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15º ENOREX - Salvador-BA - 07 a 13 de outubro de 2013
- UMA SEMANA DE ATIVIDADES;
- O MAIOR EVENTO DA OFICIALIDADE DA RESERVA R2 DO BRASIL;
- 4 FRENTES DE ATUAÇÃO: Palestras de atualização (por diversos Oficiais Generais do Alto Comando das 3 FFAA) | Passeios
Turísticos e eventos sociais | Competições desportivas | Plenária nacional entre as 20 entidades representativas dos Of R/2 em todo
país e o Conselho Nacional R/2;
- O MAIOR NETWORKING DE PROFISSIONAIS DE DIVERSOS RAMOS UNIDOS POR UM LAÇO EM COMUM, O SANGUE
VERDE-OLIVA;
- A MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE A ATIVA E A RESERVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
Não perca!
Inscreva-se agora em www.aorebahia.com.br

MAIORES INFORMAÇÕES:
www.aorebahia.com.br
ou pelo telefones da organização:
(71) 9981-5517 - Ten R/2 Paulo Moura (AORE/Bahia)
(71) 9131-8884 - Ten R/2 Esdras (inscrições)
(71) 3354-9050 / 3494-2838 - Cinara (programação acompanhantes)
email: enorex@taticcaeventos.com | enorex@aorebahia.com.br
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Profissionais de todos os setores, que pertenceram à ativa do Exército como Oficiais, reúnem-se anualmente, durante 7 dias, em uma
Convenção de atualização e integração nacional da Reserva. A programação inclui 4 frentes de atuação: Palestras de atualização
(por diversos Oficiais Generais do Alto Comando das 3 FFAA, além de possível personalidade civil de notório saber, sobre tema
relevante no cenário nacional) | Passeios Turísticos e eventos sociais | Competições desportivas | Plenária nacional entre as 20
entidades representativas dos Of R/2 em todo país e o Conselho Nacional R/2.
O MAIOR NETWORKING DE PROFISSIONAIS DE DIVERSOS RAMOS UNIDOS POR UM LAÇO EM COMUM, O SANGUE VERDE-OLIVA;
A MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE A ATIVA E A RESERVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
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O EVENTO
Trata-se de uma Convenção Nacional de todos os Oficiais da Reserva (R/2) do Exército Brasileiro, de todas origens e de todas as
épocas, que anualmente se reúnem em uma cidade do território nacional que possui sede de Associação filiada ao Conselho
Nacional de Oficiais R/2 do Brasil (CNOR).
A importância deste grande evento traduz-se em:
1- Integração, congraçamento e confraternização entre todos os Oficiais R/2 do Brasil, reunindo também Oficiais R/1, Oficiais da ativa
e familiares, por meio de palestras, plenárias, atividades sociais, competições desportivas, passeios turísticos, atividades de lazer e
visitas a Unidades Militares das FFAA;
2- Atualização de conhecimentos por meio de palestras sobre assuntos de relevância no cenário nacional, e onde as FFAA estão e
estarão engajadas, fornecendo informações confiáveis e atuais sobre temas afetos à soberania nacional e ao preparo e emprego das
FFAA, bem como a visão atual do Exército sobre a sua Reserva R/2;
3- Debates, proposições e conquistas ligadas à projeção e valorização cada vez maior do Oficial R/2 na sociedade (seja no segmento
militar ou civil).
Durante essa Convenção ocorrem palestras de atualização proferidas por diversos Oficiais Generais do Alto Comando do Exército e
das suas coirmãs Marinha e Aeronáutica, além de palestras de autoridades e entidades civis, proferidas por personalidades de
notável destaque no cenário nacional. Ocorrem também visitas a importantes Unidades Militares (como foi o exemplo da Bda Forças
Especiais e do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que ocorreram no ENOREx 2009/Brasília), visitas e passeios aos
melhores pontos turísticos da região e cidades vizinhas, além de atividades desportivas (como tiro e pista de orientação).
Objetivo Geral
Realizar encontro de atualização e integração dos Oficiais da Reserva do Exército, dispersos por todo o território nacional, durante 7
(sete) dias, em uma cidade sede de Associação Regional de Oficial da Reserva.

Objetivos Específicos

1. Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento das atividades das entidades filiadas ao Conselho Nacional de Oficiais R/2 do
Brasil;

2. Promover a integração das diversas Associações:

São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Natal, Pelotas, Manaus, Recife, Petrópolis, Maceió, Cuiabá, Ponta Grossa, Brasília, João Pessoa,
Rio de Janeiro, Belém, Juiz de Fora, Campo Grande, Curitiba, Vila Velha e Fortaleza.

3. Atualizar conhecimentos e informações sobre as Forças Armadas brasileiras;

4. Proporcionar aos Oficiais da Reserva uma visão confiável do atual cenário nacional;
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5. Tratar de assuntos de interesse das Associações e da Oficialidade R/2;

6. Apresentar delegações ou representações de novas entidades;

7. Estreitar os laços de companheirismo e amizade entre Ativa e Reserva do Exército; e

8. Reunir em Assembleia Geral o Plenário do Conselho Nacional de Oficiais R/2 do Brasil.

Benefícios a serem alcançados:
Integração, Networking, Atualização e Aprimoramento Intelectual dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, hoje formadores de
opinião atuantes nos mais diversos setores da sociedade, muitos em posição de destaque e liderança, que levam consigo até hoje os
valores e princípios adquiridos na caserna, e a inseparável a missão de manter o Brasil em seu destino de pátria livre, justa,
solidária, desenvolvida e soberana frente às nações.

Público-alvo
Cerca de 300 participantes (acompanhados por seus familiares) de todas as partes do Brasil, hoje todos profissionais dos mais
diversos setores do segmento civil (empresários, profissionais liberais, funcionários públicos, estudantes, políticos, juristas,
educadores, etc) e que mantêm vivos os valores morais e cívicos adquiridos na caserna e têm um indisfarçável orgulho de integrar a
Reserva do Exército. Formadores de opinião de refinado nível, que não raramente ocupam posições de liderança e destaque locais,
regionais, nacionais e inclusive internacionais em suas áreas de atuação. São cidadãos que, por períodos de um a nove anos,
pertenceram, como Oficiais, à ativa do Exército Brasileiro, tendo sido formados pelos Órgãos de Formação de Oficiais da Reserva
espalhados pelo país.
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