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para situar
 Quando o Brasil entrou na 

guerra, os exércitos aliados 

já haviam retomado o conti-

nente africano e o Sul da Itá-

lia. Os alemães estavam ins-

talados defensivamente na 

chamada Linha Gótica, fren-

te que se estendia por cerca 

de 280 quilômetros, nas pro-

ximidades de Bolonha, onde 

os pracinhas encontraram 

terreno acidentado e neve.
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N
esta semana chegou à re-

dação da Gazeta do Sul o 

livro Longa jornada – Com 

a FEB na Itália, do santa-cruzen-

se Sirio Sebastião Fröhlich, atual-

mente radicado em Brasília. Lan-

çada no fi nal do ano passado, a 

obra apresenta a trajetória e o 

cotidiano dos então jovens sol-

comprar
 Com o apoio da Fundação 

Habitacional do Exército/Pou-

pex, a obra foi distribuída gra-

tuitamente às escolas e biblio-

tecas públicas da região central 

do Estado e organizações mili-

tares. Quem quiser comprar o 

livro pode entrar em contato 

pelo e-mail sirio.feb@gmail.

com. O valor arrecadado será 

doado para ações de preserva-

ção da memória da FEB.

gênio Lombardo, Ivo Ziegler, José 

João Pereira, Mário Machado dos 

Santos, Neraltino Flores dos San-

tos, Pedro Solano Vidal e Taltíbio 

de Melo Custódio, a maior parte 

deles de Santa Maria. 

O texto revela características 

dos heróis de guerra gaúchos, co-

mo a solidariedade aos italianos e 

a amizade, e é ilustrado por cem 

imagens, muitas delas inéditas. 

Conforme o autor, o propósito do 

trabalho foi ressaltar a magnitude 

das ações dos pracinhas e desta-

car a contribuição da Força Expe-

dicionária Brasileira (FEB) à evo-

lução do Exército Brasileiro. 
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dados brasileiros do interior do 

Rio Grande do Sul nos campos de 

batalha italianos. A travessia do 

Atlântico, a adaptação ao frio e à 

neve, os combates, a saudade e a 

falta de notícias das famílias que 

haviam fi cado são alguns dos as-

suntos mostrados.

A narrativa se torna especial 

porque tem como pano de fundo a 

ótica e os sentimentos dos prota-

gonistas. Frölich retrata os medos, 

incertezas e angústias que faziam 

contraponto à coragem, fé, espe-

rança e dedicação aos ideais de-

fendidos pelo Brasil naquele mo-

mento crucial da história da hu-

manidade, em que o nazifascismo 

ameaçava a paz mundial.

Foram entrevistados diversos 

pracinhas que, já 

com várias dé-

cadas de vida, 

contaram deta-

lhes da ida, vol-

ta e batalhas no 

solo italiano. Al-

guns deles atu-

aram em Santa 

Cruz do Sul, como 

Alcides Basso, Ger-

lado Antonio San-

felice e Pacífi co Po-

zzebon. Além des-

tes, foram ouvidos 

também Alfredo Luiz 

Dalla Costa, Aribides 

Rodrigues Pereira, Eu-
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