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 Em 8 de maio de 2020, o mundo comemora os 75 anos do fim da II Guerra Mundial na 
Europa, evento marcante na História da humanidade, conflito que gerou muito sofrimento e 
ocasionou a morte de mais de 50 milhões de pessoas. Este fato histórico também mudou a   
vida do mundo para sempre. Os países do Eixo, Alemanha, Itália e Japão, que lutaram pelas    
Ditaduras do Nazismo e Fascismo, foram derrotados pelos países Aliados, dentre os quais o 
Brasil, que combateram fortemente pela   Liberdade e Democracia Mundial. 
 
 Os brasileiros lutaram bravamente em território italiano e sua participação deixou  
marcas importantes de combate, solidariedade e de boa convivência com o povo da Itália, 
que até hoje homenageia os nossos heroicos soldados, como “os libertadores”. Estes verda-
deiros Heróis Brasileiros, combateram com grande bravura e venceram a aguerrida e faná-
tica força armada alemã! 
 
 Um número expressivo dos combatentes, mais de 25.000 brasileiros, chamados              
carinhosamente de pracinhas, lutou em situações adversas e extremas, mostrando muita   
garra, força e coragem, entretanto, sem deixar de lado a sensibilidade, a amorosidade e a    
solidariedade. Assim deixaram sua marca naquele que foi o maior conflito mundial de todos 
os tempos! 
 

Campinas foi uma das cidades brasileiras que mais contribuiu para o esforço brasilei-
ro de guerra, seja pelo número de combatentes que proporcionou, seja pela variada gama de 
unidades que seus filhos, de nascimento ou que posteriormente nela passaram a residir,      
serviram. Foram 328 campineiros que estiveram na Itália distribuídos em cerca de 50         
unidades militares, na FEB, na FAB, na Marinha, na Marinha Mercante e na Polícia Militar, 
colocando o nome da cidade de Campinas em destaque na história da participação brasilei-
ra na II Guerra Mundial!   

 
 O objetivo da AExpCamp é preservar e manter viva esta História, para que nosso país 
nunca se esqueça deles.  
 

Neste dia em que comemoramos os 75 Anos do Dia da Vitória, nossas homenagens são 
em  honra e glória de nossos pais, avôs, amigos, vizinhos, pessoas simples que lutaram         
bravamente pelo nosso país!  

 
 Aos nossos heróis, todo nosso respeito e admiração. 
 
 
 
Campinas, 08 de maio de 2020 
 
Diretoria da AExpCamp 
Maria Bernadete de Barros Piazzon 
Presidente 



O Desfile da Vitó ria em Vóghera, Ita lia, em 25 de maió de 1945.  Na frente, a Bandeira    
Brasileira e  carregada peló campineiró Ten. Piasón. 



Chegada dos pracinhas em Campinas  
O desfile da Vitória, em 24 de julho de 1945 


