
 

 JULHO 2018: 

 

Formatura de entrega da Boina aos Atiradores e dos Braçais aos Monitores 
 

No dia 6 de julho de 2018, o Tiro de Guerra 02-085, de Igarapava/SP, realizou a cerimônia de 

entrega das Boinas Verde Oliva aos Atiradores matriculados no corrente ano, em reconhecimento ao 

esforço, dedicação e superação de seus limites demonstrados durante a realização do primeiro 

Exercício no Terreno (Operação Alvorada) e dos Braçais aos Atiradores matriculados no Curso de 

Formação de Cabo - CFC/2018, que concluíram com aproveitamento a 1ª Fase do Curso, fazendo jus 

ao uso de um braçal branco no braço direito, com a inscrição “Monitor” em preto.    

A solenidade contou com a presença do Senhor WAGNER MARQUES DOS SANTOS, 

Vice- Prefeito de Igarapava, Senhor PAULO CESAR DE MORAIS, (Vereador Paulão), Senhor JOÃO 

NOBBIS JUNIOR, representante da Loja Maçônica União Igarapavense, Dra CAMILA FERREIRA 

ROSSETI, representante do Conselho Comunitário de Segurança de Igarapava (CONSEG), Pais, 

familiares, antigos Atiradores, amigos e convidados, que com suas presenças engrandeceram o evento. 
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Solenidade alusiva a Revolução Constitucionalista de 1932 

 

No dia 9 de julho, o Tiro de Guerra 02-085, de Igarapava/SP, participou do ato solene cívico 

militar alusivo aos 86 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, na Quadra Poliesportiva do 

Colégio Municipal Alfredo Cesário de Oliveira, antiga Escola Industrial. 

A cerimônia contou com a presença do Excelentíssimo Senhor JOSÉ RICARDO RODRIGUES 

MATTAR, Prefeito Municipal de Igarapava, Direção, Professores e alunos da Escola.  

Na ocasião foi realizado o ato solene a Bandeira Nacional, canto do Hino Nacional, leitura 

alusiva a Revolução Constitucionalista de 1932, entrega de medalhas e troféus as equipes campeãs do 

Torneio de Futebol de Salão realizado entre os alunos da Escola e encerrando a cerimônia os 

Atiradores do Tiro de Guerra realizaram um desfile na quadra poliesportiva da Escola.    
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Doação de sangue em prol do Hemocentro de Franca/SP 

 

No dia 14 de julho, 15 (quinze) jovens Atiradores e o Ch Instr do Tiro de Guerra 02-085, de 

Igarapava/SP, de maneira voluntária, em ato humanitário, de solidariedade e exercício da cidadania, 

realizaram a doação de sangue em prol do Hemocentro de Franca/SP. 

A participação do Tiro de Guerra nesta campanha visa despertar nos jovens Atiradores o 

sentimento de amor ao próximo, o espírito de solidariedade além de conscientizá-los da importância de 

se doar de sangue, pois por meio desse ato, com uma doação, é possível salvar até quatro vidas.  
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