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Emetério Alejo Ramos, hoje completa 89 anos de idade, o mesmo não é nascido em Itororó
mas adotou nossa cidade para passar o resto de sua vida, Emeterio é um espanhol que tem
grande participação em guerras, como a
II Guerra Mundial
, e depois que as guerras acabaram ele veio ao
Brasil
para trabalhar e aqui, deixou descendentes, que hoje vivem em nossa cidade.

Emetério começou a trabalhar aos 5 anos de idade, em uma época aonde educação não
fazia sentido, seu pai só o deixou na escola durante o periodo de 6 meses, mas logo o
arrancou dos livros colocando-o para trabalhar no campo com ovelhas, ajudou a sua familia
durante anos.

A Guerra Civil da Espanha foi o acontecimento mais traumático que aconteceu antes da II
Guerra Mundial,
e foi nesta guerra como soldado, que o jovem foi mutilado, recebendo um tiro no maxilar, que
entrou por um lado da bochecha e saiu pelo outro lado, ficando assim 18 mese se alimentando
através tubos pelo nariz.

A Segunda Guerra Mundial, foi o marco mais importante na história na humanidade, e o
citado também participou da mesma e também foi atingido no pé, esta Guerra causou muitas
perdas a Emetério que viu sua familia ser massacrada pelos nazistas.

Após o término das guerras e várias medalhas, títulos e condecorações, o heroi, veio
trabalhar no Brasil, na fábrica de carros da
Mercedes
, desde então criou laços fortes com o nosso país e sua neta, casou-se com um
itororoense
, e hoje seus bisnetos em grande parte são também desta terra.

Foi convidado várias vezes para entrevistas em colégios, nas aulas de história, e também para
testemunhar a sua história de vida. Foi casado durante 59 anos com Carmen Izquierdo, que
passou seus últimos anos de vida em
Itororó
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Nossa cidade hoje é a sua casa, e a Espanha é apenas uma lembrança distante. Conhecido
por sua irreverente alegria Eméterio hoje esta em festa e comemora seu 89º aniversário junto
com os netos, bisnetos e tataranetos.

"Yo todavia soy un niño" (Eu ainda sou um menino), diz Emetério.

A familia, a sociedade e Itororó.net, homenageia hoje o querido heroi de guerra, e atual filho
adotivo de Itororó, por seus 89 anos de idade.
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