
 

 OUTUBRO 2018: 

 

Festa do Dia das Crianças (Praça Sinhá Junqueira) 2018 

 

No dia 12 de outubro de 2018, O TG 02-085, (Sentinela do Rio Grande), realizou apoio ao 

evento promovido pelo Departamento de Cultura e Artes e o Fundo Social de Solidariedade da 

Prefeitura Municipal de Igarapava em comemoração ao Dia das Crianças. 

A festa foi realizada na Praça Sinhá Junqueira de Igarapava e proporcionou uma tarde de 

muita alegria e diversão para as crianças (brinquedos infantis, distribuição de pipoca, algodão doce, 

picolé, passeio de trenzinho etc).    
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2ª Visita de Orientação Técnica (VOT) 2018 

 

No dia 15 de outubro de 2018, O TG 02-085, (Sentinela do Rio Grande), recebeu o 1° 

Tenente CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, Adjunto da Seção de Tiros de Guerra da 2ª Região 

militar e sua equipe em visita de Orientação Técnica (VOT), com a finalidade de fiscalizar e orientar o 

TG sobre as medidas de instrução para o 2° semestre do ano. 

A inspeção teve como objetivo verificar e avaliar o nível da Ordem Unida armado de 

Mosquefal, a desmontagem e montagem do armamento e o Treinamento Físico Militar (TFM) dos 

Atiradores matriculados no corrente ano de instrução. 
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Caminhada em prol do “OUTUBRO ROSA” 

 

No dia 18 de outubro de 2018, O TG 02-085, apoiou e participou de mais uma atividade em 

prol do OUTUBRO ROSA, organizada pela Secretária de Saúde e Departamento de Educação de 

Igarapava.   

O objetivo da caminhada foi de chamar a atenção sobre a prevenção e cuidados com a saúde 

da mulher e alertar a sociedade sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. O evento contou 

com a participação dos diretores, professores e alunos das Escolas Chico Ribeiro e Dantes e dos 

Atiradores do Tiro de Guerra.  
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OPERAÇÃO BANDEIRANTES 2018 

 

No dia 20 de outubro, o Tiro de Guerra 02-085, de Igarapava/SP, deu início à realização das 

atividades da Operação BANDEIRANTES. 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, onde foram realizadas as instruções de Tiro de Instrução Básico (TIB) de Mosquefal, Patrulha, 

Bivaque e Marcha a pé de 16 km.  

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 resistência, 

rusticidade, iniciativa, perseverança, camaradagem, trabalho em grupo e espírito de cumprimento de 

missão, qualidades nobres e essenciais para um militar.  

O exercício no terreno ratifica e consolida o 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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