1º ET dos Ex-alunos (CIMNC)
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Todos os ex-alunos do CPOR do Recife estão convocados a passarem duas jornadas no Campo de Instrução Marechal Newton
Cavalcanti (o famoso CIMNC).

Nos dias 12 e 13 de maio será realizada uma visita às instalações do CIMNC e às instruções do ET do Curso
Básico da Turma de 2010 do CPOR, e na oportunidade será executado o 1º Exercício no Terreno para Ex-alunos do CPOR do
Recife*.
Este evento inédito é mais uma das várias ações que a Associação e o CPOR vêm promovendo, focados na valorização constante
dos ex-alunos e na manutenção e fortalecimento dos seus laços afetivos com o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do
Recife e com o Exército Brasileiro.
Detalhes e diretrizes do evento (aprovados em briefing do dia 06 maio, com convocação ampla):
1) inscrição: por motivos de restrição orçamentária, solicita-se uma contribuição de R$ 30,00 por ex-aluno, para ajudar em todas as
despesas logísticas com evento, inclusive o churrasco de quarta à noite - AQUELES QUE AINDA NÃO EFETUARAM O
PAGAMENTO, PODERÃO FAZÊ-LO NA QUARTA-FEIRA ANTES DO EMBARQUE, NO CPOR
(procurar diretores da Associação);
2) equipamento: fornecido pelo CPOR (será feita a cautela na quarta-feira, antes do embarque, no CPOR);
3) fardamento (4ºA1 com gorro = gandola, calça e camisa camufladas, gorro e coturno): os ex-alunos deverão tentar ao máximo
conseguir individualmente seus fardamentos (muitos inclusive ainda possuem) - o CPOR não possui fardamento para todos, nem o
terá em todos os tamanhos e medidas, e por isso, concentrará esforços apenas para recompletar peças e atender aos ex-alunos que
de forma alguma conseguirem obter - na impossibilidade de se fardar todos, o ex-aluno não contemplado usará calça jeans escura
e camisa branca
- OS INSCRITOS QUE AINDA
NÃO FIZERAM A CAUTELA DO FARDAMENTO, DEVEM SE DIRIGIR AO CPOR E FAZÊ-LA NESTA SEGUNDA-FEIRA
(10/05), A PARTIR DAS 15H, COM O MAJOR VIDAL (CONTATO: 3441.3970 OU 3441.4185) - na impossibilidade, devem mandar algum
representante, pois será a última oportunidade
;
4) deslocamento e transporte: o deslocamento dos ex-alunos será realizado por Viaturas Operacionais - os veículos particulares poderão ficar estacionados no interior do CPOR até o retorno do Campo;
5) concentração e saída: concentração 6h da manhã do dia 12 de maio, no CPOR - saída do comboio 6:30h impreterivelmente;
6) atividades previstas e quadro-horário:
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Quarta-feira: 12 de maio de 2010
0600 às 0630h – Concentração no CPOR
0630h – Saída para o CIMNC
0930h – Chegada ao CIMNC
0930 às 1200h – Visita ao CIMNC – Palestra, etc
1200h às 1300h – Almoço e instalação nos Galpões
1330 às 1700h – Instrução de Orientação Diurna
1800 às 2100h – Instrução de Progressão Noturna
2100 às 2300h – Jantar (churrasco)
Quinta-feira: 13 de maio de 2010
0530h – Alvorada
0630h – Café
0700h – Formatura com o Corpo de Alunos – Hasteamento do Pavilhão Nacional
0730h às 1130h – Instrução de Sobrevivência
1200h – Almoço
1330h – Retorno ao CPOR
7) alimentação: fornecida pelo CPOR;
8) o que levar:
-Material de higiene
-Material de Primeiros Socorros (analgésicos, antitérmicos, antivomitivos, pomadas e remédios de uso exclusivo do ex-aluno)
-Roupas de Muda (camisas, cuecas e meias)
-Roupas para o pernoite
-Protetor solar, labial e repelente
-Saco de dormir ou equivalente (colchão inflável, colchonete)
-Lanterna e pilhas
-Canivete
9) lado social do evento: pedimos aos ex-alunos que se possível levem na quarta-feira alimentos não perecíveis para serem doados a uma Instituição de caridade - os alimentos serão guardados na sala da Associação;
10) clique aqui para ver a relação de inscritos (por ordem de antiguidade da Turma).

* Não se trata de adestramento militar e sim uma atividade informal de integração e congraçamento.
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