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Artigo do Presidente do Conselho Nacional de Oficiais R/2 do Brasil, após Passagem de
Comando do CMNE, ocorrida sexta-feira 08 de abril de 2011.

Convidado para a passagem de comando no CMNE - Comando Militar do Nordeste - e superando as dificuldades logísticas
do deslocamento para Recife, mas, por outro lado, impelido por um incontrolável sentimento de gratidão, entendi que minha
presença, como presidente do CNOR, ao lado do Ten Mergulhão, presidente da AORE/RJ, seria uma singela homenagem aos
Generais (sucedido e sucessor), bem como um agradecimento aos companheiros da AORE/RECIFE, que tantas atenções e gentilezas
têm prestado a este antigo companheiro. Afinal, o General
Salvador
sempre dispensou uma consideração especial aos Oficiais R/2, em especial ao CNOR e suas filiadas. Ao longo de seu profícuo
comando realizei, à convite, palestras motivacionais a alunos, ex-alunos e convidados do CPOR/RECIFE e dos NPOR de Natal, João
Pessoa, Maceió e Salvador, sempre honrado com a presença de vários Oficiais Generais do CMNE e até mesmo de seu ilustre
comandante.
Nas muitas oportunidades em que conversamos, percebi nitidamente que se tratava de um militar completo, altamente
operacional, inteligente, culto, maduro, equilibrado, patriota, corajoso, determinado e que demonstrava compreender e valorizar
nossas atividades, tendo, inclusive, proclamado de público, em vários momentos, o seu reconhecimento pelos serviços prestados
pela Oficialidade R/2 ao Exército Brasileiro. Com indisfarçável orgulho, frequentemente o ilustre General lembra a importância do
irmão, também Oficial R/2, no contexto de sua formação militar.
O General Salvador, ao tempo de Comandante Militar do Planalto, apoiou intensamente a realização do 11º ENOREx, em
2009, em Brasília. Já no comando do CMNE foi o chefe e amigo que estabeleceu, de imediato, uma respeitosa e intensa
camaradagem com os nossos companheiros da AORE/RECIFE. Por sua iniciativa, proporcionou o retorno dos Oficiais R/2 à vida da
caserna, incentivando, enfaticamente, o uso dos trajes (uniformes) criados pelo CNOR.
Foi para nós extremamente gratificante constatar que no convite oficial para a referida passagem de comando, cujo
anfitrião foi o Gen Enzo, lá estava mencionado que o uniforme para os Oficiais da Reserva seria o “correspondente” ao 3º D dos
militares da ativa
. O sentido da iniciativa do Exército, incorporando os uniformes
do CNOR ao cerimonial militar, dispensa quaisquer comentários adicionais.
Diga-se de passagem que têm aumentado expressivamente as encomendas para os nossos uniformes, de todas as
Associações filiadas ao CNOR. Vale, entretanto, destacar que o seu uso, embora sempre desejável, é absolutamente opcional e
voluntário
, sem
qualquer demérito para os companheiros que não o adotarem.
Recentemente, quando homenageado pelos seus ex-alunos do NPOR do 20º BIB, em Curitiba, de onde há trinta anos fora
instrutor-chefe, o General Salvador convidou-me para realizar a palestra comemorativa do evento, o que acabou por fazer surgir uma
Associação naquela cidade da 5ª RM, então comandada pelo General Adhemar, outro ilustre militar e grande amigo dos Oficiais R/2,
hoje Comandante Militar do Sudeste.
A passagem de comando no CMNE, do GenSalvador para o Gen Benzi, foi emocionante e prestigiadíssima. Presentes o
Ministro de Defesa, Dr. Nelson
Jobim, o
Comandante do Exército, Gen
Enzo
- que presidiu a cerimônia - e todos os Oficiais Generais da área, bem como inúmeras autoridades civis e militares.
Na cerimônia, novamente o Gen Salvador demonstrou o seu apreço pela Oficialidade R/2. Nos dois momentos em que usou
da palavra, destacou a importância da nossa participação em diferentes atividades do seu comando, ressaltando os laços de
amizade e camaradagem que nos unem.
Já o General Enzo, Comandante do Exército, como de hábito, demonstrou muita satisfação ao ser cumprimentado pelo
nosso grupamento, elogiando, inclusive, o uso do uniforme pelo Ten R/2
Gildo Tavares, antigo presidente
da AORE/RECIFE. O próprio Ministro da Defesa, Dr. Nelson
Jobim
, ao receber o meu cumprimento, manifestou certa curiosidade pelo nosso uniforme e, diante das minhas informações, proferiu um
sonoro “muito bom”.
O novo Comandante Militar do Nordeste é o Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Em nosso primeiro contato foi extremamente
gentil e cordial, deixando antever que a Reserva Atenta e Forte continuará a receber o mesmo apoio e tratamento dispensados pelo
Gen
Salvador. O CNOR e suas filiadas auguram ao
Gen
Benzi sucesso nessa nova e
importante missão que lhe foi atribuída.
O Gen Salvador retorna a Brasília para comandar o COTER - Comando de Operações Terrestres - cuja missão é orientar e
coordenar o preparo e o emprego da Força Terrestre, em conformidade com as políticas e diretrizes estratégicas do Exército.
Trata-se de um importantíssimo comando, cujas responsabilidades e complexidades estão a altura do ilustre General Américo
Salvador
de Oliveira, a quem sabiamente o Comandante do Exército atribuiu tão relevante missão. Ao General
Salvador
a nossa respeitosa continência e votos de êxito na jornada que ora se inicia.
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2011
Sérgio Pinto Monteiro - 2º Ten R/2 Art
Presidente do CNOR
“ASSIM ATUA A RESERVA ATENTA E FORTE”

Veja as fotos da presença dos Oficiais R/2 à Solenidade, clique aqui
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