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FEB - FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA
“Conspira contra sua própria grandeza, o povo que não cultiva seus feitos heróicos”

Tenente R-2 Humberto Gerardo Moretzsohn Brandi
HERÓI DE MONTE CASTELLO

P

ara o artigo deste mês, escolhi falar
sobre um outro grande herói da FEB,
o Tenente R/2 Humberto Gerardo Moretzsohn Brandi, meu primo distante, que
em 21 de fevereiro de 1945, comandou o 2º
Pelotão da 3ª Cia. do 1º Batalhão do Regimento Sampaio – primeiro pelotão brasileiro e aliado a ocupar e instalar-se no
cume do famigerado Monte Castello.
Nascido em 22 de setembro de
1910, na cidade de Caratinga, MG, o 1º
Ten Brandi era descendente de David
Moretzsohn Campista, advogado, economista, político e diplomata brasileiro, competente Ministro da Fazenda que
foi combatido e acabou não se candidatando à Presidência da República,
apenas pelo fato de ser judeu.
Passou parte de sua juventude em
Barbacena, antes de se mudar para o Estado da Guanabara, em 1931.
Seus ideais nacionalistas foram
despertados quando simples aluno do
curso ginasial, nos inúmeros “meetings”
estudantis que realizou na campanha
presidencial de 1930, ainda na pequena
cidade de Barbacena, MG.
Eclodindo a Revolução de 1930,
abandonou a escola e alistou-se voluntariamente como simples soldado nas colunas revolucionárias que operavam no
Estado de Minas Gerais, tendo participado de quatro combates: Ressaquinha (sob
as ordens do então Ten Tasso Tinoco);
Tomada da Remonta, em Juiz de Fora (sob
as ordens do então Ten Nelson de Mello);
Cerco de São João Del Rey (sob as ordens do então Ten Delson Fonseca) e
Ponte de Benfica (sob as ordens do então Ten Eduardo Gomes. Foi promovido a cabo por ato de bravura.
Acreditando nos ideais de 1930,
alistou-se, também voluntariamente, na
legendária “Coluna Viramundo” (Minas – Mato Grosso), sob as ordens do
General Manoel Rabello, tendo participado dos combates de União e Delta, na
fronteira de Minas com São Paulo, em
1932.
Fez o CPOR na cidade do Rio de
Janeiro.
Por já ser oficial da reserva e em
consequência da Declaração de Guerra
do Brasil aos países do Eixo, foi convocado, no ano de 1942, para o serviço
ativo do Exército. Foi então classificado no 26º BTL de Caçadores, sediado
em Belém do Pará. Após um ano, foi
transferido para o 35º BC, na cidade de
Bragança, também no Pará. Em 1944, foi
transferido dessa unidade para o 1º Re-

Brandini
gimento de Infantaria – Regimento Sampaio, no Rio de Janeiro.
Em 22 de setembro do mesmo ano,
exatamente no dia em que completava
seus 34 anos de vida, embarcou juntamente com todo seu Regimento, para o
T.O. da Itália.
Em 29 de novembro de 1944, naquele que passaria a ser o terceiro e mal
sucedido ataque ao Monte Castello, o
Pelotão Brandi perdeu 18 de seus homens na refrega. Ainda no mesmo dia, rechaçou forte contraataque dos alemães, que tentavam se infiltrar em nossas linhas
para fazer prisioneiros. Aquela
tentativa do inimigo resultou em
quatro baixas brasileiras contra
seis deles. Entre o dia 30 de novembro de 1944 até 21 de fevereiro de 1945, no rigoroso inverno apenino, que chegou à casa
dos 18 graus negativos, o Ten
Brandi realizou três patrulhas
de reconhecimento, dois golpes
de mão de ocupação, três patrulhas de observação na temida
“terra de ninguém” e duas com o
objetivo de capturar prisioneiros, tendo tido pleno sucesso
na segunda delas.
Como já havia mencionado no início deste breve relato
sobre o heroico tenente, constituiu-se o seu pelotão, o 2º da 3ª
Cia. do 1º Bat. do Regimento
Sampaio, na primeira tropa aliada a ocupar e instalar-se no cume
daquele bastião de resistência
da Linha Gótica, que pôs fim a
vida de tantos jovens compatriotas. O sucesso do ataque que
teve início na manhã do dia 21 de fevereiro de 1945 e empenhou todos os três
Batalhões do Regimento Sampaio, o Uzêda (pela direita), o Franklin (na direção
frontal ao Monte) e o Batalhão Sizeno
Sarmento (que aguardava o momento
de juntar-se aos outros dois batalhões
em posições privilegiadas, previamente alcançadas na noite anterior), só foi
possível graças à ação coordenada dos
pelotões comandados pelos tenentes
Brandi, Vilaboim e Freitag (todos da 3ª
Cia e sob o comando do Cap. Yeddo
Jacob Blauth), da Aviação e Artilharia

brasileiras, das demais unidades envolvidas e do ataque simultâneo realizado ao
Monte Belvedere, pela 10ª Div. de Montanha norte-americana. O Monte Castello
havia caído para os brasileiros no início
da noite daquele memorável 21 de fevereiro! Estava aberta a estrada para Bolonha,
conforme determinava o Plano Encore!
A luta tinha que continuar e, dois
dias depois da conquista do Morro, o
Comandante da 3ª Cia, Cap. Yeddo, jovem competente e impetuoso oficial de
28 anos de idade, natural do Rio Grande
do Sul, viria a perder sua perna direita,
em decorrência da explosão de uma granada. Também o Tenente Brandi pagou
com bravura o tributo de sangue ao inimigo. Em 12 de março, além de oito
perfurações no pulmão esquerdo e várias outras na região ilíaca, recebeu em seu
rosto 30 fragmentos de uma granada alemã. Foi evacuado, para tratamento cirúrgico nos Estados Unidos. Passou por diversas cirurgias, em 14 hospitais da Europa, Estados Unidos e do Brasil, mas,
ainda assim, carregou consigo, até que foi
chamado pelo Senhor das Guerra, 22
estilhaços no rosto e 2 no pulmão.
Pela sua destacada atuação no T.O.
da Itália, foi merecedor das seguintes
condecorações: Medalha do Mérito ExCombatente do Brasil, Medalha de Campanha, Medalha de Guerra, Medalha de
Sangue, Cruz de Combate de Primeira

Revista em quadrinhos

Classe (maior condecoração brasileira, por Ato de Bravura Individual),
Purple Heart, Silver *Marcos Moretzsohn
Star (ambas norteRenault Coelho
americanas) e Medalu Pamiatkowego SPK (polonesa). Além
de diversos outras condecorações, títulos e homenagens recebidas, o Ten
Brandi teve a sua história de participação
na conquista do Monte Castello imortalizada na revista em quadrinhos da Força Expedicionária Brasileira, nº 9, Ano 1,
Rio de Janeiro, 1957.
Declarado incapaz para o serviço
ativo, em 3 de dezembro de 1976, foi
reformado no posto de capitão. Graduou-se em direito no ano de 1950, e
passou a defender as causas de dezenas
de ex-combatentes da FEB, FAB, Marinha de Guerra e Marinha Mercante.
Era fluente em inglês, francês, italiano e espanhol.
Em 1959, foi eleito Delegado do
Brasil para a 8ª Assembleia Mundial de
Ex-Combatentes, realizada em Roma,
ocasião em que defendeu tese sobre “Assuntos Sociais” e “Reabilitação de feridos e mutilados de guerra”.
Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 27/10/1989.
Da citação de combate feita pelo
então General-de-Divisão, João Batista
Mascarenhas de Moraes, Comandante da 1ª DIE:
“1º Tenente Humberto Gerardo Moretzsohn Brandi, do 1º RI – IG
18.505 – Estado de Minas Gerais.
Em 21/02/1945.
No ataque ao Monte Castello,
naquele dia em que a 1ª DIE se empenhava em se apoderar dessa posição organizada desde longo tempo
pelos seus defensores, para resistir
às nossas investidas, uma guarnição
alemã perturbava a progressão do
Batalhão com fogos de flanqueamento partidos do ponto 1027. O Tenente Brandi audaciosamente tenta
envolver o inimigo instalado nesse
ponto, ameaçando pela manobra a
retirada do adversário. Como resultado da tarefa bem conduzida pelo
Tenente Brandi, os alemães abandonam desordenadamente esse ponto, deixando material e permitindo,
assim, a liberdade de movimento
do Batalhão. A ação inteligente e
audaz do Tenente Brandi, o seu destemor, a sua serenidade, bem como
a noção perfeita do cumprimento
do dever, são magníficos exemplos
para a tropa brasileira”.

* Presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira –
Regional BH - Membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil - Sócio Correspondente
do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil - Pesquisador Associado ao CEPHiMEx

Visite o Museu da FEB
Aberto ao público de 2ª a 6ª feira de 09:30 às 16:30 h.
Sábado / Domingo de 09:30 às 13:00 h.

Belo Horizonte - Rua Tupis, 723 - Centro

Agendamos visitas e palestras somente no Museu. Tel. (31) 3224-9891

www.anvfeb.com.br

Juiz de Fora - Rua Howian, 40 - Centro
São João Del Rei - Área do Círculo Militar - Centro
PRESTIGIE NOSSOS VETERANOS COM A SUA VISITA

