Recife sediará em novembro o I Encontro Regional de Oficiais R/2 do Exército, das Regiões Norte e Norde
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No dia 06 novembro de 2010 (sábado), a Associação dos Oficiais da Reserva (R/2) do Recife (Associação dos Ex-alunos do CPOR do
Recife - 1982) realizará um evento pioneiro. Aproveitando a data marcada para o IV Grande Encontro dos Asp e Of R/2 formados pelo
CPOR do Recife, a Associação resolveu fazer diferente: realizará o evento reunindo também todos os ex-alunos de todos os NPOR's
coordenados pelo CPOR do Recife, que se encontram distribuídos pelo Norte e Nordeste do país.
Recife-PE, Salvador-BA, Aracaju-SE, Maceió-AL, João Pessoa-PB, Baieux-PB, Natal-RN, Fortaleza-CE, São Luís-MA, Belém-PA e
Manaus-AM estarão todos juntos nesta grande confraternização.
Convidamos todas as Associações dos NPOR's instalados nessas cidades a trazerem o máximo de ex-alunos possível para
participar deste evento. Será mais uma oportunidade imperdível da oficialidade R/2 do Brasil unir forças e trocar experiências, em
busca de uma coesão digna e organizada no seio da sociedade. DIVULGUEM!
Convidamos também todos os Presidentes das Associações filiadas ao Conselho Nacional de Of R/2 do Brasil a participarem do
evento.
O Cmdo do CPOR convida também todos os Diretores dos NPOR's coordenados e suas famílias.
Dia: 06 NOVEMBRO 2010 (SÁBADO)
Local: CPOR DO RECIFE
Inscrição: 20 reais por pessoa (os 300 primeiros ganharão um boné do evento)
Programação:
- 9h Recepção às Comitivas, Cadastramento e Concentração Inicial;
- 10h Formatura (em comemoração ao DIA NACIONAL DO OF R/2, que ocorre aos 04 Nov);
- 10h30 Palestra do Presidente do Conselho Nacional de Oficiais R/2 do Brasil (CNOR) - 2º Ten R/2 Art Sérgio Pinto Monteiro
(CPOR/RJ - Tu 1961);
- 12h Espaço aberto para as Associações do N/NE que desejarem expor os trabalhos realizados no âmbito de suas gestões, para
enriquecimento e troca de experiências entre as filiadas do CNOR na Região (exposição rápida de máx 10min para cada Associação
interessada) - Divulgação do Encontro Nacional 2011 (Maceió-AL) e 2012 (Recife-PE);
- 12h30 Inauguração da Galeria dos Ex-Presidentes da AORE/ Recife (Associação dos Ex-alunos do CPOR do Recife - 1982)
Inauguração do Ginásio do CPOR
- 13h Almoço (bebida vendida no local)
* Presença do Gen Salvador (Cmt Militar do Nordeste) - a confirmar
traje: esporte, camisas das respectivas Associações, ou o 'verdinho' (uniforme do Of R/2 equivalente ao 3º D1 dos militares da ativa)
Camisa verde, padrão militar, calça preta, c/boina (aprovado pelo CNOR no ENOREx de Brasília, em 2009), conforme modelo no site
do Conselho Nacional (para visualizar, clique
aqui
)
Tragam suas famílias e venham confraternizar conosco. Aproveitem este evento que é de todos nós e tenham também o domingo
livre para desfrutar da Veneza Brasileira com as famílias e amigos, gozando de uma excelente gastronomia e das belíssimas praias
do litoral de Pernambuco.
Maiores informações, por email,
ou pelos telefones:
(81) 9173-6384 (Ten R/2 Cassundé - Presidente AORE/Recife)
(81) 8728-1363 (Ten R/2 Ulisses - Coordenador do I EROREx N/NE)
(81) 9141-2401 (Ten R/2 Rogério - Diretor Secretário e de Divulgação)
(81) 8636-1156 (Ten Cel Monteiro - Diretor de Integração AORE/Recife e Chefe da Divisão de Ensino CPOR/Recife)
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