
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA RESERVA DO EXÉRCITO – AORE/SC – JOINVILLE 

BOM DIA OFICIAIS R2 – ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS! 

Reforçando o Convite 
  

Por três anos consecutivos – 2015/2016/2017 – com entusiasmo, realizamos o nosso ENCONTRÃO DE 

OFICIAIS R/2 cujo objetivo é confraternizamos, pelo DIA DO OFICIAL R/2, comemorado anualmente no dia 

4 de novembro.  

Pulamos 2018, porque tivemos o ENOREx, evento que, pela repercussão, fala por si só. Mas, neste 2019 

estamos retornando com todo o vapor, para o nosso IV ENCONTRÃO! 

Todos os Oficiais R/2 estão convidados a participar (associados AORE, ou não), e assim desfrutarmos mais 

uma vez, de momentos de alegria e descontração, em ambiente sadio, acolhido pelo NOSSO BATALHÃO, e 

revivermos os bons e saudosos momentos da Caserna, entre os Camaradas de ontem, de hoje e de 

SEMPRE! 

Programação: 

Data: 09 Nov (sábado) 

Local: 62º BI 

Horário: 07:30h  (inscrição das 07:30h ás 08:45h) 

 Novo valor da Inscrição: Associado R$ 30,00 - Não Associado R$ 50,00 
     

* Inscrição: No Cassino dos Oficiais -  das 07:30h às 08:45h - (Kit= camiseta, feijoada, brinde e  competição) 

 PROVAS COMPETITIVAS: 

   - Nº de presentes por Turma: Para pontuar, estar na Formatura de abertura até às 08:55h. 

  - Tiro : 02 representantes por turma  - Pista de Combate Simulada -  Airsoft 

  - Lançamento de Granadas:  02 representantes por Turma - Regras de Competição do Btl. 

  - Orientação: 02 representantes por turma.  

  - Cabo de Guerra:  mínimo de 04 competidores e máximo de 08  por Turma. 

    

* Alteração na Competição do Tiro - Previsto inicialmente para ser Pistola, por sugestão do nosso Comandante, será 

substituído por uma novidade no Batalhão, a Pista de Tiro com emprego de Simulador (Pst/Fz), experiência inusitada, 

pois coloca o Combatente num cenário de confronto real. 

Regra Geral: Cada representante da Turma poderá competir nas 02 (duas) provas coletivas (nº presentes e CB 

Guerra), e  mais 1 (uma) prova individual. (ou Tiro, ou Lç de Granada ou Orientação) 

  * Traje: Calça, calçado fechado. (não será permitida entrada de bermuda).            

  - Estacionamento Interno (pátio). Acesso pela Rua Duque de Caxias - PL 

 *IMPORTANTE: Confirmar participação - prorrogado até dia 25 out Sexta),limite. 

 Repasse para a Turma e peça para confirmar, via e-mail:aorescsecretaria@gmail.com   

 Reforçamos: confirme sua participação até a data informada - 25 out (sexta). Para logística do almoço e das 

camisetas.  

 Vc Xerife, repasse à Secretaria os contatos da Turma, (e-mail e Celular), para atualizarmos nosso Banco de da 

Participe, venha competir pela sua Turma, confraternizar com os amigos, saborear uma feijoada e rever o Nosso 

Batalhão.   

 AORE/SC 

Diretoria  
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