TG 02-076: Escola de Civismo e Cidadania
(De 1976 aos dias atuais)
Segundo o secretário Edson, a denominação 293 foi substituída pela denominação
076 nos idos da passagem do ano de 1975 para 1976, dada a reorganização estrutural
pela qual passou todos os tiros de guerra pertencentes à 2ª Região Militar.
Com esse ato, surgiu o atual TG 076, a sentinela dos campos de Itapetininga,
como é carinhosamente conhecido de toda a população e que relevantíssimos serviços
vem prestando a nossa sociedade na formação de uma reserva atenta, sadia, patriótica e
cidadã.
Para melhor cumprir essa importante missão, o TG 076 segue as diretrizes que lhe
são cabíveis no Artigo 2º do R-138, Regulamento para os Tiros-de-Guerra e Escolas
de Instrução Militar, no qual preconiza que os TG são órgãos de formação da reserva
que possibilitam a prestação do Serviço Militar Inicial no município sede onde se
encontram de modo a atender à instrução, conciliando o trabalho e o estudo do jovem
cidadão.
Isto posto, o Artigo 2º salienta ainda que missão dos atuais Tiro de Guerra
existentes nas mais diversas localidades de todo o território brasileiro é de:
 Prestar o Serviço Militar Inicial;
 Contribuir para estimular a interiorização e evitar o êxodo rural;
 Constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo;
 Colaborar em atividades complementares, mediante convenio com órgãos federais,
estaduais e municipais, no funcionamento de ensino profissionalizante em suas
dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e
sociais, em benefício da comunidade local;
 Atuar na garantia da Lei e da Ordem (GLO) e na Defesa Territorial;
 Participar da defesa civil;
 Colaborar em projetos de ação comunitária.
Já o Artigo 4º daquele mesmo regulamento prescreve que a instrução ministrada
nos tiros de guerra brasileiros tem por objetivo:
 Preparar munícipes conhecedores dos problemas locais, interessados nas
aspirações e realizações de sua comunidade e cidadãos integrados à realidade
nacional;
 Preparar reservistas de 2ª Categoria (Combatente Básico da Força Territorial),
aptos a desempenharem tarefas limitadas na paz e na guerra, nos quadros de
Defesa Territorial, GLO, Defesa Civil e Ação Comunitária;
 Preparar líderes democratas, atentos aos ideais da nacionalidade brasileira e à
defesa do Estado Democrático de Direito;
 Desenvolver valores espirituais e morais da nacionalidade, o sentimento das
obrigações para com a Pátria e a compreensão das instituições básicas que regem
a sociedade, tais como Governo, Família, Igreja e Forças Armadas;

 Desenvolver o sentimento de responsabilidade no desempenho de suas atividades,
como cidadão e Atirador, no trato da coisa pública e do material.
O TG 076, em fina consonância com esses dois artigos que são os eixos
norteadores de sua própria existência e razão do que realiza, consubstanciou a
concretização do que lhe compete em torno das seguintes atividades que ocorrem ao
longo de seu ano de instrução, que atualmente inicia-se na primeira semana de março e
chega a seu termo na primeira semana de dezembro.
Cabe ressaltar que as instruções ocorrem das seis às oito horas da manhã, de
segunda à sexta, salvo os dias em que o Atirador está de serviço à guarda de quartel ou
em outras atividades como exercícios militares, desfiles, formaturas, solenidades e
representações em outros municípios.
Isto posto, passemos agora em revista a essas atividades, as quais organizamos
em torno de quatro grandes áreas de atuação do Tiro de Guerra, a saber, atividades de
incorporação, de formação militar, de representação e de caráter cívico-assistencial.
Essas atividades nos foram informadas pelo subtenente Alexssandro Lucas Costa,
atual chefe de instrução do TG 276 e nosso amigo e dedicado irmão em armas, o qual
agradecemos pela gentileza em compartilhar conosco de detalhes da intensa missão que
é formar o jovem reservista do Exército Brasileiro.
I) Das atividades de incorporação dos novos Atiradores
 Apresentação de 300 (trezentos) jovens inscritos para prestação do Serviço Militar
Inicial, na qual 100 (cem) destes são selecionados para matricula no curso de
formação de reservistas.
 Realização da Aula Inaugural pelo Prefeito Municipal, Diretor do Tiro de Guerra.
 Efetivação da matrícula dos Atiradores recém-incorporados em solenidade na sede
do Tiro de Guerra com a participação das autoridades locais e familiares.
 Reunião com pais e responsáveis dos Atiradores, na qual são orientados à respeito
do ano de instrução, serviço, missões, etc... que seus filhos estarão sujeitos ao
longo do mesmo.
II) Das atividades de formação militar realizadas pelos Atiradores
 Ordem Unida, Treinamento Físico Militar, Amamento, Munição e Tiro, Hierarquia e
Disciplina, entre outros assuntos pertinentes à formação do reservista de segunda
categoria do Exército Brasileiro.
 Serviço de guarda ao quartel (sede do TG 02-076 e demais instalações) nas
funções de comandante da guarda, cabo da guarda, estafeta e sentinela dos
postos P1 e P2.
 Desfile militar nas seguintes solenidades e datas comemorativas: Matrícula (mês
de março), Dia do Exército (19 de abril), Dia da Vitória (8 de maio), Dia do Soldado
(25 de agosto), Dia da Independência (7 de setembro), Aniversário de Itapetininga
(5 de novembro), Dia da Bandeira (19 de novembro) e Formatura de Encerramento
do Serviço Militar Inicial (fins de Novembro).
 Realização de três marchas a pé correspondendo o cumprimento das distâncias
crescentes de 8, 12 e 16 quilômetros.

 Exercício de Curta Duração (ECD) no qual é realizada a operação boina, quando
realizam os atiradores exercício de tiro com o armamento mosquefal, pista de
cordas, maneabilidade no terreno, tocas e abrigos, pista fio e bivaque, ou seja, o
pernoite dos atiradores no campo.
 Curso de Formação de Cabos (CFC) no qual os Atiradores partícipes são
distinguidos com a condição de monitores da turma e se aprovados no curso, são
promovidos à graduação de cabo da reserva de 2º categoria, na formatura de
Encerramento do Serviço Militar Inicial.
III) Das atividades de representação realizadas pelos Atiradores
 Participação dos Atiradores pertencentes à Guarda-Bandeira do TG 076 na
cerimônia de entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) nas
cidades não tributárias: Guareí, Sarapuí, São Miguel Arcanjo e Alambari.
 Participação dos Atiradores pertencentes à Guarda-Bandeira do TG 076 na
solenidade de aniversário da cidade de Quadra.
 Participação da turma de Atiradores em desfiles nos municípios de Alambari,
Campina do Monte Alegre, Boituva e Taquarivaí.
IV) Das atividades cívico-assistenciais realizadas pelos Atiradores
 Participação nas campanhas assistenciais do Agasalho, do Alimento, da Doação
de Sangue, Doação de Medula Óssea e do Plantio de Árvores.
 Participação em várias procissões religiosas nas igrejas da cidade, onde Atiradores
são convidados para conduzir os andores dos respectivos santos.
 Participação na EXPOAGRO.
 Realização de palestras nas escolas do município sobre temas relativos ao culto do
civismo, da cidadania e do patriotismo, bem como da importância do Exército
Brasileiro para uma nação forte, soberana e segura.
 “Atirador por um dia”, atividade que ocorre duas vezes no ano de instrução quando
membros da Guarda Mirim de Itapetininga vivenciam a experiência de ser Atirador
por um dia.
A par dessas atividades de cunho cívico-assistenciais, a sede do Tiro de Guerra é
concedida todas as noites durante a semana à entidade local do Fundo Social de
Solidariedade para a realização de um Curso Pré-Vestibular gratuito.
O mesmo espaço é também por vezes utilizado pela Faculdade de Tecnologia de
Itapetininga para a realização de seminários, encontros, colóquios, cursos e congressos.

Apoios e Parcerias
Outrossim, concorrem também para o sucesso das atividades consubstanciadas
em torno das quatro grandes áreas de atuação do TG 076 mencionadas, outras
instituições, entidades e personalidades cuja participação, seja em menor ou maior
escala, contribui, cada qual a sua maneira, para aperfeiçoar e integrar a formação do
reservista do Exército Brasileiro à diversas áreas de exercício do civismo e da cidadania.

São eles, o 22º Batalhão de Policia Militar, que ministra instruções sobre trânsito, o
1º posto do 4º Subgrupamento de 15º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo
que ministra instruções relativas ao combate de incêndios, primeiros socorros e pista de
cordas; Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo que ministram instruções sobre
drogas, Secretário do Meio-Ambiente de Itapetininga, que ministra instruções sobre
assuntos relativos ao Meio Ambiente e o Veterano da II Guerra Mundial, o Sr. Victorio
Nalesso, que ministra palestras sobre a participação do Exército Brasileiro na Força
Expedicionária Brasileira.
Em prol da valorização dos Atiradores que se destacaram no cumprimento do
Serviço Militar Inicial, o TG 076 faz uso das seguintes honrarias, consubstanciadas em
diplomas que levam os seguintes títulos e requisitos para concessão:
 Diploma Praça mais Distinta, ao Atirador que foi o destaque de toda a turma;
 Diploma de Honra ao Mérito, ao Atirador que não teve nenhuma falta durante o ano
de instrução;
 Diploma de Melhor Atirador Combatente, ao Atirador destaque no exercício de
armamento, munição e tiro;
 Diploma de Melhor Aptidão Física, ao Atirador destaque no quesito da preparação
e higidez física adquirida no ano de instrução.
Há ainda a Medalha Mérito TG, da Academia de Estudos de Assuntos Históricos,
que conferida é a personalidades civis e militares que por abnegação, dedicação e
capacidade profissional tenham contribuído para o fortalecimento e engrandecimento da
instituição Exército Brasileiro através do Tiro de Guerra.
Em 2011, a Medalha Mérito TG foi conferida ao Atirador Praça Mais Distinta, o
jovem André Ferreira de Souza, o qual foi também agraciado com uma placa
comemorativa, esta concedida todos os anos em sessão solene no mês de Novembro
pela Câmara Municipal de Itapetininga ao Atirador Praça mais Distinta.
Outro reconhecimento aos Atiradores da turma de 2011 partiu do Núcleo Paulistas
de Itapetininga, Às Armas!! da Sociedade Veteranos de 32-MMDC, que na mesma sessão
solene promovida pela Câmara, concedeu ao Atirador afrodescendente, Samuel Mariano
de Lima, o Diploma de Honra ao Mérito Cabo Blindado Durvalino de Toledo e, na
Formatura de Encerramento do TG, conferiu o Diploma de Honra ao Mérito “Soldado
Constitucionalista João Garcia Porto” ao Atirador Praça Mais Distinta André Ferreira de
Souza e a dois outros Atiradores de ilibada conduta e não menor merecimento, os
Atiradores João Vitor de Carvalho Correa Sá Freire e José Elias da Silva Neto.
Desde 2011, o referido Núcleo vem apoiando o Tiro de Guerra com a concessão
dessas honrarias e também em solenidades cívicas realizadas ao longo do ano de
Instrução.
Em 2012, data o início do descerramento de placas de turmas de atiradores
formadas pelo Tiro de Guerra de Itapetininga, nas quais constam os nomes do Diretor do
Tiro de Guerra, do chefe da instrução, do instrutor, do secretário e dos nomes de guerra
de todos os atiradores que concluíram o Serviço Militar Inicial naquele ano.
Elaboradas pela iniciativa do prof. Jefferson Biajone, nas placas constam ainda os
nomes de patrono e paraninfo de turma, personalidades de destaque no munícipio cujos
relevantes serviços prestados às recomendaram a semelhantes distinções.
As placas se encontram afixadas no hall de entrada principal a sala de instrução do
Tiro de Guerra e a cerimônia de seu descerramento ocorre na formatura de término do

ano de instrução, sendo a placa descerrada pelo patrono e paraninfo, acompanhados do
atirador praça mais distinta da turma e do chefe da instrução do Tiro de Guerra.
A seguir, apresentamos a relação dos patronos e paraninfos de turma de atiradores
do Tiro de Guerra de Itapetininga e seus respectivos nomes de turma desde a primeira
placa de turma afixada em 2012:
Turma 2012
SENTINELA DOS CAMPOS DE ITAPETININGA
Patrono: Pracinha Victório Nalesso
Paraninfo: 1º Ten R/2 Jefferson Biajone
Turma 2013
FUTURO DA NAÇÃO BRASILEIRA
Patrono: Professor Dirceu de Campos
Paraninfo: Diretor Luiz Pires de Abreu
Turma 2014
SEPTUAGENÁRIO DA FEB
Patrono: Pracinha Argemiro de Toledo Filho
Paraninfo: Vereadora Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar
Turma 2015
SEPTUAGENÁRIO DO DIA DA VITÓRIA
Patrono: Profa. Ernesta Xavier Rabelo Orsi
Paraninfo: Afrânio Franco de Oliveira Mello
Outrossim, com a fundação do Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga em 28
de agosto de 2011, o Tiro de Guerra 02-076 passou a contar com o apoio de mais essa
entidade cívica para o resgate da memória e dos feitos dos trinta e quatro pracinhas
itapetininganos da Força Expedicionária Brasileira, o que tem ocorrido nas solenidades
que o TG realiza anualmente no dia 8 de Maio quando se é comemorado ao redor do
mundo o Dia da Vitória.
Nessas comemorações do Dia da Vitória, o Portal concede à personalidades
indicadas pelo chefe da instrução do Tiro de Guerra o Diploma de Honra ao Mérito Dois
Heróis Itapetininganos em memória aos pracinhas Sebastião Garcia e Joaquim Antonio
de Oliveira, ambos falecidos em combate no teatro de operações italiano na Segunda
Guerra Mundial.
Em parceria com essa entidade, a Galeria dos Ex-Combatentes da FEB existente
na sede do TG foi em 2011 digitalizada nas fotos e nos seus conteúdos e encontra-se
online em página do referido portal. Em 2014, o Tiro de Guerra pode contar com o apoio
do Portal para a revitalização do Monumento aos Pracinhas Itapetininganos existente
defronte ao pátio de formatura, cuja reinauguração ocorreu em 4 de julho daquele ano.
No ano de 2015, com a comemoração dos 70 anos do Dia da Vitória, o TG de
Itapetininga, em parceira com o Portal esteve presente na solenidade de lançamento de
mil exemplares da edição comemorativa do livro “Continência a Morte” de autoria do
pracinha e 1º Tenente José Ribamar de Montello Furtado ocorrida na Câmara Municipal
em 8 de maio de 2015. Ainda neste mesmo ano, a Galeria dos Ex-Combatentes da FEB
foi revitalizada e reinaugurada por iniciativa do Subtenente Sérgio Walber Fontoura
Cordeiro, chefe da instrução do TG no biênio 2015-2016.

Associação dos Ex-Atiradores e Amigos do TG de Itapetininga
Por iniciativa do ex-atirador Jair Franci Neto (turma 1992) foi fundada a Associação
dos Ex-Atiradores e Amigos do TG de Itapetininga (AEATGI) na primeira reunião de
turmas de ex-atiradores na sede do TG, ocorrida em 31 de outubro de 2015.

Figura 1. Logotipo da AEATGI

A AEATGI foi fundada com o propósito de:
1) Congregar ex-atiradores do Tiro de Guerra (TG) de itapetininga, amigos e
entusiastas de forma a fortalecer os valores de patriotismo e de camaradagem
cultuados por essa Escola de Civismo e Cidadania.
2) Valorizar e preservar a instituição TG de itapetininga, sua história, seus valores,
seus instrutores, atiradores em formação para uma reserva sempre atenta e
atuante nos destinos da Sociedade Brasileira.
3) Resgatar a memória do TG de Itapetininga e de suas turmas de instrutores e
atiradores por meio da realização de pesquisas sobre sua história, bem como
participação e apoio em solenidades diversas promovidas pelo e para o TG de
Itapetininga, quais sejam, Dia do Exército (19 de abril), Dia do Soldado (25 de
agosto), Dia da Bandeira (19 de novembro), Dia da Vitória (8 de maio), Solenidade
de término do Ano de Instrução (novembro), Solenidade da Praça Mais Distinta
(novembro) e Dia do Tiro de Guerra de Itapetininga (13 de março).
4) Cultuar a memória dos Ex-Combatentes de itapetininga, atiradores de ontem, de
hoje e de sempre.
Como entidade civil de caráter histórico-cultural e sem fins lucrativos, sua associação
e permanência como associado são gratuitas e abertas a todos os ex-atiradores que
prestaram o Serviço Militar Inicial no TG 234 (1918 a 1952), TG 293 (1952 a 1975) e TG
076 (turmas de 1976 aos dias atuais).
A AEATGI realiza anualmente em 31 de outubro o encontro de turmas de exatiradores e amigos do TG de Itapetininga, entre outras atividades que são divulgadas por
meio de sua comunidade no Facebook (https://www.facebook.com/groups/393860074153748/)
e de seu portal na Internet (http://aeatgi.itapetininga.com.br/).
Atualmente presidida por Jair Franci Neto (turma 1992) e vice presidida por Marcos
Ramos (turma 1994), a associação conta ainda com um conselho consultivo de entidades
parceiras que igualmente valorizam e apoiam o TG de Itapetininga e a AEATGI em
diversas de suas respectivas atividades. São elas:

 Instituto Júlio Prestes
 Loja Maçônica Firmeza
 Academia Itapetiningana de Letras
 Associação Comercial de Itapetininga
 Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga
 Museu da Imagem e do Som de Itapetininga
 Associação dos Jornalistas e Radialistas de Itapetininga
 Núcleo MMDC Paulistas de Itapetininga! As Armas!!
 Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapetininga
 Associação dos Direitos de Cidadania e do Meio Ambiente de Itapetininga

Tiro de Guerra: ontem, hoje e sempre
Concluímos o presente texto de resgate
histórico do Tiro de Guerra em Itapetininga com a
certeza de que longa e profícua continuará sendo a
caminhada dessa valorosa instituição do Exército
Brasileiro na contribuição que presta ao nosso
município, ao nosso estado e ao nosso país.
De fato, a cada ano que passa, nas turmas
de reservistas que forma, o Tiro de Guerra de
Itapetininga devolve ao seio de suas famílias
jovens mais sadios, conscientes de seus direitos e
deveres, possibilidades e potencialidades, cujos
corações e mentes encerram e expressam
cidadania, patriotismo, civismo, abnegação,
dedicação, desprendimento e altruísmo.
Estes nobres atributos que sobejamente
tiveram a oportunidade e o privilégio de vivenciar
durante a prestação do Serviço Militar Inicial,
seguramente, estarão com eles ao longo de toda a
vida esperançosa que os anos à frente há de lhes
abrir, seja na condição de futuras lideranças e
esmerados expoentes, sejam como simples
cidadãos cumpridores de seus deveres para um
bem maior que é só um e que todos nós irmanados
deveríamos aspirar: o de nossa pátria brasileira.
A título de conclusão, na pagina a seguir, gostaríamos de tornar público a Galeria
de Instrutores-chefe do Tiro de Guerra 076, a mesma existente em sua sede, como preito
de lembrança àqueles militares, na sua totalidade sargentos e subtenentes, que desde os
idos de 1918, dedicaram o melhor de suas energias na formação de uma juventude mais
sadia, cidadã, patriótica e cívica para Itapetininga.

Relação dos Chefes da Instrução do Tiro de Guerra 02-076
1º Sargento URI VALENTIM
Janeiro de 1980 a Dezembro de 1981
Subtenente VICENTE PASTRI PINELLI
Janeiro de 1982 a dezembro de 1987
1º Sargento SALVADOR BORSATO
Janeiro de 1988 a dezembro de 1988
Subtenente CEZARINI DAVID TELLES
Janeiro de 1989 a dezembro de 1990
1º Sargento JOSÉ C. DE CARVALHO FILHO
Janeiro de 1991 a dezembro de 1993
Subtenente NELSON JOSÉ WEBER
Janeiro de 1994 a dezembro de 1995
1º Sargento APARECIDO GUERINO
Janeiro de 1996 a Dezembro de 1999
1º Sargento LUIS CARLOS DE CARVALHO
Janeiro de 2000 a dezembro de 2001
1º Sargento ANÉSIO CASAGRANDE
Janeiro de 2002 a dezembro de 2002
1º Sargento ARLEI GOMES DOS SANTOS
Janeiro de 2003 a dezembro de 2005
1º Sargento ANDERSON FARIA DOS SANTOS
Janeiro de 2006 a dezembro de 2006
1º Sargento JÚLIO CÉSAR G. DE O. JÚNIOR
Janeiro de 2007 a novembro de 2009
1º Sargento JOÃO HIRAM COSTA
Janeiro de 2010 a dezembro de 2010
Subtenente ALEXSSANDRO LUCAS COSTA
Janeiro de 2011 a dezembro de 2013
Subtenente MARCO ANTONIO PEREIRA
Janeiro de 2014 a dezembro de 2014
Subtenente SERGIO WALBER FONTOURA CORDEIRO
Janeiro de 2015 aos dias atuais

