
ARMAS EM FUNERAL! 
É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do Senhor ARGEMIRO 
DE TOLEDO FILHO, Ex-Combatente da Segunda Guerra Mundial, aos 97 
anos, ocorrido neste domingo, 29 de maio de 2022, em Itapetininga/SP. Em sua 
homenagem póstuma, apresentamos este breve relato de sua vida. 

ARGEMIRO DE TOLEDO FILHO nasceu em Indaiatuba/SP, a 25 de 
fevereiro de 1925. Filho de Sr. Argemiro de Toledo e de D. Celestina Arruda 
Toledo. Aos 19 anos, Argemiro ingressou nas fileiras do Exército Brasileiro para 
a prestação do Serviço Militar Inicial no então 5º Batalhão de Caçadores, 
sediado em Itapetininga/SP, no ano de 1944. 

Nesta unidade e após o período básico de instrução, o soldado TOLEDO 
FILHO foi voluntário para integrar a Força Expedicionária Brasileira (F.E.B.), 
sendo então encaminhado para São Paulo, onde submetido à inspeção de 
saúde, foi aprovado pela junta médica. 

A 17 de julho de 1944, o soldado TOLEDO FILHO é transferido para 
Caçapava/SP, onde passa por novas inspeções de saúde e, a 29 de julho, 
segue para a Vila Militar no Rio de Janeiro, onde dali a alguns meses será 
integrado ao 4º Escalão de embarque da Força Expedicionária Brasileira.  



A 23 de novembro de 1944, o 4º Escalão, a comando do 
então coronel Mario Travassos, composto pelo Depósito de 
Pessoal da F.E.B. e totalizando 4.691 homens, embarca no 
navio norte-americano USS General Mann com destino à Itália. 

A 7 de dezembro de 1944, o 4º Escalão desembarca no 
Porto de Nápoles. E uma vez no teatro de operações italiano, o 
soldado TOLEDO FILHO e seus companheiros do Depósito de 
Pessoal da F.E.B. foram incorporados ao Fifth U.S. Army
(5º Exército dos Estados Unidos) pertencente ao 15th Army
Group (15º Grupo de Exércitos Aliados), recebendo instrução,
fardamento, alimentação e armamento norte-americanos. 

Por ter sido motorista de viaturas durante a prestação do Serviço Militar 
Inicial no 5º Batalhão de Caçadores, o soldado TOLEDO FILHO foi transferido 
para 1º Regimento de Infantaria – atual 1º BMitz (Es) – onde como motorista de 
caminhão, foi empregado no transporte de tropas, combustível, armamento, 
munição e gêneros diversos. 

O batismo de fogo do soldado
TOLEDO FILHO ocorreu a 21 de 
fevereiro de 1945, quando neste 
memorável dia avançaram o 1º, o 6 º 
e o 11º  regimentos de Infantaria para 
a tomada de Monte Castello durante a 
ofensiva do 5º Exército Norte-
Americano denominada Operação 
Encore contra o inimigo alemão 
entrincheirado naquela forte posição.   

Após Monte Castello, o soldado TOLEDO FILHO participou das 
operações do 1º RI ocorridas nos Apeninos, do Reno ao Panaro e, depois, no 
Vale do Pó, quando se deu a ocupação da cidade de Lodi. Foi ele ainda 
testemunha da espetacular rendição dos 20.573 integrantes da 148ª Divisão de 
Infantaria alemã em Fornovo di Taro, nas jornadas de 29 e 30 de abril de 1945. 

A partir daí, as hostilidades no teatro de operações italiano foram se 
tornando cada vez mais rarefeitas. Mussolini fora fuzilado a 28 de abril e Hitler 
se suicidara a 30 de abril. A 8 de maio, o tão aguardado término da Segunda 
Guerra Mundial foi declarado. 

Soldado Toledo Filho em 
Francolise, Itália (1944) 

Soldado Toledo Filho (em pé) em Roma, Itália (1945). 



As tropas aliadas, no inesquecível dia 20 de 
maio de 1945, realizaram o Desfile da Vitória na 
cidade de Alexandria e, entre elas, o soldado 
TOLEDO FILHO e seus companheiros da Força 
Expedicionária Brasileira. 
          

Foram ao todo 315 dias de Segunda Guerra 
Mundial, os quais o soldado TOLEDO FILHO 
vivenciou de fio a pavio, cicatrizado no corpo e na 
alma pelos horrores que vivenciou nas duras horas, 
dias, semanas e meses de tiroteios, estilhaços de 
granadas e sacrifícios diversos sofridos em meio ao 
transporte de tropas e de gêneros diversos sob o 
fogo dos bombardeios e do rasgar da metralha. 

 
De volta ao Brasil em 3 de outubro de 1945, ARGEMIRO 

DE TOLEDO FILHO retornou à Itapetininga, encontrando-se 
então reintegrado à vida civil na condição de soldado reservista 
de 1° classe do Exército Brasileiro, tendo recebido a honrosa 
Medalha de Campanha por ter, como integrante da Força 
Expedicionária Brasileira, participado de operações de guerra 
na Itália, sem nota desabonadora. 
 

  Em 7 de setembro de 1946, ele casou-se com D. Geni Vieira, em 
Angatuba. Pouco tempo depois, ingressa no Departamento de Estrada de 
Rodagem (D.E.R.) como motorista, tornando-se fiscal de linhas de ônibus 
interestaduais, vindo nesta função a se aposentar na década de 70. Após a 
aposentadoria no D.E.R., ele tornou-se examinador de Auto Escola, bem como 
vistoriador de veículos automotivos.  
 

Em 5 de outubro de 1988, por força do Artigo 53 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, ARGEMIRO DE 
TOLEDO FILHO foi reformado na graduação de soldado com vencimentos do 
posto de 2º Tenente do Exército Brasileiro. 

 

Em 31 de outubro de 2016, por iniciativa da Associação dos 
Ex-Atiradores e Amigos do Tiro de Guerra de Itapetininga, o Tiro de 
Guerra TG 02-076 de Itapetininga inaugurou a denominação 
“Pracinha Argemiro de Toledo Filho” à sua sala de instrução. 
 
 
 
 

Soldado Toledo Filho em 
Porreta Terme, Itália (1945). 



Também em 2014, ARGEMIRO DE 
TOLEDO FILHO foi agraciado com a 
Medalha Heróis do Brasil da Associação dos 
Veteranos da FEB – São Bernardo do 
Campo/SP e, aos 70 anos do Dia 
da Vitória (8 de maio de 2015), ele 
foi agraciado com a Medalha da 
Vitória do Ministério da Defesa 
tendo a outorga sido realizada pelo senhor 
General de Exército João Camilo Pires de 
Campos, Comandante Militar do Sudeste.  

 
 
E aos 75 anos do Dia da Vitória (8 de Maio de 2020), 

ARGEMIRO DE TOLEDO FILHO foi agraciado com a Medalha 
Marechal Zenóbio da Costa do 1º Batalhão de Polícia do Exército.  
   

Viúvo da senhora D. Geni Vieira Toledo (in memoriam), 
ARGEMIRO DE TOLEDO FILHO deixou às filhas Ziza, Vera Lucia e 
Rita de Cassia; aos netos Felipe, Fernanda, Francine, Bruna, 
Helena, Ana Helena e Luciana; e aos bisnetos Beatriz, Lavínia, 
Lara, Isabela, Guilherme, Helena, Davi, Maria Helena e Luiza, o legado de uma 
existência valorosa, pautada pelo culto do civismo e do patriotismo. 

 

 
 

Pracinhas Argemiro de Toledo Filho e Victório Nalesso em desfile de 7 de setembro de 2019 
 

ARGEMIRO DE TOLEDO FILHO, aos 97 anos de idade, foi o último Ex-
Combatente Itapetiningano da Segunda Guerra Mundial a falecer dos trinta e 
três outros que deixaram o nosso convívio desde 1944.  
 

Nossas mais sinceras condolências aos familiares e 
amigos de ARGEMIRO DE TOLEDO FILHO, porquanto 
hoje, nesta triste data, um exemplar cidadão, honrado pai de 
família e dedicado patriota nos deixou e nos deixou também, 
como legado imarcescível, O SEU EXEMPLO.  

29 de Maio de 2022 


