2º Exercício no Terreno para Oficiais R2 dá um banho em qualidade e profissionalismo
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11 e 12 Mai 2011, Oficiais da Reserva reúnem-se mais uma vez no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante (CIMNC) e
revivem a época do adestramento militar em um Exercício no Terreno do mais alto gabarito! A AORE e o CPOR do Recife, sempre
unidos na nobre missão de formar e cultivar líderes-cidadãos nos mais caros valores da caserna, promovem o 2º ET Oficiais R2
como uma mobilização voluntária de 36 oficiais da reserva, coroada de pleno êxito.

Pista de Cordas, Orientação, Acuidade Visual e Auditiva, Criptografia, Pista de Combate à Localidade, Progressão no Terreno,
operações de Fibra, Iniciativa e Tenacidade, Exercícios de Desenvolvimento da Liderança foram algumas das atividades
desenvolvidas pelos Oficiais da Reserva no campo.
O CPOR/R, Unidade aplicadora do ET, mais uma vez deu um show de profissionalismo e responsabilidade pela forma como conduziu
o evento. Todos os R2 participantes, de diversas idades e Turmas, hoje atuando nos mais diversos setores do segmento civil, não
economizaram elogios aos Oficiais e Praças do CPOR/R envolvidos na atividade e preocupados com o sucesso e a segurança da
operação. O mais alto grau de atenção dos militares responsáveis, o alto nível das oficinas, e o trato impecável e profissional dos
Cb/Sd, ST/Sgt com os Oficiais da Reserva foram os pontos de maior destaque na Avaliação Pós Ação realizada entre os todos os
participantes.
Pelo êxito cada vez maior do ET entre os Oficias da Reserva oriundos do CPOR do Recife, a atividade já faz parte do calendário anual
da AORE, do CPOR/R e dos Legítimos Herdeiros dos Heróis de Casa Forte.
Essa sim é a autêntica RESERVA ATIVA!
Veja as fotos do 2º ET, clique aqui
Assista a um breve depoimento do Diretor de Divulgação sobre a mobilização voluntária da Reserva R/2, clique aqui
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