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TIRO DE GUERRA 02-035 - SÃO CARLOS - SP

Esta unidade foi criada em outubro de 1917 como Linha de Tiro Federal n° 148 e em
março de 1932 passou a se chamar Tiro de Guerra n° 148, assim permacendo até 1945,
de 1945 até 1979 passou a se chamar Tiro-de-Guerra ou TG 043.

Em 31 de outubro de 1945, pela Portaria Ministerial nº 8747, de mesma data, e de acordo
com o decreto de Lei nº 7343, de 6 de fevereiro, e com o Artigo 2º do Regulamento
aprovado por Decreto nº 19.694,de 1º de outubro, ambos de 1945, foi criado o TG 043, na
Cidade de São Carlos, SP.

A partir de 1945 sua sede era ao lado da Creche Anita Costa. Houve uma época que não
possuía sede, então suas instruções eram ministradas em plena Praça Coronel Salles e
as armas e a estrutura administrativa eram acomodados nas residências dos instrutores.

A sede onde se localiza hoje, na rua Tiradentes, n° 592, bairro Jardim Macarengo, foi
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inaugurada em 1º de maio de 1958.

A Portaria Ministerial nº 878, de 27 de março de 1979, foi dada nova numeração aos Tiros
de Guerra da 2ª Região Militar, recebendo o TG de São Carlos o nº 02/035. Atualmente
conta com 100 atiradores, divididos em duas turmas de instrução.

Além da formação militar, o Tiro de Guerra de São Carlos, também contribui para a
formação moral dos atiradores. Através de ações cívico-sociais, os atiradores do TG
02-035 integram-se a realidade do município em que vivem, interagindo com a
comunidade.
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