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Olá, nobres Legítimos Herdeiros dos Heróis de Casa Forte!
Em tempo, a AORE/Recife deseja a todos vocês um 2011 repleto

de momentos felizes.

Com a sua ajuda e presença cada vez mais constantes, a partir de 2009 conseguimos entrar numa fase ascendente e de grandes
conquistas. A atual gestão da AORE, com o apoio imprescindível do CPOR, vem colocando o ex-aluno como o foco de todas as
ações e atenções, e o ex-aluno tem respondido à altura pois tem encontrado na Associação o ponto de apoio e valorização tão
esperado; talvez seja esse o segredo de tanto sucesso. Somos uma equipe de diretores, composta por ex-alunos de diversas
turmas, que tem trabalhado firme, voluntariosamente e gratuitamente, apenas pela satisfação de vermos fortalecidos nossos (de
todos nós) laços afetivos com o CPOR do Recife e o Exército Brasileiro, pois o que nos une é uma fase inesquecível e
importantíssima de nossas vidas, responsável por muito do que somos hoje como homens e cidadãos brasileiros.
Mas não para por aí. Precisamos de você para continuarmos crescendo juntos e comemorando juntos os êxitos de nossas
vitórias. Sem a sua presença e a sua força nosso trabalho será em vão, pois é por você que estamos nessa 'guerra'. Neste ano que
se inicia estamos com um planejamento repleto de atividades em conjunto com o CPOR, e queremos ver cada vez mais a sua
participação assídua para que esse planejamento tenha sentido e seja viável. Dentre os eventos em nossa pauta para 2011 estão:
- o V Novo Encontro dos Ex-alunos (previsão: abril);
- o 2º Exercício no Terreno dos Ex-alunos (previsão: maio);
- Competição de Tiro entre os Ex-alunos (previsão: junho);
- Semana Intelectual Heróis de Casa Forte - uma semana de palestras à noite, por personalidades renomadas em
sobre diversos temas relevantes (previsão: julho);
- Grande desfile cívico-militar do corpo de Oficiais R/2 e Ex-alunos do CPOR/R (07 setembro);
- o 13º Encontro Nacional dos Oficiais R/2 do Brasil, que este ano ocorrerá em Maceió-AL (17 a 23 outubro);
- o VI Novo Encontro dos Ex-alunos (previsão: novembro);
- Confraternização de fim de ano dos Ex-alunos (previsão: dezembro).

Recife e no país

Além dessas atividades, teremos nossos almoços mensais e mais uma novidade: o Dia Escola Cívica, quando numa sexta-feira
de cada mês iremos a uma escola (pública ou privada), distribuiremos a letra do hino nacional e executaremos o hasteamento do
pavilhão nacional acompanhado pelo hino cantado, e, ao final, presentearemos a escola com a bandeira nacional (caso não
possua).
Mas, para que todas essas metas e previsões possam se tornar realidade, reafirmamos que precisamos da sua força conosco.
Iremos operacionalizar a cobrança de anuidade via boleto bancário para facilitar a adimplência, passaremos a confeccionar a nova
carteira do associado, ampliaremos nossos convênios e parcerias para oferecer mais descontos em diversos estabelecimentos,
trabalharemos firme em ações para a (re)colocação do ex-aluno do mercado de trabalho, e começaremos a priorizar a figura do
'associados em dia'. Tudo para que o resultado de nossa associação seja uma entidade verdadeiramente atuante, representativa e
eficaz para todos nós.
Incorpore-se nessa tropa. Participe desse crescimento. Juntos
Saudações e um grande 2011 a todos.
Brasil acima de tudo!

seremos bem mais fortes e conseguiremos ir bem mais

longe!
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