicado, bem como, o número de tropas ou o efeito das armas inimigas junto aos aliados. O
que fosse publicado em países neutros, também, deveria passar pela censura.
Histórias exageradas, também, estavam proibidas. Mortes coletivas deveriam ser notícia
apenas se autorizadas em comunicados oficiais e mortes individuais, apenas em casos de
exemplos de heroísmo e vinte e quatro horas após terem ocorrido, somente com autorização do
Departamento de Guerra ou seus autorizados previamente delegados com os poderes do
Departamento.
No caso das fotos, valiam os mesmos critérios já mencionados e eram reveladas em um
laboratório próprio, dentro do comando do campo. O Serviço de Inteligência acompanhava de
perto todo o processo.
Quanto ao envio de material, desde que não atrapalhasse a correspondência militar e que
já tivesse sido autorizado pela censura, estava liberado. Porém, ocorria que cada correspondente
tinha um limite estabelecido de palavras que poderia enviar periodicamente. Mesmo as cartas
pessoais eram censuradas.
O bom relacionamento com o censor garantia a manutenção dos privilégios e caso não
estivesse ocorrendo conforme o regulamento, poderia decorrer na suspensão do correspondente,

9

Estas deveriam ser informadas apenas pelos órgãos oficiais.
Exceto se divulgado por órgão oficial.

10
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caso fossem comprovados. Em se comprovando crimes contra as regras ou mau comportamento,
o correspondente poderia ser preso e levado à Corte Marcial.
Correspondentes visitantes e identificações específicas
Outra modalidade de correspondente era o “visitante”, este estava sujeito a circular por
apenas alguns locais do front e em companhia de oficiais designados. Quando não fosse possível
um oficial, deveria portar carta do setor de Inteligência que o permitisse tal deslocamento. Ele
não usaria uniforme igual ao dos correspondentes credenciados e não teria as mesmas facilidades
para envio de material jornalístico.
Em abril de 1942, com o objetivo de facilitar a identificação dos correspondentes
credenciados, o governo estadunidense inseriu na vestimenta dos comunicadores, um bracelete de
tecido verde com uma grande letra “C” na cor branca para ser usado no braço esquerdo. Os
fotógrafos deveriam ter esse mesmo adereço, porém, com a letra “P” ao invés de “C”, também na
cor branca.
No navio
Após lido o regulamento, o que faziam com rapidez, cada dia passado no navio era um
suplício. Joel parecia saído de algum filme de trapalhadas no exército. Misturava peças de
fardamento e, se fosse militar, com toda certeza seria punido. Junto dele havia soldados que antes
eram civis e foram treinados para a guerra e os de carreira. Todos tentavam ensinar o
“recruta/Capitão” sobre a vida na caserna. Para passar o tempo, os jornalistas conversavam com o
pessoal. Se ocorresse um torpedeamento ou ataque ao comboio, cada um sabia para qual bote se
dirigir e quem seriam seus companheiros na embarcação. Quase que diariamente havia
simulações de evacuação da embarcação e todos tinham que participar, inclusive os jornalistas.
Para Joel, viajando junto com os oficiais, tinha o café da manhã às 7h e uma janta às 17h.
O desjejum tinha ovos, bacon, presunto grosso e queijo, muito pão, laranjada, café e creme de
leite, além de manteiga.
No navio de Rubem era a mesma rotina. Porém, quem trabalhava no navio comia três
vezes ao dia e quem não estivesse escalado comia duas. A bóia era às 9h e às 16h. Havia soldados
jogando baralho, conversando, com roupa e sem roupa, saídos de todas as partes do país. Fumar,
só no banheiro ou no convés, quando autorizado subir. Por quê? Porque se alguém jogasse bituca,
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palito ou qualquer outra sujeira no mar, o inimigo poderia encontrar, seguiria o comboio e
mandaria bomba em todo mundo. Ninguém queria isso, por esse motivo, quem acendesse um
cigarro, no camarote, seria logo repreendido.
Todo dia, às 10h, vinha um oficial checar se o pessoal estava se comportando e mantendo
tudo limpo e arrumado. Rubem afirmava que havia muita limpeza. Os brasileiros deixaram boa
impressão. “O comandante americano, tenente-coronel McNair, declarou que tem transportado
muita tropa nesta guerra e, até agora, não transportou nenhuma tão limpa e disciplinada como a
nossa”, anotou o correspondente. Se falou para agradar ou porque era verdade, não dá para saber.
O camarote de Joel tinha 18 ocupantes. Já Rubem, estava no meio de centenas de
soldados, mais de 370. Todos entraram no rodízio de limpeza do espaço, de modo que os mais
novos limpavam primeiro. À noite, não se podia subir ao convés, mas um dia, após 10 noites,
Rubem conseguiu autorização para aproveitar a imensidão azul escura que o céu formava com o
mar.
Com o passar dos dias, o cheiro não era dos melhores, em uma mistura de hormônios,
suor, urina e esses cheiros que o corpo humano produz. Quando o relógio marcava 22h, era o
toque de recolher, ninguém deveria estar fora da cama.
Antes disso, quando escurecia lá fora, luzes vermelhas eram ligadas para sinalizar os
caminhos para os compartimentos. O pessoal ia tomando banho conforme podia. Nos banheiros,
havia chuveiros de água salgada e só um de água doce. Quando saiam do banheiro, que era
coletivo, os correspondentes tinham que achar o seu lugar, novamente, entre os beliches. Se
quisessem subir para o convés, teriam que estar com o salva-vidas preso no pescoço. Aliás, se
quisessem se movimentar pelo navio não deveriam tirar este colete.
Rubem estava no terceiro compartimento, que começava em 300. Abaixo dele ainda havia
mais dois. Enquanto isso, para Joel estava mais tranquilo, entre os oficiais. Raul e Egydio,
também, estavam bem, na companhia de oficiais e com mais 18 pessoas em seus compartimentos.
O ar entrava por um cano, ventiladores e exaustores auxiliavam na circulação de ar. Para
passar o tempo, havia jogos de dama, xadrez, baralho e música. Um violão podia aparecer e a
coisa ficava animada. Autores falam de sambas e outros de música em guarani tocada pelo
pessoal do Mato Grosso do Sul11, na época ainda Mato Grosso. Dava para lembrar-se de casa.

11

Estado com grande população de paraguaios e descendentes, bem como de indígenas, da etnia Guarani. Ainda
hoje, é assim.
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Um mostrava fotos para o outro. Valiam fotos da família, da cidade ou do próprio soldado em
roupas chiques.
Quando o navio passou pela Linha do Equador, fizeram os batismos dos soldados e algum
gaiato fantasiado de Netuno surgiu com diplomas que o soldado podia comprar por algumas
moedas. Tinha gente mais endinheirada com suas máquinas tirando fotos e outros que só queriam
sair no retrato ou mesmo, na filmagem, para aparecer sabe-se lá aonde.
Rubem desconfiava que nem filmes algumas máquinas tinham, porque se fossem filmar e
fotografar todo mundo que pedia, nem espaço para armazenar as imagens haveria. A guerra,
ainda, era algo teórico naqueles dias e o pracinha ia como quem vai para mais um dia de trabalho,
sem a noção exata do que lhes esperaria nos meses seguintes. Alguns nem voltariam ou voltariam
mutilados física e mentalmente.
Uma manhã, por volta das 10h, um submarino pareceu ter se aproximado dos navios de
transporte e de suas escoltas, que, na dúvida, ficaram atentas se havia ou não ameaça. Nada muito
sério e a maioria nem percebeu. Rubem, acostumado a andar de navio no Brasil, sentiu quando o
navio fez movimentos de esquiva.
Quando passaram Gibraltar, entre a África e a Europa, houve mais tranquilidade. O
correspondente Rubem saiu para ver Tânger, depois Ceuta, na África. Viu, ao longe, as luzes da
cidade depois de tantos dias sem ver cidade nenhuma.
Até aquela altura, somente um pequeno grupo de oficiais sabia o destino da tropa.
Falavam que seria para a África, talvez, alguma outra parte da Europa ou mesmo o Pacífico, mas
eram apostas, ninguém tinha certeza. Depois de Gibraltar, a notícia corria de boca em boca:
Nápoles, Itália. A BBC irradiou que os brasileiros estavam chegando e lhes deu as boas-vindas.
A chegada
Uma chuva fina a partir de Capri, antes de Nápoles, recepcionou os brasileiros. O porto
napolitano estava semidestruído, cheio de entulhos e carcaças de naves militares. Parte da
Marinha italiana, em desapoio ao Governo de Mussolini, explodiu os próprios barcos e o restante
do trabalho foi completado por um grande bombardeio Aliado. Havia navios estragados
encostados para conserto das forças ocupantes quando fosse possível.
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Ao mesmo tempo os feridos mais graves que precisavam de tratamento em hospitais
especializados nos Estados Unidos, Inglaterra e mesmo no Brasil eram trazidos por ambulâncias.
Quando o pessoal descia, outros subiam para a viagem de volta.
A cena era a pior possível. Civis pediam comida e adolescentes, chamados de scugnizzi,
cercavam os soldados. Ofereciam serviços de guia, de diversão pela cidade e sabiam onde
encontrar prostitutas. Aos soldados era pedido que evitassem contato com qualquer civil.
Indiferentes, os meninos tentavam trocar o pouco que tinham por mercadorias aliadas.
Não se podia comer comida de civil, só em restaurantes do Exército e havia os de oficiais
e os de soldados rasos. Rubem tinha fome, pediu um sanduíche e o atendente o informou que não
seria possível, afinal, aquele não era um restaurante de soldados e sim, de civis. Inflação e preços
nas alturas. Os piás12 napolitanos montavam pequenas gangues e se a pessoa não ficasse esperta,
perdia os cigarros, item bem cobiçado para ser trocado no mercado ilegal. Meses antes, aqueles
guris foram responsáveis por uma guerrilha que tirou Nápoles dos nazistas e a deixou pronta para
receber os Aliados.
Agora os correspondentes tinham que se virar por conta própria para chegar onde lutavam
os brasileiros, no norte do país. Rubem embarcou junto aos soldados para Livorno. O meio de
transporte era uma LCI (Landing Craf Infantary), barcos menores de desembarque vistos na
invasão da Normandia meses antes. Americanos eram os pilotos e não demorou para o pracinha
conversar por gestos com o chofer. Rubem observava tudo e tomava notas. Eram 66 barcos em
uma viagem que duraria 36 horas. Rubem conversava com os homens ao seu lado porque a
viagem era longa.
No outro extremo, Joel não estava mais com os oficiais. Desceu do barco, viu as mesmas
cenas que Rubem e, agora, precisava chegar a Pistóia, onde estava o Quartel General (QG)
Avançado. Para isso, necessitava de carona, não tinha conseguido embarque nas LCIs porque a
autorização dele era diferente de Rubem, só podia ir por terra. Para se movimentar, o
correspondente precisava desse documento de autorização. O problema é que Joel não conhecia
ninguém. Os outros foram na frente com os barcos, mas ele, como estava em um camarote e não
nos compartimentos, ficou para trás.

12

Gíria paranaense que se refere a meninos.
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O plano que bolou era ir até Roma e de lá, para Pistóia. Não precisou. Ficou dois dias em
Nápoles até achar alguém que pudesse levá-lo. O pessoal do Banco do Brasil, que tinha ido
buscar correspondência em Nápoles, apareceu e lhe deu carona. Agora estava a caminho do front.

Em Pistóia
Rubem chegou primeiro com os outros colegas, Raul e Squeff, que também tinham
embarcado em lanchas e que haviam feito a travessia do Brasil para a Itália em camarotes.
Chegaram e foram instalados no Quartel General – QG de Pistóia. O inglês, Francis Hallawell
(apelidado de Chico da BBC, em referência à emissora a qual representava), Frank Norall e Alan
Fisher da Coordenação de Assuntos Interamericanos e Henry Bagley (Associated Press) já
moravam ali havia algum tempo cobrindo o front brasileiro. Dividiam um quarto ao lado dos
brasileiros. O DIP tinha instalado Horácio Coelho e Fernando Stamato em outro espaço, não
estavam ali, junto aos demais correspondentes.
Depois de uma cansativa viagem de 36 horas, Raul estava exausto e foi direto para a
cama. Ele era o mais velho do grupo, tinha passado dos 50 anos de idade. Já Rubem, um viciado
em mapas, ficou a examinar onde estavam e as linhas de defesa e ataque brasileiras.
Ao mesmo tempo, Squeff começou uma reportagem batendo na máquina de escrever
vagarosamente. No sótão do pequeno sobrado, funcionava o espaço para um escritório de
trabalho, porém, o teto estava meio avariado por conta de bombardeios anteriores e, lá em cima,
ninguém subia à noite por conta do frio que fazia, por causa do vento que se infiltrava pelos
buracos.
De repente, a porta do sobrado abriu-se e uma figura humana a cruzou. Era Joel Silveira,
o último a chegar. Cumprimentou os colegas e foi se ambientando. Ninguém parou o que estava
fazendo para recebê-lo. Aos poucos, é que foram conversando e perguntando da viagem,
trocando impressões e mostrando o lugar. Do outro lado da parede, uma animada conversa em
inglês era possível de ser ouvida onde estavam os estadunidenses e Francis. Depois do toque de
recolher, às 22h, todos deviam fazer silêncio e dormir, inclusive os jornalistas. O calendário
apontava 11 de outubro de 1944.
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No dia seguinte e por todos os dias que se seguiriam, enquanto estivessem na retaguarda,
comeriam e comeriam muito bem. O café da manhã tinha pães, geléias, ovos mexidos, salsichas,
bacon, leite, café, sucos, etc. As outras refeições, como almoço e janta podiam ser “feijão branco
com batatas, purê de batatas, fritadas de ovos com presunto, bolinhos de carne, vagens, pão
branco acompanhado de uma geléia, creme de amendoim ou manteigas, sobremesa de frutas em
calda e café com leite13”. Os pratos salgados podiam conter ainda “milho verde cozido, ervilhas,
macarrão, ensopados de carne, beterrabas, nabos ou cenouras em pedaços, queijo amarelo,
espinafre, etc14”. Somavam-se a isso tudo as carnes e frutas enlatadas e bem raramente in natura.
Para os combatentes e também na retaguarda, havia arroz, feijão, farinha e erva mate para o
chimarrão.
Para o correspondente não faltava comida. Tanto que Egydio Squeff chegou a dizer:
-Esta guerra está me engordando!
Enquanto não era permitido visitar o front, os jornalistas colhiam informações com
oficiais e com soldados que voltavam da linha de frente. Podiam dar um pulo no Quartel General
Avançado de Porreta Terme (36 km de Pistóia), onde podiam dormir se quisessem. A primeira
visita só foi permitida em 30 de outubro, ou seja, 19 dias após eles terem se instalado.
Joel Silveira contou que eles foram recebidos como intrusos quando chegaram ao Quartel
General Avançado de Porreta Terme, que os líderes se esquivavam deles e evitavam fornecer
qualquer informação. Quando eram obrigados, o faziam de forma “reticente”, “como quem não
quer puxar conversa”. Esse tipo de comportamento é atribuído, por Silveira, ao fato dos veículos
de comunicação que eles representavam serem contrários aos procedimentos do DIP e do
governo brasileiro. Mesmo assim, o DIP foi obrigado a ceder e deixá-los acompanhar à FEB,
porém, não teriam vida fácil.

13

Os trechos anteriores são constatações de entre aspas do ex-combatente Ubirajara Dolácio Mendes, que

escreveu “Soldado com fome não briga”, na coletânea “Depoimentos de Oficiais da Reserva sobre a FEB”, em 1950,
apenas cinco anos após o final da guerra. Em 2016, Dennison de Oliveira , doutor da Universidade Federal do Paraná
analisou a alimentação da FEB e apresentou dados que mostraram comida tipicamente brasileira mais a americana
sendo distribuída aos soldados. Ao final, perguntou se não teria sido o combatente brasileiro o melhor alimentado da
Europa e se esse fato não explicaria a extrema generosidade tupiniquim em compartilhar e doar gêneros alimentícios
à famélica população civil italiana que sentia falta de tudo na mesa.
14

Op.cit.
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Essa censura velada, quanto a prestar ou deixar de prestar informações só foi vencida,
segundo Joel, após o Comando perceber que eles não estavam ali para falar de política e sim, para
cobrir a atuação dos soldados da FEB, tanto que no começo de janeiro de 1945, as inimizades
haviam sido amenizadas após um encontro dos correspondentes com o chefe geral da FEB,
General Mascarenhas de Moraes, em que comeram e beberam juntos. “Daquele dia em diante, o
general Mascarenhas passou a nos tratar como amigos e, muitas vezes, ele próprio quem nos
convocava para falar das coisas que devíamos saber”, explica Joel Silveira.
Rubem Braga é mais crítico e afirma que os correspondentes brasileiros não tinham as
mesmas facilidades de informações e de transporte que eram dadas aos jornalistas dos outros
países, que a metodologia de censura do DIP e do Exército dificultava o envio de notícias.
Mesmo assim, Braga concluiu que podia ser pior, pois, na visão dele, havia uma “estupidez
mesquinha dos feitores da imprensa sob o Estado Novo”. Essa visão de Braga se explica: o
jornalista foi um dos perseguidos pelo Estado Novo por quase uma década! Por isso, tinha toda a
desconfiança com os representantes do Estado de um modo geral.
Ao contrário de Joel Silveira e Egydio Squeff, Rubem Braga não podia se dar ao luxo de
enviar a quantia de texto que bem entendesse e estava restrito aos envios via aérea. Daí a
metodologia em escrever textos mais detalhados, verdadeiras crônicas de combate e da vida
cotidiana do homem simples que deixou a própria casa para lutar em uma guerra em outro
continente. É o que em Jornalismo se denomina como “pautas frias”, escritos atemporais que, até
hoje, informam, emocionam e servem como registros históricos, resguardadas as devidas
contextualizações.
O grupo de jornalistas ficou baseado em Pistóia, o Quartel General recuado, porém,
diariamente, após o tempo de adaptação, sempre que possível, tinham autorização para embarcar
em um jipe e subir para o front, para a linha de frente. O mesmo faziam os correspondentes
estrangeiros credenciados junto às tropas brasileiras, tais como Francis Hallawell, Frank Norall,
Henry Bagley e Allan Fisher.
Norall e Fisher já estavam na Itália, haviam chegado primeiro e estavam presentes quando
o primeiro tiro da FEB foi disparado pelo soldado José Maria Torres, de Viçosa/MG. Estava
escrito na bomba: “A cobra está fumando”. As fotos da primeira parte da campanha são de
Fisher, que também estava com Norall quando Massarosa, a primeira cidade italiana libertada
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pela FEB foi tomada. Assinalaram quando o sargento Plínio Gonçalves (RJ) e os soldados José
Marques Neto (MG) e Helber Gonçalves (MA) entraram na referida cidadela.
A clássica foto de brasileiros em cima de um tanque de guerra, com homens, mulheres e
crianças subindo no carro de combate em Camaiore é de Alan Fisher. Aliás, as fotos mais
clássicas da FEB são dele, de Horácio Gusmão Coelho e de Thassilo Mitke, enviado em março
do ano seguinte, em 1945.
Frank Norall15 destacava a capacidade de aprendizado rápido dos brasileiros e legitimou o
discurso com as palavras do 1º Tenente Charles Lynch, que afirmou ter ensinado tiro com
morteiros estadunidenses uma vez aos brasileiros e que, no terceiro tiro, eles já não erravam mais
o alvo. O mesmo dizia o 1º Tenente William Higgins sobre tiros de bazuca.
Nesse meio tempo em que os correspondentes se adaptavam, os brasileiros vinham
lutando desde 15 de setembro e libertando dezenas de vilarejos e pequenas cidades. Massarosa,
Monte Comunale, Il Monte, Gillardona, Il Vecoli, Chiesa Santa Lucia, Stiava, Camaiore, M.
Valimone, A. Acuto, Monte Prana, Stazzema, Fornoli, Pescaglia, Borgo Mozano, Lama di
Sotto16, Coreglia Antelminelli, Fornaci, Chivizano, Bolognana, Gallicano, Fabricche, Cardoso,
Barga, Sommocolonia17, Monte Faeto, Lama di Sopra, Pradiscello, Pian de los Rios, Collo, San
Quirico foram alguns dos embates da FEB até o final de outubro daquele 1944.
Para a primeira visita ao front, Rubem Braga, Sylvio Fonseca18 e Egydio Squeff estavam
juntos e tendo como destino a cidade de Barga, onde se esperava que houvesse uma grande
vitória. No caminho, viram soldados brasileiros puxando conversa com moças italianas e um
deles com uma criança no colo acompanhando a mãe e o outro filhinho dela. Saíram com o jipe e
tiveram pouso em Tarquinia, no dia 30 de outubro de 1944.
Rubem sabia que na zona rural da cidade estavam os pilotos da Força Aérea Brasileira e
foi dar uma volta por lá. Encontrou três deles e, juntos, foram tomar vinho. O piloto o convidou

15

Ao final da guerra, Norall se vangloriou de ser o único jornalista que esteve com a FEB do começo ao fim da
Campanha. Nos textos dele, havia um cuidado em sempre colocar a FEB como uma coirmã da 10ª Divisão de
Montanha dos Estados Unidos, uma política de boa vizinhança. Inclusive, em Montese, ele escreveu que os
brasileiros foram fundamentais ao proteger o flanco dos estadunidenses ao tomar a cidade.
16
Primeiro revés da FEB.
17
Local que foi retomado pelos alemães em um contra-ataque e uma dura derrota para quem só vinha vencendo.
Provocou discussões no comando da FEB. Anos depois e ainda hoje, a derrota é discutida como sendo culpa do
comando de não ter se precavido contra tropas reservas do inimigo e, tendo assim, deixado os soldados expostos.
18
Enviado especial.
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para dormir no acampamento deles e, depois disso, pegaram carona em um caminhão do
Exército. Squeff e Sylvio dormiram na casa de uma família italiana.
De manhã, Rubem conheceu rapidamente o acampamento dos aviadores e, servindo-se da
carona de um jipe foi até a rodovia, onde pegou carona com um caminhão rumo à Barga.
Encontraria os colegas na cidade. Porém, houve um desencontro e somente Rubem, Sylvio e
Squeff subiram até o Posto de Observação junto com o general Zenóbio da Costa, Comandante
da Infantaria, para acompanhar a batalha.
O ponto que seria conquistado pelos homens estava na altura 1.07019 e os soldados
estavam na cota 906 com êxito. Do céu, caiu uma chuva torrencial e, depois, veio uma cerração
que ajudou aos brasileiros subirem. Joel e os outros correspondentes ficaram para trás, não viram
a manobra.
Os alemães, então, perceberam os brasileiros nas escarpas, começou o combate e a chuva
engrossou com granizo. Com artilharia inglesa e infantaria brasileira, os homens tomaram o
ponto assinalado da operação. Os jornalistas registraram o fato, porém, de madrugada, os alemães
contra-atacaram e fizeram os brasileiros abandonarem os pontos recém tomados. A censura bateu
em cheio em cima do trio que tinha acompanhado os eventos da tarde. Não era para falar de tudo
que viram, só da primeira parte em que a FEB foi bem.
Depois da derrota nas primeiras horas do dia 31 de outubro de 1944, as tropas brasileiras
foram substituídas e mandadas para Porreta Terme, setor que lutariam até o final da campanha.
Eram tropas do 6º Regimento de Infantaria que vinham lutando desde a metade de setembro.
Para os correspondentes a situação piorou e eles foram proibidos de ir ao front, proibição
que duraria até janeiro20 de 1945 e que seria quebrada com a tentativa da censura de direcionar os
jornalistas apenas para frentes já tomadas, impedindo que eles vissem a batalha no ardor da luta
dos homens. Depois, essa proibição foi afrouxada porque havia oficiais que não viam problemas
na presença dos repórteres.
Joel estava em Livorno nesses dias da transferência e conversava com oficiais aliados em
busca de informações. Rubem voltou do front e foi para Livorno se recompor. Ali, achou pouso e
descanso. Uma noite tranquila, até que começaram tiros e mais tiros da bateria antiaérea. O que
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Uma elevação assinalada com esse nome. O mesmo se dá na linha seguinte, a cota 906, que era outra elevação
assinalada nas cartas topográficas da região.
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Isto no papel, porque, na prática, dependia muito mais dos contatos e das caronas do que de uma autorização
oficial.
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parecia ser um avião alemão, coisa rara naqueles dias, se aproximara da cidade e teve que voltar,
mas até isso ocorrer, a noite se iluminou e mereceu uma crônica de Braga que, depois de deixar o
bar, foi descansar. Era o dia 02 de novembro de 1944.
No dia seguinte, 03 de novembro de 1944, Rubem foi para o campo, mais uma vez, para
ver se conseguia novidades. Os outros voltaram para Pistóia. No caminho, viu um vilarejo sem
nenhuma casa e comparou a cena a “ventres rasgados de mulher”. Passou por bosques e
castanheiras. Não saíam novas crônicas porque os jornalistas estavam proibidos de pisar nos
campos de batalha.
Nesse meio tempo, a FEB ajustou sua frente21 de combate, já se preparando para o
inverno que se aproximava. Porreta era a chave desse dispositivo que chamavam de “Vale do
Reno”. Marano, Africo-Vólpora, Torre di Nerone, Borgo Capanne, Bombiana, Silla,
Granaglione, Suviana, Boscaccio, Il Sasso e Monte Cavalloro foram partes dessa frente em que a
FEB estava instalada e muitos desses lugarejos seriam as casas dos Pracinhas até o ano seguinte,
hora defendendo de investidas dos tedescos22, hora expulsando-os e tomando para os Aliados
aqueles pedaços de terra. O ajuste do dispositivo se deu entre 1º de novembro e 17 daquele
mesmo mês.
Isso porque, no dia 18, foi dada a missão da FEB de cuidar da parte que ia da rodovia 64
até o Rio Marano. Era uma frente ampla para uma tropa não tão numerosa, mas os brasileiros
deram conta, mesmo sob constante estado de tensão de ter a frente infiltrada por tropas alemãs,
que tentaram golpes de mão sem sucesso nas noites de 17 e 18 de novembro em Il Sasso, Africo,
Monte Cavalloro e Cota 670. Foram contidos por fogo de artilharia e, também, pelo de infantaria.
Fato este que os jornalistas nem sequer mencionaram, não podiam.
Na retaguarda, Raul Brandão participava de uma missa de ação de graças na Catedral de
Pisa, um dos locais perto do front brasileiro que eram mais visitados pelos pracinhas. Vinha com
o coração apertado porque dias antes passara por uma vila na qual os febianos haviam expulsado
os alemães e, ali, vira uma cena de horror. Soldados alemães haviam metralhado oito jovens
mulheres e quatro homens, sabe-se lá por qual razão. Na maioria das vezes, nem era preciso um
motivo. Na pressa, enterraram os corpos superficialmente e coube ao Pelotão de Sepultamento da
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Os alemães sabiam da chegada dos brasileiros, tanto por seus informantes, quanto porque podiam ver a tropa se
deslocando em caminhões. Relatos do 1049° Regimento de Infantaria da 232ª Divisão de Infantaria estão disponíveis
em Boucsein (2002, p. 130).
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Sinônimo de alemão em idioma italiano.
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FEB desenterrar e dar uma sepultura decente para aquelas 12 pessoas. O problema foi que o
macabro “espetáculo” atraiu a atenção dos moradores da região e 200 deles se acotovelavam em
silêncio para assistir o trabalho dos soldados. Saiu de lá para Pisa.
Já, na missa em Pisa, os trabalhos começaram às 10h40. O hino brasileiro foi executado e
o silêncio da cerimônia foi rompido por soluços de saudade de casa em forma de choro.
Mascarenhas de Moraes foi homenageado recebendo o certificado do bisavô, João Batista
Figueiredo, que, décadas antes, havia se formado em Medicina na faculdade da cidade.
Momentos depois, foi realizado o batismo de Alberto Pio Antônio, filho de Rafaele
Bertolini e Elza Pedrini, ambos moradores de Fornaci. O bebê teve como padrinho o 1º Tenente
Médico Antônio Chagas Bicalho, que o ajudou a vir ao mundo no dia da batalha por aquela
cidade. Depois da missa, Raul voltou para Porreta Terme e passou por Fornaci e Barga23, locais
que descreveu em uma crônica como palcos de vitórias brasileiras.
O general Mascarenhas o convidou para seguir rumo ao front com a equipe de assessoria
composta por Fernando Stamato, Horácio Gusmão Coelho e Sinéias Armando24. No dia 20,
estava em Porreta após breve passagem por Ponte Mariano. O local em que seriam instalados
tinha gente e eles tiveram que convencer os moradores que não haveria incômodo com a
permanência do quarteto. Nessa época, Raul se desgarrou do grupo de Pistóia e ficou com o
pessoal da assessoria do DIP. Mais tarde, reclamaria muito das instalações.
Por esses dias, Joel Silveira saiu com Squeff para acompanhar uma tarde em uma bateria
de artilharia da FEB. Dirigia o jipe o cabo Mário Pinto Nogueira. Na volta do objetivo, após
terem passado uma tarde conhecendo o funcionamento de uma bateria de artilharia, precisavam
atravessar uma ponte que constantemente era bombardeada pelos alemães. Estavam a quatro ou
cinco quilômetros dos tedescos e os morteiros começaram a cair exatamente como os haviam
alertado. O cabo não pensou e, com um brado, acelerou e gritou:
-Deus é grande!
Passaram todos assustados ao que Squeff apenas resmungou baixinho:
-É, a cana é dura!
Voltaram para o abrigo dos correspondentes e no caminho foram tomando grappa,
aguardente feita de bagaço de uva.
23

Como dito anteriormente, não foi bem uma vitória. Os brasileiros tomaram o local e tiveram que recuar por conta
de um contra-ataque.
24
Era um militar que ajudava com filmagens quando preciso.
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A próxima notícia nos jornais só sairia no Brasil na semana do primeiro ataque à Monte
Castelo, em 24 de novembro de 1944.
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CAPÍTULO III
MONTE CASTELO E O INVERNO
Monte Castello (24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945)
Próximo ao vilarejo de Abetaia, para ser mais exato bem na frente dele, onde a rodovia 64
faz uma curva para Gaggio Montano, como quem vai ou volta de Bolonha25 pela estrada estatal
“Porretana 64”, está uma série de montanhas formada nas maiores altitudes pelos montes Della
Torracia, Belvedere e Monte Castelo26. Se libertada das mãos dos alemães liberaria uma das vias
para Bolonha, até então, nas mãos dos tedescos e distante pouco mais de 60 km dali.
Parecia uma batalha em que a FEB teria sucesso, porém, não foi bem isso. No dia 24 de
novembro, tropas brasileiras foram chamadas para auxiliar a Task Force 45, americana, no
primeiro ataque à Monte Castelo. De Porreta Terme a Monte Castelo nem chegava a 8 km de
distância. A Task Force teve apoio também da 92ª Infantaria, tropa negra dos Estados Unidos e
de partigianis27. Eram comandados pelo general Paul Rutledge que preparava um ataque maior no
dia 25. Os alemães28 não se entregaram e repeliram a tentativa. Mesmo assim, no dia 25 as tropas
combinadas atacaram de novo e, mais uma vez, foram repelidas. Monte Castelo tem 900m de
altitude.
Passaram-se cinco dias desde a primeira tentativa frustrada e, no dia 29 de novembro, às
7h, sem cobertura aérea e sem os carros de combate, inutilizados por conta da lama do terreno, o
Comando Aliado ordenou que os brasileiros, somente eles dessa vez, tentassem tomar o Monte
Castelo. Deveria comandá-los o general Zenóbio da Costa.
Na madrugada, a Task Force 45 perdeu o pouco de terreno que tinha conseguido entre 24
e 25 de novembro, deixando a missão de enfrentar o combate apenas aos brasileiros. A artilharia
brasileira conseguiu fazer uma boa barragem de fogo e os pracinhas avançaram, com homens do
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Bolonha só seria liberada de mãos fascistas e nazistas em 21 de abril de 1945. A cidade era um importante foco da
Resistência Partigiani e chegou a ter milhares de combatentes pela liberdade. Poloneses, estadunidenses e ingleses
ajudaram na batalha final pela cidade.
26
Optei pela grafia do local em língua portuguesa: Monte Castelo. Em italiano é “Monte Castello”.
27
Guerrilheiros italianos da Resistência.
28

Tropas alemãs que estavam no Castelo: II/RI 1043°, da 232ª Divisão do XIV Exército Alemão. Eles chamavam
Monte Castelo de “Ponto 101/19”.
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1º, do 6º e do 11º Batalhões da FEB chegando próximos ao objetivo, porém, a coisa desandou e,
às 12h, a artilharia inimiga mandou nada menos que 6.400 tiros nos brasileiros, com um contraataque na região de Abetaia. As baixas da FEB entre mortos e feridos chegaram a 190 pessoas29.
Os alemães quase não perderam combatentes, afinal, estavam se defendendo e quem
defende tem vantagem, já que conheciam o terreno. Prepararam-se melhor para receber o inimigo
(o fator surpresa inexistiu), puderam prever ações e, no caso de Monte Castelo, conseguiam
enxergar quilômetros do vale e das posições dos atacantes. Foram três mortos e nove feridos
entre os tedescos30. Para completar, os estadunidenses que lutavam no Monte Belvedere não
tiveram melhor sorte e deixaram o flanco brasileiro exposto. Foram vários tiros vindos de Monte
Castelo e de Monte Belvedere contra as tropas nacionais. Não havia o que fazer: a ordem foi
recuar.
O então tenente Heinrich Boucsein31, da 232ª Divisão de Infantaria Alemã, atribuiu a
vitória do lado dele à chuva que caiu, ao fato dos brasileiros terem marchado 17 km durante a
noite antes do ataque, aos fracassos dos estadunidenses nos montes laterais na operação e claro,
exaltou ao extremo os homens dele, dizendo que soldados da 7ª Companhia do 1.043° Regimento
de Infantaria, comandados por um suboficial, tinham sido páreos para os brasileiros. A estratégia,
segundo ele, era obrigar o inimigo a atacar somente com infantaria, sem apoio de carros de
combate. Deu certo.
No livro de Boucsein (2002), o ex-combatente alemão publicou somente o que lhe era
favorável, tanto que quando os homens dele perdiam, ele falava em combates de pequeno vulto e,
no livro todo, tenta mostrar os tedescos como vítimas dos Aliados e de guerrilheiros, como
pessoas super queridas pelos italianos32 e como defensores da população.
Na visão de Boucsen, os germânicos sempre pagavam por qualquer serviço prestado33.
Seus homens eram muito bons e caso houvesse erros (aparentemente na opinião dele não havia)
eram culpa dos líderes da nação, afinal, eles estavam apenas cumprindo ordens.
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Esse parágrafo baseia-se nas informações do “Dicionário das Batalhas Brasileiras” (1995, p. 366-67).
Mesmo assim, o Comando alemão tirou de linha os homens do 1.043 R.I e os substitui pelos soldados do 1.044 R.I
e pelo 232º Regimento de Fuzileiros, o que denota que mais gente deve ter ficado em más condições na unidade
defensora, a ponto de terem que substituir os soldados, no mínimo, por cansaço.
31
Boucsein (2002).
32
Povo retratado como vítima dos comunistas guerrilheiros.
33
O autor nem comenta sobre os campos de trabalho forçado para italianos ou mesmo os massacres de civis. Caso o
leitor deste texto queira maiores esclarecimentos a respeito do tema, procure nesse link alemão:
<http://migre.me/wtlvE>. Acesso: 8 fev. 2018. Pode procurar ainda por “Armário da Vergonha” ou em espanhol
30
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Lendo34 o livro todo, analisando de maneira crítica, pode-se dizer que foi bem escrito e
que muitos dos sentimentos de nacionalismo daquele jovem tenente da década de 40 ainda
estavam presentes na obra mesmo seis décadas depois. É um livro para homenagear aqueles
soldados que serviram com ele.
Na obra de Boucesein (2002), mesmo quando os homens dele perderam Monte Castelo
em fevereiro de 1945 e depois tomaram uma surra dos brasileiros em Montese, ele se refiria às
batalhas apenas como pequenas refregas35. Perder, o autor só admitiu algumas vezes e para os
estadunidenses, de quem, também, lembra quando deu coças em algumas ocasiões, como em
Corona ou mesmo Monte Belvedere.
Mesmo com a visão distorcida relatada anteriormente, o fato é que naquele 29 de
novembro de 1944 os homens da FEB foram postos para correr, para recuar para as posições
iniciais. Os jornalistas sabiam o que se passava, estavam cientes da operação e ficaram muito
incomodados das coisas como aconteceram.
Raul Brandão acompanhara os desfechos de 24 e 25 e voltou, apenas no dia 27, para
Porreta. Quando chegou, Raul estava imundo de barro, o que mostra que a coisa deve ter sido
complicada desde o começo. Tanto que no dia 28, na crônica que escreveu, comparou a guerra ao
boxe, no qual nem sempre o oponente que parece mais fraco é de fato quem perderá a luta.
Talvez, uma comparação sobre a luta dos pracinhas e dos alemães que, mesmo em menor
número, venceram.
Já no ataque do dia 29, Raul atribuiu a culpa da derrota à perda do fator surpresa por conta
dos erros da madruga, em que os americanos deram a entender o que se daria no dia seguinte.
Além disso, o jornalista falou em espiões infiltrados entre as tropas brasileiras, vestidos de civis
italianos. Teoria da conspiração? Impressões pessoais? Leitura do momento? Senso comum? Ele
e todos os demais correspondentes, com exceção de Rubem Braga, preferiram ficar em Porreta
Terme para transmitir as notícias em primeira mão ao Brasil assim que o Monte caísse.

“Armario de laverguenza” para saber dos arquivos que o governo italiano tornou públicos sobre as violações de civis
durante a ocupação alemã.
34
Claro que eu falo baseando-me nas influências que aprendi sobre os soldados alemães e olhe que das vezes que
conversei com italianos que conviveram com eles, estes não deixaram saudade.
35
Não que as batalhas vencidas pelos brasileiros tivessem sido grandiosas e nem que elas mudaram o rumo da
guerra, mas o ex-tenente podia ter sido um pouquinho mais humilde e reconhecido que perdeu para os pracinhas e
para os yankes, o que não seria vergonha, assim como nós perdemos para eles em batalhas também. Tudo bem que
quando nos encontramos vencemos na maioria, mas fica o dito pelo não dito.
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Rubem Braga saiu para Monte Castelo no dia 25 de novembro. Pegou carona e foi de jipe
ver o que se daria. Encontrou um capitão sozinho sem seus homens e quis saber onde estavam os
soldados. O oficial contou que todos estavam há mais de 40 dias sem descanso no front e, por
isso, foram mandados para a retaguarda tomar um banho, comer alguma comida que não fossem
as rações de campanha, para então, quem sabe, retornar.
A chuva fina, intercalada com a cerração, fazia o dia cinza e ao longe se ouvia barulho de
metralhadoras. O capitão o convidou para dormir ali junto deles porque, no dia seguinte, poderia
ter alguma novidade. Não havia cobertor e nem comida para o correspondente e ele decidiu
seguir viagem para mais próximo de Monte Castelo. Quando estava para sair, entrou um oficial
de ligação americano. Ele estava bastante afobado, talvez, por conta dos desdobramentos dos
combates daquela tarde. Ele não deu muita atenção para o correspondente.
Rubem saiu e Henry Bagley36, da Associated Press, se juntou a ele. Este também estava
ali para cobrir a ofensiva. Os dois entraram em um jipe e cruzaram com um italiano que os
cumprimentou:
-Buonasera37!
-Non esta nada buona esta sera! – respondeu Bagley com um baita mau humor.
Depois, viram um ferido sendo atendido e, mais à frente, um rancho onde resolveram
jantar. Encontram Allan Fischer que os ajudou a encontrar pouso.
Deram um tempo nas proximidades do Castelo junto às tropas e, depois, foram
acompanhar uma coletiva de imprensa, no dia 28, na cidade de Porreta Terme. Os jornalistas
sabiam detalhes do ataque porque foram informados nessa entrevista com os comandantes,
entrevista esta em que viram mapas e o plano de ataque. Só Rubem subiu para a frente no dia 29,
pois, como não ia poder mandar os textos porque não tinha franquia telegráfica, preferiu ver, no
Posto de Observação o ataque.
Revoltado com o que viu, com a derrota brasileira e a matança sem sentido, a crônica de
Rubem virou um baita texto de mais de 20 páginas, que depois de enviadas à censura nunca
foram devolvidas e nem publicadas. A explicação é que os jornalistas tinham sido chamados para
ver uma vitória de Zenóbio com facilidades para cobertura, mas deu tudo errado.

36

No livro “Crônicas da Guerra na Itália” (1985, p.85), Rubem troca o nome de Bugley por Bucley e diz que ele é
da Reuters.
37
Boa tarde!
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Nem o tempo colaborou e quando os repórteres tentaram botar no papel as críticas que
tinham, foi melhor fingir que nunca tinham visto nada, escrevendo sobre qualquer outra coisa.
Rubem deixa isso claro no rodapé da página 56 do livro “Crônicas da Guerra na Itália”, no qual
conta que se pretendia fazer propaganda com aquele combate, já que das duas outras vezes foram
os estadunidenses quem comandavam e naquela ocasião era um brasileiro. A idéia falhou.
No dia 28, tarde da noite, Rubem seguiu de jipe para o Monte Castelo. Cruzou fileiras de
homens sujos e marchando na lama. Volta e meia, algum deles escorregava. Tudo era feito no
escuro, porque não podiam acender um farol. Alguns dos soldados, segundo Rubem, marcharam
17 km e levaram sete horas para isso. Muitos eram tropas reservas que teriam o batismo de fogo
naquele penoso dia 29.
Rubem dormiu onde deu: no chão da sala de uma casa e acordou vez ou outra para dar de
cara com soldados sujos de barro trocando impressões entre si. Levantou e foi acompanhar do
Posto de Observação, com o general Mascarenhas, Comandante da FEB. Depois do meio dia, o
comandante estava muito nervoso, fumava sem parar e demonstrava tensão. Dias antes, conta
Rubem Braga, Mascarenhas e o General Critemberger, comandante do IV Corpo de Exércitos
Aliados, haviam discutido pelo mau uso das tropas brasileiras nos ataques de 24 e 25 e agora,
com comando brasileiro, o insucesso voltava a se repetir.
Enquanto se dava o recuo, por três horas o Posto de Observação foi bombardeado pelos
inimigos e Rubem permaneceu junto à Mascarenhas, homem que sempre admirou e que o
admirava também. Mesmo no calor do bombardeio, o general, 30 anos mais velho que Rubem, se
portou bem e continuou a comandar o recuo. Rubem escreveu os relatos em cinco vias e, à luz de
velas, por toda aquela noite. A censura militar cortou um pouco, mas deixou passar. Porém, o
DIP impediu a publicação no Brasil e confiscou os originais.
O pior de tudo é que mais um ataque foi planejado sobre o Monte, o qual queriam tomar
antes que nevasse. Dessa vez, a data escolhida foi 12 de dezembro. Os outros correspondentes,
sem poder escrever das três batalhas perdidas, em 24, 25 e 29 de novembro, tiveram que achar
outros assuntos para trabalhar.
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30 de novembro de 1944 - Depois de Castelo
Bagley38 escreveu sobre o caso de pedofilia e estupro promovido pelos soldados Adão
Damasceno Paz e Luiz Bernardino de Morais, estes sentenciados à morte pelo crime. A matéria
não saiu no Brasil. Só bem depois é que seria publicada.
Raul Brandão entrevistou soldados que participaram da preparação do terreno para 29 de
novembro em Monte Castelo. Um deles contou que os alemães atiraram em um padioleiro39 e o
segundo que o acompanhava se esforçava para cavar um foxhole40 para não ser alvejado também
e que, nesse meio tempo, apareceu o Frei Alfredo41, que sem pestanejar, em meio ao fogo
inimigo, que tentava acertar o segundo padioleiro, beijou a testa do ferido e tranquilizou a dupla,
os retirando dali.
Depois, já na retaguarda, Raul encontrou o Frei e o viu administrar a extrema unção a um
alemão ferido. O homem pediu comida e água. O padre deu e, assim que teve os desejos
atendidos, o inimigo simplesmente fechou os olhos e morreu. Essas cenas marcaram o
correspondente, que disse ter visto que quando o pessoal não podia enterrar os mortos, fincavam
o fuzil no chão e deixavam para o Pelotão de Sepultamento dar o devido enterro.
Ao que parece, Raul Brandão estava impressionado com a morte que via cada vez mais
entre pessoas próximas, entre os brasileiros. Ele iniciou uma série de visitas de uma semana em
hospitais de campanha, que só encerrou em 11 de dezembro, quando foi para o Quartel General
de Cordeiro de Farias, chefe da Artilharia do Brasil. Era uma casa de família italiana que ali
morava junto dos soldados. Segundo ele, na hora da comida era proibido falar de guerra, sendo
que quem fizesse seria multado em um chopp após o final da guerra. Um refresco em meio a
tantas desgraças.
No dia 30 de novembro de 1944, Rubem Braga estava em busca da história do padioleiro
Martim Afonso dos Santos que, no dia 29, mesmo ferido nas nádegas, fez um curativo em si
mesmo e continuou a trabalhar o dia todo. Foi em um hospital onde pensava que ele estaria. Não
o encontrou, mas viu uma cena que deu origem ao texto “A menina Silvana42”, texto este que
38

Os textos de Bagley são de assessoria de imprensa. Foram escritos para engrandecer os brasileiros. Talvez, por
medo da censura, o autor não escrevia sobre os soldados como os demais.
39
É o soldado ou enfermeiro responsável por resgatar os feridos do campo de batalha.
40
Abrigo individual, literalmente, um buraco para se esconder.
41
Padre Waldemar Setaro.
42
Silvana Martinelli.
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narra a história de uma menina italiana de 10 anos atingida por estilhaços de bombas alemãs. Ela
havia sido atendida pelos brasileiros e estava internada se recuperando.
Rubem se mostrou revoltado com a guerra e abriu o coração contra tudo que vira até ali.
As humilhações e provações contra a população civil, as dores dos feridos, a falta de dignidade
dos aproveitadores (inclusive soldados Aliados), enfim, todos os problemas que a guerra traz.
Nas entrelinhas, há críticas a Vargas e à Ditadura que este comandava, em paralelos entre os
dramas italianos e brasileiros. Essa crônica passou pela censura e pôde ser publicada, porém, sem
citar Monte Castelo.
Quando o 4º Escalão chegou, no dia 07 de dezembro, Rubem foi visitá-los. Bem
instalados em Stáfoli, a vida era mais tranquila do que o acampamento em que o 1º Escalão
esteve quando desembarcou. O ruim é que era inverno e a adaptação ao frio não foi progressiva
como a dos homens que já estavam ali, foi bem mais repentina. Os brasileiros se viraram
inventando chaminés de latinhas de comida e aquecedores de galões de gasolina.
Trouxeram do Brasil barracas para dois homens, porém, na Itália, o equipamento foi
trocado por outro em que cabiam 10 pessoas. As de dois lugares eram cheias de feno e
transformadas em colchões. Todos queriam ir para o front, afinal as baixas da FEB exigiam
recompletamento e, além do mais, eles estavam curiosos querendo saber de Rubem como era esse
negócio de combate. O jornalista advertia para que não criassem expectativas, pois, era
complicado lá na frente, dizendo que pessoas morriam, que havia dor e sofrimento, que não era
um passeio.
Raul Brandão deixou sua impressão sobre as tropas brasileiras que resistiram até ali. “O
brasileiro é o homem que ninguém dá nada por ele, nem ele mesmo se dá valor. O brasileiro é
assim – por natureza – lutador e bravo na sua aparente frouxidão”, escreveu.
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Monte Castelo, 12 de dezembro de 1944
Porém veio o novo ataque, em 12 de dezembro43 de 1944. Os preparativos começaram no
dia 06 daquele mês. Um bombardeio cerrado foi desfechado sobre as posições alemãs e uma
casamata (Vitelina), foi posta abaixo.
Porém, não seria possível tomar o Monte. De novo o tempo estava fechado, garoou, havia
lama e a visibilidade não chegava aos 50 metros. O ataque começou às 6h e lá pelas 9h já estava
fracassado. A defesa alemã foi ferrenha e custou à FEB 140 baixas entre mortos e feridos. No
calor da batalha houve soldados brasileiros que alcançaram o cume do Monte, foram mortos
pelos defensores e não enterrados44, sendo encontrados somente em 21 de fevereiro de 1945,
quando finalmente o Monte foi tomado. Os alemães mais uma vez coordenaram melhor suas
atividades e tiveram seis mortos e seis feridos.
Nenhum correspondente foi enviado para cobrir a batalha. Raul Brandão estava com o
capitão Edmundo Nunes e só passou por Castelo depois do fim do combate, quando as tropas já
recuavam. Estavam sujos andando por um caminho cheio de lama e escorregadio. A desculpa do
Comando para não arranjar carona para os jornalistas era de que não havia nenhuma novidade.
Rubem Braga contou que a derrota abalou a moral da tropa, não só dos combatentes, mas
do próprio Mascarenhas, que pensou em voltar para casa no Rio de Janeiro e entregar o comando.
Só não o fez porque foi persuadido a ficar por Cordeiro de Farias. Foi o melhor que fez, pois, na
opinião de Rubem, havia problemas e ciúmes entre oficiais, entre os burocratas do Rio de Janeiro
e uma baita má vontade em atender a FEB por parte do pessoal do Exército no Brasil, sem contar
que o comando Aliado, volta e meia, também, encrencava com os comandantes brasileiros.
Mascarenhas era a peça que unia os diferentes grupos rumo à vitória e os apaziguava.
Mais tarde, Mascarenhas escreveria que defender uma frente de quase 15 km e, ainda,
atacar Monte Castelo sem isolar os montes vizinhos, com uma só Divisão e com escassez de
meios, estava na cara que não daria certo. O tenente-coronel Manoel Thomaz Castelo Branco
diria algo parecido e, ainda, colocaria nas costas do comando do IV Exército os insucessos, o
43

O Heinrich Boucsein (2002) fala que eles estavam esperando o ataque desde o dia 10 de dezembro e que, no dia 12,
foram feitos 20 brasileiros prisioneiros, a quem o superior dele nem fez questão de ver, passando direto pelo grupo,
sem dar importância. Os brasileiros tomaram bomba de frente e dos lados, só restou recuar de novo.
44
Heinrich Boucsein (2002) fala que os brasileiros é que não enterraram os mortos e dá a entender que não era
obrigação dos alemães. Do outro lado, quando a situação era inversa, como em Castelnuovo/Soprassaso, os
brasileiros sepultaram os alemães. Ficou o dito pelo não dito.
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que, também, defendeu o Marechal Floriano Lima Brayner que, na época, chefiava o EstadoMaior de Mascarenhas. Assim, as críticas ficariam para o General Crittenberger, que insistia na
tomada do Monte pelos meios errados45, principalmente, atacando de frente sem isolar os flancos.
Defensiva de inverno
Do dia 13 de dezembro em diante, começou a esfriar mais que de costume e, dias depois,
começaria a nevar. As notícias, agora, seriam sobre essa novidade: a neve e o cotidiano dos
soldados. Tanto que Rubem fez um texto somente sobre as gírias que os soldados começavam a
usar, misturando italiano e português, como dizer “paúra” ao invés de medo; ou a “zoeira”
brasileira de responder “Martelo!” toda vez que um italiano lhe dizia “Prego!”, que equivale ao
“obrigado” ou ao “não há de que” no português. Também, fala da mania brasileira de achar que
sabia falar italiano apenas conjugando os verbos com “are” no final46, como, por exemplo, o
soldado que comentou em “italiano” sobre os cigarros que havia ganhado:
- Io non gostare, ma fumare porque me dare!
Com a proximidade do Natal, começaram a brotar pelo front as árvores de natal com
pelotas coloridas, enfeites, munições e tudo mais pendurados. No quartel dos correspondentes em
Pistóia, apareceu uma dessas, também, montada com bolas de cores diversas e velas de tons
diferentes. “É um grande prazer, à noite, quando o frio é total lá fora, olhar aqueles verdes e tão
retos ramos de pinheiro, distrair os olhos no mundo brilhante da árvore e pensar nos amigos e
pessoas queridas que estão muito longe”, escreveu Joel Silveira.
Os alemães fizeram o mesmo em suas trincheiras e planejaram escalas de serviço para o
Natal e Ano Novo47.
Engana-se quem pensa que reinava a calmaria. A frente não era calma. Nunca foi. Talvez,
para quem estivesse na retaguarda e para os próprios jornalistas que iam de manhã cedo procurar
pautas no Comando em Porreta e ouviam que não tinha acontecido ação alguma na noite anterior.
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No livro “Segunda Guerra, todos erraram, inclusive a FEB”, (Silveira, 1986, p.188-191), Joel Silveira dedica o
capítulo 8 às análises dos oficiais citados e o título “A teimosia de um general americano fez a Força Expedicionária
Brasileira (FEB) tropeçar quatro vezes” para jogar a culpa nas costas do comandante do IV Corpo de Exércitos,
Willis Dale Crittenberger pelos fracassos em Monte Castelo.
46
Quem é brasileiro sabe que somos donos desses improvisos e que fazemos o mesmo com o espanhol e mesmo com
o inglês, inventando palavras como se estivessem corretas. O tempo era outro, o espírito brasileiro ainda é o
mesmo...
47
Boucsein (2002).
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O fato é que toda noite tinha alguma coisa acontecendo. Eram patrulhas brasileiras caçando gente
para fazer prisioneiros e interrogar ou apenas para saber onde andavam os alemães, o famoso
“estabelecer contato” com o inimigo.
Quando não eram os brasileiros que faziam isso, eram os alemães que tentavam o mesmo.
Alguém dava um tiro e a frente toda estava em movimento em questão de minutos, com bombas
e tudo mais, clareadas pelos “verylights” (sinalizadores). Era comum alguma perseguição aos
alemães que acabava com presos ou mortos. Na maior parte das vezes, os dois lados se
assustavam e ninguém prendia ninguém, voltando cada um para seu lado.
Então é Natal... E Ano Novo também!
No dia 24 de dezembro, cada correspondente fez o que pôde para esquecer um pouco da
guerra. Raul Brandão estava com os americanos, festejando junto aos capelães Aliados e
brasileiros. Trocaram presentes e um padre americano de nome Pheeny, querendo mostrar que
conhecia o Brasil, chegou cumprimentando todos e mandando saudações para o Rio de Janeiro,
ao que Allan Fisher, um bom conhecedor do Brasil dos tempos em que andou os quatro cantos do
país como fotógrafo da Fundação Rockfeller respondeu:
-São Paulo!
Pheeny mandou “Rio de Janeiro” de novo e Fisher retrucou mais um “São Paulo”.
Ficaram disputando os dois, até que Fisher mandou um “Salve Porto Velho!” e o padre se rendeu
por não saber o que mais dizer. Todos riram e quando o relógio marcou meia noite, Mascarenhas
falou nos canais de rádio da FEB desejando Feliz Natal, Boas Festas e prometendo uma vitória
final. Todos estavam de fato felizes por estarem vivos naquele Natal. Os padres brasileiros
tinham vindo junto com Raul Brandão no navio do Brasil e eram, portanto, amigos do jornalista.
Raul meditou naquela noite sobre como estavam aqueles jovens que pereciam no frio das
trincheiras, principalmente, os infantes. Era a realidade acabando com aquele momento de
descontração, talvez, até um sentimento de culpa de estar ali aproveitando e os outros lá fora
sofrendo.
Joel Silveira estava com oficiais recém-chegados do front que contaram que os alemães
não deram trégua na véspera, atirando bombas sem parar. Egydio estava com ele no Posto de
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Comando da Artilharia com o general Cordeiro de Farias. Uma bomba alemã caiu perto e um
fragmento entrou por dentro do local. Egydio pegou no metal ainda quente.
Saíram dali e foram para o Quartel General do comandante da FEB, Mascarenhas de
Moraes. Comeram a ceia junto com os oficiais e foram dormir. No dia seguinte, Joel acordou
com tudo branco de neve e não teve dúvidas: mesmo com oito graus abaixo de zero, vestiu
casacos e foi caminhar, era a primeira vez que via assim tanta brancura em flocos.
Rubem Braga resolveu ir para Florença e se instalou no hotel que o Serviço Especial da
FEB destinava para quem estava de folga do front. Saiu explorar a cidade que estava repleta de
pracinhas andando por todas as partes, como verdadeiros turistas. Entravam apenas onde havia
placas permitindo, porque as lojas eram preservadas para a população civil, o que, também, era
comum em Nápoles quando os brasileiros chegaram, como forma de controlar a economia.
Rubem foi ao teatro, assistiu a uma peça sobre o cotidiano da guerra e, depois, viu uma
dançarina que encantava os brasileiros, que começaram a jogar carteiras de cigarro e dinheiro.
Ela saiu e um cantor a substituiu. Não demorou para um pracinha subir lá e tirar o cantor aos
empurrões. Ele saiu e, antes de deixar o palco, juntou o dinheiro e os cigarros, entregando à
bailarina e, rebolando, também para provocar os soldados. A moça voltou, dançou mais um
pouco e o espetáculo terminou. Rubem voltou para o hotel e, no dia seguinte, para o front.
Em Porreta Terme, passado o Natal, Joel preferiu voltar ao trabalho no dia seguinte, 26 de
dezembro de 1944. Pegou carona em um jipe e saiu para uma série de visitas às posições
brasileiras. Em uma delas, foi recepcionado pelo Major João Carlos Gross48. Parte do percurso
precisou ser feito a pé. O jipe ficou atrás de um tanque inglês.
Subiu até um ponto próximo dos inimigos. Tudo estava congelado. Joel caminhou sob
neve e pequenas poças congeladas. O frio tomava conta e ele reclamou, depois, voltou a si e
pensou que os soldados moravam ali e estavam resistindo, logo, ele não tinha direito de reclamar
em estar ali apenas alguns minutos. Fez o resto do caminho em silêncio.
Voltou ao jipe e retornou para o Quartel General Avançado, um antigo hotel italiano.
Enquanto escrevia a reportagem, tomou um conhaque em dois goles. Ecos não muito longe
lembraram a guerra ainda em curso. Era a artilharia alemã recordando que ainda estavam
naquelas bandas. Os brasileiros responderam com mais bombas ainda. Um médico entrou
assustado, uma bomba acabara de explodir na esquina. A guerra continuava.
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Mais tarde se destacaria na conquista de Castelnuovo junto com Henrique Cordeiro Oest.
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Rubem, também, estava de volta ao front. Caminhou na neve entre posições brasileiras.
Viu soldados esquiando e alguns já usavam abrigos brancos, camuflados para a neve. Rubem ria
das brincadeiras entre os homens. Um dos brasileiros era bem negro e o uniforme era tão branco
quanto o sorriso do moço, o que dava um contraste e tanto. Os colegas não perdoaram:
- Com esse focinho preto, não adianta camuflagem: o tedesco te “manja” de longe e atira.
– brincou um dos Pracinhas. O homem riu, todos riram e saíram para a missão que os aguardava.
Rubem refletiu: “o correspondente é, afinal, um turista”. Comparou a vida dos soldados
com a dele e declarou ser uma “boa-vida”. “Deixei os pracinhas na frente, voltei ao meu conforto
de prazer e remorso. Aquele homem que ficou lá a 10 graus abaixo de zero”, afirma. Depois
completa: “não o pintem como um belo herói, um formoso guerreiro da neve. Não é o superhomem. É exatamente um sujeito – um desses sujeitos não muito fortes, não muito altos, não
muito brancos – um desses sujeitos que há aí em qualquer trem de subúrbio, em qualquer sítio do
interior. Esse tipo de brasileiro comum, mais feio que bonito, mais desajeitado que elegante – o
João da Silva, o Severino Magalhães, o Moacir Ferreira, o José Nunes, empregado da farmácia, o
Tico da Leopoldina. Está sozinho no seu buraco de neve”, descreveu Rubem em seu clássico
texto “Mestre Pracinha e a neve”.
No dia 30 de dezembro de 1944, Rubem estava de volta à Porreta Terme. Ali, escreveu
despachos para o Brasil. Reclamava de ter uma limitação de envios de notícias via aérea, o que o
obrigava a fazer as chamadas matérias frias49. Passou o dia 1º no quartel em Porreta.
Já Joel despencou para Roma, onde se hospedou no Hotel De La Ville. Antes disso,
também estava em Porreta e, de lá, pegou carona para tentar descobrir algo no front. Fazia nove
dias que não se banhava com água farta. Apenas um banho econômico lhe tinha sido permitido.
Entre os dias 26 e 28 de dezembro de 1944, as atividades de inquietação e bombardeios alemães
haviam aumentado bastante, pois, a informação que se tinha era que estavam planejando uma
grande ofensiva para retomar o Porto de Livorno, no setor Aliado. Desde o Natal, Hitler forçava
as linhas aliadas e, por bem pouco, não empurrou os Aliados de volta nas Ardenas, na fronteira
Bélgica-Alemanha. Teve destaque naquela defensiva a 101ª Divisão Aerotransportada –
Airbourne, dos Estados Unidos, que segurou e fez recuar os germânicos naquele front, já em 25
de janeiro de 1945, em um mês de batalhas.
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Que não perdem a validade. No caso dele, crônicas que até hoje, mais de 70 anos depois, ainda parecem ter
acabado de sair do front.
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A ordem de Hitler era tentar forçar passagem nas linhas aliadas em toda a Europa. Na
frente brasileira, os alemães bem que tentaram, mas foram barrados por falta de condições e pelos
pontos de defesa dos Aliados, incluindo a FEB.
O problema é que como o boato das investidas alemãs foi se alastrando e as rodovias
ficaram lotadas de civis. Barga, liberada pelos brasileiros, era uma das cidades que os alemães
queriam de volta. Houve movimento em toda a frente e os brasileiros os seguraram. Tropas de
outras nações fizeram o mesmo, não deixaram os tedescos retomarem posições e, a medida em
que os germânicos iam sendo derrotados, os moradores voltavam para casa.
Joel estava em um jipe, de carona, tentando saber alguma coisa, mas não era permitido
que fossem até os pontos mais furiosos dos combates. No dia 31 de dezembro de 1944, refletiu e
viu que precisava descansar. Foi, então, que partiu para Roma. Buscou vaga no hotel oficial dos
correspondentes e não conseguiu quarto individual, sendo mandado para o quarto de outro
jornalista, um neozelandês.
Exausto, desceu para o saguão onde havia outros jornalistas que cantavam e se divertiam.
Acordou deitado em uma poltrona, com um copo de conhaque em frente de uma lareira apagada,
quando o relógio do Hotel anunciava o ano novo. Enquanto se recuperava do susto, “Norinha”,
uma correspondente sul-africana passou por ele e lhe desejou “Feliz Ano Novo aos brasileiros”.
Fim das festas
No dia 02, Rubem estava em um dos pontos brasileiros dos Apeninos e o “presentearam”
com carteiras de dois defuntos alemães. Cartas de casa e documentos velhos com fotos também
lhe foram entregues. Ele guardou, mas não achou nada importante por ali.
Os outros correspondentes também já estavam de volta ao batente. Raul Brandão, Rubem
e Joel vasculhavam o front em busca de histórias interessantes. Prevaleciam aquelas das
patrulhas, pois, não havia novos avanços a relatar e o inverno deixava as linhas daquele jeito: sem
novas conquistas, com tropas se defendendo e capturando prisioneiros. Era bem parecido com o
front da Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras.
Nessas andanças, características dos jornalistas brasileiros, Joel quase pisou em um
campo minado. Foi salvo pelo grito do Capitão Ernani Ayrosa da Silva.
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Não era sempre, mas quando possível era autorizado que os correspondentes falassem
com prisioneiros. Uma dessas ocasiões Joel aproveitou bem, dando origem ao texto “conversa
com Fritz”. O intérprete foi o tenente Gustavo Carlos Alexandre Stal.
O preso tinha 42 anos, estava pessimista e aceitava a derrota. Passara três anos na Rússia,
um tempo na Polônia e agora estava na Itália. Não se dizia nazista, quase chorou quando
perguntado como tinha sido o Natal deles. Depois, falou que estavam sem roupa de inverno no
grupo de combate dele e que a comida50 “não era grande coisa, mas é melhor do que a do civil
alemão” e que os soldados brasileiros eram muito “violentos e agressivos51”. A entrevista
terminou com a entrada de oficiais que o levaram dali.
Janeiro
Em 14 de janeiro, a neve ainda estava alta e Rubem Braga escrevia sobre sua monotonia,
sobre as estradas bloqueadas, sobre os trabalhos para liberá-las. Andando por esses caminhos ora
brancos, ora cinzentos, fez uma parada para almoçar em um vilarejo, com família italiana onde
estavam três sargentos, três mulheres, um homem e duas crianças, civis que hospedavam os
militares. Após o almoço, tocaram para frente para visitar as baterias do general Cordeiro de
Farias, chefe da artilharia, que os acompanhava para conhecer algumas peças.
Quando chegaram lá, 10 homens cuidavam do equipamento e da peça de artilharia. Ali,
Rubem descobriu como os soldados passavam o tempo quando não estavam em ação: guerras de
bolas de neve e escutando rádio, o que só era possível porque a Central de Tiros sintonizava um
rádio de ondas curtas em estações brasileiras e o colocava perto do telefone desligado. O som
chegava a cada telefone de bateria e os soldados faziam um revezamento para cada um escutar
um pouco.
Às 14h, escutavam a BBC e, entre 19h30 e 20h, as rádios brasileiras. Porém, podia
acontecer de uma ordem cessar o lazer e tudo voltar à correria de sempre. Quando possível, eles
mesmos faziam programas com pessoal que tocava instrumentos e faziam um “ao vivo” para
transmitir.

50

Boucsein (2002, p.153) diz que no Natal alemão houve quentão, panetone e cartas de casa. Ele era oficial. Talvez
no Natal dele. O do prisioneiro não teve.
51
Não dá para saber até onde as palavras do alemão foram essas mesmas ou se os jornalistas foram induzidos a
escrever aquilo que serviria de propaganda para os aliados, em especial, para os brasileiros.
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Rubem saiu, pegou neve no caminho e estradas bloqueadas, mas, mesmo assim, não
reclamava, afinal, podia mover-se na frente. Os homens da Artilharia viviam aquele mundo e era
só isso, todos os dias. Ainda teve tempo, naquele janeiro de 1945, para encontrar conterrâneos de
Cachoeiro do Itapemirim/ES, dando origem ao texto “Gente do Cachoeiro”.
Fevereiro
Fevereiro chegou com cara de janeiro, pelo menos na primeira semana, com neve e frio,
garoa e vento gelado. Os correspondentes se revezavam entre o front para visitas rápidas a uma
bateria, a um grupo de combate ou a uma tropa e ao quartel em Porreta Terme ou Pistóia.
Joel Silveira estava em Pistóia no dia 05. Naquela cidade mantinha um quarto alugado em
casa de família52 para não precisar dormir mais no alojamento dos correspondentes, que era
péssimo. Ao descer para a rua, viu mais ou menos cinco mil pessoas reunidas para um
linchamento de dois fascistas. Um era membro do grupo “Fasci Combatimento” e o outro, diretor
de um jornal pró-fascismo. Os acusados foram escoltados por partigianis que deixaram o povo
dar uma surra antes de livrá-los da morte e encaminhar a dupla para a prisão.
Em 06 de fevereiro, Rubem estava em um grupo de Engenharia da FEB, que trabalhava
com tratamento de água. Andou entre os homens e conheceu as máquinas. Os alemães, volta e
meia, tentavam acertar os soldados do grupo quando viam caminhões por perto. Rubem fez
questão de registrar o fato, em que mesmo quem não usava arma, mas tratava água, era alvejado
pelo inimigo.
Raul Brandão esteve em visita à frente. Escreveu sobre um padre brasileiro que estava
indo por uma estrada e, ao passar perto de um tanque Aliado, recebeu um morteiro bem próximo
do jipe em que estava. Nisto, outras bombas começaram a cair e ele invocou a proteção de Nossa
Senhora. Saiu ileso mesmo com bombas caindo ao redor. A religiosidade também era propaganda
positiva.
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Pagava mil liras por mês. Ficava na Via Bocialini, número 27. Tinha café, chocolate e pão preto de café da manhã.
Quando não estava no front, ia para o quarto secreto. Dona Cesarina é quem administrava o albergue. O filho César
estava desaparecido. Tinha ido para Stalingrado com o exército fascista. A filha Margherita, 25 anos é quem a
ajudava tomar conta do local. O marido dela morrera em um bombardeio Aliado em 1944. Assim a família Ferrarini,
esse era o sobrenome do pessoal que antes da guerra tinha uma adega, agora, alugava os quartos excedentes (três)
para tirar algum dinheiro. Joel falava bem de Margherita e, em alguns momentos, até pareceu atraído pela jovem. Em
visita à cidade em 2017, o local era apenas mais um prédio velho, precisando de reparos por fora e lar de imigrantes
sérvios.
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Egydio em visita ao PC do Major Henrique Oest, comparou a frente da FEB às cenas
descritas do livro “Nada de novo no Front”, da Primeira Guerra Mundial, com frentes paradas,
porém, com inquietação constante nas trincheiras.
No dia seguinte, 08 de fevereiro, Rubem continuou com o pessoal da Engenharia, desta
vez, para contar a história de quem desarmava as minas tedescas. Rubem defendia um tempo sem
guerra no qual não fosse mais necessário “colher” minas plantadas pelo inimigo para matar outras
pessoas. “Tenho um filho. É, ainda, um menino – tem muitos caminhos para andar no mundo.
Não pretendo que ande por estradas de rosas, como um pequeno vagabundo no reino da
Felicidade. Mas pretendo que ele nunca precise andar pelos caminhos que o pracinha brasileiro e
outros milhões de pracinhas do mundo estão trilhando hoje: os caminhos onde a todo instante um
passo distraído pode ser uma explosão estúpida e a morte”, escreveu.
A próxima visita foi no dia 15 de fevereiro, agora, à artilharia e, mais tarde, passou por
um grupo de combate de infantaria que fazia patrulhas sempre com muito êxito. Os lugares não
foram revelados, o que era aceitável dentro da lógica de censura, uma vez que as notícias eram
divulgadas no jornal e podiam revelar informações para o inimigo. Depois, ainda passou o dia
com homens do Regimento Sampaio (1º Regimento de Infantaria).
Seis dias depois, o Regimento tomaria Monte Castelo, porém, nem Rubem e nem Francis
Hallawell estariam lá para assistir. Estavam em Nápoles, onde esperavam mais um escalão da
FEB desembarcar. Melhor para Joel Silveira, que alertado pelo censor, major Souza Júnior,
entendeu o recado e não viajou para Nápoles. Resultado: assistiu a batalha do Posto de
Observação e a descreveu hora por hora.
No dia 19 de fevereiro de 1945, em Riola, Joel presenciou a tragédia de duas civis, Clara e
Tita. Durante um bombardeio alemão, um morteiro caiu no meio das duas em um pátio. A cena
era de terror. Muito sangue e os corpos deformados. Foram levadas com vida para o hospital de
Valdibura. Clara perdeu um dos seios e a perna. Tita perdeu um braço. A guerra mandava
lembranças de quem ninguém estava imune à ela, nem os civis inocentes.
Bagley escreveu que as estradas estavam escorregadias e que os soldados brasileiros
corriam mesmo assim, de modo que os oficiais estadunidenses planejavam um curso de
reciclagem para o pessoal. Dias depois, teve que publicar um elogio do General Mascarenhas aos
motoristas da FEB. Não dava para falar a verdade, que os brasileiros tinham “pé de chumbo” e
dirigiam perigosamente.
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Monte Castelo (21 de fevereiro de 1945)
O sol saiu. A neve cessara havia mais de uma semana e começava a derreter. Os jipes
estavam enfileirados nas ruas de Pistóia para levar os jornalistas até o front. Joel disse que por
pura sorte conseguiu lugar no Posto de Observação da Artilharia, junto ao general Cordeiro de
Farias. Quando chegou a batalha já estava acontecendo havia três horas. Joel foi bem recebido e o
general cedeu-lhe uma luneta, pela qual pôde ver os soldados avançando rumo ao topo do monte
e os alemães se defendendo, tentando descobrir as posições da artilharia e mandando morteiros
próximos aos pontos de onde disparavam os canhões que davam cobertura aos infantes,
acossados a todo o momento pelos fogos de armas leves e metralhadoras.
Mark Clark, comandante da frente italiana, o general Truscott comandante do 5º Exército
e o general Crittemberger, que comandava o 4º Corpo do 5º Exército passaram no Posto de
Observação de Mascarenhas de Moraes, o general da FEB. Queriam saber se os brasileiros
conseguiriam tomar o ponto. Desta vez, não se enganaram.
Quando o relógio marcou 15h30, aparecem os aviões da FAB e o êxtase da tropa foi geral.
Os aviões mergulhavam, bombardeavam, metralhavam e faziam barulho. Já à tardinha, quando
começava a escurecer, por volta das 16h30, primeiro a artilharia concentrou todo o fogo na
montanha e, depois, começou a diminuir, pois, era a vez dos infantes escalarem a cordilheira.
Era 17h45 e os generais brasileiros já estavam mais tranquilos, imaginando a vitória. Foi
quando chegou uma notícia que eles não esperavam: os americanos ainda não tinham tomado o
monte vizinho, o Della Torracia53. Depois, ficaram mais calmos e muito felizes quando o major
Franklin telefonou que estava no cume do Monte e pedia fogo para cima dos alemães que, agora,
desciam a montanha e cobriam o próprio recuo a poucas centenas de metros. Era o fim de uma
odisséia pela posição, tão desejada e amaldiçoada nos últimos três meses, e que agora estava
conquistada por tropas brasileiras.
Heinrich Boucsein (2002), que era tenente alemão nessa batalha, disse que Monte Castelo
era um ataque limitado e defasado, pois o monte principal era o Belvedere, atacado pelos
estadunidenses da 10ª de Montanha. Por isso, o ataque brasileiro foi defendido por uma
companhia que podia ter no mínimo 60 e no máximo 250 homens. Não foi bem assim, porque o
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Monte Belvedere, o mais alto e reservado para a 10ª Divisão de Montanha dos EUA só foi consolidado em 24 de
fevereiro de 1944. Disponível em <https://goo.gl/CLLshH>. Acesso: 8 fev. 2018.
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pessoal da 10ª não atingiu o Belvedere antes dos brasileiros e no outro monte que era de
responsabilidade dos Estados Unidos, o Della Torraccia, os brasileiros mandaram tropa para
ajudar os estadunidenses e o mesmo foi feito em Cargé, nas proximidades dos montes citados.
Mais de mil granadas caíram em Della Torraccia até 24 de fevereiro, quando de fato a região de
Castelo ficou limpa dos inimigos. Os brasileiros estavam lá para sustentar as posições
conquistadas com os montanheses da 10ª. A tomada dos montes mais baixos do que o Belvedere
possibilitaram que sua conquista fosse consolidada após muita luta dos americanos.
De 21 a 25 de fevereiro de 1945, foram disparados 16 mil tiros pela Artilharia brasileira.
Os estadunidenses54, também, só estabilizaram os terrenos arrancados dos alemães em 24 de
fevereiro. Então, tomar os outros montes era parte da vitória em Belvedere, de onde poderiam os
alemães contra-atacar se as outras forças não tivessem feito a parte delas. Era a guerra, a soma de
ações individuais e coletivas para alcançar um objetivo. Brasileiros e americanos tinham feito a
parte deles.
Os alemães foram atacados por todos os lados e tiveram que se apressar para não ficarem
cercados, tanto que o já citado, tenente alemão Heinrich Boucesein (2002) destaca o fato deles
terem tirado apenas 2h de sono durante esse recuo, o que, nas entrelinhas, mostra que a batalha
não foi desimportante e que a ação como um todo, nos montes menores que o Belvedere, com
cada unidade e cada arma (artilharia, infantaria, engenharia, entre outras) fazendo sua parte, foi
um sucesso, depois de tantos erros dos comandantes.
Joel Silveira aproveitou o avançado da hora, foi na retaguarda, mandou a notícia para o
Brasil e, no dia 22, estava em busca do tenente-coronel Emilio Rodrigues Franklin, que estivera
entre os primeiros homens no cume do monte. Queria uma palavra dele. O oficial estava duas
noites sem dormir. Morteiros continuavam a cair e tiros pipocavam aqui e ali.
Antes de partir, contou ao tenente-coronel que haveria eleições livres no Brasil. Vargas
cedera à pressão internacional e, principalmente, interna para convocar eleições. O autoritarismo
parecia estar sendo quebrado aos poucos, ainda que como um suspiro dentro da história55
brasileira.
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Em 114 dias de ação a 10ª de Montanha contabilizou mil mortos e quatro mil feridos. Disponível em
<http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/the-10th-mountain-division-taking-the-po-valley-during-war-initaly/>. Acesso: 8 fev. 2018.
55
Pouco menos de 20 anos depois, o autoritarismo viria novamente e por 21 anos, com a ditadura civil-militar.
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Joel viu prisioneiros e até conversou com eles, porém, não podia escrever sobre isso. Viu
ainda restos mortais do que sobrou de um alemão morto por uma granada brasileira, ou como
escreveu, “nove décimos de um cadáver nazista”. A censura não autorizou a fala dos prisioneiros,
mas deixou sair o restante. Os alemães queriam o Monte de volta e poderia acontecer como das
outras vezes, de tentarem um contra-ataque. Porém, se tentassem, desta vez, os brasileiros
estariam preparados.
Egydio acompanhou a batalha ao lado de Frank Norall e Alan Fisher. O trio estava em
uma bateria que bombardeava os germânicos. Quando aviões apareceram, como duas crianças,
Egydio e Fisher tiraram os capacetes e os utilizaram como travesseiros. Ficaram deitados de
barriga para cima, em um gramado um pouco mais alto e olhando o céu, enquanto os pilotos
mergulhavam para metralhar e jogar bombas em Monte Castelo. Ficaram assim algum tempo,
entre os tiros da bateria e os aviões passando. Frank Norall os despertou, chamando-os para
continuar a caminhada pelas posições e alertando para que não ficassem dando sorte ao azar.
Podiam ser alvejados.
Bagley, também, estava no Posto de Observação e elogiou os americanos da 10ª que
lutavam junto com os brasileiros na operação. “Um longo dia de luta”, escreveu.
Newton Costa, um músico negro que Egydio conhecera na vinda de navio, estava naquela
bateria. Newton era cantor de samba em Petrópolis antes da guerra. Os dois se cumprimentaram.
No dia seguinte de Monte Castelo, Egydio foi para Abetaia, onde 30 soldados limpavam
campos minados e onde 17 corpos brasileiros foram encontrados. Eram de unidades diferentes e,
aparentemente, haviam se unido para voltar às linhas brasileiras quando sofreram uma emboscada
dos alemães no ataque de 12 de dezembro de 1944. Ele escreveu sobre a raiva e a revolta dos
homens ao perceber que os alemães tinham deixado os corpos ao relento, sem enterrar e terem
colocado minas em alguns dos defuntos. Eles faziam isso em corpos de soldados brasileiros e,
também, em corpos alemães.
No mesmo dia, teve contato com prisioneiros alemães e ele quis entrevistar os homens
antes que fossem levados à retaguarda. O fez e anotou que o comportamento dos prisioneiros era
de um cinismo enorme e que falavam sem improvisação e sem arrependimento. Ao mesmo
tempo, intercalavam esse comportamento com a apatia de quem foi vencido.
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No texto, também, criticava a Ligas das Nações56, que não deixava claro como seria o
pós-guerra e que, com essa atitude, prolongava o conflito, pois, na opinião do jornalista, impedia
os países do Eixo de vislumbrarem um futuro. Também, defendia eleições livres no Brasil e dizia
encontrar matérias de O Globo sobre o tema nas paredes de Postos de Comandos. Em outro texto,
dizia se sentir “humilhado” quando perguntavam da contradição entre a FEB lutar pela
democracia e de ter uma Ditadura no Brasil. Era o jornal O Globo se posicionando contra o
Governo.
Mas, Egydio estava revoltado com o pessoal da “Propaganda Kompanien57” alemã. Isso
porque circulava na frente uma propaganda inimiga que falava que Egydio não era brasileiro e
sim, estrangeiro infiltrado na tropa, por causa do nome Squeff, que é de origem árabe. “Eu nasci à
margem esquerda do Rio Jaguarão, lodoso e triste, distante do Reno Gaúcho de Viana Moog58 e
não sou combatente. Nem sei pegar num fuzil. Mas os nazistas estão perdidos em uma floresta de
espadas, a folha mais seca os fere e irrita. Uma pena, pois a noite desceu sobre a floresta”,
escreveu.
Bagley também estava pelas bandas de Abetaia em 22 de fevereiro e diz ter visto 26
prisioneiros alemães serem levados de Monte Castelo. O número de mortos era elevado, mas ele
não soube precisar ao certo quantos eram. Nos dias seguintes, falou bem da 10ª de Montanha dos
EUA, que ocupara Belvedere. Só não falou da ajuda dos brasileiros para os soldados da 10ª
Divisão tomarem Della Torracia, ponto secundário do ataque ao Belvedere. Também, alfinetou a
censura que andava cortando muito os textos dele.
Joel foi para Abetaia no dia seguinte, 23 de fevereiro. Passara o dia anterior escrevendo na
retaguarda. Ainda havia bombas explodindo perto. Eram 6h quando o jipe parou e ele soube da
história dos 17 corpos brasileiros encontrados, da época do ataque a Monte Castelo em 12 de
dezembro. Na volta, passou por um comandante famoso da FEB, o major Uzeda, que estava
próximo de um tanque americano dando instrução para que bombardeassem o vale do Monte
Castelo. Os alemães insistiam em ficar nas proximidades dando tiros de inquietação por em cima
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Referência ao texto "Um rio que imita o Reno", de Viana Moog, onde o autor critica a falta de integração dos
descendentes alemães. A trama se passa em uma cidade fictícia de nome Blumental e é uma crítica aberta aos
costumes alemães em plena efervescência do regime nazista.
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das posições brasileiras. O Major contou que teve 47 baixas para tomar Monte Castelo, dessas, 13
pessoas morreram.
Os pracinhas, após limparem as posições em Monte Castelo, certificando-se de que não
havia mais nenhuma armadilha59, começaram a recolher os objetos dos antigos donos como
souvenirs. Desde roupa feminina, até condecorações foram encontradas. Joel ficou até o dia 25 de
fevereiro com Uzeda e seus homens.
Foi convidado a descer até uma igreja próxima, local em que estavam agrupados 100 a
150 reforços brasileiros chegados no último escalão, aquele que o Rubem Braga foi receber e
perdeu60 Monte Castelo. Segundo Joel, era gente do norte do Brasil, mais baixa, franzina e de
olhar duro. “É desta gente que eu gosto”, teria dito o Major Uzeda, que reuniu os homens e lhes
fez um discurso. Estava encerrando com uma oração quando os alemães voltaram a bombardear.
Os novatos estavam assustados, provavelmente, não era a recepção que esperavam.
Quando o bombardeio passou, uns 10 minutos depois, Uzeda encerrou dizendo que os brasileiros
eram mais fortes porque tinham razão e os alemães não. Uzeda era alagoano e Joel também, daí,
a empatia entre os dois. O correspondente dormiu na igreja e roubou livros fascistas que achou
revirando armários da capela. Essa parte da crônica ele não foi autorizado a publicar. Não ia
pegar bem um jornalista com patente de capitão furtar livros de uma igreja, por mais que fossem
fascistas.
Egydio estava dois quilômetros para frente de Monte Castelo. Contou que no cume,
propriamente dito, foram encontrados 60 alemães vivos, feitos prisioneiros e levados para a
retaguarda. Passou a noite em uma posição de Comando onde ouviu pelo rádio as tentativas de
contra-ataque alemão em La Sierra, La Torracia e em um flanco de Monte Castelo, todos
repelidos pelos brasileiros.
Naquele final de fevereiro de 1945, Joel ainda passou mais uma vez em Abetaia, onde os
homens limpavam as vielas das minas instaladas pelos alemães. Havia, ali, 38 prisioneiros que
ajudavam na limpeza e o jornalista ficou um dia todo a observar aqueles tedescos que, quando
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Era comum o alemão instalar explosivos em objetos e corpos de seus soldados. Se alguém encostava na armadilha,
um detonador poderia ser ativado ou o pino de uma granada arrancado. Quando não matava, feria seriamente o
soldado.
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As notícias chegaram para Rubem no mesmo dia do ataque, porém, até o dia 23 ele decidiu ficar em Nápoles e na
volta pousou em Roma, só regressando no dia 23, já à noite, de onde foi conhecer Monte Castelo.
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olhavam para ele de volta, não sorriam e tinham um olhar vazio de desesperança. Nas palavras
dele, era “uma gente que [...] me encara fixamente como se olhasse para um lugar vazio”.
Um americano intérprete contou para Joel que 90% deles sabia que a guerra estava
perdida, mas que lutavam com medo de represálias contra eles e as famílias na Alemanha, porque
era isso que a Gestapo prometia aos que se rendessem.
Um pracinha escritor, Joaquim Xavier da Silveira, no livro “Cruzes Brancas: o diário de
um Pracinha”, anotou que quando estava em Piacenza, já no final da guerra, quando os alemães
se renderam, um ex-radiotelegrafista que servira como observador de Artilharia alemão em
Monte Castelo lhe procurou e disse o seguinte:
- Se estivéssemos como no começo da guerra, vocês não teriam escapado – disse numa
calma espantosa e continuou... - Vocês brasileiros são muito valentes, uma grande infantaria, mas
são muito imprudentes, não se resguardam das vistas do inimigo.
O homem queria voltar para casa, mas segundo Joaquim Xavier, “no fundo guardava um
ressentimento contra o mundo por não ter podido conquistá-lo61”.
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CAPÍTULO IV
CASTELNUOVO E A PRIMAVERA
Março de 1945
Quando entrou o mês de março chegou um correspondente novo na frente brasileira. Na
verdade, novo até na idade: 22 anos. O mais jovem do grupo, Thassilo Mitke, era apontado
dentro da assessoria de imprensa do governo como um prodígio. Fora chamado porque o pessoal
não estava contente com a qualidade do material que a assessoria vinha produzindo. O DIP
enviou um repórter, Silvio Fonseca e um fotógrafo, Abelardo Cunha. Caberia a eles a missão de
manterem os releases em dia e informar aos brasileiros como a voz oficial do Governo Vargas,
porém, o trabalho não agradou os chefes, pois, viviam perdendo ponto para os demais
correspondentes e as fotos não eram de boa qualidade.
Para completar, segundo Mitke, tanto Fonseca quanto Cunha “foram intimados pelo
general Mascarenhas de Moraes a abandonar o Teatro de Operações italiano”. “E tiveram muito
pouco tempo para cumprir a ordem. Saíram de lá por questão de comportamento pessoal”,
explica o jornalista62.
Assim, alguém precisava cuidar das coisas pela Agência Nacional na Itália. Os dois
primeiros nomes cotados se recusaram e Thassilo, a terceira opção, mesmo com a pouca idade,
aceitou. Foi levado ao general Eurico Gaspar Dutra que lhe explicou os perigos e a missão que
teria que desempenhar no front. Disse que o ajudaria e solicitou ao General Alcio Souto que
providenciasse o embarque, desde documentação até material e fardamento.
Mitke não era fotógrafo e sim, redator. Porém, gostava da arte e estava aprendendo
alguma coisa sobre fotografia com um amigo chamado Jean Manson, um refugiado francês que
arrumara emprego na Agência Nacional. Jean era fotógrafo e redator famoso em Paris, de onde
teve que fugir para o Brasil por causa da invasão alemã.
Thassilo foi pedir para Manson ensinar, pelo menos o básico, para ele e, no mesmo dia,
começaram as aulas. Na Agência, arrumaram uma máquina para Mitke e ele levou para o amigo
ensiná-lo a usá-la. Era estranha a história dele ter que fotografar além de escrever na Itália, mas
os superiores disseram que assim que possível, mandariam um fotógrafo para fazer dupla com
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ele, o que nunca aconteceu e o jovem teve que se virar de acumular as duas funções, o que fez de
maneira muito acertada para quem nunca tinha feito o trabalho antes.
O texto de Thassilo era diferente das crônicas e se aproximava muito do Jornalismo atual,
com lead e frases curtas. Desembarcou em Napóles, dormiu lá naquela noite e, no dia seguinte,
foi embarcado em um navio mercante para Livorno e de lá, imediatamente, o Depósito de Pessoal
em Stáfoli, de onde seguiu dois dias depois para Pistóia.
No acampamento do Depósito, já era noite quando pulou de um caminhão de transporte
de tropas. Nas barracas, um pessoal jogava cartas, outros faziam samba com cuíca, pandeiro e
violão. Os veteranos tiravam sarro dos novatos que chegavam.
-Já vem tarde! – gritou um gaiato no meio da escuridão.
O pessoal da cozinha lhe arranjou uma janta com ovo, bife e batata frita, pois a hora do
rancho tinha acabado fazia tempo. Aos poucos os soldados que vieram com ele foram se
misturando. Quando alguém descobria que o outro tinha vindo do mesmo Estado que o dele, a
festa era grande. Perguntavam de coisas do Brasil, de como estava a capital e de futebol. Eram
fragmentos de casa recém-desembarcados na forma de gente.
Ajeitou-se em uma barraca para dormir e, de manhã, estava sozinho. Boa parte do pessoal
que havia chegado já tinha sido integrado às funções de retaguarda. Porém, uma fila lhe chamou
a atenção. Eram homens querendo que o nome fosse para a lista de recompletamento do front
para substituir alguém que se feriu ou morreu. Poucos conseguiam, pois, os oficiais preferiam
gente com experiência na linha de frente. Se o ferimento não fosse grave, o soldado continuava
com o grupo, às vezes até por opção pessoal, pois, uma vez baixado para o hospital, poderia não
voltar para a mesma unidade que servia, caso tivesse alta.
Mitke ficou dois dias no Depósito e lá fez uma síntese das vitórias da FEB para
publicação no Brasil. Até então, os textos eram pífios e ele queria mudar o quadro. Por isso,
escreveu uma matéria longa, em forma de reportagem, desde o início da campanha até aquele
momento.
Em março, quando foi para Pistóia, 20 ou 30 granadas explodiram na cidade que era “casa
dos correspondentes”. Ele não estava acostumado e ficou bastante assustado. Os outros já não se
importavam tanto.
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No caminho, ganhou um capacete de um americano, pois, no fardamento que lhe deram
tinham esquecido de inserir um. Ele viu um americano de capacete e apontou dizendo que depois
pegaria um daqueles para ele. O gringo arrancou da própria cabeça e enfiou na cabeça do novato:
-Take It!63 – afirmou ajeitando de maneira bruta na cabeça do recruta.
Desceu do caminhão, conheceu os colegas de profissão e, no dia 03 de março de 1945, já
estava andando junto com tropas que partiam do Monte Della Torracia para Rocca Pitagliana e
Pietracolora. No caminho se encontrou com Egydio, que estava em Santa Maria Villana e,
depois, passou em Rocca Pitagliana, onde homens do 6º RI lutavam pelas posições. Após as
localidades trocarem de dono várias vezes, à noite era definitivamente dos brasileiros.
Thassilo Mitke escreveu que em Pietracolora, uns 100 alemães desordenados entraram em
pânico com o ataque brasileiro e atiravam a esmo sem saber de onde vinha o ataque. Foram
capturados.
Rubem foi visitar seu amigo de sempre, o Major Oest, que igual ele, tinha umas idéias
mais ao que hoje se convenciona chamar de esquerda e, por isso, ficavam horas conversando.
Isso foi antes da batalha de Castelnuovo, nos dias 04 e 05 daquele mês. O Major lhe contou que
no dia em que caiu Monte Castelo, para comemorar, ele mandou uma saraivada de bombas em
cima do Monte Soprassasso, que era próximo da posição deles. Os alemães não entenderam nada
e começaram a responder fogo com tudo quanto foi arma. Acharam que também seriam atacados.
Por meia hora, foi desse jeito e os informantes ligavam para o comando relatando a loucura com
que os alemães despejavam tiros no inimigo imaginário que não lhes estava atacando. Um
coronel ligou para Oest:
-Que diabo é isso aí na sua frente?
Ao que Oest retrucou:
-Não é nada, coronel. Tivemos um mal entendido com o tedesco. – Rubem anotou a
história e só publicou depois da guerra.
Depois, a partir do dia 04 de março, começou a preparação para a tomada de Castelnuovo.
O pessoal do I/6º Regimento de Infantaria fez reconhecimento para os alemães revelarem suas
posições e, assim, a artilharia brasileira poder ajustar seus tiros exatamente em cima dos tedescos.
Deu certo e, no dia 05, havia uma base de partida boa para tomar Castelnuovo e Soprassaso de
uma vez só. Os homens pressionaram por Monte Cavalloro e Boscaccio, indo convergir, já de
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noite em Castelnuovo64. Para a operação, usaram quatro holofotes que clarearam o ponto para o
capitão Aldenor Maia penetrasse a localidade mesmo sendo noite. A ação só não se deu antes,
porque campos minados e a resistência alemã impediram que a operação, planejada
cuidadosamente desde a véspera, fosse mais rápida do que foi. Mesmo assim, foi um sucesso.
À noite, nevou e de manhã, estava muito frio. Joel Silveira se despediu do pessoal de
Monte Castelo, onde estivera nos últimos dias e que agora, segundo o jornalista, parecia um bolo
de noiva, de tão branco de neve. Fazia dias que não nevava, porém, do nada os flocos voltaram a
cair do céu. O novo destino era Castelnuovo, que ele ficara sabendo que também estava em mãos
brasileiras. Mitke estava com ele e, além dos dois, ia um motorista junto.
Porém, Joel pegou a rota errada e foi parar em Roncore, também, recém-ocupada por
tropas nacionais como parte do avanço brasileiro sob Castelnuovo. O Tenente Rui Oliveira
mostrou um amontoado de casas em cima de uma montanha e disse que lá era Castelnuovo,
porém, explicou que o caminho ainda não havia sido limpo de minas porque os morteiros
alemães não tinham permitido.
Thassilo Mitke tirou a máquina fotográfica para pegar imagens do grupo antes de partir e
o reflexo do flash chamou a atenção dos alemães que recomeçaram a bombardear as posições. O
tenente puxou os dois para dentro de um buraco (foxhole) e ali dentro ficaram 15 minutos, até a
ameaça se dissipar. O foxhole tinha dono, era o cabo Luiz Gomes Leite, natural de Recife.
Ficaram conversando enquanto as bombas caiam perto.
Ainda que pareça uma cena surreal, os soldados estavam acostumados com aquela rotina
e, além do mais, não havia muito que fazer, era esperar e rezar para que não fossem os próximos
alvos dos alemães65.
Depois que terminaram as bombas, eles saíram, subiram no jipe e tocaram viagem. Um
pracinha os parou e explicou para desviarem de uma mina recém-encontrada. O jipe foi devagar,
a 10 ou 15 quilômetros por hora. O motorista de Joel era o cabo Adão. Mais para frente, caíram
em um atoleiro. Desceram, tiraram o jipe e subiram bem de leve para não passar em cima de
minas alemãs. Era 10h quanto enfim desembarcaram.
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Na estrada do vilarejo, foram recebidos e informados que o comandante estava no Posto
de Comando no ponto mais alto, porém, que deviam subir à pé porque de jipe não dava. Ainda
havia brasileiros limpando as posições alemãs na crista e no caminho, verificando os foxholes
cavados na rocha. Dentro, achavam munições, objetos pessoais, mapas, cartas, etc... O terreno
minado estava sinalizado com fitas brancas e, por conta disso, não se podia descuidar os passos.
Agora, os brasileiros estavam na parte de cima e os alemães no vale. A situação inverteu-se.
Atiradores brasileiros estavam posicionados e, volta e meia, trocavam tiros com os tedescos.
Aviões brasileiros passavam por cima do vale e metralhavam o que podiam.
No posto de comando, soldados lavavam louça que os alemães não tiveram tempo de
levar na correria com que tiveram que fugir. Iam servir de lembrança e para uso nos últimos dias
de guerra. Deixaram tudo para trás. Comida nos pratos, carne por fazer, o fogão ainda quente.
Eram 40 defesas individuais e 15 coletivas de onde os tedescos atiravam nos brasileiros. Naquele
momento, eram conquistas dos pracinhas.
Raul Brandão já estava lá e vinha acompanhando as batalhas desde o dia 02 de março,
pois, como tinha mais proximidade com os oficiais, tinha mais acesso a certas informações.
Chegou a comparar Castelnuovo como ação principal e Monte Castelo apenas como uma ação
transitória, pois, na opinião dele, taticamente, Castelnuovo era mais importante estrategicamente
para o avanço dos brasileiros naquele setor.
Joel encontrou cartas de um certo Engelbert Mayer e outra carta para um tal Gretel de
Poznan, além de uma terceira para Franz Zuken, que contava ter sido ferido pelos russos no front
oriental, mas que estava bem.
Antes de fugir de Castelnuovo, os alemães deixaram um ferido para trás e mesmo
socorrido pelos brasileiros, ele morreu. Os homens trataram de dar um enterro cristão ao
combatente e lhe deixaram a placa de identificação para que fosse reconhecido depois. Era
austríaco. Joel sentiu-se incomodado com aqueles tantos cuidados que estavam dando ao inimigo
morto, que, horas antes, estivera atirando contra o grupo. Lembrou-se dos mortos brasileiros sem
enterro em Abetaia e Monte Castelo. Reclamou para o pessoal do Pelotão de Sepultamento.
-Vamos deixar o pobre em paz. Morreu e acabou-se! – respondeu um dos homens que
colocava as últimas pás de terra por sobre a sepultura.
Ao lado de Castelnuovo, estava o Soprassaso, também, já conquistado. De cima das
montanhas os atiradores vigiavam os alemães à distância. Tropas foram avançando para empurrar
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os germânicos para mais distante. Esperava-se um contra-ataque66, porém, os brasileiros iam
ganhando a guerra.
Rubem passou por lá também, só que no dia 08 de março. Um pracinha se ofereceu para
guiá-lo até onde estavam três alemães mortos, porém, não lhe contou um detalhe: o caminho
ainda estava cheio de minas. Lá pelo meio da jornada, quando já não tinha mais como retornar, o
Pracinha lhe contou acerca das minas. Mesmo assim, resolveram seguir pelo caminho que
poderia levá-los à morte. Por sorte, chegaram bem e não encontraram a própria morte e, sim, a
morte inimiga, mais exatamente, dos soldados alemães tombados.
O primeiro deveria ter sido vítima de uma granada, talvez, um sargento que morreu
encolhido na dor nos últimos momentos nesta vida. Os outros dois estavam em um local que
parecia ser uma posição de morteiros atingida por bombas. Ossos à mostra e em um deles, sinais
de ataduras, como se alguém tivesse tentado socorrê-lo sem êxito.
Rubem tinha comprado uma máquina fotográfica quando passou por Pistóia e fez questão
de registrar os corpos dos inimigos. Outro dia, foi para Torre di Nerone, o Posto de Observação
que, antes de Monte Castelo era a única referência que o exército Aliado possuía para localizar as
posições tedescas. Foi subindo à noite rumo à Torre e, no caminho, os alemães atiraram bombas,
como vinham fazendo havia meses. Em um dos pontos de verificação, Rubem foi aconselhado a
não subir, porque a noite estava muito clara e os alemães podiam vê-lo.
Soldados se ofereceram para ir junto, mas Rubem desistiu. Foi para Castellazzo, San
Rocco (Pistóia, cemitério brasileiro67). Conversou com os homens e escreveu notícias, trabalho
que já vinha fazendo desde o dia 06 de março. Os dias dos correspondentes estavam agitados.
“Um correspondente de guerra não é um correspondente da paz”, escreveu Raul Brandão.
Não era fácil mesmo. Raul anotou que um banho de verdade, com muita água e sabonetes,
fazia 64 dias que ela não via. No máximo, lavava “as partes” e limpava onde estava mais visível.
O dia do banho de verdade foi em 09 de março. Ele se queixou bastante da vida difícil que estava
tendo, pois, ele era um homem de 53 nos de idade. Fez um texto que nunca foi publicado e estava
nos arquivos da censura. “Metade do meu quarto não tinha teto. A outra metade estava e continua
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Ataque este que não ocorreu.
Na época da visita estavam enterrados 272 brasileiros, sendo 200 mortos em ação, 25 feridos em combate, 02 por
afogamento, 03 por desabamento de bombardeios, 03 assassinados e 06 mortos por doenças; 53 mortos tinham sido
vítimas do tempo em Monte Castelo. Seis mortos haviam sido enterrados pelos alemães e, depois, transferidos para
ali. Lafaiete Vargas Brasiliano era quem comandava o Pelotão de Sepultamento.
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a estar ‘vai não vai’. Mas agora já está coberto, lindo, com pedaços de papelão aproveitados das
caixas que os americanos embalam seus fornecimentos de rações [comida de campanha]. Os
outros reparos foram feitos pelo excelente fotógrafo da FEB, Horácio Gusmão Coelho, ancião da
turma, meu estimado companheiro de ‘chateau’, com ajuda de dois trabalhadores italianos –
Mederico e Sírio – prendendo com arame as travessas de madeira do estoque que estava para cair
e, assim adiar o desabamento inevitável. Isso é viver?”.
Nessa época, Raul demonstrava sinais de stress, não só pelas reclamações, mas por estar
com o sentimento de saudade de casa e mais afastado dos demais colegas. Escreveu que tinha dó
de não poder dar carona para civis italianos nem quando eram senhoras carregadas de lenha.
Outro dia estava no “chateau” quando três criancinhas da vizinhança – Tina, Luiz
Fernando e Luiz Oscar – pediram para ele contar uma história para que dormissem. Ele começou
a contar e as crianças pegaram no sono. Ele as abrigou do frio, avisou a família que dormiriam ali
e ficou velando o sono dos pequenos. À noite toda, um rato gigante ficou fazendo barulho em um
pote de milho, como fazia toda noite. Havia muitos ratos ali. O texto de Raul o mostra
extremamente comovido com aquela noite e com a guerra. Estava guardando aqueles sentimentos
havia muito tempo. A crônica não foi publicada e estava nos arquivos do Exército.
A partir de 10 de março de 1945, os primeiros sinais da primavera começam a aparecer
depois de um longo inverno. Nesse dia, o sol já brilhava forte e Rubem sentou-se para admirar a
terra de ninguém e as posições alemãs. Sem o manto branco da neve, tudo tinha um charme
especial. Mesmo assim, com céu azul, ainda fazia muito frio.
Pelo relato do jornalista, os alemães enviavam patrulhas até próximo das linhas dos
brasileiros, mas haviam se metido nas montanhas mais distantes e não ameaçavam atacar. Porém,
o de sempre acontecia: morteiros e mais morteiros eram lançados de tempos em tempos, ao que
os brasileiros respondiam com um número ainda maior de bombas. Rubem dormiu no PC do
Batalhão e escreveu a crônica “Primavera”.
Joel Silveira escreveu algo parecido no texto “A Primavera”. A vida voltava às vias
italianas e as pessoas saiam de casa aos poucos. Homens e mulheres com roupas coloridas. Os
brasileiros continuavam de olho em espiões e faziam postos de controle. Além disso, os campos
minados eram uma ameaça para soldados e para os civis, por isso, não podiam se dar ao luxo de
deixar que o pessoal circulasse por onde bem entendessem.
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Joel fez um paralelo entre a “Primavera estação” e a “Primavera brasileira”, com eleições
livres programadas e o fim da censura nos jornais nacionais. Na guerra, a censura estava mais
branda, mas existia e o Regulamento Americano continuava valendo. Depois, o correspondente
esteve no Hospital 16 (Pistóia), onde acompanhou os primeiros atendimentos a um pracinha que
chegou com ferimentos de estilhaço e sangrava bastante.
Thassilo Mitke escreveu que, em 11 de março, enquanto acompanhava um combate em
Capela Il Monte, foram feitos três prisioneiros que, espontaneamente, entregaram as posições
guarnecidas pelos colegas. Com as informações, a Artilharia não teve piedade e uma bandeira
branca foi levantada pelos inimigos. Renderam-se os tedescos.
O estranho da situação foi que, depois que cessou o bombardeio, oficiais da FEB pediram
para o soldado Clarindo dos Santos, de Bom Conselho/PE, fosse até as linhas inimigas para ver
se tinha sobrado alguém vivo. Um alemão cavava com uma pá de mão para tirar um colega de
baixo dos escombros. O brasileiro parou tudo e foi ajudar o inimigo. Em determinado momento,
após tirar o ferido, disse que tinha comida e que ia buscar ajuda.
Voltou para as linhas brasileiras e contou o que tinha feito. O tenente achou estranho, mas
mandou mais dois homens com metralhadoras e três enfermeiros. Porém, os germânicos não
estavam mais lá. Como não tinha ninguém para impedir o avanço dos seis, foram entrando na
vila.
Do nada, em uma curva da esquina, estavam 15 alemães descansando dos bombardeios,
inclusive os dois que haviam sido ajudados. Eles foram pegos de surpresa e começaram uma
gritaria danada com palavrões em português de um lado e em alemão do outro. O alemão que foi
ajudado disse que foi traído pelo brasileiro e foi em direção a uma metralhadora MG42 para atirar
no Clarindo. Foi cercado por um dos brasileiros do grupo e impedido.
Aos poucos os brasileiros se impuseram com gestos para que o pessoal se acalmasse.
Nisso, apareceu o tenente alemão blasfemando o que podia. Mesmo assim, foi rendido e obrigado
depor arma. Criou confusão porque não queria se entregar para soldados. Os brasileiros se
encheram da situação, apontaram armas e mandaram todo mundo entrar em fila para ser preso. O
tenente foi por último na fileira. Quando passaram pela casamata destruída o chefe tedesco virou
para trás e gritou um “Heil Hitler” bem alto.
Já nas linhas brasileiras, estendeu as mãos ao grupo de comandados e se emocionou, se
despedindo de cada um deles. Todo esse tumulto se deu em menos de 40 minutos. Quando os
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comandados não estavam mais perto, o tenente alemão falou a verdade: queria se entregar
mesmo, mas não podia deixar que os soldados dele percebessem, inclusive, estava com uma
pistola automática escondida que se quisesse usar tinha matado todos os seis captores brasileiros.
Thassilo escreveu a história para deixar registrada.
Em outro ponto, um fato triste foi presenciado por Joel Silveira. Ele foi um dos primeiros
a chegar a um local de acidente. Uma mina explodira na carroceria de um caminhão que
carregava outras minas. O estrondo foi muito grande e se deu na região de Malandrone, já para
frente de Monte Castelo. Havia dias que os homens da Engenharia vinham desarmando campos
deixados pelos inimigos em fuga e foi assim até depois do final da guerra. Cinco homens
perderam a vida na explosão.
Joel ficou impressionado com a cena e o texto que escreveu depois, “O tempo retrocede”,
quando voltou a passar pelo local do sinistro, mostra um jornalista afetado psicologicamente por
conta da cena horrível do dia anterior, com restos humanos espalhados em uma estradinha do
interior da Itália. “É como se o tempo houvesse retrocedido um dia e eu estivesse ali a olhar a
tarefa de alguns homens que seriam assassinados minutos depois”, concluiu.
No dia 29 de março de 1945, um discurso no General Truscott e uma mensagem do
General Mark Clark deram uma pista que algo novo ocorreria no front. Rubem percebeu nas
entrelinhas do texto “Fins de março”, que uma grande ofensiva estava sendo planejada. A
boataria, também, corria solta, com pracinhas sonhando em invadir a Áustria. Os russos já
estavam em território austríaco e os aliados tinham ultrapassado o rio Reno, pela ponte Remagen.
Os soldados brasileiros jogavam bolões68 para tentar acertar o mês de final da guerra. Apostavam
de abril de 1945 até fevereiro de 1946.
Todos se cuidavam mais que antes, afinal, não queriam dar morrer nos “finalmentes” do
conflito. É um sentimento que Rubem Braga descreve como “depressão antiguerra”, que logo
desaparecia quando os alemães davam as caras e lembravam que ainda estavam ali e que não
deixariam os pracinhas passarem tão fácil. Aí, vinha a raiva do alemão que nunca se rendia e os
febianos atacavam com ainda mais vigor. Cada tiro dado era um metro a mais para retornar para
casa e cada patrulha, uma chance de entrar para estatísticas de baixas brasileiras que já eram de
aproximadamente 1.500 entre mortos, feridos e desaparecidos em combate.
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Apostas em grupo para adivinhar quem acerta algo. O acertador leva o prêmio.
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Indiferente à vontade do brasileiro de voltar para casa e do alemão de ficar ali até o último
minuto, o italiano estava em casa e com convidados que não desejava ter. Por isso, tentava levar a
vida como fosse e engrossava as filas de refugiados dentro da própria terra. Na medida em que os
alemães recuavam, vinham mais e mais italianos para as linhas brasileiras. Qualquer coisa era
melhor do que viver do lado alemão, que seria atacado com certeza, sem contar que os
germânicos lhes tomavam o pouco que ainda tinham.
No meio dos civis podiam vir fascistas e os Exércitos Aliados tinham que investigar cada
suspeito. Se o espião fosse pego, nem precisava ser julgado, podia ser fuzilado de imediato. Os
civis comuns traziam as roupas e algum bicho da criação que não queriam dar ao alemão, como
vacas ou carneiros. Cavalos e mulas eram mais raros, pois, como a guerra era tocada no lombo
daqueles animais na frente dos Apeninos, o tedesco já tinha rapinado o que podia desses
preciosos itens. Heinrich Boucsen (2002), o ex-tenente alemão diz que não, que eles sempre
pagavam pelo que consumiam.
E as ordens de evacuação dos alemães eram claras: que saíssem ou morressem. O nome
dado aos refugiados italianos era sfollati. Havia os atravessadores de sfollati, gente que cobrava
caro para tirar algum italiano que estava em território ocupado pelos alemães e que, por algum
motivo, fora proibido pelos invasores de deixar a fazenda ou a casa. Esses guias clandestinos
eram italianos e até soldados e oficiais alemães, segundo Rubem Braga. A guerra maltratava o
espírito de humanidade das pessoas...
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CAPÍTULO V
O MÊS DE MONTESE E DO FIM DA GUERRA
As andanças de Rubem entraram no mês de abril e em uma dessas visitas ao front, ele
escreveu o texto “Cristo morto69”, onde ele está a visitar a Capela dos Ronchidos70, perto de
Gaggio Montano. Ali, encontra a igreja toda destruída por bombas alemãs e brasileiras. A
imagem de Cristo está destroçada, sem a cabeça. Há uma reflexão sobre a guerra que diz:
“Enquanto um homem foi dono deste campo e mais daquele campo, e outro homem se
curvar jornada após jornada, e não tiver seu nem o chão onde cair morto – esperem a guerra. O
homem rico lutará contra outro menos rico, ou não quer ficar ainda menos rico; e o homem
pobre lutará por ele, ou contra ele. E os homens subirão até as igrejas, não para ver Deus, mas
para ver os outros homens que eles precisam matar. E o Cristo de massa perderá a cabeça outra
vez, e não perderá grande coisa, porque o Cristo – Deus, o Cristo-Rei, esse já a perdera há
muito tempo”.
Por locais onde os brasileiros já haviam expulsado os alemães, os moradores tentavam
voltar às suas rotinas, reconstruir suas casas e suas vidas. Rubem olhava aquelas cenas e se
compadecia, afinal, a vida continuava junto com a guerra.
Em 06 de abril de 1945, ele estava junto com o pessoal do Esquadrão de Reconhecimento,
uma patrulha motorizada da FEB que como diz o nome, fazia o reconhecimento na frente do
grosso da tropa que viria depois. Por isso mesmo, estava sempre mais exposta ao fogo inimigo e
podia, também, mover-se mais livremente pela frente.
Quando Rubem chegou, fazia dois dias que o tenente Amaro Felícissimo da Silva havia
passado da lista dos desaparecidos em combate para a lista dos mortos71. No dia 06 de abril, o
comandante do grupo, Plínio Pitaluga fazia um discurso em homenagem ao companheiro. Rubem
anotou tudo.
Thassilo acompanhou na retaguarda o momento em que o general Mark Clark entregou a
“Silver Star”, honraria estadunidense, ao sargento Zeferino Crepaldi, de Itapira/SP. A
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Rubem Braga em “Crônicas da Guerra na Itália”, (op. cit. p. 221).
Ronchidosso.
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Morrera, durante uma patrulha perto de Monte Castelo/Gaggio Montano em novembro de 1944. Acontece que os
alemães tinham pego o corpo e enterrado atrás de uma casa próxima. Uma velhinha que limpava o quintal achou o
corpo em abril de 1945.
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condecoração foi entregue porque, em Gaggio Montano, ele com mais um cabo e dois soldados
haviam socorrido seis feridos sob fogo inimigo enquanto os homens se retiravam. O cabo
sustentou o fogo para dar cobertura, até que foi ferido também. Pois, Zeferino, depois de tirar os
seis, voltou para buscar o cabo. Além do mais, soube dizer onde eram as posições dos inimigos
que haviam baleado os brasileiros, o que resultou em uma patrulha de captura que voltou mais
tarde com três prisioneiros.
A morte do Max
Max Wolf Filho é o patrono dos sargentos do Exército Brasileiro. Nasceu em Rio Negro,
Paraná e morreu em 12 de abril de 1945. Joel Silveira e Thassilo estavam lá quando ele morreu.
Uma hora antes da morte os dois conversaram com Max, que contou da filha de 10 anos que
deixara no Brasil, disse que era viúvo72 e que sua promoção a segundo sargento estava prestes a
sair. Antes de se despedir, escreveu no caderno de Joel. “Aos parentes e amigos: estou bem. À
minha querida filhinha: papai vai bem e voltará em breve”.
Um dos soldados pediu uma faca ao sargento e ele respondeu que o homem não precisava
daquilo, afinal, “tedesco não é frango”. Estava descontraído para sair com a patrulha.
A menos de um quilômetro do Posto de Observação onde Joel e Thassilo estavam em
companhia do tenente Otávio Costa, Max se aproximava de um conjunto de casas camponesas, a
15 km de Montese, quando uma rajada de metralhadora alemã o acertou no peito. Outro soldado
tentou puxá-lo e, também, foi atingido.
Do posto de observação, o tenente Otávio pediu barragem de morteiros e, por mais de
meia hora, a artilharia brasileira trocou tiros com os tedescos, que, também, responderam com
morteiros. Tentaram acertar Thassilo e Joel com rajadas de metralhadora também, em uma troca
de tiros intensa. Morteiros caíam cada vez mais perto da trincheira em que estavam.
Foi assim até anoitecer, quando, se arrastando, eles deixaram a posição. A patrulha
recuara deixando para trás dois mortos, um deles o sargento Max. Alfredo Esteves era o Pracinha
que tentou puxar o corpo de Wolf. O clima era de comoção, pois, Max era muito querido por
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Era desquitado, mas não quis falar ao jornalista, talvez, porque estivesse desconfortável com o fim do
relacionamento.
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todos, sempre educado, ajudando os homens e, em missões, como voluntário, conversando com
os soldados.
No outro lado
Rubem e Frank Norall estavam nesse mesmo dia 12 de abril de 1945, em uma vila de seis
casas dos Apeninos, onde conversaram com os moradores e descobriram gente com parentes no
Brasil. Para eles, mais um dia no front sem novidades. Perderam o dia histórico em que o
Exército Nacional ganhou um herói73.
Dias antes de Montese, uma novidade foi irradiada por Francis Hallawell na BBC: um
amistoso entre Brasil e Inglaterra no futebol, em Florença. Craques da época, um do Flamengo
(José Perácio) e outros dois do Botafogo (Efigênio Freitas Bahiense, o Geninho, e Walter
Fazzoni, o Walter), foram destaque na vitória brasileira por 6 a 1. Perácio era o craque da seleção
brasileira de 1938. Outros jogadores de futebol do Brasil trocaram o uniforme do time pelo da
FEB74. Não estavam naquele 6 a 1, mas estavam na guerra. Geninho e Perácio tiveram que perder
peso porque tinham engordado na Campanha. O Comando Aliado gostou tanto que chamou o trio
e mais Juvêncio e Bidon75, além de um outro Walter76, três americanos e um inglês para a
“Seleção do V Exército”.
Véspera de Montese
O nome do local era Ronchidosso, uma vila ao lado do Monte Belvedere. Ali, os alemães
tinham massacrado 82 pessoas. Já em Ca’berna foram outros 29 mortos, porque partigianis
haviam atacado o grupo deles. A distância, entre as duas localidades, era de seis quilômetros.
Rubem quis conhecer o lugar e se dirigiu às duas vilas.
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Escrevi assim, porque para o Exército, Max é um herói.
Adelino Gonçalves Torres - Cruzeiro E.C; Henrique Fernandes Torquato (Dunga) e Emérito Fernandes dos Reis
(Mato Grosso) também do Botagofo; FlorisvalLanzoni - Coritiba Futebol Clube - PR; Perciliano Afonso
Emerenciano - Chinês - Figueirense F.C - SC; Bidon - Madureira Futebol Clube; Viana, Mozart e Evandro do
Atlético Paranaense;goleiro Bráulio do Atlético (MG); Careca do Fluminense; Alvanilo da Ponte Preta; Labatut do
Olaria;Juvencio do Cocotá; Walter do Ideal Timbira do Bonsucesso;Pasquera, D´Avila e Soares do Parque da
Mooca. (Henrique Blogspot.com, 2017)
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Primeiro, passou Vidiciatico, um terceiro vilarejo e a fonte que lhe passou as informações
foi o padre Giuseppe Tabellini. Segundo ele, em 05 de abril de 1945, os alemães tinham chegado,
mais ou menos uns 300 homens, com mulas e morteiros. Mandaram todo mundo da localidade
estar na praça da frente da igreja. Depois mandaram todos entrarem no templo. Cercaram o lugar
com metralhadoras e com soldados com granadas e fuzis.
O padre conseguiu negociar para que menores de 16 anos de idade, maiores de 60 e
pessoas doentes saíssem. Em seguida, foi dado toque de recolher e quem fosse pego fora de casa
morreria. De madrugada, os alemães deixaram o vilarejo, porém, antes de sair saquearam as casas
e espalharam o terror. Não mataram ninguém, mas levaram o que o pessoal possuía de valor
material. Alguns homens foram sequestrados como guias dos nazistas e só foram devolvidos no
dia seguinte, após os captores terem fugido rumo ao norte.
Em Ca’Berna, a população confirmou o massacre. Em represália a um ataque partigiani77
os alemães chegaram e mataram, aleatoriamente, algumas pessoas, de crianças até idosos, alguns
com dois tiros na cabeça. Não contentes, ainda incendiaram casas e atacaram com morteiros.
Salvou-se quem conseguiu se esconder.
Rubem ficou impressionado com o que viu e ouviu. Anotou os nomes dos mortos. Não se
conteve e ao final escreveu: “[...] Deus – exatamente como o Vaticano – permanece neutro”.
Rubem questionava onde andava Deus naquelas horas em que a vida humana não valia nada nas
mãos dos alemães.
No dia 13 de abril de 1945, Rubem estava com os homens do 2º Pelotão do 11º
Regimento de Infantaria. À noite, os correspondentes foram reunidos em uma sala e lhes
apresentaram mapas. No dia seguinte, teria início o deslocamento para a batalha mais sangrenta
da FEB em terras italianas. Egydio viu aviões passarem por sobre a tropa, mas não foram para
Montese, seguiram outro destino.
Naquela semana, antes de Montese, os correspondentes estavam muito irritados com o
pessoal do DIP, a quem acusavam de dificultar o trabalho deles e de censurar o que não era
necessário ser cortado. Resultado: em um texto único assinado por Rubem, Egydio, Joel e Raul
Brandão, eles tornaram pública essa insatisfação. Entregaram o texto ao major Souza Júnior, que
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conversou com o grupo e prometeu ver o que podia fazer. O texto ficou e está guardado na
Biblioteca do Exército no Rio de Janeiro78, nunca foi publicado.
Raul outra vez deu sinais de stress. Em um texto escrito em 14 de abril de 1945, disse que
acordou com ratos roendo forros da cama em que ele dormia. Perdeu o sono, levantou, colocou a
farda e ficou deitado. Entediado, levantou para escrever uma conversa dele com ele mesmo, na
qual fala que estava a “bater um papo com a alma do Brasil”.
Quando amanheceu, foi comer com os soldados e conheceu Geraldo Genésio dos
Santos79, de Bragança Paulista, um soldado que antes da guerra era tão pobre que morava em
uma caixa d’água, o que lhe rendeu o apelido de “Caixa”. Só o conheciam assim na cidade e na
FEB. Os dois conversaram bastante e antes de sair, Caixa olhou para trás e disse em italiano:
-Bom trabalho, senhor Correspondente!
Raul encheu os olhos de lágrimas com a história daquele homem. Botou no papel e, mais
uma vez, teve o texto proibido de sair. Como divulgaria as péssimas condições do alojamento?
Como divulgaria a história do pobre Caixa? Pobreza no Brasil de Getúlio era o que a censura não
fazia questão de mostrar.
Montese
O ataque começou no dia 14 de abril de 1945, por volta das 10h45, com a Engenharia
abrindo caminho em meio às minas. Os alemães perceberam a intenção brasileira e revidaram
com morteiros e tiros. Homens do 6º, do 1º e do 11º Regimentos de Infantaria participaram do
ataque principal às 13h30. Quando o relógio marcou 15h, os primeiros elementos brasileiros
entraram nas vielas da cidade medieval80. Às 18h, blindados já estavam dentro da cidade também.
Os brasileiros vieram com tudo que tinham: tanques americanos, artilharia e fumaça para
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No final da guerra, Egydio revelou que a censura era especificamente montada e controlada no Brasil por Amílcar
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disfarçar os movimentos. Quando viram que estavam sendo cercados, os alemães se retiraram,
mas, não totalmente.
Houve quem ficasse para trás, no meio dos escombros81. Das 1200 casas, 800 foram por
terra por conta de bombardeios de artilharia brasileira e alemã. Trinta e quatro brasileiros
morreram e 382 ficaram feridos, além de outros 10 que se extraviaram. Entre os alemães, chegou
a 497 o número de baixas82.
À noite e nos dias seguintes, até o dia 20, a cidade foi limpa rua por rua. Entre os
escombros, eram encontrados alemães que não tiveram tempo de fugir, que se recusaram recuar
ou que ficaram para segurar o avanço Aliado, 107 ao todo, entre os quais, quatro oficiais83.
Foi em Montese que o sargento Mário Müller, descendente de alemães, escutou o idioma
dos pais falado em um porão, com os ocupantes preocupados se quem entrara na casa eram
americanos ou brasileiros. Müller respondeu em alemão para que ficassem tranquilos, pois, eram
amigos. Os tedescos saíram e deram de cara com os brasileiros de armas nas mãos esperando por
eles. Todos foram levados cativos.
Outro relato de Montese é a de um grupo de Engenharia que obrigou prisioneiros alemães
a irem na frente em um campo minado já que eles é que tinham posto os artefatos. Reclamaram
mas foram. Era isso ou levar um tiro. Por sorte, ninguém explodiu minas, mas houve tensão
extrema entre os prisioneiros.
Na manhã do dia 15, orgulhoso pelo desempenho dos brasileiros, o General Crittemberger
fez circular na frente a seguinte mensagem:
“Na jornada de ontem, só os brasileiros mereceram minhas irrestritas congratulações;
ofensiva, a divisão brasileira está em condições de ensinar às outras como se conquista uma
cidade”.
Joel, Thassilo e Egydio tiveram permissão para entrar na cidade no dia 18 de abril.
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O motorista, Cabo Adão, os levou. Joel foi se instalar na rua Augusto Righi84, que dava
acesso à Torre histórica da cidade e que se alguém tentasse atravessar podia levar chumbo dos
alemães.
Rubem estava acompanhando os combates desde o dia 14 de abril, mas só entrou na
cidade no dia 17 e enquanto escrevia sua crônica sobre o assunto, soldados ainda limpavam
setores alemães do município e tropas germânicas espreitavam atirando das redondezas. Ele viu
quando os tanques americanos, impopulares entre os soldados por atrair “chuvas de morteiros”,
agora, eram recebidos com aplausos entre os pracinhas ao subir escarpas em grupos e explodir
posições alemãs, facilitando um pouco para a infantaria subir também.
Ao contrário de Monte Castelo, não houve aviões para os brasileiros, apenas para a 10ª
Divisão de Montanha dos Estados Unidos, que atacava à direita de Montese. A Torre histórica foi
tomada à noite pelo tenente Iporan Nunes de Oliveira e seus homens. Os prisioneiros ficaram
espantados ao ver que mesmo sob bombardeio os brasileiros não recuaram.
Do Posto de Comando em que estava, Rubem podia escutar os telefones pedindo fogo de
artilharia incessantemente. Os tiros estremeciam o teto da casa em que ele se encontrava e pó se
esparramava pela cabeça dos presentes. Ele escutou a ação sob um dos pontos, anotou e planejou
se dirigir para a localidade. Queria ver a artilharia acertando Serreto. Quando conseguiu
condução para chegar perto do local, já não havia mais tiros e sim infantaria brasileira ocupando
trincheiras e fortificações que, até poucas horas, eram alemãs.
Resolveu tocar para o Posto de Observação do chefe da artilharia, Cordeiro de Farias. O
local estava cheio de gente com binóculos, olhando as ações e metralhadoras ponto cinquenta
atiravam vez ou outra para acertar alguém ou alguma coisa na encosta em frente. Os alemães
tentaram responder, mas tinham poder de fogo menor, então, concentraram fogo no cemitério da
cidade. Rubem consultou suas anotações e não havia soldados brasileiros no cemitério. Talvez,
estivessem tentando acertar a estrada que passava perto para impedir que o avanço chegasse
ainda mais rápido.
Desceu para voltar com o jipe para o Posto de Comando onde estava. Encontrou soldados
levando um grupo de quatro alemães prisioneiros em outro jipe. Pracinhas se aproximaram,
xingaram e tiraram sarro o que podiam dos tedescos. Alexandre Barbosa, de Irajá, Rio de Janeiro,
é quem escoltava os prisioneiros. Dois soldados estavam tristes e melancólicos, outro mais gordo
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e de rosto redondo, ria junto com os brasileiros, afinal não entendia nada. Um jovem de uns 18
anos completava o “time” e mascando chiclete fazia um ar de quem não estava nem aí. Rubem
viu que já anoiteceria. Era hora de voltar ao PC.
Fim de guerra
Após Montese conquistada, o Esquadrão de Reconhecimento se lançou sobre Zocca e
proximidades no dia 22 de abril de 1945, onde, cada vez, mais os alemães se juntavam para tentar
fugir para o norte. Deixavam sempre uma fração de homens para segurar os perseguidores.
Francis Hallawell entrou com a batalha ainda em curso, seis horas após a penetração na cidade.
Foi o primeiro correspondente a pisar ali. Contou que, na entrada da cidade, havia uma vaca
morta no meio da estrada. Eram 14h quando ele entrou. Os alemães abandonaram cavalos mortos
ou moribundos e o fedor era imenso, bem como, a poeira e a destruição da vila bombardeada
pelos brasileiros.
O inglês estava receoso, não seria ali que morreria atingido por uma bomba ou mina. Uma
bomba mais abaixo, no vale, lhe tirou o sossego. Logo, veio a notícia tão esperada: Bolonha fora
tomada! Hora de noticiar isso para o mundo pela BBC.
No dia anterior, 21 de abril de 1945, as tropas russas do Marechal Zucov chegaram a
Berlim e, agora, seria questão de dias para a guerra acabar na Europa. Naquele dia 21, Rubem
com um fotógrafo do Star and Stripes foram e entraram na cidade de Bolonha. Rubem foi o
primeiro brasileiro a pisar ali depois da liberação. No jipe de trás, vinham Joel Silveira, Egydio
Squeff e Thassilo Mitke.
Andaram na cidade e à noite tentaram se hospedar no Hotel Roma. O dono negou pouso e
o grupo ficou na frente esperando por 10 minutos e reclamando entre si. A chateação deu certo e
conseguiram um quarto para os cinco ficarem. No dia seguinte, a cidade ocupada estava cheia de
americanos, partigianis e poloneses, tidos pelos jornalistas como os mais religiosos. “Eles me
dão a impressão de que tomam uma cidade expressamente para visitar suas igrejas”, escreveu
Rubem.
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O grupo saiu de Bolonha rumo a Florença pela estrada que passa por Passo La Futa85.
Frank Norall e Alan Fisher chegaram a Bolonha quando eles saíram e, no dia 22 à noite, tiveram
o sono interrompido por aviões alemães (sim, ainda havia alguns deles nos céus) que
metralharam o centro da cidade.
A tropa do V Exército Americano, do qual fazia parte o Brasil, chegou ao rio Pó, que
passava no vale com o mesmo nome. Começaria a perseguição e o cerco dos brasileiros aos mais
de 15 mil alemães que haviam se juntado para fugir com linhas de defesa já fragilizadas pelos
últimos ataques aliados, principalmente, brasileiros. No cenário internacional, já se planejava o
pós-guerra e uma conferência em 25 de abril, em São Francisco, reuniu 50 embaixadores para
falar do assunto.
Foi em 26 de abril que o Esquadrão de Reconhecimento obteve autorização para procurar
sinal dos alemães que agora já não atacavam mais bombas como antes, pelo contrário, tentavam
passar despercebidos pelas posições Aliadas. Acreditava-se que tropas86 vindas de La Spezia
estavam na região para se juntar aos tedescos que enfrentaram os brasileiros, mas não havia
informação segura. O Esquadrão foi mandado para a região entre Enza e Parma. Foi aí que o
negócio complicou.
Ao entrar na cidade de Collechio, o Esquadrão não se deu conta que era exatamente ali
que os alemães estavam se preparando para reagrupar. Foi uma batalha urbana de carros de
combate e que, em seguida, virou um cerco brasileiro com a chegada de reforços dos homens do
6º e do 11º Regimentos de Infantaria. O grosso dos alemães fugiu mais para o sul, para Fornovo
di Taro e quem ficou não conseguiu segurar os pracinhas.
Mas, a luta não foi fácil, durou até a noite do dia 27, com a vitória brasileira e 588 presos
alemães, canhões, cantina ambulante e 100 cavalos. A FEB tinha cortado a fuga para Parma,
distante 37 km de Collechio, onde os alemães queriam se juntar com as demais forças que ainda
restavam na Itália. Acuados, os germânicos retiraram-se para Fornovo e criaram um bloqueio
entre Collechio e Fornovo, nas aldeias de Gaiano, Segalara e Talignano, de onde tentavam acertar
os brasileiros já em posse de Collechio.
Os alemães já não tinham como receber reforços, porque os brasileiros ocuparam
Salsomagiore e Piacenza, impedindo que tropas de Parma conseguissem passar pelas linhas rumo
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a Fornovo. Os brasileiros ficaram de um lado do Rio Pó e os alemães do outro. Ao norte,
Collechio impedia o avanço os tedescos, que tentaram romper pelo Eixo Gaiano, Segalara e
Talignano. Foram barrados e já não havia o que fazer. Era render-se ou lutar até a morte. Tanques
estadunidenses se juntaram aos brasileiros e, agora, os três regimentos e gente do Depósito de
Pessoal vinham chegando como podiam para fechar ainda mais o cerco.
Os alemães foram muito bombardeados e o Coronel Nelson Mello, que estava como
comandante da operação chamou o padre da igrejinha de Neviano di Rossi87, Dom Alessandro
Cavalli. Ele foi incumbido de levar uma oferta de rendição aos alemães, que para ganhar tempo
(estavam a 6 km da igreja, em Respicio), pediram para que os brasileiros colocassem no papel as
condições da rendição.
Os brasileiros colocaram no papel: rendição incondicional. No dia 28 de manhã, o padre
voltou para entregar o papel. O comando alemão disse que esperaria por uma ordem superior.
Isso era mais ou menos 11h45.
A resposta tardou a voltar e às 13h, como os alemães estavam indecisos, os brasileiros
atacaram de novo, dessa vez, atravessaram o rio Pó pelas vilas de Felegara e Ramiola. Não
pouparam munição e acertaram todos os pontos de resistência alemã. Foi tão forte o ataque que,
às 22h, oficiais alemães procuraram as linhas brasileiras de bandeira branca nas mãos para acertar
a rendição, o que foi feito em Respicio e em Gaiano, onde o principal negociador foi o alemão
Major Kuhn.
Ainda assim, em Segalara, tropas fanáticas se recusavam a entregar as armas e buscavam
romper o cerco. Coube ao Major Oest e seus homens segurarem os ataques alemães na
madrugada de 29 de abril.
Finalmente, o general Otto Fretter Pico88, supremo entre os alemães, aceitou a rendição
incondicional. Só pediu para chegar por último e para que cuidassem do general fascista Mário
Carloni, cuja maior parte da tropa desertara. O comando brasileiro o fez de bom gosto.
E, assim, começou a rendição no dia 29, primeiro com feridos, depois, com soldados
cantando hinos militares e jogando as armas ao lado da rodovia. O local escolhido para receber o
pessoal e para servir de ponto demarcatório da rendição foi a Ponte Scodogna, entre Collechio e
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Gaiano. Os brasileiros ajeitaram um grande campo de prisioneiros para receber os prisioneiros.
Só não esperavam que seria tanta gente. Ao final da rendição, a soma era a seguinte: 14.777
soldados e oficiais, com quatro mil cavalos, 80 canhões de vários calibres, mais de 1.500
viaturas, além de muita munição e vários apetrechos.
A guerra acabara, hora de voltar para casa, ou não...
O acidente dos correspondentes
Depois de estar em Bolonha, Rubem ouviu boatos de que Parma estava para ser tomada e
ele queria ir para lá. Pegou um jipe dirigido pelo Atilano Vasconcelos Machado, de Bagé/RS e
convidou Raul Brandão para ver como seria o ataque à Parma. Saíram de Pavana, perto de
Pistóia. De lá, foram para Zocca, Vergato e Marano Sul Panaro, onde não acharam os brasileiros,
que já estavam começando as operações em torno de Collechio. Cruzaram viaturas trazendo
feridos alemães escoltados por estadunidenses.
Rodaram até achar uns brasileiros do 1º Regimento de Infantaria estacionados aguardando
ordens de deslocamento. Não sabiam onde estava o Posto de Comando e nem o QG89. Em Zocca,
falaram das ações do Major Oest e de Nelson de Mello para pegar os alemães, mas eles não
deram muita importância e seguiram para Vignola, onde encontraram a cidade cheia de lençóis
brancos nas janelas e sem ninguém na rua. Saíram da cidade e encontraram o QG em que os
generais Mascarenhas de Morais e Cordeiro de Farias planejavam o cerco aos alemães. Estavam
tratando de pegar todo e qualquer veículo de transportes e encher de soldados para levar e cercar
os tedescos. O ponto mais longe que chegara o Esquadrão de Reconhecimento seria Quatro
Castella. Rubem queria alcançá-los. Só tinha um problema: já estavam quase sem gasolina.
O general Cordeiro de Farias chamou para que o seguissem, mas sem combustível não
daria certo. Roubaram dois galões de gasolina, colocaram no jipe e foram. O problema é que o
general estava dois quilômetros à frente e não dava mais para ir atrás dele. Tentaram seguir a
poeira à distância e foram parar em Montecavolo. Nem sinal do general, que já haviam perdido
de vista fazia tempo.
Foram recebidos por uma mulher que saiu contando para todo mundo que haviam
chegado os libertadores. Foram os primeiros Aliados a pisar ali. A pequena população não
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acreditava que a guerra acabara para eles e se reuniu em uma casa em que encheram os dois
jornalistas e o motorista de perguntas. Trouxeram vinhos, espumantes e queijos. Tudo para
agradar os libertadores. Eles tentaram dizer que só estavam de passagem e que não eram
soldados, mas não adiantou. Quattro Castella era um lugar inatingível, explicou um senhor em
meio à confusão. Isso porque a ponte que lhe dava acesso estava minada.
Era preciso dar meia volta e, em uma encruzilhada, encontraram um pelotão do Esquadrão
de Reconhecimento, a quem explicaram da ponte minada pelos próprios partigianis. Depois,
voltaram para Montecavolo onde foram recebidos com festa novamente, desta vez, junto com os
carros de combate. Agora, a folia foi para as ruas, com mulheres beijando soldados, soldados com
crianças no colo, sorrisos, choro de emoção e os brasileiros doando o que tinham nos bolsos,
comida, chocolates, cigarros... Avançaram pela vila e pararam 3 km antes de Quattro Castella.
Talvez, dormissem ali. Depois, deveriam ir para San Paolo D’Enza enquanto os carros se
revezariam no patrulhamento da estrada. Foi o que fizeram e o comando e os jornalistas entraram
na cidade. Quando era por volta de meia noite, entraram na cidade e de novo foram recebidos
como heróis, com bebida, beijos e comidas.
Um grupo de civis levou o trio para uma hospedaria e lhes deu mais comida (já tinham
bebido bastante). Havia canto, música e liberdade na cidade, porém, por medida de segurança os
brasileiros do Esquadrão de Reconhecimento mantiveram guarda do perímetro.
Os três, Rubem, Raul e o motorista, ainda não tinham desistido de ir para Parma e, no dia
seguinte, pegaram o jipe, mais combustível, fizeram um mapa improvisado do caminho e
seguiram. Foram avisados que poderia haver alemães por perto de Bibbiano ou Montecchio, mas
decidiram seguir. Deram carona para alguns partigianis e eles foram saltando no caminho, pelas
rodovias, conforme iam atingindo seus objetivos.
Chegaram a Montecchio e os americanos já estavam lá. Era 9h e eles estavam bebendo
vinho juntos! Foram para San Ilario D’Enza, onde foram festejados como libertadores mais uma
vez. Ganharam ovos de presente da população. Centenas de ovos.
Alguém se apresentou como o chefe do Comitê de Libertação Nacional e quis saber se
poderia comandar a cidade. Rubem disse para que esperassem os tanques americanos de
Montecchio e o povo foi à loucura ao saber da notícia.
Outro se ofereceu de guia e seguiu junto deles. Estavam na estrada quando perceberam
uns 40 alemães. O guia pulou e Rubem lhe pediu que voltasse para a cidade, porque para os
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correspondentes estaria tranquilo, porém, para ele não haveria nem julgamento, seria fuzilado. O
homem nem ligou, queria ir junto, se chamava Nartiro.
Machado, o motorista, acelerou e passou em disparada pelo grupo. Os tedescos
descansavam e assim permanecem, nem deram importância. O relógio marcava 10h07.
Moradores de outra aldeia contaram que a região estava lotada de alemães, que eram de outra
fração, diferente da 148ª Divisão, que estava cercada pelos brasileiros, pois, pegaram um
caminho diferente e em breve estariam cara a cara com os americanos, a quem se entregariam.
Passaram por Coloreto e Martorano. A população deu mais ovos para eles e, também,
receberam flores, beijos e abraços. Nartiro estava alegre e foi acenando para todo mundo pelo
caminho. Rubem não gostou e pediu para que ele parasse de criar expectativa nos camponeses,
pois, os alemães poderiam voltar a qualquer momento.
Pediram informação mais uma vez e, ao virar a curva de uma estrada, deram de cara com
uma coluna alemã a 10 ou 20 metros deles. Não deu tempo de desviar.
Brandão estava na frente com o motorista e Nartiro e Rubem no banco de trás. Raul pediu
para Machado sair da estrada. Eles saíram pela lateral, um alemão fez a mira e Rubem esperou o
tiro. Levantou os braços e faz sinal para que o tedesco parasse. O soldado abaixou a arma, estava
confuso.
Nisso, o jipe passou por duas árvores em alta velocidade, capotou e foi parar dentro de um
canal. Os alemães deram rajadas curtas e, instintivamente, Machado tentou desviar. Nartiro e
Rubem foram jogados longe.
Segundos depois, Nartiro levantou atordoado e foi em direção aos tedescos, Rubem o
chamou de volta. Um alemão desceu para ver o resultado. Olhou todo mundo caído e voltou para
a coluna que seguiu marchando. Machado estava consciente em um trigal ainda verde. Raul havia
sumido.
Rubem gritava pelo companheiro, mas ele não respondia. Rubem se arrastou e olhou para
cima. Um último caminhão alemão passava pela estrada e, atrás um soldado de metralhadora na
mão, olhava ao redor para ver se os brasileiros não lhes fariam resistência.
Depois que os caminhões estavam já longe, apareceram alguns italianos para ajudar,
moradores ali de perto. Brandão foi achado mais a frente, desacordado. Machado tinha um rasgo
na testa, Nartiro, algumas escoriações e Rubem um corte na mão. Os italianos os guiaram até uma
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casa próxima. Raul recuperou os sentidos. Foi um alívio para o grupo. A cara estava sangrando e
a perna estava estilhaçada90, mas estava calmo e lúcido. Gemia de vez em quando.
Uma camponesa que ajudava lhes contou que os alemães passaram pela casa dela e
disseram que três americanos haviam morrido no acidente. Por isso, foram poupados, pensaram
que eles estavam mortos. Mas, e se alguma outra coluna visse o jipe capotado? Civis esconderam
o carro com galhos.
Machado queria ir lá fora e Rubem proibiu que saísse. A dona da casa fez uma sopa para
o grupo. Pediram uma bicicleta para que Nartiro fosse buscar um médico em San Ilario. A dona
não queria, mas Rubem tinha dinheiro e disse que se ele não voltasse, ela podia ficar com a grana.
Antes que Nartiro (mais ou menos uns 50 anos) saísse, Rubem disse que se ele não
quisesse ir, ele mesmo colocaria roupa de civil e iria. Nartiro respondeu rispidamente que
voltaria, colocou um palavrão no meio e foi.
Mais de uma hora se passou e nada. Nisso, apareceu um padre que entrou e perguntou se
Brandão era católico e de que país eles eram. Perguntou outras coisas sem sentido que irritaram
Raul Brandão, que lhe respondeu que não precisava de assistência religiosa. Como o padre estava
em uma bicicleta nova, Rubem desconfiava que ele fosse fascista. Ele chamou um morador de
lado e lhe perguntou sobre a suspeita que tinha. O homem concordou com ele, mas defendeu que,
por conta da profissão, o padre tinha que ser amigo de todo mundo.
O Padre foi, partiu e todos ficaram apreensivos. Rubem pensou em dar um agarrão no
religioso, mas ele já estava longe. E nada de Nartiro voltar...
Machado, o motorista, queria virar o jipe tombado e voltar para o lado brasileiro.
Brandão, com dores, não podia se mover e achava que a qualquer momento os nazi-fascistas
apareceriam para liquidar o grupo. O almoço estava pronto. Quando iam comer, eis que Machado
avistou um jipe alemão. Era o fim!
Nessa hora, Rubem falou para a dona da casa para não mentir para os alemães, pois
poderia ser fuzilada. A tensão era grande e de repente: era mesmo um carro alemão, as armas
eram alemãs, mas eram os partigianis! Nartiro fora buscar os amigos. Ele devolveu outra
bicicleta nova à dona da casa, porque, na ida, os alemães o encontraram e lhe roubaram a que ele
estava. Andava a pé quando viu outro alemão, dessa vez, desarmado e sozinho. Não teve dúvida e
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meteu um murro na cara dele, para pegar a bicicleta nova em que ele estava. Depois disso, foi
procurar os amigos e ali estavam eles.
Os homens entraram no carro que estava superlotado, pararam, rapidamente, em uma
cidade onde estava tendo um distúrbio pela prisão de um espião alemão, colocaram o homem
preso no carro e seguiram para Montecchio. No caminho, quase levaram bala de partigianis que
guarneciam um bosque, por conta do carro alemão em que estavam, mas ao mostrar a bandeira
italiana ficou tudo bem. Chegaram à cidade 2h40.
No hospital, o médico lhes atendeu sem muitas condições. Rubem só quebrou um dedo.
Machado tinha só um corte superficial e Raul era o mais grave. Foi levado para uma cama ao
lado de dois pilotos ingleses91 registrados como italianos e que estavam ali fazia 40 dias após o
avião deles ter dado pane e caído.
Rubem foi atrás de uma ambulância e ao ver uma coluna alemã marchando para a cidade
teve medo de novo, mas depois entendeu. Atrás deles vinham uns 50 a 60 partigianis em escolta.
Eram prisioneiros. A ambulância saiu 5h15, chegou 6h30 em Canale, mas ali, também, não havia
meios para socorrer Raul, que dormiu anestesiado por morfina.
Perto de Módena, encontrou outra ambulância com uma tropa americana que ainda
trocava tiros com alemães que haviam ficado para trás na fuga. Os médicos deram os primeiros
socorros para Raul. Dali, foram levados para Bolonha, dentro do estádio local, onde era um
grande hospital de guerra. Encontrou outro brasileiro lá, um piloto da FAB que fora prisioneiro
dos alemães após ter o avião incendiado por fogo hostil e ter saltado de pára-quedas. Foi bem
tratado pelos tedescos, mas um fascista queria matá-lo, o surrou, cuspiu nele e só não atirou
porque os alemães não deixaram. O nome do piloto era Marcos Coelho de Magalhães. De
Bolonha, foi para o hospital de Marzaboto e de lá voltou para Bolonha. Raul ficou direto em
Bolonha.
Quando Rubem viu que havia outros feridos mais sérios e que o dedo quebrado iria
mandá-lo para mais e mais hospitais, pegou os pertences e foi para a estrada pedir carona. Um
carro parou e ele conseguiu chegar a Vignola, onde estava o QG Recuado da FEB. A cidade
estava animada, com banda brasileira tocando, alemães presos passando aos montes, Pracinhas
confraternizando com as italianas e ele entendeu o que aconteceu: a guerra acabara. No dia
seguinte, embarcou cedo para Collechio. Chegou bem a tempo de ver o general Otto Freter Pico
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se entregar aos oficiais brasileiros e, ainda, saiu na foto do momento da rendição, junto com Joel
Silveira, que, também, tomara o rumo de Collechio.
Uma cena cômica desse dia foi uma italiana que, ao perceber os alemães presos, gritou:
-Vejam! Estou com uma bicicleta! Não querem tomá-la agora? Vocês já roubaram tanta
coisa lá em casa, por que não roubam agora esta bicicleta? Gostam tanto de bicicletas! Ah,
preferem andar a pé, não é? A pé mesmo, não é? Miseráveis! – e saiu xingando os tedescos.
Os brasileiros riram e alguns alemães também riram.
Freter Pico chegou cercado de oficiais em um comboio de 20 automóveis. Fotógrafos
aliados queriam registrar aquele momento. O General que foi recebê-lo foi Olympio Falconiéri,
que comandava os órgãos não-divisionários92 da FEB, que o pôs em um carro e foi com ele até
Florença. No dia anterior, Mário Carloni já havia seguido o mesmo trajeto, levado por Zenóbio
da Costa.
Um oficial veio falar com Rubem, se chamava Von Atroheim e pediu um cigarro. Disse
que era intérprete e que gostaria de ir preso para o Brasil. Ao lado, dois outros perguntavam o que
seria da Áustria após a guerra e mais gente queria saber notícias quando viram que ele era
jornalista.
Do outro lado da rodovia onde se deu a rendição, cavalos e éguas apreendidos dos
alemães faziam um barulho danado por conta do cio. Alemães largavam as armas ao lado da
estrada. As P08 Lugers eram as mais cobiçadas e brasileiros e americanos se lançaram sobre elas.
Mesmo se rendendo, os alemães marchavam, os oficiais tentavam lhes animar. Alguns
estavam realmente tristes, com lágrimas nos olhos, mas elas não caíam. Anoitecia. A poeira ainda
era forte. Cantos tristes dos alemães vencidos ecoavam no fim da tarde. Representantes do Reich
de mil anos depunham armas frente aos agricultores, operários, funcionários públicos e militares.
Rendiam-se para a gente simples do Brasil que, por alguns meses de sua vida, lutou contra
regimes autoritários e que, na FEB, eram os melhores representantes do povo, uma geração que
deu o seu melhor, mostrando ao mundo como agiam os brasileiros, com seus problemas e
qualidades; que a estrofe do hino nacional que diz que “se ergues da justiça a clava forte; Verás
que um filho teu não foge à luta; Nem teme, quem te adora, a própria morte” é muito real, pois os
mortos e os feridos não devem ser esquecidos.
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Não eram anjos, como bem lembra Rubem Braga, e como tropas estrangeiras, também,
cometeram abusos e se aproveitaram da miséria italiana, porém, sempre foram punidos quando os
crimes foram descobertos e, ao contrário dos oficiais alemães, os do Brasil não ordenavam
massacres e nem metralhavam sem julgamento.
Aquela geração mandada aos campos da Itália fez muito por um mundo melhor. Não o fez
sozinha, é claro, mas foi um parafuso que ajudou a máquina de guerra aliada a derrubar o
nazismo e o fascismo. Por isso, todo brasileiro deve orgulhar-se deles e da escolha de lado pelos
Aliados, o lado certo da história, o que faz com que a nação não carregue a vergonha de ter
apoiado os regimes combatidos naqueles dias sombrios.
Depois da guerra, esses soldados foram esquecidos pela população e alguns de seus
antigos oficiais fizeram quase o mesmo que os nazistas e fascistas durante a Ditadura CivilMilitar no Brasil, entre as décadas de 1960 e 1980.
Porém, o pracinha de 44-45 não tem ligação com esse triste e nefasto período da história,
pelo contrário, estava tentando sobreviver em algum subemprego ou em alguma ocupação civil,
já com média de 50 anos de idade, em um país que lhe negou oportunidades e direitos durante
décadas. Achavam que eram loucos, que eram brutos violentos, desajustados, simplesmente pelo
fato de terem estado na guerra. Um preconceito social sem tamanho.
Proibidos de falar sobre a Itália desde o final do conflito, os momentos ruins, os medos, as
incertezas, as tensões e os dilemas morais aos quais estiveram expostos no tempo da guerra foram
internalizados e poucas são as famílias que sabem histórias dos parentes que lutaram na II
Guerra. Um ou outro fragmento, mas, dificilmente os ex-soldados, hoje, na faixa dos 98 anos,
falam sobre o assunto e, quando falam, têm um discurso padrão, como se tivessem sido
expectadores e não participantes dos embates93.
FIM
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Alan Fisher
Alan Fisher nasceu em New York, a capital do Estado, em 1913. Orgulhava-se de ser do
Brooklyn, bairro famoso da cidade por ser mais “barra pesada” e pelo grande número de
imigrantes que em busca do sonho americano moravam ali. A família Fisher tinha origem na
Alemanha. Alan se graduou no Ensino Médio na “Brooklyn Technical High School”, pensava em
ser engenheiro químico e mudou de ideia depois que arrumou um bico no “New York World
Telegram”, como fotógrafo freelancer94.
Um ano depois, foi contratado para fotografar para o caderno esportivo. Isso em 1934,
quando ele tinha 21 anos. Ficou ali até 1942, quando lhe ofereceram emprego em um jornal
produzido pelo Exército. Pelo salário, ele não recusou. Alan fotografava tanto em preto e branco
como colorido, que era novidade na época.
Os Estados Unidos já estavam em guerra, mas ele tinha passado da idade militar, por isso,
levava uma vida tranquila de civil. Ficou no Exército dois anos. Porém, um telefonema de
Washington mudou tudo e o aproximou do Brasil. Na linha, era Alexander Murphy, que estava
trabalhando com a American Press – AP e que tinha passado pelo mesmo jornal militar em que
Alan trabalhava.
Murphy perguntou se o fotógrafo estaria disposto a partir para uma série de fotos pela
América do Sul, patrocinado por Nelson Rockefeller95, que auxiliando no esforço de guerra e
ganhando dinheiro, colocou à disposição de Roosevelt96 todo seu aparato de comunicação, que
não era pequeno. Nelson era como se fosse um Coordenador de Assuntos Interamericanos não
oficial, uma espécie de secretário para a América Latina, que formalmente, não tinha o cargo. O
editor do jornal militar liberou Alan e ele foi para Miami, de onde partiu para o Brasil e para
demais países designados. No Paraguai, estava Bill Cody, outro jornalista da Agência, no mesmo
trabalho.
A revista Em Guarda seria a publicação a receber as fotos e, ao mesmo tempo em que
levaria os valores americanos para os sul-americanos em espanhol e português, apresentaria
reportagens especiais (encomendadas) sobre a cultura e os governos dos países compreendidos
entre o México e o Uruguai. Fez esse trabalho por dois anos. “Isso [trabalhar na revista] foi
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realmente parecido com a precursora, a Life Magazine; o mesmo formato, cor lisa grande, uma
publicação de muito, muito boa aparência e uma revista popular na América Latina”, comentou
Alan Fisher sobre a Revista Em Guarda.
Viajou o Brasil todo fotografando o esforço de guerra e o estilo de vida dos brasileiros de
todas as regiões, além, é claro, de fazer propaganda pró-Estados Unidos, mostrando como os
estadunidenses estavam investindo em infraestrutura de todas as áreas no Brasil. A esposa dele,
Florence97 o acompanhou por um tempo, mas, depois, voltou para os Estados Unidos. Ao final de
uma breve estadia para cumprir a missão, foi chamado de volta ao país, por convocação como
“publicista de informações”, elemento essencial para guerra como 1A, que era a mais alta
classificação para combate, o que o levou para a guerra no front brasileiro da Itália, ainda mais
porque falava bem o português. “Passei um ano com eles. Eu estava estritamente fotografando
naquela época”, contou em entrevista ao centro de memória do Congresso dos Estados Unidos98.
Fisher já estava com 29 anos de idade quando chegou à Itália. Foi um homem querido
pelos companheiros de trabalho e estava sempre próximo dos generais da FEB em visitas oficiais.
Seria uma mistura do que chamamos, hoje, de fotógrafo de gabinete, com correspondente de
guerra e assessor de imprensa.
Quando a Guerra acabou e começou a Guerra Fria, Fisher foi enviado mais uma vez para
o Brasil, para continuar o trabalho de “americanização99” no interior do país. Foi reclassificado
como “fotógrafo listado assistente de adido na Embaixada”, onde estava sob o comando de
Vernon Walters100, oficial de ligação dos EUA com o comando da FEB e, agora, funcionário de
Washington no Brasil. Trabalhava na sessão de imprensa. A filha de Alan, Stephanie nasceu no
Rio de Janeiro.
Um dos trabalhos dele era andar pelo país com uma unidade móvel de cinema, o que
causava grande impacto em um país que ainda não tinha televisão e onde boa parte da população
morava no campo e nunca tinha visto uma engenhoca daquelas. As estradas do eixo Rio-São
Paulo ainda eram de terra e, para o trabalho, eles trafegavam por elas. “Uma vez tive duas
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unidades acima nessa estrada que ficaram presas por cerca de três semanas. Eles não podiam se
mover, junto com caminhões que não poderiam passar e assim por diante”, lembrou o jornalista.
Outra parte do ofício era ajudar no trabalho de conscientização de saúde dos brasileiros.
Os filmes vinham produzidos pela Walt Disney. Passavam nas praças das cidades e, geralmente,
com as autoridades que quisessem acompanhar. A praça era toda preparada e os filmes
começavam. Era um evento!
A veia fotográfica prevalecia e Alan gostava de registrar as reações das pessoas ao verem
pela primeira vez um programa daqueles. “Eu fotografei um número destes, fiz alguns relatórios
especiais sobre eles e tenho imagens de pessoas a cavalo assistindo a filmes. Eu tive um relatório
de alguém que ficou muito animado quando viu um noticiário de Hitler. Ele sacou uma pistola e
disparou para a tela”, lembrou-se Fisher.
Quando chegou a televisão, os filmes foram cedidos para exibição. Agora as prefeituras
colocavam as televisões nas praças e era um programa de família se reunir para estar nesses
lugares. Depois, o meio se popularizou, mas, no começo era assim.
Fisher fez trabalhos para Herbert Richers101, mais tarde famoso pelas versões de filmes
estadunidenses que traduziu, dublou ou legendou para o português. Em 1955, Alan Fisher foi
transferido para a França. De lá, em 1957 foi para Saigon, Vietnã, onde cobriu a guerra
produzindo documentários. A equipe era de 40 pessoas. Em 1960, teve um ataque cardíaco e
voltou para Washington.
Como havia se apaixonado pelo Brasil, em 1966, voltou para São Paulo, onde fotografou
atividades de repressão da polícia contra movimentos contrários à ditadura. Aqui, se dedicou a
ajudar iniciantes no ramo das artes, até voltar para os Estados Unidos, cidade de Saratosa, onde
viveu até os fins de seus dias, sempre que possível ajudando artistas iniciantes. Já estava
aposentado havia um tempo quando morreu, em setembro de 1988, de outro ataque cardíaco,
desta vez, fulminante.
A filha de Alan e Florence, Stephanie, morreu em 2013 na mesma cidade do pai. Ela era
fluente em português e formou-se em Línguas pela Georgetown University em Washington, DC.
Esteve com os pais em Paris e no Vietnã. Seguiu os mesmos passos do pai e foi para o trabalho
governamental pela Organização dos Estados Americanos – OEA, onde trabalhava com o idioma
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espanhol. Em 1976, mudou-se de Washington para Sarasota, onde trabalhou como intérprete do
Departamento de Estado.
Além disso, era a proprietária do Yummy Boxes Inc., onde oferecia comida gourmet. O
motivo da morte foi um câncer que enfrentava havia alguns anos102.

Egydio Squeff
Egydio Squeff, ou o Tchê, como brincavam os colegas de front, nasceu em 1911, em
Jaguarão, Rio Grande do Sul. Daí o apelido que os colegas lhe deram, uma referência à expressão
gaúcha que, geralmente, serve como vocativo para alguém durante uma conversa.
Começou na imprensa em 1934, no Correio do Povo de Porto Alegre. Dali, chamou a
atenção com os textos que escrevia e foi mandado para São Paulo, onde escrevia para o
semanário Diretrizes e, em seguida, alçou voo para o Rio de Janeiro, em O Globo. Também,
contribuía para o Tribuna Popular, um jornal comunista que existia na época.
Durante o Estado Novo, jornais foram incorporados ao Governo e, por isso, em 1940,
Egydio aparecia no Diário Oficial da União como “escriturário suplementar”, com o salário de
800 cruzeiros, pouco mais de dois salários mínimos na época.
O jornal que ele trabalhava, O Globo, foi aliado de primeira hora de Vargas e criou um
suplemento, O Globo Expedicionário, onde Egydio era o redator in loco, nos Apeninos italianos.
A maior reportagem foi publicada em 23 de fevereiro de 1945, dois dias após a vitória brasileira
de Monte Castelo, onde o front brasileiro estava estacionado desde novembro de 1944. “No
momento em que escrevo, terminou a intensa e ininterrupta batalha que se vinha travando entre
brasileiros e germânicos desde o alvorecer pela posse de Monte Castelo. [...] O objetivo,
terminada a batalha, estava reduzido a ruínas”, escreveu. Ele e Joel Silveira tinham acesso
ilimitado ao serviço de transmissão de notícias. Os demais não.
O colega Joel Silveira não poupava elogios. “Arguto, persistente e destemido, o ‘Tchê’
fazia com que o Rubem Braga e eu passássemos as 24 horas do dia de olho nele, com medo de
sermos ‘furados’103. Foi um dos melhores correspondentes de guerra que estiveram na Europa,
102
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respeitado por todos. Um devorador de livros, cultura e sensibilidade excepcionais, como
jornalista, crítico literário e poeta”, afirmou.
Para ir à guerra, o dono de O Globo o chamou pessoalmente e fez o convite. “Certa
manhã de agosto, quando chegava à redação, e antes mesmo que me sentasse para trabalhar,
Roberto Marinho me chamou para o Muro das Lamentações. Era uma das amplas sacadas do
jornal sobre a Livraria Freitas Bastos, que dava para o Largo da Carioca [...] Naquela manhã,
porém, o muro se transformaria, com perdão da imagem, num balcão florido quando Roberto
Marinho me perguntou se eu aceitava acompanhar a FEB como correspondente".
Inaugurada durante a Segunda Guerra, no ano decisivo para os brasileiros, a Rádio Globo
dedicava atenção especial ao conflito, cujos acontecimentos eram noticiados diariamente. Dentro
da Rádio Globo, também, havia espaço para boletins feitos no front italiano por Egydio. Era
complicado, mas era possível, tanto que, em 03 de dezembro de 1944, o jogo de futebol entre
paulistas e cariocas que serviam na FEB foi ao ar para delírio dos soldados daquele front e, em
ondas curtas, para todo o Brasil.
A rádio, também, organizou, em março de 1945, em parceria com a Legião Brasileira de
Assistência, um evento para angariar fundos para os soldados que voltavam para casa feridos e
que estavam em tratamento no Hospital Central do Exército. Grandes artistas da época, como
Grande Otelo, Zezé Fonseca, Sadi Cabral e Ataulfo Alves doaram tempo e talento para ajudar na
campanha. Foi um sucesso.
Depois de O Globo, Egydio trabalhou para o Última Hora, de Samuel Wainer. O último
emprego foi na Agência Nacional, onde trabalhou até se aposentar. Foi membro do Partido
Comunista do Brasil e, na Tribuna Popular, colaborou como autor na fase em que o jornal
passava por séries problemas financeiros para se manter. Trabalhavam com ele: Pedro Motta
Lima, Álvaro Moreyra, Dalcídio Jurandir e Carlos Drummond de Andrade. Aydano do Couto
Ferraz era o redator-chefe, Walter Weissberg era gerente e, na redação, estavam Osvaldo Peralva,
Antônio Paim, Emo Duarte, Moacyr Werneck de Castro, Paulo Motta Lima, Wagner Cavalcanti e
outros.
Mário Quintana trabalhou com ele no Última Hora e dizia receber conselhos do
conterrâneo gaúcho, que, também, falava muito bem de Rubem Braga e Joel Silveira, um trio que
na guerra e, depois dela, sempre foi amigo. É dessa época, a história nunca confirmada do amor
que dividiam Mário e Egydio por Cecília Meirelles, que nunca nutriu esperanças nem de um e
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nem de outro. Pela Tribuna, foi enviado para Assunção no Paraguai para cobrir disputas internas
naquele país.
Em 1956, se envolveu em uma disputa de ideias com Octávio Brandão, líder do Partido
Comunista. Por dias, trocaram artigos. Brandão reclamava do partido que o tinha abandonado, já
que, depois de 1948, o PCB foi posto na ilegalidade. Egydio tomou as dores e não aliviou para o
velho comunista que, tinha, inclusive, passado por maus bocados, apanhando e sendo torturado.
Egydio sempre foi da ala comunista da FEB. Quando Samuel Malina foi preso104
injustamente por um crime forjado que não cometeu, apenas pelo fato de ser um dos dirigentes do
Partido Comunista, houve uma grande campanha por sua libertação, afinal de contas, era um excombatente respeitado por todos. Egydio participou da campanha, que como resultado teve a
libertação do condenado.
Em um ato em homenagem a Malina, lá estavam vários ex-combates na Associação
Brasileira de Imprensa, entre eles o próprio Egydio, tendo ao lado dele, Milton Elci Vaz,
representante do Conselho Nacional das Associações dos Ex-Combatentes; o tenente Milton Elói;
Oswaldo Aranha Filho105; da Associação dos Ex-Combatentes- Secção do Distrito Federal,
Daniel Pereira de Souza e outros jornalistas presentes. Vários deles se revezaram nas falas em
homenagem a Samuel.
Egydio morreu no dia 22 de abril de 1973, aos 61 anos, de hemorragia no esôfago, no Rio
de Janeiro. Durante a vida, sofreu de diabetes, tuberculose, cirrose, hepatite e câncer na
laringe106.
Fernando Stamato
Fernando Stamato107 era filho de italianos e seria o responsável pelas filmagens na FEB.
Nasceu em 26 de junho de 1917 e o pai, João, já trabalhava para a Agência Nacional com
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filmagens. Foi ali que aprendeu o ofício, com o patriarca da família que ainda era vivo na época
em que ele foi convocado. Tinha mais quatro irmãos, mas só ele ajudava nas filmagens.
Para Fernando, a convocação veio porque já trabalhava para o DIP108. Foi assim que ele
foi parar na guerra. Em 1944, quando embarcou, era viúvo. Fora casado em primeiro matrimônio
com Lourdes Soares Dutra, que morreu no parto em 1941, junto com a filha que trazia no ventre,
de nome Lúcia.
O colega de departamento, Thassilo Mitke, que era fotógrafo, em depoimento à Coletânea
“História Oral” do Exército, não escondeu que foi enviado para substituir o pessoal do DIP que
tinha ido primeiro e que, segundo ele, estava na Itália só “turistando” e não estava trabalhando
direito. Sobre Fernando, disse que a desculpa do cinegrafista era que estava sem filme para a
câmera, o que Mitke providenciou bem rápido junto aos americanos109.
O comando fez uma limpeza do pessoal do DIP e Fernando foi um dos poucos que
ficaram e, dali em diante, trabalhou certinho. Mesmo assim, são pouquíssimas as filmagens
divulgadas, até a data deste livro, sobre a FEB na Itália.
No front, Stamato se apaixonou por uma italiana, Rossana Bonfatti e ela, também, se
enamorou dele. Casaram-se lá e quando ele retornou para casa, depois do final da guerra, trouxe
Rossana, a qual já estava grávida de uma menina110, que nasceu em 14 de setembro, ou seja, foi
gerada no inverno de 44/45, quando o front estava “parado111”. Trouxe, também, os pais dela,
Nino e Gioseppina, que ficaram morando com eles. O fato saiu nos jornais da época.
Já no Brasil, em 1946, nasceu outra criança, dessa vez um menino112. Depois da guerra,
continuou trabalhando na Agência Nacional até se aposentar, mas ajudava na Rede Globo em
documentários e em filmes de cinema.
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quando Fernando e a esposa levavam à mãe, Gioseppina (que na época já era viúva), por uma viagem pela Europa.
Foi apresentada para Armando e para a família dentro do navio que os trazia da Europa. Casaram-se, tiveram um
casal de filhos e já tem dois casais de netos, um casal de cada filho, que já são os bisnetos de Fernando Stamato.
Armando já é falecido.

84

Quem procurar nos arquivos nacionais, talvez, encontre a obra de Fernando de 1946 sobre
a formatura da turma de guardas-marinha daquele ano ou ainda, o noticiário de meia hora, Tele
Globo, precursor do Jornal Nacional, que entre 1965 e 1966 ia ao ar quatro vezes por dia, de
segunda a sábado. Mauro Salles era o diretor do Departamento de Jornalismo. O locutor oficial
era Hilton Gomes. Outra parte do noticiário vinha dos filmes da CBS News e da European
Television Service. A Associated Press, a United Press, a International France Presse e a
Deutsche Presse abasteciam com conteúdo internacional.
Quando Maurício Sherman assumiu a direção do informativo o jornal ganhou um ar
parecido com o que é hoje o Jornal Nacional, com os apresentadores chamando notícias, cortes de
câmera e tudo mais. Fernando ajudava na parte estética, como membro da divisão de cinema.
Fernando faleceu em 26 de março de 1993.
Francis Hallawell
Nasceu em 10 de setembro de 1912 em Porto Alegre/RS e morreu em 2004 no Rio de
Janeiro. Filho de ingleses, os pais o mandaram para estudar na Inglaterra, o que era um costume
na época, afinal, aprenderia a cultura e os costumes do Império. Porém, o pai, Charles ficou
doente e Francis, apelidado de “Baby”, por ser o caçula da família, teve que voltar para casa. Foi
contratado pela Shell. Ali ganhava o sustento e, nas horas vagas, freqüentava o Anglo Brazilian
Society, um clube que mantinha a comunidade britânica próxima no Brasil.
Era anglicano por opção, mas vez ou outra estava nas missas católicas também. Chegou a
atuar como ator na peça “Carioca Cocktail”. Bibi Ferreira, que foi sua amiga desde sempre,
também, estava na peça que foi realizada a pedido da filha de Getúlio Vargas, Darcy. O objetivo
era arrecadar fundos para a Cruz Vermelha. Isso antes da II Guerra começar.
Quando a guerra estava em curso, Francis e um grupo de amigos se apresentaram como
voluntários na embaixada inglesa no Rio de Janeiro, em 1941. Porém, ele já estava com 29 anos
e, por isso, não foi selecionado para a Infantaria, arma que tinha vontade de ter seguido.
Porém, surgiu uma oportunidade na BBC, que estava precisando de gente para o esforço
de guerra. Assim, Francis foi chamado como “Assistente da Seção Brasileira no Serviço LatinoAmericano” da emissora.
Mudou-se para Londres. Em 1942, transmitia para o Brasil programas sobre a guerra e
visitava, quando possível, unidades em trânsito pela Inglaterra, uma delas, a famosa Airbourne,
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primeira Divisão Aerotransportada dos Aliados, os paraquedistas mais famosos da II Guerra.
Também, narrava novelas de rádio infanto-juvenis, ou seja, fazia de tudo um pouco. O serviço
brasileiro na BBC já estava bem adiantado antes mesmo do primeiro tiro de guerra ser disparado,
desde a década de 30. Francis se juntou ao pessoal que já estava por lá.
Foi nessa época que ele conheceu a esposa, Julienne Maria Catherine, belga, que fugira do
país ocupado pelos nazistas via Callais, França e, de lá, se mandou para Dover, Inglaterra.
Arrumou emprego na BBC e foi parar no setor brasileiro. Viu Francis e se apaixonaram. Para
aprender bem o português, a auxiliava Paschoal Carlos Magno, que cuidava dos brasileiros recém
chegados na Inglaterra. Primeiro, aprendeu os palavrões e, depois da brincadeira de mau gosto
dos brasileiros, aprendeu bem nosso idioma. Francis a ajudava.
Porém, a vida não era fácil e o casal tinha necessidade de muita coisa, até de roupas, que
vinham de doações. Além disso, havia os bombardeios à Londres e o clima constante de medo e
atenção. Mesmo assim, decidiram se casar em 26 de junho de 1943, em uma cerimônia com
alguns parentes de Francis e um senhor de nome Elsom, com o filho dele, Jhon. Ambos eram
parentes adotivos da belga imigrada. O casamento foi na St. Gregory’s Church. Ele protestante e
ela católica, o que não impediu o amor entre eles. No Rio, também, houve festa e todos os
parentes comemoraram, deixando, inclusive, dedicatórias e felicitações para os recém-casados.
Naquele tempo, os judeus não eram benquistos na Europa, nem mesmo na Inglaterra, que
lutava contra os nazistas, grupo que mais odiava a etnia. E Francis poderia, muito bem, passar-se
por judeu, com cabelos pretos e nariz grande, o estereótipo de judeu da época (como se houvesse
uma aparência padrão). Isso dificultou na hora de conseguirem uma casa para morar. Primeiro,
moraram no sótão de uma residência, mas era ruim, porque dividiam a cozinha da casa e não
podiam nem namorar mais à vontade.
Foi, então, que Juliane conseguiu uma casa mais afastada, mas só depois de implorar ao
senhorio. O salário dos dois era bem baixo e dava para se manterem, nada mais. Ele assistente e
ela datilógrafa. Por conta dos bombardeios alemães, cavaram buracos no quintal de casa e lá
colocaram dois beliches. Era o abrigo antiaéreo improvisado que possuíam.
A BBC e o Estado Novo não tinham boas relações desde 1938, porque a emissora não
poupava Vargas de críticas quando necessário. Mesmo assim, internamente na emissora, foi
decidido que um repórter iria ao front cobrir a FEB. Francis foi o escolhido.
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Julianne só ficou sabendo que o marido iria, pouco tempo antes de ele embarcar. Na
entrevista que deu à Rose Esquenazi113, Julianne contou que o marido foi treinado antes de ir para
a guerra e que não lhe deu muitas explicações por questões de segurança. Ela disse queria ter ido
junto, mas não podia ir só para acompanhar o marido. Se fosse, teria que ser como médica ou
enfermeira. Ficou em Londres.
Em 10 de outubro de 1944, Francis desembarcou na Itália. Ali, seria o Chico da BBC. O
auxiliaria nas transmissões, Douglas Forley, um técnico em som. Francis produzia conteúdo,
porém, a maior parte dos programas era o que chamamos de “Gilette press114”, no qual o locutor
pega a parte que lhe interessa do noticiário, recorta e lê. Francis fazia esse trabalho com os textos
dos colegas jornalistas que estavam a cobrir a FEB. Ele tinha autorização de todos.
Toda a parafernália para transmitir o programa foi montada em uma carretinha adaptada
pela própria BBC e, com isso, Francis conseguia se mover bem pelo front, sempre que
necessário. Dificilmente, estaria nas frentes mais avançadas da FEB, afinal, a censura não
deixava e, também, havia a questão logística de subir com todo o equipamento. Assim, a
retaguarda e os pontos mais seguros eram os locais em que Francis recolhia material com suas
fontes.
Ele gravava tudo em disco e levava o conteúdo para Florença115 de jipe, o que demorava
em média três horas de ida e volta. Dali, assumia o serviço postal do V Exército, que
encaminhava para Roma e, de lá, para Londres. O som era melhorado e transmitido para o Brasil.
Podia ainda ser feita diretamente de Roma se o agente da BBC lá estivesse.
Quando a guerra acabou, Francis contou da última batalha em Fornovo/Collechio e do
aprisionamento dos mais de 14 mil alemães. Após o fim do conflito, em 1946, foi condecorado
com medalha do Exército Brasileiro e com o Diploma da Medalha de Campanha, o que lhe
garantiu igualdade aos combatentes. Foi homenageado pelos aviadores do “1º Grupo de Caças –
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Autora de “O Rádio na Segunda Guerra: no ar, Francis Hallawell, o Chico da BBC”. Graças ao trabalho
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Senta a Pua!”. Nos anos seguintes, sempre estava nos almoços com os pilotos para lembrar-se dos
feitos na Itália.
O reconhecimento pelo país natal dos antepassados veio em 1963, quando ele recebeu a
“Order Of The British Empire”, uma honraria do governo inglês aos que ajudaram no esforço de
guerra. Antes de se aposentar, Francis não quis mais saber de guerra ou jornalismo. Trabalhou
como representante de uma empresa de operatrizes russas no Brasil, morou no interior paulista e
viveu bem como empresário. Tinha dado seu quinhão no esforço de guerra Aliado.

Frank Norrall
Frank Norall116 nasceu em 04 de novembro de 1918 em Omaha, Nebraska, Estados
Unidos. Era filho de Frank Norral (o pai) e de Ethel Shoff Norral. Foi o correspondente do Office
of the Coordinator of Inter-American Affairs117. Trabalhava junto com Alan Fisher para a revista
Em Guarda. Os textos sobre a FEB para a Revista costumavam ser dele.
Nos arquivos digitais do Governo dos Estados Unidos, não há muita informação, apenas
que ele estava na Itália acompanhando a 34ª Divisão de Infantaria, em 1944, em Montecatini, já
perto do front da FEB. Por algum motivo, ele foi transferido para a frente em que a FEB atuava,
onde ajudaria Alan Fisher, que, também, estava por lá, junto com Henry W. Bagley (Associated
Press) e Francis Hallawell (BBC), que também fariam a cobertura dos brasileiros. A 34ª estava
ombro a ombro com os Pracinhas nos combates, nas linhas de defesa ou ataque, uma era vizinha
da outra.
Sobre a FEB, logo após a chegada no front, Norall fazia propaganda do soldado brasileiro
que aprendia muito rápido as instruções e apostava que aquela seria uma tropa a ser respeitada.
Não errou.
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Revista em Guarda está com dois “Norall”, optamos por deixar assim.
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Nacional dos EUA, sendo subordinado ao Conselho de Defesa Nacional. Fazia parte do esforço de guerra para
enfraquecer o Eixo e fortalecer a posição dos estadunidenses nas Américas.
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Em 1962, quando visitou o Brasil, estava morando em Londres, na rua W8. Sobre seu
falecimento, registros estadunidenses apresentam um certo Frank Victor Norall, nascido em 07 de
novembro de 1918, falecido em Kingston Upon Thames, Surrey, Inglaterra118.
Henry Bagley
Henry Bagley era funcionário da Associated Press e cobria o Brasil na II Guerra Mundial
desde o primeiro dia de declaração de Estado de Beligerância, em 22 de janeiro de 1942.
Henry W. Bagley era de Catskill, New York e se formou com louvor na Universidade de
Rutgers119. Em 1935, casou-se com Virginia Elizabeth Harper de Nova York, onde foram morar
por conta da contratação de Henry pela Associated Press. O casamento120 aconteceu na Igreja da
Trindade e a noiva tinha talento para música, tendo passado por conservatórios e continuando os
estudos em New York.
Bagley era o chefe da Associated Press no Brasil em 1940. Ele e a esposa estavam no
Brasil desde 1938. Como toda agência, vendia conteúdo para os jornais interessados. Quando a
guerra começou, o conhecimento do jornalista, tanto do idioma quanto da cultura, o auxiliou para
que na Itália, já como correspondente, fosse destacado para a frente da FEB.
Em 1956, trabalhava como Diretor de Relações Públicas da Corporação Internacional de
Economia Básica no Brasil121. Na década de 60 era Assistente de Publicações do escritório da
Associação Internacional Americana para o Desenvolvimento Econômico e Social122 (AIA) no
Brasil e, mais tarde, ainda na mesma década, trabalhava para a McGraw-Hill Publications, onde
fazia a ponte entre Nova Iorque e Rio de Janeiro. Aproveitava para visitar os pais que ainda
moravam em Catskill, sua cidade natal. Não foi encontrada a data de morte do Bagley.
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Horácio Gusmão Coelho
Horácio Gusmão Coelho Sobrinho já era um veterano da imprensa nacional quando partiu
para a Itália como membro dos correspondentes oficiais do DIP, pela Agência Nacional. Era
assessor e pediu, diretamente, para o Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, para que lhe
enviassem. Culto e muito inteligente, sabia que cobrir a guerra seria histórico. A família dele
tinha raízes nos primeiros administradores da ilha de Fernando de Noronha. Ele nasceu nessa
ilha.
No pós-guerra, Gusmão continuou na Agência Nacional, conforme consta no Decreto-lei
9548/1946. Viajou o Brasil todo, documentando as missões de colonização do interior do país,
inclusive, esteve nas primeiras expedições que estabeleceram contato com índios no norte do
Mato Grosso.
Outro decreto, esse o “nº 40.494, de 5 de Dezembro de 1956”, o aposentou deixando vago
o cargo que ele ocupava desde 1941. Faleceu em 1963, sete anos após a aposentadoria do serviço
federal como fotógrafo. O neto, Mário, conta que ele sempre teve uma tendência mais à esquerda
no campo político e que isso, às vezes, gerava certos debates com o filho, mais à direita. Sua
paixão era reformar a casa que comprara após anos de trabalho. Quando faleceu, estava
justamente indo comprar material para uma pequena reforma que estava realizando.
Joel Silveira
Joel Magno Ribeiro Silveira ou, simplesmente, Joel Silveira, nasceu em 23 de setembro
de 1918 na cidade de Lagarto, Sergipe. Aos 14 anos arrumou emprego de oficial de gabinete do
Governador do estado natal. Aos 16 anos, começou sua trajetória no Jornalismo quando criou o
jornal “O Atheneu”. Em seguida, escreveu e foi premiado com a novela “O Desespero”. Foi, aí,
que decidiu que sairia de casa e partiu em busca do sonho de ser escritor na capital do Brasil na
época, o Rio de Janeiro. Além do sonho, ele e o pai não se davam muito bem123. A família era de
classe média. A mãe, Jovita era professora e o pai, Ismael era comerciante.
Com uma mala na mão e boa vontade, pegou emprego no jornal “A Noite”, colaborando
com as revistas “Vamos Ler” e “Carioca”. Saiu dos dois empregos para trabalhar por um baixo
salário no semanário literário “Dom Casmurro”. O ano era 1937. Ali, já trabalhavam escritores de
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renome, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cecília Meireles e Carlos Lacerda, por isso, a
troca de emprego era uma mudança de status. Ao mesmo tempo, começou uma faculdade de
Direito, mas parou no segundo ano e decidiu que se dedicaria ao Jornalismo.
Em 1940, mudou de emprego, indo trabalhar na revista Diretrizes, de propriedade de
Samuel Wainer. Até a metade de 1944, ele trabalhou naquele local. O pesquisador Danilo
Ferrari124, que reconstruiu a trajetória de Joel Silveira até 1944, afirma que “entre 1939 e 1940,
ele colaborou no suplemento cultural do jornal diário Meio-Dia, periódico de orientação próAlemanha liderado por Joaquim Inojosa”. Segundo Danilo, por conta da assinatura do pacto de
não agressão entre União Soviética e Alemanha, vigente no período citado, o regime alemão foi
poupado de críticas por Joel, que tinha uma tendência mais à esquerda. “Essa foi a justificativa
apresentada por Silveira para sua participação num periódico de orientação nazista. Esse
momento da vida do jornalista foi lembrado com muito incômodo num de seus livros de
memória”, afirma o professor.
Quando foi para a Diretrizes, a revista foi tirada de circulação pelo Governo e Wainer
declarado traidor do Estado, tudo porque seguia uma linha contrária ao Governo Vargas. A
“bomba” foi uma matéria com Lindolfo Collor, ex-ministro do Trabalho, em que ele afirmava
que esperava que quando a guerra acabasse, o nazismo estivesse vencido e o Brasil e estivesse
sem Ditadura. Resultado: Vargas cortou a cota de papel da revista e esta, por conseqüência, teve
que parar de circular.
Já, na versão de Danilo Ferrai, o motivo teria sido a redação da reportagem “Vinte e dois
dias que abalaram o Brasil”, “sobre o movimento tenentista liderado por Miguel Costa, Isidoro
Dias Lopes e Juarez Távora, entre outros, em São Paulo, em 1924”. A matéria não era contra o
Governo e enaltecia o movimento tenentista do qual Vargas, mais tarde, tiraria ideias e seria
signatário para subir ao poder em 1930, porém, o erro, na visão de Danilo, era o título da
reportagem que aludia ao livro “Os dez dias que abalaram o mundo”, do jornalista John Reed,
estadunidense comunista que tinha acompanhado a Revolução Russa. O pessoal do DIP não
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gostou da referência. Seja qual for o contexto, Wainer se exilou para não ser preso, primeiro, no
Chile e, depois, nos Estados Unidos125.
A censura era uma inimiga constante do período de 1937 até 1945. Em entrevista à “Folha
de São Paulo”, em 9 de janeiro de 1979, Joel acusou que os cabeças do DIP eram fascistas. Góes
Monteiro porque não perdia uma recepção da Embaixada Alemã antes da Guerra e Lourival
Fontes porque era assumido mesmo e lhe tinha confessado isso. “Ele já era fascista há muito
tempo, desde 1924/25, quando foi diretor de uma revista chamada ‘Hierarquia’, de orientação
fascista, inclusive subvencionada pela embaixada italiana”, declarou o jornalista.
Joel, também, acusou o Estado Novo de bancar intelectuais para escreverem obras
elogiosas sobre Vargas e que o dinheiro não era pouco. O mercado de trabalho na época, também,
era complicado, porque a Agência Nacional com seus releases tirava postos de trabalho dos
jornalistas e, ainda, impunha suas agendas. Mandavam aonde e de que tamanho a notícia seria
publicada.
Quando Fontes foi demitido, foi substituído por Coelho dos Reis, mas como ele era civil e
a imprensa era vista como assunto de Segurança Nacional, foi trocado pelo Capitão Amilcar
Dutra de Menezes. “Esse era de uma ignorância total e absoluta. Eu tenho a impressão que
botaram até como piada”, criticou Joel na já citava entrevista.
Joel, também, revelou que no Conselho de Imprensa, criado para dar legitimidade às
imposições DIP, os donos de jornal é que participavam, se destacando Roberto Marinho, que,
mais tarde, fundaria a Rede Globo. Além dele, faziam parte Oséas Bota e Assis Chateubriand
(que, dificilmente, aparecia e mandava em seu lugar, o jornalista Astregésilo de Athayde). Uma
vez por semana, o grupo decidia o que seria notícia quanto ao governo. “Diretrizes”, “A Manhã”,
“O Radical”, “O Estado de São Paulo” e “Voz Operária” eram dos poucos que peitavam Vargas,
segundo Joel. A própria Associação Brasileira de Imprensa não encarava Vargas e, quando a
guerra começou, o máximo que lhe foi permitido foi criticar o Eixo, o que antes, também não
podia.
Quando saiu da Revista Diretrizes, Joel encontrou Assis Chateubriand e marcou de um dia
conversar, pessoalmente, com ele para ver a possibilidade de trabalho. Assis gostava dos textos
de Joel, que ganhou crédito com ele após escrever crônicas em que criticava a superficialidade
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dos ricos e abastados paulistanos. Por isso, Assis o apelidou de “A Víbora”, por conta da língua
afiada e venenosa.
Foi ao jornal e encaminhado até Chateubriand. A impressão que teve foi de que Assis era
mais baixo do que ele esperava, era bem narigudo e tinha um sotaque nordestino puxado, o que
Joel já esperava. Para tomar as rédeas da conversa, disse que estava com pressa e que não podia
demorar. Assis estava escrevendo em laudas de papel com lápis e parou para recebê-lo. Foi
contratado naquele mesmo dia e, dali, partiria para a guerra.
Depois da II Guerra
O jornalista, também, teve passagens pelo “Última Hora”, “O Estado de S. Paulo”,
“Correio da Manhã”, “Manchete”, “Diário de Notícias”, “Revista da Semana”, “Mundo
Ilustrado” e foi do conselho editorial da “Revista Nacional”. Era casado desde os 19 anos com
Iracema, dois anos mais jovem e que ficou ao lado dele até o leito de morte.
Quando voltou, por muitos anos Joel recebeu cartas dos pracinhas e parentes de
combatentes da FEB. “Ah, eu recebia muita carta. Mais agradecendo, mães. Eu me lembro que
uma camponesa, que tinha fazenda aqui do estado do Rio, de repente surge lá em casa – não sei
como essa mulher conseguiu meu endereço –, aparece lá com um porco de presente. ‘Mas, minha
senhora, o que eu vou fazer com esse porco? Pelo amor de Deus!’ Compreendeu? Davam
presentes, me telefonavam convidando para visitar as cidades. Eu fiquei muito popular com o
pessoal. E, na colônia italiana, então, foi formidável, porque havia pais que moravam aqui no
Brasil que não viam os filhos há dez anos, cinco anos, seis anos. A guerra estourou e eles
perderam o contato. E, lá, eu transmitia os recados desses filhos de italianos para os pais que
moravam aqui. Então, eles ficaram profundamente gratos comigo. A colônia italiana aqui no Rio
me ofereceu um jantar fabuloso no Automóvel Clube, com o embaixador italiano, o cônsul
italiano. Eles ficaram muito agradecidos com esse negócio”, contou o jornalista126.
Joel foi convidado para uma recepção na casa de Samuel Wainer, onde os ex-colegas de
“Diretrizes” estariam também. Samuel voltara ao Brasil e planejava reabrir a revista, porém agora
em forma de jornal diário. Joel relutou, mas acabou comparecendo ao jantar. Porém, na festa, não
pôde conversar com Samuel. O reencontro com a turma de Diretrizes foi animado e emocionante
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para todos. Samuel e Joel se encontraram rapidamente, durante o evento e marcaram para outro
dia.
Marcaram um almoço e Samuel convenceu Joel a sair dos “Diários Associados” e voltar a
trabalhar com ele. Joel ficou dois meses com Samuel e percebeu que poucas matérias dele tinham
sido aprovadas. O pior estava por vir no final do mês. “Vi logo que havia entrado de cara numa
aventura quando, no final do mês, em vez do salário combinado (menos do que eu recebia nos
“Associados”), me deram um ‘vale’, com promessa de pagamento do resto na próxima semana, o
que não aconteceu. E percebi mais: que Samuel passou a me evitar”, comentou Joel em uma de
suas obras127.
O problema é que “Diretrizes” já tinha sido vendida para um grupo getulista e Joel não
quis saber de continuar no jornal. “Por orgulho besta não quis voltar para o Chateaubriand. Eu
tenho a impressão de que ele me aceitaria de volta”, comentou Joel.
Do alto da carreira como correspondente, Joel se viu desempregado. Começou tudo de
novo, dessa vez, no Correio da Manhã e mais tarde no Diário de Notícias, tendo trabalhado ali
por 17 anos. O próximo destino foi a “Manchete”, onde trabalhou outros 20 anos.
Do ano de 1954 até 1964, Joel trabalhou como diretor do Serviço de Documentação do
Ministério do Trabalho. É provável que o jornalista tenha perdido o posto após o golpe militar, do
qual foi opositor. A partir de 1964, dedicou-se à tradução de obras de escritores como Gabriel
Garcia Márquez, Ítalo Calvino e Manuel Puig, entre outros.
As prisões na Ditadura
Foram cinco as vezes que Joel Silveira foi preso durante a Ditadura Civil-militar, em
todas às vezes sob suspeita de comunismo nos textos que escrevia128. Duas vezes, no governo
Castelo Branco (1964-67) e, três, na gestão de Garrastazu Médici (1969-1974). “As perguntas
eram sempre as mesmas, uma coisa idiota: ‘Você é comunista?’. Eu dizia: ‘Eu não sou
comunista, não pertenço ao Partido Comunista. Os senhores estão cansados de saber que eu sou é
socialista, democrático. Socialismo, sim, mas com liberdade: você ter direito de dizer o que
quiser, escrever o que quiser, de pensar o que quiser. Agora, quanto a essa ditadura dos senhores
eu sou violentamente contra. Podem me prender, fazer o diabo, mas eu não vou dizer que não
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sou. Sou contra esse cinismo, porque não considero revolução. Os senhores deram foi um
golpe’”, contou o repórter129.
Na cadeia, alegou que não sofreu maus tratos porque a condição de ex-combatente fazia
com que outros militares, principalmente os que tinham sido da FEB, o respeitassem. Segundo
Joel, a prisão dele era em salas de oficiais. “Minha prisão, em 1964, foi rápida, a que demorou
mais foi uma em que eu fui preso no dia 13 de dezembro de 1968, o dia do AI-5. Passei o fim do
ano lá e só saí na véspera do Carnaval. Mas me facilitavam… Eu, por exemplo, uma vez, chamei
o coronel que era o comandante lá e disse ‘coronel, eu tenho que viver, tenho que pagar minhas
contas, tenho que dar comida à minha família. O senhor dê um jeito de eu mandar buscar minha
máquina de escrever’. Naquele tempo, eu estava traduzindo as obras do Fellini para a Editora
Civilização. ‘E o que é que você quer?’, ele perguntou. Eu disse ‘eu quero uma máquina de
escrever e um livro que eu estou traduzindo do Italiano’. E, imediatamente, ele mandou um
soldado aqui em casa apanhar uma máquina e o livro. O livro era o 8 ½. Eu traduzi esse livro da
prisão e traduzi lá porque ele me deixou trabalhar, pelo menos. Naquele tempo, o coronel estava
se arriscando. Foi um gesto nobre e corajoso”130.
Em 1973, Joel convidou Carlos Heitor Cony, com quem, em uma das prisões131, dividira a
cela. Naquela noite, depois de algumas doses de uísque, Joel lembrou-se do amigo Egydio
Esqueff, que havia morrido um mês antes. Já de madrugada, segundo Cony, escutando músicas
italianas da época da guerra, ao ouvir “Firenze Sogna”, clássico na frente brasileira, colocou o
copo na cabeça e o equilibrando dançou a melodia. “Telefona para o Squeff... Ele não aparece
mais... Arranjei um disco do ‘Dorme Firenze dorme’ com o Alberto Rabagliatti... Telefona
Iracema... Pede para ele vir depressa... Chama o Nássara132, também, estou com saudades”, pedia
Joel para a esposa. Cony partiu deixando o amigo dormindo no sofá com suas lembranças133.
O fim da vida
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Já, nos últimos anos de vida, Joel concorreu duas vezes à Academia Brasileira de Letras,
uma em 2000 e outra em 2001. Nas duas, perdeu porque concorreu com ninguém menos que
Jorge Amado e com a viúva dele, Zélia Gattai.
Em 2007, de causas naturais, Joel fez o desencarne. Foi na casa onde morava, em
Copacabana, no Rio de Janeiro. Somava 60 anos de carreira, mais de 40 livros publicados.
Deixou três filhos e a esposa Iracema, que também morreria três anos depois. O corpo de Joel foi
cremado no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro.
Mesmo com todos os defeitos de Getúlio, Joel o admirou, conviveu bem com Jânio
Quadros e com Juscelino Kubitschek e foi com os militares que a relação com o poder desandou.
Já aposentado e idoso, Joel continuava a acompanhar a política nacional. “Esquerdista,
Joel era fã do sindicalista Lula, mas crítico do Presidente. E não acreditava que o petista pudesse
se reeleger em 2006. Nos últimos anos de vida, perdeu a visão e acompanhava o noticiário por
meio da leitura diária dos jornais feita por sua filha, Elizabeth”, relata texto134 da Associação
Brasileira de Imprensa no dia do falecimento do jornalista. Nos prêmios que acumulou,
constavam o “Machado de Assis de Conjunto da Obra”, da Academia Brasileira de Letras; o
“Líbero Badaró”, o “Esso Especial”, o “Jabuti” e o “Golfinho de Ouro”135.
Com Mascarenhas de Morais, que fora comandante da FEB, trocava correspondências e o
velho Marechal do Exército concordava com o ponto de vista de Joel de que os pracinhas tinham
sido abandonados à própria sorte no pós-guerra. Indignado, Joel sempre que possível publicava
notícias sobre as péssimas condições que se encontravam os ex-combatentes.
Com a morte de Joel, a família teve a pensão que ele recebia cassada, mesmo a viúva, em
tese, tendo direito. Em tese, porque por orientação da Advocacia Geral da União (AGU) a pensão
só cabia a ele. Já era o segundo mandato de Lula, que, ironicamente, tinha a admiração do
jornalista.
A família recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, porque no Rio de
Janeiro a Justiça já tinha negado o pedido. No entender da AGU, Silveira não era combatente e
sim, correspondente, o que o advogado da família discordava, uma vez que não há a
discriminação de funções para quem esteve na guerra. Se fosse seguido o entender da AGU ao pé
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da letra, os serviços auxiliares poderiam ser excluídos, como os Correios ou o Banco do Brasil,
por exemplo.
Com Iracema já falecida e como a família teve que arcar os gastos médicos por três anos
em que ela teria que ter recebido e não recebeu a pensão, os filhos pediram que o governo, pelo
menos, repusesse o dinheiro que precisaram arranjar para tratar Iracema nesse período, o que
daria em torno de R$ 200 mil. Imóveis e bens foram vendidos para tentar garantir a saúde
daquela senhora. Joel era amparado pelos direitos de ex-combatentes, tendo recebido, inclusive, a
Medalha de Guerra e a Medalha de Campanha, igual a qualquer outro soldado ou oficial. Em
2011, a família ainda tentava o benefício136.
Raul Brandão
Raul de Castro Brandão nasceu em 08 de março de 1891 e faleceu em 04 de abril 1965.
Assinava seus artigos junto à FEB como “O Veterano” e o motivo era simples: fora
correspondente brasileiro na Primeira e na II Guerra. Ele sempre trabalhou no Correio da Manhã,
que de 1901 até 1974 foi um dos principais periódicos do país.
Quando começou a carreira como revisor de textos, tinha 17 anos e, em 1914, aos 23
anos, era o editor. Na época, o nome do cargo era secretário. Quem estudou a história de Raul
Brandão foi o pesquisador Tito Queiroz137 e, graças a ele, é possível contar esse resumo da
atuação do jornalista.
Em 1914, Brandão modernizou o jornal e quando a Primeira Guerra estourou, ele foi
escolhido para fazer a cobertura a partir da Holanda, país que estava neutro no conflito. Dali,
pôde se deslocar para o Norte da França, para a Bélgica, para a Alemanha e para o Império
Austro-Húngaro. Chegou em novembro de 1914 e voltou em julho de 1915. Foram
contemporâneos dessa cobertura por outros veículos Oliveira Lima (O Estado de S. Paulo e O
Diário de Pernambuco), Medeiros e Albuquerque (A Noite) e Azevedo Amaral (Correio da
Manhã).
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Suas impressões foram melhores sobre a sociedade e o Exército Alemão, a quem parecia
ter maior certeza de uma vitória. Em 1914-1915, os alemães aparentavam estar em vantagem em
vista de seus inimigos. Por isso, o jornalista voltou com uma visão mais pró-Alemanha naquele
momento, naquele recorte específico da Primeira Guerra. Chegou a dar palestra contando o que
vira de bom na Alemanha, no “Theatro Municipal, promovida pelo Centro Brasileiro PróAlemanha, que havia sido criado nesse ano como uma resposta à Liga Brasileira pelos
Aliados138”. Até 1915, o Brasil ainda era um país neutro, não tinha sido atacado por submarinos
alemães.
Já, a imprensa brasileira de forma geral era anti-alemã no período, pois, quem lhes
fornecia conteúdos eram as agências Aliadas que usavam dissimulação e mentiras ao descrever o
outro lado. Os jornais alemães não faziam muito diferente disso.
Quando o Brasil entrou na Primeira Guerra, o jornal em que Raul trabalhava, que tentava
uma linha mais neutra, esqueceu o passado e, sua linha editorial, também se transformou em
Aliada.
Anos depois, já na II Guerra, o jornal não hesitou e mesmo antes da entrada do Brasil no
conflito já era declaradamente Aliado, mesmo que antes de 1941 houvesse uma boa ala do
Exército Brasileiro e do Governo Vargas pró-fascista. Os donos do jornal, Paulo Bittencourt e a
esposa Sylvia chegaram a ser recebidos na Casa Branca, nos Estados Unidos e, saíram de lá,
ainda mais convictos a que lado deveriam se alinhar.
Foi assim, que em 1944, aos 53 anos de idade, quase o dobro da idade dos demais
correspondentes da FEB, “O Veterano” aceitou o chamado do jornal para ir cobrir a II Guerra.
Ele era editor, mas, mesmo assim, largou tudo e foi. Quem poderia ter ido era o colega dele,
Carlos Lacerda139, mas Carlos foi rejeitado pelo DIP por suas antigas posições comunistas e
porque era um dos poucos críticos do Governo Vargas140.
Raul escrevia sobre o cotidiano dos combatentes e a destruição provocada nas cidades
italianas. O tom era positivo à FEB, seguindo o princípio de autocensura dos demais
correspondentes, de não falar em política e, sim, se concentrar em tranquilizar os brasileiros de
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que seus homens estavam dando conta do recado, o que não era mentira. Seus artigos, também,
saíam no jornal oficial da FEB, o Cruzeiro do Sul.
Seu jornal, no Brasil, lutava contra a censura. “[...] O DIP estava com os dias contados:
em 2 de fevereiro de 1945, o Correio da Manhã publicou uma entrevista de José Américo de
Almeida sobre a sucessão presidencial. Esse é considerado um dos marcos do fim da censura no
país – iniciando a decadência do DIP, extinto um mês depois”, comenta Tito Queiroz141.
Mesmo sem a censura do DIP, as coisas na Itália não mudariam e os correspondentes
continuariam a ter que enviar o material produzido para o Exército, passando, em seguida, esse
material por nova “revisão” antes de sair nos jornais brasileiros. Pelo menos, ficaram mais livres
para circular no front.
Depois do acidente em Fornovo, a internação de Raul durou até 5 de julho de 1945.
Tentaram lhe dar uma medalha pelo ato, mas ele recusou. Usou bengala e sofreu com dores até o
final da vida. Isolou-se do mundo, ficou amargurado com o trauma que sofreu. Era amado pelos
colegas de jornal porque criara uma espécie de caixa de previdência para os trabalhadores e pelas
inovações que sempre tentou implantar. Nunca quis saber de ser chamado de herói.
Faleceu no hospital Miguel Couto em 4 de abril de 1965, onde já estava internado. Foi
enterrado no Cemitério São João Batista no dia 5 de abril. Na foto do Correio da Manhã do
momento do sepultamento, é possível ver uma multidão indo se despedir. O jornal dá a entender
que a morte teve ligação com os antigos ferimentos. Quase teve a perna amputada. Ele era coxo
de uma perna porque teve a tíbia parcialmente esfacelada, o que lhe causava muitas dores.
No obituário do dia 07 de abril de 1965, a publicação assinada por “All Right”, dizia que,
após a guerra, os ferimentos haviam transformado Raul em um “homem triste, sem nada a perder,
entretanto daquela dignidade inalterável que manteve até sucumbir numa enfermaria geral do
hospital onde se recolheu”. Os próprios colegas de jornal encomendaram sua missa de 7º Dia na
Capela Nossa Senhora das Vitórias, na Igreja de São Francisco de Paula, em 12 de abril de 1965.
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Rubem Braga
Rubem Braga foi um dos 11 filhos do casal Francisco Braga e Rachel Coelho, filha de
família tradicional do Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Dos 12 filhos do casal, sete
chegaram à fase adulta, outros quatro morreram ainda na infância.
O pai, Francisco, era vendedor, mas se adaptou à vida na pequena localidade interiorana
daquele Estado e sem levar muito jeito para trabalho na roça, como administrador de terras, foi
para a cidade, onde se envolveu com a política, sendo o primeiro prefeito de Cachoeiro em 1914.
Rubem nasceu já, nesta fase, em 12 de janeiro de 1913.
O patriarca dos Braga, também, teve um cartório e foi um dos presidentes do “Centro
Operário de Proteção Mútua”, que visava auxiliar trabalhadores em situação precária, para que ao
menos conseguissem um enterro decente; era homem influente nos círculos políticos locais.
Rubem começou a estudar no Centro Operário e ficou ali até 1921, quando a escola
fechou. Aos 13 anos, Rubem já bebia em grupos de homens mais velhos, entre eles, Sérgio
Buarque de Holanda, o sociólogo que esteve de passagem por Cachoeiro. Continuou os estudos
no Colégio Pedro Palácios, onde, em 1926, aos 14 anos escreveu seu primeiro texto publicado em
um jornal, uma reflexão sobre a “lágrima”, no jornal o Itapemirim, de circulação interna entre os
estudantes.
Nessa época, já estava atento aos meios políticos da cidade e chegou a acompanhar como
observador as reuniões de ferroviários sobre melhorias para classe e sobre um tal comunismo que
desde 1922 estava sendo instalado em forma de partido em São Paulo. Em troca de estar presente
nas reuniões, Rubem tentava ensinar alguns dos ferroviários a ler.
O Rio de Janeiro, Rubem conheceu aos nove anos de idade, quando esteve visitando uma
irmã mais velha que havia se casado com um carioca. Em 1928, Rubem começou a trabalhar na
“Farmácia Central” para ganhar algum dinheiro. O comércio era de parentes.
Foi nesse ano que Rubem foi expulso do Colégio, após discutir com um professor, Ávila
Júnior. Os motivos nunca foram claros. Uns dizem que o professor pediu para ele sair da sala e
outros, que ele mesmo preferiu sair.
Dois irmãos de Braga, Armando e Jerônimo, começaram o jornal “Correio do Sul”,
também, nessa época. O jornal era ligado ao Partido Republicano. Rubem havia se mudado para
o Rio de Janeiro para terminar os estudos e morou na casa da mãe do cunhado dele, Dona
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Francisca. Estudou no Colégio Salesiano Santa Rosa. Ao mesmo tempo, começou a escrever para
o jornal dos irmãos. Escrevia um pouco sobre tudo.
Foi nessa fase que ele, com 15 anos, teve uma pequena queda pelo fascismo italiano, que
não duraria, mas que, naquele contexto, era bastante atraente para jovens. Mais tarde ele seria um
duro crítico de qualquer autoritarismo. Nessa mesma fase, ele via o comunismo como um
modismo passageiro, mal sabia que mais tarde ele próprio seria chamado por autoridades do
Estado de comunista sem nunca ter sido.
Terminou os estudos, passou uma temporada em casa e, em 1929, entrou para a Faculdade
de Direito. Morava perto do Catete, a sede do Governo. Estava entusiasmado com a nova vida.
Porém, vieram os anos 30 e Vargas deu o golpe que lhe rendeu o poder. A família Braga se viu
envolvida, porque o jornal e as relações políticas que mantinham eram, exatamente, com o grupo
derrotado por Vargas nas disputas pelo poder. Rubem voltou ao Rio.
O jornal da família foi fechado, todos fugiram da cidade, perderam o cartório, o pai dele
ficou doente e uma das irmãs faleceu. Ainda, no final do ano, o pai também morreu.
Em 1931, a vida piorou, mas ele precisava continuar estudando. A família passou por
dificuldades e começou a se desfazer de imóveis para sobreviver. A vida na pensão não era fácil
no Rio de Janeiro, mas, mesmo assim, ele sempre arrumava alguma coisa para fazer na cidade
quando estava de folga, nem que fosse beber.
Rubem pediu transferência para Belo Horizonte (BH), onde morava o irmão Newton. Ali,
ele prestou serviço militar, se liberou das provas por conta disso e foi para o terceiro ano da
faculdade. Como já morava havia dois anos em BH, Newton tinha seus contatos e conseguiu um
emprego para o irmão no jornal “A Tarde”, um dos vários jornais da cadeia pertencente à Assis
Chateubriand.
O ano era 1932. Na redação, ninguém era muito cortês com o forasteiro e lhe davam
pautas ruins, porém, ele começou a escrevê-las de maneira diferente e chamou a atenção dos
chefes. Eram as reportagens meio crônicas do Rubem começando a se moldar e ele havia
chegado para ficar.
Rubem continuou a faculdade e as amizades que foram se dando em torno de grupos antigetulistas se fortaleciam junto. Foi, nessa época, que ele conheceu aquela que seria a mãe do filho
único do jornalista. Zora Seljan tinha 16 anos e com a irmã Aracy (Momi) fazia parte de uma
célula do partido comunista mineiro. Elas eram filhas de croatas e bastante politizadas. Eram
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contra Vargas, Plínio Salgado142, Hiltler e Mussolini. Rubem se encantou com a moça. Ficaram
noivos.
Jornais mineiros começam a publicar os textos de Rubem. Em 1932, os paulistas
promoveram uma revolta contra Vargas e ele foi para a fronteira entre Minas e São Paulo para
acompanhar as refregas entre varguistas e paulistas. Tinha 19 anos.
Ele juntou-se a uma companhia mineira e foi seguindo pela região do Pico do Cristal,
porém, os inimigos os avistaram e atiraram. Um oficial arrancou o casaco de Braga alegando que
a cor clara é que tinha chamado a atenção dos tiros. Verdade ou não, o jornalista passou frio e
teve que se aquecer com cachaça. Acompanhou as ações na região de Passa Quatro.
Foi ali que ele recebeu ordem de prisão, porque os mineiros do Exército disseram que
como ele estava trabalhando para um jornal que pertencia a Chateubriand, em São Paulo, só
poderia ser e estar do lado dos paulistas. Foi liberado porque um conhecido da Força Pública,
uma espécie de Polícia Militar da época, tomou para si a responsabilidade e no fundo sabia que o
jovem só estava mesmo trabalhando. Para evitar outros mal entendidos, Rubem passou a mandar
notícias mais neutras e crônicas menos pesadas.
Nessa época, conheceu um jovem médico que ajudava a causa mineira, Juscelino
Kubitschek. Reencontrar-se-iam no futuro. O apelido de Rubem, entre os soldados, era “Estado
de Minas”, por causa do jornal que estava representando143. Como os combates endureceram, ele
foi mandado para a retaguarda, porque os paulistas poderiam pegá-lo prisioneiro e os mineiros o
tinham em uma relação de amor e ódio, podendo acertar as contas como se ele fosse um espião.
Em Passa Quatro, já na retaguarda, um oficial queria que ele explicasse as posições de
“Noite Ilustrada”, um jornal que criticava os mineiros. Rubem tentou explicar que não trabalhava
ali, mas não adiantou, passou a noite na cadeia em Divinópolis e só foi solto em Belo Horizonte,
quando ficou provado que ele não tinha nada com aquelas acusações.
Terminou a faculdade de Direito na turma de Dario de Almeida Magalhães, que, mais
tarde, seria editor dele nos Diários Associados e outro colega ilustre foi Tancredo Neves, que foi
o primeiro presidente eleito após a Ditadura Civil-militar (1985).
Em 1934, ainda estava trabalhando para Assis Chateubriand, agora pelo Diário de São
Paulo. Lá, começou a conhecer o interior de São Paulo e o norte do Paraná, na busca de contar
142
143

Integralismo.
Escrevia para “A Tarde” também.

102

histórias sobre agricultura nessas regiões e da mesma maneira foi parar em Três Lagoas, hoje,
Mato Grosso do Sul. No ano seguinte, irritou anunciantes de Chateaubriand ao criticar a
imposição da religião católica no país e para não perder o emprego foi transferido para o Recife,
onde passou a editar a “Folha do Povo”, da Aliança Nacional Libertadora. Agora estava contra o
governo e não trabalhava mais para Assis.
Recebeu a “fama” de comunista e começaram a dizer que ele estava organizando o partido
em Pernambuco. Conseguiu ficar ali cinco meses e arranjou um habeas corpus preventivo para
não ser preso. Isso até ter que mudar novamente, dessa vez, para Porto Alegre/RS.
Voltou ao Rio onde escreveu para o jornal comunista “Amanhã”. Ali cobriu as brigas
entre integralistas e comunistas. Em 1936, estava em uma lista de jornalistas que o Estado
monitorava. Não podia mais assinar suas matérias para evitar ser preso.
Voltou para Minas para trabalhar na “Folha de Minas”. Aproveitou e se casou com
Zora144, a quem já havia algum tempo prometido seu amor.
O Estado Novo
Em 1937, voltou para o Rio de Janeiro. Viveu uma vida simples com a mulher, morando
em uma pensão em condições não muito confortáveis. Graciliano Ramos, com a família, também
morava naquele mesmo espaço.
Outra vez voltaram para Belo Horizonte, Zora estava grávida. Para sobreviver, Rubem
começou seu trabalho como redator de textos para a campanha presidencial de Armando Salles
Oliveira. Em BH nasceu o filho de Rubem que por algum tempo foi cuidado por Zélia Gattai,
amiga da família e futura esposa de Jorge Amado. Depois, a criança foi mandada para que as tias,
irmãs de Rubem, Yedda e Gracinha, cuidassem. O nome do menino era Roberto, foi um artista
plástico de renome e morreu em maio de 2017, vítima de um infarto145.
O ano de 37 marcou também o começo do Estado Novo no Brasil e quem era contra o
governo era inimigo de Vargas, que institui de vez uma ditadura. Recém reestruturado, o DIP
perseguiu os jornalistas contrários. Quem estava nas redações ficava, com algumas ressalvas e
exceções, a serviço do Estado, escrevendo positivamente ou se calando.
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Rubem, para não fazer parte do grupo, começou a escrever para empresas privadas, como
a Gillette e o Sofá Drago. Quem salvou o jornalista de passar mais necessidades foi o amigo
Otávio Xavier, que arranjou emprego de representante de joalherias no Rio de Janeiro. Isso, já em
1938. E a polícia vivia procurando os inimigos do Estado. Rubem podia ser preso e fugiu para o
Sergipe. Depois, mais uma vez voltou para o Rio para escrever para “O Imparcial”, sempre
assinando com pseudônimos para evitar a detenção.
Avisado por amigos, mudou para Porto Alegre, pois o Governo tinha descoberto seu
paradeiro. Escreveu para Correio do Povo e Folha da Tarde, dois importantes jornais da cidade
gaúcha. Em 1939, os boatos eram de que ele estava organizando o partido comunista por aquelas
bandas. Cordeiro de Farias, general e interventor do Rio Grande do Sul, que mais tarde,
conviveria com Rubem na FEB, foi quem lhe garantiu que não iam prendê-lo, bastava ele não
sair do Estado.
Nesse tempo, pôde gozar de relativa calma em família por alguns meses. Zora logo de
juntou a ele e o filho ficaria com a família em Cachoeiro. Porém, Zora não acostumou com
aquela vida. Rubem continuava um boêmio.
Logo, o Governo encontrou Braga e Porto Alegre não era mais um lugar seguro. Voltaram
para pra o Rio passando por Paranaguá e por Curitiba, ambas no Paraná. Dali rumaram para
Natal, no norte do Brasil, porque no Rio poderiam ser pegos. Rubem se dedicou a traduzir “Terra
dos Homens”, de Saint-Exupéry.
Em 1940, começou a escrever para o “Estado de São Paulo”, sob intervenção federal de
Adhemar de Barros. Não assinava no Suplemento. Também, era redator freelancer para a
“Agência de Propaganda e Notícias Inter-Americana”.
Depois, foi destacado para trabalhar no Serviço Especial de Saúde e neste serviço, viajou
por todo o país conhecendo e ajudando a divulgar os feitos do departamento. Essa experiência lhe
renderia o livro “O Morro do Isolamento”.
Junto com o irmão Newton, traduziu “Gente da Terra”, de Agnes Smedley, primeiro livro
no Brasil sobre revolução maoísta. Depois, viriam outros livros de esquerda. Em 1943, Rubem
voltou para o Rio de Janeiro, onde foi contratado pelo Diário Carioca. Dali iria para a II Guerra
Mundial, já em 1944.
Rubem, depois da guerra, voltou ao Rio de Janeiro, onde reuniu as melhores crônicas e
fez um livro sobre a FEB. Os comunistas não o queriam por perto e nem ele e nem o amigo Joel
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Silveira queriam ser comunistas. Afastaram-se e Rubem foi tocar a vida. A esposa, sim, era
comunista.
Junto com Joel Silveira, apoiou a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Vargas saíra
do poder e, agora, novas eleições aconteceriam. Porém, o lado dos jornalistas foi derrotado pelo
general Dutra. Rubem se dedicou a ajudar os comunistas de Cachoeiro e, em seguida, foi para
São Paulo. Abriu uma espécie de assessoria de notícias para fornecer conteúdo para a Record,
porém, o negócio falhou.
Voltou para o Rio de Janeiro, trabalhou para o jornal “A Manhã”, do Barão de Itararé. Em
1947, foi para Paris como enviado do jornal O Globo. Ficou três meses. Ele e Joel eram grandes
amigos e, sempre que podia, tirava sarro do colega a quem apelidou de “Afobadinho do Lagarto”,
porque Silveira sempre mandava muito conteúdo para o jornal em que trabalhava na época que
estava com a FEB, afinal, dispunha de franquia telegráfica. Já, Rubem precisava pagar e, por isso,
tinha que ser criativo para contar o que vira, às vezes dias depois de ocorrido.
Zora não aguentava mais a vida como estava, se separou de Rubem e se casou de novo
com o professor e diplomata Antônio Olinto. A cunhada Momi ficaria como secretária do
jornalista pelo resto da vida profissional.
Em 1949, trabalhava no Diário de Notícias e, em dezembro, voltou para Paris como
correspondente do Correio da Manhã. Vargas voltou ao poder em 1950 e Rubem prolongou a
estadia na França. Agora, escrevia, também, para a revista Acadêmica, de onde viajou para
Alsácia e pela Suiça. No Brasil, era visto com desconfiança pelos direitistas e esquerdistas.
Voltou ao Brasil em 1952 e, junto com Arnaldo Pedroso D’horta, auxiliam na campanha
do governador paranaense Bento Munhoz da Rocha. Em 1953, lançou com Joel Silveira,
Comício, jornal que faliu em pouco tempo.
Surgiu a Revista Manchete, de Adolpho Bloch e Rubem foi convidado a escrever. Em
1954, Getúlio Vargas se matou. Rubem não comemorou. Foi acolhido no Governo Café Filho em
um posto na Embaixada do Chile.
Em 1956, com Juscelino eleito, se demitiu do cargo e, também, de jornais que colaborava.
Voltou ao Brasil e arrumou emprego na sucursal paulista da “Folha do Rio”. No ano de 1959,
colaborou com a Revista Senhor e, em 1961, se tornou embaixador do Brasil no Marrocos,
durante o governo de Jânio Quadros, de onde só sairia em 1962.
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Voltou em 1963, às vésperas do Golpe de 64. Quando veio a Ditadura Civil-militar, ele
foi, de certa forma, preservado de abusos porque quando estivera na FEB o pessoal o respeitava e
havia oficiais daquele tempo que agora tinham sido promovidos, tinham poder e não se
esqueceram daquela primeira imagem de Rubem, de cronista dos pracinhas.
Trabalhando na Manchete continuou a escrever, porém, agora em tom menos agressivo,
afinal podia ser chamado de subversivo e, à exemplo do que vinha acontecendo com outros
colegas, ser perseguido, torturado e morto. Em 1965, fez viagem à Índia e, na volta, arrumou
problemas com o governo português por criticar aquela ditadura.
Em 1968, após o AI-5146 teve que fugir para não ser preso. Estava na lista de possíveis
inimigos do Regime. Joel Silveira fora preso de manhã e ele seria o próximo se não fosse
Iracema, esposa de Joel, ter ligado para informá-lo. Quem aliviou a barra foram os oficiais Sizeno
e Serpa, ambos amigos dos tempos de II Guerra Mundial. Porém, estava proibido de sair do país.
Em 1970, havia boatos de que Rubem estava apoiando guerrilheiros, boatos infundados
até o momento da escrita desse livro. Ainda trabalhava na Manchete, onde ficou até 1975, quando
saiu para trabalhar na Globo, a convite de Armando Nogueira. Escrevia as crônicas e outros
jornalistas liam e cobriam com imagens no Jornal Hoje (JH).
Era um ambiente novo e cheio de gente que estava começando. Ele já era experiente, mas
nunca trabalhara em TV. Os tempos haviam mudado. Ele enviava para a Globo e o pessoal
cuidava do resto.
Em 1979, quando o Regime já começava a desmanchar, escreveu o relatório do Ministério
da Agricultura a pedido de Delfim Neto. Em 1985, uma seleção dos contos de Braga foi
publicada e lhe deu algum fôlego financeiro. Colaborou, também, para o Estadão. Rubem era
naquela altura um famoso desconhecido.
Os profissionais que conviviam com ele o tinham como um patrimônio, mas não o viam
como aquele jornalista que fora décadas antes. Na Bienal do Livro, passou despercebido entre
tantas “novidades” expostas. Era um homem fora daquele tempo, deslocado talvez, com cada vez
menos amigos dos tempos de outrora. Estava envelhecendo.
Foi indicado a receber prêmio Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras, o
que lhe renderia além das honras, um dinheiro extra. Rubem recusou.
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Ato Institucional Número 5, que caçava uma série de direitos civis e concedia plenos poderes ao governo federal.
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Em 1988, lançou o livro “As coisas boas da vida” e, mais uma vez, se ouvia falar do
jornalista como celebridade. Porém, ele estava cada vez mais recluso, queria ficar tranquilo. Em
1990, durante um exame de rotina descobriu que suas tosses frequentes e o problema para
respirar eram na verdade um câncer na laringe.
Momi, a ex-cunhada que sempre cuidou dele, também estava, passando por seus dramas
pessoais, pois, o marido estava doente. A amiga Rita Luz é quem o auxiliou nessa hora para que
continuasse trabalhando durante o tratamento.
Ficava sozinho enquanto esperava que seu destino se cumprisse. Foi arrumando tudo para
a partida. Queria ser cremado e o serviço só era oferecido em São Paulo. Indicou um substituto147
na Revista Nacional, em que, também, vinha colaborando. Doou parte da biblioteca particular
para o conterrâneo Paulo Herkenhoff, se despediu de parentes, doou mais livros e, desde 1989,
não escrevia mais para o Estadão por conta das preferências do jornal por Fernando Collor nas
eleições contra Luis Inácio Lula da Silva.
Depois, com ligações dos chefes do jornal, voltou, o dinheiro era necessário, mesmo
naqueles poucos meses de vida que ainda restavam. Quando foi internado, não queria adiamentos
e assim foi. Desencarnou às 11h30 de 19 de dezembro de 1990, sozinho no quarto, conforme
queria que tivesse sido.
O corpo foi cremado e a emissora Globo se encarregou do transporte, tanto do corpo
quanto das cinzas na volta. O filho Roberto e o sobrinho Edson, com a esposa dele, Maria do
Carmo, levaram as cinzas a Cachoeiro do Itapemirim e, no local conhecido como “Volta do
Caixão”, a espalharam. O relógio marcava 6h25.
Thassilo Mitke
Thassilo Augusto de Campos Mitke ou, simplesmente, Thassilo Mitke nasceu em São
Paulo em 1923. A família trabalhava no campo e foi assim que eles foram morar em Vassouras
no Rio de Janeiro, onde o jornalista cresceu e a família se desenvolveu. Há nomes de ruas com
antepassados do correspondente na cidade.
Aos 19 anos, foi trabalhar como secretário-geral do jornal O Dia, já na capital federal, Rio
de Janeiro. O ano era 1942, o Brasil já entrara na guerra. Em 1943, foi admitido na Agência
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Jorge Leão Teixeira.
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Nacional e o jovem de 20 anos chamava a atenção pelo trabalho que desempenhava. A FEB
começava a se formar nos quartéis do país.
No pós-guerra, Thassilo voltou para a Agência Nacional e auxiliou no Serviço de
Imprensa do Interior, instalando diversas agências em capitais dos estados. Em 1951, ingressou
na Rádio Nacional onde permaneceu até 1967. Ajudava a produzir o “Repórter Esso”. Nesse
mesmo ano, trocou de emprego e foi para os jornais “O Dia” e “A Notícia”, esse último, quando
fechou, fez dele diretor e editor de O Dia, cargo que só deixaria em 1987 para ser o diretor-editor
de “Última Hora”.
Na década de 80, fez parte da equipe do Governador Chagas Freitas, no “Estado da
Guanabara”, como assessor de imprensa e foi um dos responsáveis, em 1981, pela organização da
recepção da imprensa que cobriria a visita do Papa João Paulo II ao Brasil.
Em 1988, foi nomeado para o Metrô do Rio de Janeiro, onde era assessor de imprensa.
Trabalhou muito e, em 2007, era assessor de imprensa da Assembleia Legislativa do Rio, no
Gabinete da Deputada Sheila Gama.
Era detentor da Medalha de Campanha e Medalha de Guerra da FEB e Membro da Ordem
do Mérito Militar no grau de oficial. Foi um bom pai para três filhos que teve com Neusa
Marques. Casou-se aos 26 anos. Décadas depois, se separaram, mas continuaram se respeitando
como amigos. Heloísa, uma das filhas com quem conversei, tem muito orgulho do pai, que conta,
trabalhou sem cessar até os 80 anos de idade como jornalista, radialista, professor e assessor.
Segundo ela, Thassilo teve a chance de entrar na política e disputar o cargo de senador, mas se
recusou porque achava política muito corrupta e não queria estragar seu nome e sua reputação.
Faleceu em 2014, aos 91 anos de idade. Foi o último a embarcar para a Itália e o último dos
correspondentes a desembarcar dessa vida.

FIM
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COLETÂNIA DE
FOTOS DA ITÁLIA
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Todas as fotos não creditadas foram pesquisadas no acervo do Arquivo Nacional. Para
usá-las, você deve referenciar assim: “LEGENDA DA FOTO. Arquivo Nacional In COSTA,
Helton. Crônicas de Sangue: jornalistas brasileiros na II Guerra Mundial. Ponta Grossa:
Motres, 2019. 159 p. (1).
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Soldado monta tipos móveis para confeccionar um jornal, no caso, “O Cruzeiro do Sul”, que era do
Comando da FEB
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Frank Norall e Allan Fisher trabalhando. Foto da “Revista Em Guarda”

Câmara escura para revelação de fotos, do livro “Heróis do Brasil”, de Giovanni Sulla e Ezio Trota
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Da esquerda para a direita: Douglas Farley (auxiliar de Francis, o Chico da BBC), Chico da BBC e
Sinéias Armando. Notem a faca cravada na mesa, o mapa da Itália, a máquina fotográfica, o isqueiro, a lanterna,
a marmita de campanha, a caneca, um capacete cheio de papéis e o que parece ser um preservativo com ar ou
coisa do tipo.
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Da esquerda para a direita: Douglas Farley (auxiliar de Francis, o Chico da BBC), Chico da BBC e
Fernando Stamato. Praticamente a mesma foto e as mesmas poses. Porém, Stamato foi o autor da primeira e,
esta, foi de autoria de Sinéias Armando.
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Chico da BBC. Fotos dos Arquivos da BBC

Doulgas Farley e Chico da BBC
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Chico da BBC cuidando o tempo do entrevistado. Foto do Arquivo da BBC/Rose Esquenazi

Da esquerda para a direita: Fernando Stamato, Oficial da FEB e Sinéias Armando
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Horácio Coelho esquiando (Acervo Mário Coelho)

As regras proibiam correspondentes com facas. Horácio não se importava com essa regra. (Acervo Mário
Coelho)
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Nesta foto, Horácio Coelho aparece com uma metralhadora alemã, fazendo pose. (Acervo Mário Coelho)

Horácio Coelho trabalhando no navio de volta da guerra. (Acervo Mário Coelho)
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Horácio Coelho filmando no inverno de 1944-1945. (Acervo Mário Coelho)

Horácio Coelho. (Acervo Mário Coelho)

119

Horácio Coelho em foto tirada em Porreta Terme. Note a faquinha de novo ali. (Acervo Mário Coelho)
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Horácio Coelho atrás do soldado de cavanhaque, aqui no meio e segurando uma bolsa. (Acervo Mário
Coelho)

121

Horácio Coelho na “inauguração” da Ponte Franklin D. Roosevelt. O primeiro aqui na direita. (Acervo
Mário Coelho)
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Da esquerda para a direita: Joel Silveira, Egydio Squeff e Thassilo Mitke
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Joel Silveira. Note o capacete alemão na mesa, o cigarro do Thassilo Mitke e a folha de censura
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Joel Silveira
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Joel Silveira entrevista prisioneiro alemão
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Redação do Jornal Zé Carioca, do Serviço Especial da 1ª Divisão de Infantaria da FEB
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A foto original do grupo de jornalistas. A máquina com temporizador era de Allan Fisher, que correu
sair na foto também. Podemos dizer que foi uma selfie. O jipe que os levava pelo front está ali atrás.
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Na esquerda, Sinéias Armando e Fernando Stamato. Eles visitavam essa família italiana. Stamato era
fluente no idioma, pois, o pai era italiano.
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Na extrema direita, Rubem Braga, com cara de poucos amigos. Foi durante uma benção aos aviões da
Esquadrilha de Ligação e Observação – ELO.
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Um dos redatores de “O Cruzeiro do Sul” e Sinéias Armando, na barraca de Fernando Stamato.
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Thassilo Mitke ao lado de um capacete alemão.
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Thassilo Mitke em Rocca Corneta
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Thassilo Mitke (Acervo Heloísa Mitke)
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Thassilo Mitke na volta ao Brasil
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Thassilo Mitke (Acervo Heloísa Mitke)
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Thassilo Mitke se casou depois da guerra. (Acervo Heloísa Mitke)
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(Acervo Heloísa Mitke)
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Coletiva de Imprensa do V Exército
Como palestrante, o general Mark Clark
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Rendição alemã

General Otto Fretter Pico se entrega ao general Falconiére da Cunha, da FEB. Rubem Braga olha
fixamente para a câmera, como se fizesse questão do registro.
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Os olhares de Otto e Rubem se cruzam em meio à rendição
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Otto e Falconiére conversam. Joel Silveira está, ao centro da foto, com o cabelo bagunçado.
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Casamento de Stamato, em Pistóia. Do acervo do Museu Virtual Brig. Nero Moura
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Foto pós-guerra: Thassilo Mitke recebe certificado de Campanha. Bem aqui, na direita, está o Comandante da FEB,
General Mascarenhas
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Foto pós-guerra: Frank Norall, Allan Fisher, Fernando Stamato e Thassilo Mitke são homenageados
pelo Comandante da FEB na Itália, General Mascarenhas de Moraes.

153

Foto pós-guerra: Thassilo Mitke recebe medalha por serviços prestados ao Brasil.
(Acervo Heloísa Mitke)
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