Texto alusivo à Data Cívica de 9 de Julho em Itapetininga/SP
Solenidade ocorrida na sede do 22º BPM/I
10 de julho de 2013

Prezado Sr. Ten Cel PM OSIRIS SERGIO CORRADI FORTE JUNIOR, comandante do
22º BPM/I
Prezado Sr. Major PM MARCELO ALVES MARQUES, subcomandante do 22º BPM/I
Prezados familiares do Veterano da Revolução Constitucionalista de 1932, o Sr.
FRANCISCO VIEIRA TRINDADE, 1º sargento do Exército Constitucionalista do Setor Sul
Prezados familiares do Veterano da Revolução Constitucionalista de 1932, o Sr.
OSVALDO RAPHAEL SANTIAGO, soldado do Exército Constitucionalista do Setor Sul
Prezado Sr. VICTÓRIO NALESSO, veterano da Segunda Guerra Mundial de Itapetininga,
soldado do 11º Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira.
Prezados representantes da Maçonaria de Itapetininga, do Instituto Histórico Geográfico e
Genealógico de Itapetininga, da Academia Itapetiningana de Letras, do Museu da Imagem
e do Som de Itapetininga e do Grupo de Escoteiros de Itapetininga
Prezados oficiais e praças do 22º BPM/I
Prezados amigos, familiares e demais convidados
É com enorme e grata satisfação que imbuído de um espírito de agradecimento e
reconhecimento que faço uso da palavra em nome da Sociedade Veteranos de 32/MMDC,
a qual pertenço e represento à frente do Núcleo de Correspondência Paulistas de
Itapetininga! As Armas!! para, nesta manhã de 10 de Julho de 2013, na sede do 22º
BPM/I, e por ocasião da nossa maior data cívica estadual, o 9 de Julho, resgatar e
enaltecer as pessoas de todos os paulistas de Itapetininga e região que estiveram nas
frentes de combate e nos hospitais de campanha deste Setor Sul de São Paulo, um dos
principais setores que defendeu nosso estado contra o avanço de forças adversárias
superiores em tropas e recursos bélicos.
Sob o comando do então coronel BRAZILIO TABORDA, os paulistas de Itapetininga e de
variadas localidades formaram no mês de julho de 1932 os batalhões que constituíram o
Exército Constitucionalista do Setor Sul, forte em mais de 5.000 combatentes que tanta
glória colheram em feitos de valor e heroísmo realizados nos combates de Itararé,
Guapiara, Apiaí, Capão Bonito, Aracassú, Campina de Monte Alegre, Victorino Carmillo,
Rio das Almas, Paranapanema, Itapeva e Buri. Combates esses nos quais nossos
defensores do Setor Sul lutaram em trincheiras e a corpo a corpo, sob o troar da metralha
e dos estilhaços flamejantes das granadas de artilharia e de aviação militar.
Os veteranos itapetininganos Sr. FRANCISCO VIEIRA TRINDADE e o Sr. OSVALDO
RAPHAEL SANTIAGO tornaram-se os dois últimos soldados remanescentes desses
milhares de homens e mulheres que lutaram por São Paulo em nosso Setor e a pouco
menos de um mês para se completar os 81 anos da Revolução, ontem, a 9 de Julho,
vieram os dois a atender as clarinadas celestiais para formar batalhão junto aos demais
companheiros que por eles os esperavam e se encontram nas graças de nosso Deus na
glória dos Céus.
É, pois, em nome desse nosso passado revolucionário histórico, pujante, rico e
inesquecível, cujos dois últimos partícipes remanescentes lamentavelmente nos deixaram
neste ano de 2013, que a Sociedade Veteranos de 32/MMDC, por intermédio deste seu
núcleo de correspondência, houve por bem conceder Diplomas de Honra ao Mérito a
personalidades que ajudaram a cultuar a memória e os feitos desse bravos na luta que

empreenderam pela Constituição, pela Liberdade e pela Democracia que foi a Epopéia de
32.
O Diploma de Honra ao Mérito GENERAL BRAZILIO TABORDA, a mais alta honraria
do Núcleo Paulistas de Itapetininga! As Armas!! concedida anualmente a veteranos de
1932 e demais personalidades civis e militares que excepcionais serviços tenha prestado
no resgate e na preservação da memória e dos feitos de paulistas que combateram no
Setor Sul do Estado de São Paulo durante a Revolução Constitucionalista de 32. Neste
ano de 2013 foram eles:
- O Sr. FRANCISCO VIEIRA TRINDADE, cujo filho Sr. WILSON TRINDADE recebe a
honraria em nome e em memória de seu falecido pai, veterano de 32.
- O Sr. OSVALDO RAPHAEL SANTIAGO, cuja esposa D. AUGUSTA SANTIAGO recebe
a honraria em nome e em memória de seu falecido marido, veterano de 32.
- O Sr. Ten Cel PM OSIRIS SERGIO CORRADI FORTE JUNIOR, comandante do 22º
BPM/I e dileto amigo deste núcleo e da Sociedade Veteranos de 32/MMDC.
O Diploma de Honra ao Mérito SOLDADO CONSTITUCIONALISTA honraria do Núcleo
Paulistas de Itapetininga! As Armas!! concedida anualmente a personalidades civis e
militares que destacados serviços tenham prestado no resgate e na preservação da
memória e dos feitos de paulistas que combateram no Setor Sul do Estado de São Paulo
durante a Revolução Constitucionalista de 32. Neste ano de 2013 foram eles:
- O Sr. Major PM MARCELO ALVES MARQUES, subcomandante do 22º BPM/I e
entusiasta sincero da Memória Constitucionalista em Itapetininga.
- O Sr. Soldado PM ANTONIO FELICIO AFFONSO, praça mais distinta do 22º BPM/I,
selecionado entre seus pares pela dignidade, competência e profissionalismo que
caracterizam os policiais militares deste batalhão, descendentes que são dos valorosos
soldados da então Força Pública do Estado de São Paulo em 1932.
- O Sr. MARCELO ANTONIO RIBEIRO CAMARGO, pelo inestimável portal de divulgação
da Epopéia de 1932 que concede ao Núcleo MMDC de Itapetininga e que tantos outros
núcleos de correspondência colaborou para a fundação no interior de nosso estado.
O Diploma de Honra ao Mérito CAPITÃO FRANCISCO FABIANO ALVES honraria do
Núcleo Paulistas de Itapetininga! As Armas!! concedida anualmente a personalidades
civis e militares que relevantes serviços tenham prestado no resgate e na preservação da
memória e dos feitos de paulistas que combateram no Setor Sul do Estado de São Paulo
durante a Revolução Constitucionalista de 32. Neste ano de 2013 foram eles:
- O Sr. HÉLIO RUBENS DE ARRUDA E MIRANDA, representando o IHGGI, o Museu da
Imagem e do Som de Itapetininga e a Academia Itapetiningana de Letras.
- O Sr. JUDAS TADEU ALVES, representando as Lojas Maçônicas de Itapetininga.
- O Sr. JOSÉ BOLETINI SOBRINHO, representando os Escoteiros de Itapetininga, escola
de civismo e cidadania.
Não podemos esquecer do valor que nossos itapetininganos também tiveram na defesa
da Liberdade e da Democracia nos campos e nos ares da Itália durante a Segunda
Guerra Mundial em 1944 e 1945. Uma luta que também foi pela Constituição, pela
Liberdade e pela Democracia de e para todos os povos.
Para tanto e também em nome da Sociedade Veteranos de 32/MMDC concedemos o
Diploma de Honra ao Mérito GENERAL BRAZILIO TABORDA ao nosso eterno
pracinha da Força Expedicionária Brasileira e herói itapetiningano de 91 anos de vida
completos no último dia 4 de julho, o Sr. VICTÓRIO NALESSO.

A Sociedade Veteranos de 32/MMDC, por intermédio de seu Núcleo Paulistas de
Itapetininga! As Armas!! agradece a presença de todos e em especial ao Comando do 22º
BPM/I da Polícia Militar do Estado de São Paulo que nos concedeu o precioso apoio e a
dedicada gentileza de sediar esta solenidade que ora encerramos em prol das
comemorações do 9 de Julho em Itapetininga, cuja população, a menos de um mês, se
cobriu em luto pelo recente falecimento de seus dois últimos veteranos da Revolução
Constitucionalista de 1932, partícipes que foram do maior movimento cívico já vivido pelo
Estado de São Paulo.
O meu muito obrigado,

Professor JEFFERSON BIAJONE
Presidente do Paulistas de Itapetininga! As Armas!!
1º Núcleo de Correspondência da Sociedade Veteranos de 32/MMDC
Sede do 22º Batalhão de Policia Militar do Interior
Quarta feira, 10 de Julho de 2013

SUSTENTAE O FOGO QUE A VICTÓRIA É NOSSA!
81 Anos da Revolução Constitucionalista de 1932

