Concessão da Medalha Expedicionário e da Medalha Heróis do Brasil
no Tiro de Guerra de Itapetininga – TG 02/076

Na manhã do sábado do dia 29 de outubro de 2011, o Tiro de Guerra
02-076 recebeu em sua sede a honrosa visita de delegação da Associação dos
Ex-Combatentes do Brasil – Secção São Paulo, para agraciar cinco
personalidades de Itapetininga com a sua principal honraria, a Medalha
Expedicionário.
A Associação dos Ex-Combatentes do Brasil – Secção São Paulo foi
fundada em 2 de novembro de 1946 naquela cidade e tem por missão
preservar a memória e os feitos de ex-combatentes brasileiros que participaram
na II Guerra Mundial (1939-1945), na defesa da liberdade e da democracia, no
extenso litoral de nosso país, nos campos e nos ares da Itália.
Esta digna associação é atualmente presidida pelo veterano da Força
Expedicionária Brasileira (FEB) coronel Jairo Junqueira da Silva, tendo como
vice-presidente o Sr. capitão R/1 Sérgio Rodrigues Gonzalez, que veio a
Itapetininga representando o coronel Jairo, acompanhado dos veteranos da
FEB sargento Newton Lascaleia, cabo Silvino Barbosa de Moura e soldado
Cleir de Carvalho.
A primeira visita dessa delegação ao nosso município foi em resposta à
solicitação da equipe gestora do Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga
para que personalidades que colaboraram com o enaltecimento dos feitos dos
filhos de Itapetininga na II Guerra Mundial pudessem ser reconhecidas.
Tal reconhecimento se deu por intermédio da outorga da Medalha
Expedicionário, que criada foi pela Associação dos Ex-Combatentes do Brasil –
Secção São Paulo em 2004, objetivando agraciar pessoas que relevantes
serviços prestaram à referida Associação, às Forças Armadas e/ou culto da
epopéia da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.
Em alegre solenidade realizada no Tiro de Guerra 02-076, que contou
com a apresentação do Pavilhão Nacional, de brilhante execução do Hino
Nacional e da comovente Canção do Expedicionário, atiradores, excombatentes, familiares e amigos presentes prestigiaram a entrega da Medalha
Expedicionário às pessoas dos seguintes agraciados itapetininganos: veterano
Sr. Victório Nalesso; Sr. Edmundo José Vasques Nogueira; vereador José
Eduardo Gomes Franco; Sr. Renato Carlos Gonçalves Scudeler, representando
o pai, Sr. Carlos Scudeler e o Prof. Jefferson Biajone.
O instrutor-chefe do Tiro de Guerra 02-076, o subtenente Alexssandro
Lucas Costa figurou também entre os agraciados desse memorável dia, mas o
foi com a Medalha Heróis do Brasil, conferida pela Associação dos ExCombatentes do Brasil – Secção de São Bernardo do Campo, SP, que o julgou
merecedor da honraria pelo trabalho ímpar que desenvolveu junto aos jovens
atiradores da turma de 2011 no culto à memória e aos feitos dos veteranos de
Itapetininga.

