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

P

HERÓI DA RUA

assados quase 75 anos do término das hostilidades, a Pátria ainda está em débito com inúmeros heroicos soldados que a defenderam durante a Segunda Guerra Mundial.
O próprio General Mascarenhas
de Moraes, Comandante da Força Expedicionária Brasileira, referia-se com
frequência ao descaso com que foram tratados após a guerra e tomou
diversas providências para que os nossos soldados, em situação de penúria, recebessem a assistência adequada às doenças e aos outros males adquiridos durante a Campanha da Itália.
Não foram poucos os ex-combatentes brasileiros que ficaram impossibilitados para o trabalho e foram obrigados a viver da caridade
alheia.
Em contraste com o entusiasmo com que foram recebidos ao
regressarem vitoriosos ao Brasil,
seguiram-se o triste esquecimento
da população pela qual lutaram e a
displicência, por parte dos órgãos
governamentais, no trato dos problemas contraídos na guerra.
O papel das Associações criadas pelos próprios veteranos foi muito
importante para amparar os mais
necessitados. Infelizmente muitos não
suportaram enfrentar mais outro duro
desafio que o destino lhes trouxera.
Casos de suicídio, embriaguez, abandono do lar, neurose e depressão eram
extremamente frequentes.
Centenas de soldados voltaram
mutilados, com perda de órgãos ou
sentidos. Outros passaram a sofrer
com os males neuropsíquicos, e, exatamente por não carregarem sequelas aparentes como no caso dos mutilados, foram marginalizados e esquecidos por todos.
A memória de um desses heróis,
vítima de neurose de guerra combinada com o descaso das autoridades que
pouco fizeram pela saúde daqueles
que combateram o inimigo na Europa, será realçada em um projeto pio-
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Museu da FEB em BH
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

