ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA RESERVA DO EXÉRCITO – RJ
Fundada em 13 de abril de 1992
Filiada ao Conselho Nacional de Oficiais R/2
Av. Brasil 5.292 (Bonsucesso) 21040-361 - Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 98486-2470/98486-2469/98486-2468/2564-3262 ramal 2047
e-mail: aore.rj@gmail.com
Site: www.r2verdeoliva-rj.net.br

Prezado companheiro Oficial R/2,
Como tradicionalmente, nossa Associação anualmente comemora os aniversários de 25 e 50
anos de formatura dos Aspirantes a Oficiais do CPOR-RJ. É uma ocasião de reencontro de
antigos Companheiros e momentos de reviver com eles os bons e relevantes acontecimentos
havidos. Para esse ano teremos as turmas de 1993 e 1968 e reservamos o dia 10 de
novembro, para, nas instalações atuais do CPOR-RJ, realizarmos vários eventos. Iremos
recebe-los com um Lauto Café da Manhã a partir das oito horas e no encerramento, com
um coquetel comemorativo, conforme convite anexo. Também comemoraremos nesse dia, o
dia do Oficial R/2 (fixado pelo Exército no dia 04 de novembro de cada ano). Como sabido,
essas atividades envolvem custos decorrentes, por isso, solicitamos a doação colaborativa de
R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa. Tais comemorações são extensivas aos amigos e familiares
que dela desejarem participar.

PROGRAMA DAS FESTIVIDADES
8h00- Recepção dos convidados e café da manhã no Casino dos Oficiais
9h00- Palestras no Auditório do CPOR-RJ
- Boas vindas do Comandante do CPOR-RJ
Tema: O Exército atual e a atual formação do Oficial R/2
-Palestra do Presidente da AORE-RJ
Tema: A Associação dos Oficiais da Reserva do Exército do Rio de Janeiro
10h30min-Formatura no Pátio Interno do CPOR-RJ para Comemoração do Dia
do Oficial R/2 com:
Entrega de Condecorações e Medalhas,
Palavra Alusiva ao Dia do Oficial R/2;
Palavra do Presidente da AORE-RJ
Palavra aberta aos Participantes do Evento e dos Jubilandos
Palavra do Comandante do CPOR-RJ
Desfile da Tropa composta com os Oficiais R/2
12horas-Coquetel comemorativo no Cassino dos Oficiais
- Foto das turmas na entrada do saguão do CPOR-Rj
-Entrega dos Diplomas aos Jubilados.
Gláucio Alves de Carvalho - 1º Ten R/2 Int

