
 

 JUNHO 2018: 

 
1ª Visita de Orientação Técnica ao Tiro de Guerra 02-085 de Igarapava/SP 

 
No dia 27 de junho de 2018, o Tiro de Guerra 02-085, de Igarapava/SP, recebeu a visita do 

Senhor Major ROQUE DE SOUZA LIMA JUNIOR, Chefe da Seção de Tiros de Guerra da 2ª Região 

Militar, ambas subordinadas ao Comando Militar do Sudeste, situado em Ibirapuera, na Grande São 

Paulo, em sua 1ª Visita de Orientação Técnica.  

A visita teve por finalidade fiscalizar e orientar o Tiro de Guerra sobre as medidas 

administrativas para o ano de instrução, bem como verificar as condições das Instalações do Tiro de 

Guerra e o Padrão da Ordem Unida desarmado dos Atiradores matriculados no corrente ano. 

Esteve acompanhando a primeira Visita de Orientação Técnica com sua honrosa presença, o 

Excelentíssimo Senhor JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal e Diretor do Tiro 

de Guerra. O trabalho de parceria entre o Exército Brasileiro através do Tiro de Guerra e o Governo 

Municipal é de fundamental importância para vida dos jovens Atiradores e contribui para o sucesso de 

várias atividades que são realizadas em Igarapava.   
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- No dia 30 de junho, o Tiro de Guerra 02-085, de Igarapava/SP, deu início à realização das 

atividades da Operação Alvorada. A atividade no campo tem por finalidade fazer com que os Atiradores 

apliquem e vivenciem na prática as instruções ministradas em sala de aula e no Tiro de Guerra tais como: 

Camuflagem, Marcha a pé de 12 km, Utilização do Terreno, Orientação Noturna e Diurna, Fortificações 

e Bivaque.  

Além das matérias especificas para Formação do Reservista de 2ª Categoria, os Atiradores 

tiveram a oportunidade de desenvolver os Atributos da Área Afetiva e valores, como rusticidade, 

camaradagem, trabalho em grupo e espírito de corpo, qualidades nobres e essenciais para um militar.  

Este primeiro Exercício no Terreno dará um novo conceito sobre o que é ser um militar do 

Exército Brasileiro aos jovens Atiradores, fazendo com que ostentem com orgulho ainda maior a nossa 

farda, alem de prepará-los cada vez mais para a nobre missão de estarem sempre prontos para defender 

a nossa Pátria.  
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