Oficiais R/2 do Recife retornam do XII ENOREx
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Na última semana, de 20 a 26 setembro 2010 ocorreu o XII Encontro dos Oficiais R/2 do Exército, na cidade de Belo Horizonte-MG.
O evento é considerado importantíssimo para a oficialidade R/2 de todo o país, pois é nele em que são discutidas todas as questões
de relevante interesse dessa parcela seleta do segmento civil da sociedade, e unificados os posicionamentos de todas as
Associações filiadas ao Conselho Nacional dos Oficiais R/2 do Brasil (CNOR), com sede no Rio de Janeiro-RJ, que durante o envento
realiza sua Assembleia Geral.
Além disso, palestras de generais do alto comando do Exército, além da Marinha e da Aeronáutica, informam aos encontristas sobre
a organização e estratégia atual do nosso sistema de defesa nacional. Visitas a diversas Unidades militares de grande importância
na estratégia de defesa são realizadas.
A reboque da parte estratégica para a organização, união e coesão dos R/2 de todo Brasil, que buscam cada vez mais expressão no
cenário nacional, o evento também oferece visitas aos mais belos pontos turísticos da localidade que o sedia.
Este ano, Minas Gerais deu um show de organização no XII ENOREx. Tivemos palestras dos generais que estão à frente das pastas
de Ciência e Tecnologia (Gen Facioli), Ensino e Aperfeiçoamento (Gen Marco Aurélio), projeto do novo carro de combate IVECO (Gen
Cristino), do Chefe do Estado Maior da Marinha (Contra-Almirante Nilo Moacyr Penha Rodrigues), do Cmt 4ª RM e CML (Gen Ilídio),
além de Oficiais Superiores da Força Aérea Brasileira. Nas reuniões plenárias, definimos ações e rumos que levarão cada vez mais
os Asp e Of R/2 do país a um fortalecimento e uma coesão digna e organizada. Além de tudo isso, ainda visitamos as belíssimas
cidades históricas do interior de Minas (Tiradentes, São João Del Rei, Ouro Preto, Mariana, Lagoa Santa) em passeios alegres,
descontraídos e altamente prazeroso. Cerca de 200 Asp e Of R/2 de 16 unidades da federação participaram do evento. O 2º Ten R/2
Int Gildo (Tu 59 CPOR/R), o 2º Ten R/2 Eng Cassundé (Tu 67 CPOR/R) e o 1º Ten R/2 Int Rogério (Tu 94 CPOR/R) representaram Recife
no evento.
No próximo ano teremos a cidade de Maceió como sede do XIII ENOREx, e, em 2012, é a Veneza Brasileira que sediará o Encontro
Nacional dos Of R/2 do Brasil !! Os Legítimos Herdeiros dos Heróis de Casa Forte, e de Guararapes, darão, como sempre, um
exemplo para toda a nação.
Unamo-nos, e participemos em massa dessas convenções nacionais que reúnem todo um segmento civil da sociedade, seleto por
possuir em comum o mesmo sangue verde-oliva circulando nas veias, e o mesmo sentimento de brasilidade insculpido em seus
corações. Sejamos uma Reserva Ativa! Uma Reserva atenta e forte!
Brasil acima de tudo!
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