
 

  

NOVEMBRO 2018: 

 

 

Palestra do Conselho Comunitário de Segurança de Igarapava (CONSEG) 

 

No dia 7 de novembro de 2018, o TG 02-085, recebeu a visita da Diretoria do Conselho 

comunitário de Segurança de Igarapava/SP, composta pela Presidente Sra. Ana Cristina, Vice-

Presidente Dra Tatiana e 1ª e 2ª Secretarias Lucimara e Dra Camila.  

A palestra teve por objetivo apresentar aos jovens Atiradores, o trabalho realizado pelo 

CONSEG e seus parceiros junto à comunidade de Igarapava. Instruí-los e incentivá-los a participar das 

reuniões mensais onde são discutidas, analisadas, planejadas e acompanhadas a soluções dos 

problemas comunitários de segurança no município.  
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Apoio ao Cana Bike 2018 - Igarapava/SP. 

 

No dia 18 de novembro de 2018, O TG 02-085, (Sentinela do Rio Grande), participou em 

apoio à organização ao Cana Bike circuito turismo 2018, realizado no município de Igarapava/SP. O 

evento foi realizado pelos amigos Tribo Bikes de Igarapava que traçaram um percurso passando pelas 

áreas de potencial turístico do município de Igarapava. Os organizadores agradeceram o apoio dos 

Atiradores pela dedicação e responsabilidade demonstrado durante a realização do evento e por ajudar 

a elevar o desporto ciclismo ao destaque que merece. 
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Solenidade alusiva ao dia da Bandeira. 

 

No dia 19 de novembro de 2018, foi realizada no pátio de formatura do TG 02-085, a 

solenidade alusiva ao Dia da Bandeira. A solenidade foi marcada pelo hasteamento do Pavilhão 

Nacional, leitura do texto alusivo ao dia da Bandeira e canto do Hino à Bandeira. A formatura teve por 

finalidade levar conhecimentos aos mais jovens da necessidade de se valorizar o nosso símbolo síntese 

da Nação Brasileira. Enriquecer a cultura e conhecimentos dos jovens Atiradores e cultuar nossos 

valores de Patriotismo Civismo e Cidadania. 
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Combate a dengue em Aramina/SP 

 

Nos dias 21 e 22 de novembro de 2018, o TG 02-085 de Igarapava/SP, em parceria com a 

Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Aramina/SP, realizou um mutirão de levantamento e 

eliminação de possíveis criadores do mosquito Aedes Aegypti, transmissor do vírus da dengue. A 

atividade teve por finalidade esclarecer a população sobre o assunto, verificar possíveis focos de 

infestação e distribuir panfletos alusivos à campanha contra a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, 

principal vetor de transmissão da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. 

A participação dos Atiradores do Tiro de Guerra teve por objetivo trazer mais segurança e 

tranqüilidade aos moradores, que muitas vezes ficam temerosos em abrir suas casas à inspeção dos 

agentes de controle de vetores. Combater o mosquito, um dever meu, seu e de todos nós. 
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Solenidade de encerramento do ano de Instrução 

 

No dia 23 de outubro, no pátio de formatura do Tiro de Guerra 02-085, Igarapava/SP, foi 

realizada a solenidade de encerramento do ano de instrução dos Monitores e Atiradores da turma 2018. 

Alguns ficaram pelo caminho, mas 39 (trinta e nove) jovens igarapavenses que atenderam ao 

chamado da Pátria cumpriram com o dever mais sublime de todo o cidadão brasileiro “servir a pátria, 

fazer o bem, sem nada pedir em troca”.  

O evento contou com a presença do Excelentíssimo Senhor José Ricardo Rodrigues Mattar, 

Prefeito de Igarapava e Diretor do Tiro de Guerra, Senhor Wagner Marques dos Santos, Vice-Prefeito, 

Vereador, Paulo Cesar de Moraes, Sr Sérgio Bagiane e esposa, Presidente do Rotary Club, Sra Ana 

Cristina, Lucimara e Camila, Presidente e membros do CONSEG, Sr Junior Nobbis, Representante da 

Loja Maçônica de Igarapava, Sra Ana Maria, Presidente da ACEIG, Sr Leandro Pastor da 1ª Igreja 

Batista de Igarapava, dos familiares, etenos Atiradores, amigos e convidados do Tiro de Guerra. 

Durante a solenidade foi realizada a entrega dos seguintes diplomas: 

- Diploma de “Destaque da Turma 2018”, ao Monitor Luiz Fernando Adler Carvalho; 

- Diploma de “1° colocado no Curso de Cabo”, ao Monitor Luiz Fernando Adler Carvalho; 

- Diploma de “Melhor Atirador Combatente”, ao Monitor Matheus Lourenço Ariani; 

- Diploma de “Melhor Aptidão Física”, ao Atdr Matheus Guilherme de Oliveira; 

- Diploma de “Destaque da Operação Alvorada”, ao Atdr Matheus Henrique da Silva; 

- Diploma de “Destaque da Operação Bandeirantes”, ao Atdr João Pedro Alves Ferrari e 

- Diplomas por “Conclusão do Curso de Cabo”, aos Monitores Adler, Adauto, Cantarelli, 

Gabriel, Hermogenes, Pedro, Marcelo e Ariani. 
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