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OPERAÇÃO QUEBRA NOZES

Fundador: Cap Rubens J. Portugal, em 12/05/1953.

Ano LXVII - Número 38– 22/10/2020 - quinta-feira

ESPADIM 2020
PALAVRAS DO COMANDANTE DA AMAN
Repete-se, nesta data, pela octogésima oitava vez, um ritual carregado de forte simbolismo.
Jovens oriundos dos mais diversos rincões da Pátria, e também de 6 nações amigas, que aceitaram educar-se sob o signo de Caxias, perfilam-se, vibrantes e orgulhosos, para receberem o espadim e serem confirmados como cadetes, na mais significativa cerimônia militar dos anos vividos
nas Agulhas Negras.
Cadete! Título que, desde 1931, por iniciativa do então Coronel José Pessôa, idealizador desta gloriosa Academia, não mais se atrelaria à nobreza hereditária, como havia sido no passado, e
sim à nobreza de caráter, que se reflete na integridade, na probidade, na honestidade e na lealdade
daqueles que enxergam no sacrifício em nome da pátria um doce destino a ser vivido.
Espadim! “Arma distintivo que reproduz o sabre heroico do Duque de Caxias, forjado em
vitórias magnânimas, que em tempo algum viu-se ofuscado por traços de prepotência, arrogância
ou revanchismo”.
Hoje, por mérito próprio, 440 jovens - entre os quais 14 estrangeiros - recebidos entre nós
como irmãos brasileiros – vivem um momento mágico: unem a honra do reconhecimento definitivo
como cadetes ao privilégio de cingir à cinta o espadim, "como a síntese e a expressão mais viva e
sublime das virtudes militares do soldado brasileiro".
Às orgulhosas mães, pais e entes queridos dos jovens cadetes, que emolduram este glorioso
pátio de formaturas, dedico os meus mais sinceros e profundos agradecimentos, por terem nos confiado os seus maiores tesouros. Sem suas referências e devoção cotidiana, esta bela manhã jamais
teria acontecido para muitos, pois nesta Academia Militar, como asseverou o Marechal José
Pessôa, “trata-se mais de aprimorar qualidades que de corrigir defeitos”.
Na mesma intensidade, agradeço aos professores, instrutores e monitores, que enxergam a
responsabilidade de formar os futuros chefes militares da Instituição de maior credibilidade do País, como um verdadeiro sacerdócio, cientes de que o bem que desejam ver instalado deve antes ser
exemplificado.
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Dirijo-me, agora, aos jovens da turma Centenário da Missão Militar Francesa no Brasil.
No momento em que recebem, das mãos dos seus padrinhos e madrinhas, o próprio “símbolo
da honra militar”, estão também acolhendo a responsabilidade de construir o destino de grandeza
do País e do nosso Exército e unindo-se, de corpo e alma, à mentalidade homogênea que mantém
nossa Força indivisível. Ao comprometerem-se neste ato solene, um novo horizonte se descortina.
Dá-se início a uma longa trajetória de realizações, calcada em sacrifícios diários que, inicialmente,
devem ser direcionados para os desafios da formação acadêmica e, mais adiante, para a preparação
própria e dos seus soldados, a fim de bem responderem às demandas da Nação.
À frente de todos vocês, no frontispício deste histórico pátio de formaturas, o melhor conselho que lhes poderia ser ofertado: “Ides comandar, aprendei a obedecer! ”. Façam desta recomendação um estilo de vida inegociável e, por certo, dias de sucesso se reproduzirão. Permitam-me, porém, algumas palavras mais.
Busquem, obstinadamente, a perfeição. É disto que se trata ser cadete na plenitude! O façam
com confiança, altivez e tenacidade, mas também com humildade, virtude fundamental para o futuro chefe militar. Cultivem à exaustão a sã camaradagem, fortalecendo o espírito de união que já se
percebe entre vocês.
Façam valer o verdadeiro significado do nome da turma que escolheram. A Missão Militar
Francesa outra coisa não foi se não a mola profissionalizante e modernizadora da Força. Dediquem
-se, pois, integralmente, à especialização que caracteriza o profissional militar: a correta administração da violência em prol do Estado e em nome da sociedade. Por fim, num mundo onde o relativismo ganha força a cada dia, pode ser que dúvidas os assolem no caminho. Nessas ocasiões, não
relutem em recorrer aos nossos códigos, valores e tradições, e é certo que estarão progredindo em
lanços seguros pela senda do bem.
Parabéns por mais essa conquista! Sejam muito felizes e que o Bom Deus os proteja e guie!
CADETES DA TURMA CENTENÁRIO DA MISSÃO MILITAR FRANCESA NO BRASIL... TUDO POR UM IDEAL!!!!
Gen Bda PAULO ROBERTO RODRIGUES PIMENTEL
Comandante da AMAN
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OPERAÇÃO ESTRELA PRATEADA
No dia 20 de outubro de 2020, os cadetes do 4º Ano do curso de Artilharia foram acionados
para realização da Operação Estrela Prateada, oportunidade em que foram testados em seus conhecimentos técnicos profissionais.
Ao experimentarem pela primeira vez a sensação de não serem orientados por um Oficial
Instrutor, os Aspirantes se saíram muito bem, cumpriram a missão e provaram que estão preparados
para os desafios da tropa.
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ESTÁGIO DO OBSUSEIRO
L118 LIGTH GUN
Entre os dias 13 e 16 de outubro de 2020, o curso de Artilharia da AMAN promoveu o Estágio
de Capacitação do Obuseiro L118 Light Gun.
Coronel Moises da Paixão Junior, instrutor do curso nos anos de 1995 e 1996, ministrou instruções teóricas e práticas para os oficiais, praças e cadetes da AMAN e de Organizações Militares de
Artilharia do Brasil.
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CONFERÊNCIA VICENTINA DE SÃO
MIGUEL PROMOVE AÇÃO SOCIAL
A Conferência Vicentina de São Maurício realizou no dia 12 de outubro uma atividade alusiva ao dia das crianças na Vila Vicentina, em Resende. Na ocasião oficiais, cadetes e a família militar
fizeram a entrega de brinquedos, arrecadados para doação às crianças. Mesmo com as dificuldades
da atual conjuntura, a agremiação não poderia se furtar de sua missão.
Essa é apenas uma das atividades promovidas pela agremiação Vicentina.
Para mais informações sobre doações e próximos eventos, entre em contato com um dos
membros da diretoria:
- Presidente: Cad 3º ano de Engenharia De Oliveira
- Tesoureira: Cad 3º ano de Intendência Eduarda Melo
- Secretária: Cad 3º ano de Intendência Cecília
- Diretor de Obras e Patrimônio: Cad 3º ano de Engenharia Parreira
- Diretor de Confraria e Apoio: Cad 3º ano de Engenharia André Mello
- Diretor Assistencial: Cad 3º ano de Material Bélico Fabiana
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EVENTO: O ESPADIM
No contexto das comemorações do Espadim 2020, os cadetes do curso Básico da AMAN
participaram, no dia 15 de outubro, da cerimônia de entrega de prêmios aos 10 cadetes melhores
classificados no curso.
Já no dia 17 de outubro, foi realizada a tradicional cerimônia de entrega de espadins aos cadetes da Academia, integrantes da Turma Centenário da Missão Militar Francesa no Brasil. A solenidade, realizada desde 1932, aconteceu no Pátio Tenente Moura, oportunidade na qual foi entregue
a réplica reduzida da Espada de Duque de Caxias a cadetes oriundos de todo o Brasil e de Nações
Amigas (Moçambique, Senegal, Panamá, Vietnã, Namíbia e Camarões), sendo 399 do sexo masculino e 42 do sexo feminino.
O evento contou com a presença do Presidente da República, do Ministro da Defesa e de outras autoridades civis. Também estiveram presentes o Comandante do Exército; o Chefe do EstadoMaior do Exército; o Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército; o Comandante
Militar do Sudeste; e o Comandante Militar do Leste.
Os cadetes receberam de seus padrinhos e madrinhas o Espadim, etapa importante que sela o
compromisso com a pátria. Logo em seguida, fizeram o tradicional juramento: “Recebo o sabre de
Caxias como o próprio símbolo da honra militar”. A solenidade foi encerrada com o canto da Canção da AMAN. Vibrantes, os cadetes e demais presentes entoaram o hino que expressa a lealdade
dos cadetes para com a história da Academia e com a carreira que escolheram.
Devido às restrições impostas pela emergência de saúde da COVID-19, o público do evento
foi restrito. Todos os convidados receberam um panfleto com orientações preventivas, além de cartazes espalhados pelos diversos espaços da AMAN. Foram evitadas aglomerações e, para a entrega
do espadim, apenas um familiar foi ao Pátio Tenente Moura participar do momento.
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CURSO DE HABILITAÇÃO AO QUADRO
AUXILIAR DE OFICIAIS
No dia 16 de outubro de 2020, foi realizada no auditório do Batalhão de Comando e Serviços (BCSv/AMAN) a prova do Concurso de Admissão ao Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO).
A presidência da comissão responsável por organizar o evento foi do BCSv. A prova foi
aplicada para 13 candidatos, tendo duração de cinco horas.
O CHQAO completa a capacitação institucional das praças, preenchendo uma grande lacuna
atualmente existente, entre o aperfeiçoamento e o ingresso no Quadro Auxiliar de Oficiais, ao mesmo tempo em que nivela conhecimentos essenciais para o futuro integrante do QAO.
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COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE
ÁREA NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO
ESPADIM/20
Nos dias 16 e 17 de outubro de 2020, o Batalhão de Comando e Serviços (BCSv/AMAN)
realizou a integração com as Instituições, os Órgãos de Segurança Pública (OSP), as Agências e os
meios da Organização Militar envolvidos nas atividades de coordenação de segurança de área, tendo
em vista a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e do Vice-presidente, Hamilton
Mourão, na Cerimônia de Entrega do Espadim, na Academia Militar das Agulhas Negras.
O Comandante do BCSv/AMAN, Coronel Palmeira, foi o Coordenador de Segurança de
Área (CSA) e teve como missão administrar a participação dos diversos OSP na presença das autoridades.
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COMEMORAÇÃO AO DIA DO
PROFESSOR

O dia do Professor foi comemorado em todo Brasil em 15 de outubro. Em razão dos eventos relacionados à cerimônia de entrega do Espadim, os professores foram homenageados esta semana, na formatura matinal da Academia Militar das Agulhas Negras.
Em 21 de outubro de 2020, a Divisão de Ensino participou da atividade em comemoração à
passagem do Dia dos Docentes.
Na ocasião, Coronel Sibinel, Subcomandante da AMAN, externou os agradecimentos do
comando a todos os mestres que labutam nesta academia.
A AMAN reconhece a nobre missão desses profissionais que, em tempos de COVID-19,
redobraram os esforços em busca da perfeição na formação dos oficiais de carreira do Exército
Brasileiro.
A Academia estima o trabalho desses integrantes da Força.
Lembre-se, você chegou até aqui pelas mãos do Professor!
Parabéns a todos os Professores da Divisão de Ensino da AMAN.
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DIVISÃO DE ENSINO REALIZA
CERIMÔNIA DE ENTREGA DE
DIPLOMAS DE PROFESSOR EMÉRITO
DA AMAN

Em 21 outubro de 2020, a Divisão de Ensino realizou a cerimônia de entrega de diplomas
de Professor Emérito da Academia Militar das Agulhas Negras.
Na oportunidade, eternos docentes da AMAN, foram reconhecidos pelos inestimáveis serviços prestados a este tradicional Estabelecimento de Ensino do Exército Brasileiro.
A Academia não esquece da missão cumprida com êxito por esses docentes e sempre se
recorda com gratidão de tais ensinamentos ao ver a excelente atuação dos Oficiais em diversas
Organizações Militares espalhadas pelos rincões do Brasil.
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AMAN TERÁ A RÁDIO VERDE OLIVA
A trajetória da Comunicação Social do Exército Brasileiro ganha mais um episódio.
Neste dia 20 de outubro de 2020, foi dado o pontapé inicial no projeto de implantação
da Rádio Verde Oliva na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ).
Uma comitiva do Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx) esteve na Academia para conhecer o local de instalação do futuro estúdio, a antena, as equipes que irão integrar a
nova missão e demais demandas.
O sistema de rádio iniciou sua história, em 2002, com a inauguração de uma das quatro unidades previstas no projeto: a Verde Oliva FM Brasília (DF) – 98.7 MHz.
Outorgados pelo Ministério das Comunicações à Fundação Cultural Exército Brasileiro
(FUNCEB), outros dois canais também fortalecem a imagem da Força em algumas regiões do país,
sendo, Manaus (AM), com o recebimento da outorga da filial em 2017, e, em 2019, com a chegada
da emissora a Três Corações (MG), esta última com previsão de inauguração para dezembro de
2020.

Em Resende, a AMAN foi escolhida por sua representatividade para o EB. Afinal, trata-se da
única escola formadora de oficiais combatentes de carreira. A responsabilidade na missão possibilita que histórias de cadetes, oficiais e demais militares surjam aos montes na instituição. E contá-las
no sistema de Rádio, é sempre uma honra, afirma Coronel Maturana, responsável pela implantação
da Rádio Verde Oliva.
Com previsão de inauguração para novembro de 2021, sendo sintonizada pela frequência 222
FM/ 92,3 MHz, o projeto da nova rádio trouxe para a AMAN a comitiva de militares, que aproveitou a visita a Resende para conhecer o trabalho realizado por outras rádios locais, que já detêm expertise no assunto.
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Na Rádio Real FM, a equipe foi recebida pelo Diretor Artístico da Rádio, Carlos Alberto
Zurk, que, inclusive, é colaborador da Rádio Verde Oliva, protagonizando um quadro de língua portuguesa, além do Engenheiro Luís Fernando, que deu uma aula sobre as partes técnica e de consultoria, necessárias para o sucesso de uma rádio. “Somos todos parceiros, e ver uma rádio dessa chegando a Resende e região soma demais para nós, que trabalhamos com comunicação. Todos nós ganhamos”, afirma Luís Fernando.
Com um perfil cultural e educativo, a Rádio Verde Oliva tem como finalidade ampliar a comunicação social (ComSoc) e, ao mesmo tempo, provocar a inserção dos diversos veículos de ComSoc, a interação do EB com os inúmeros públicos internos, a interatividade com a sociedade, entre
outros assuntos.
Com público-alvo formado, em sua maioria, por ouvintes acima de 30 anos, a Rádio Verde
Oliva é caso de sucesso nas localidades onde já está instalada. Em Brasília, por exemplo, chega a ser
a 6ª mais ouvida, entre 26 emissoras verificadas em pesquisa sobre audiência do IBOPE.
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AMAN PREMIA CADETES DESTAQUES
Em 20 de outubro de 2020, o Corpo de Cadetes realizou, em uma formatura, a entrega de
diplomas e distintivos aos cadetes destaques da Seção de Educação Física e Seção de Equitação.
A AMAN parabeniza os futuros Oficiais pela brilhante atuação na Academia.
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ADMIREMOS A HIERARQUIA
Que ponham em Deus sua confiança,
não se esqueçam dos feitos de Deus e observem seus mandamentos;
para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde,
geração de coração inconstante, cujo espírito não era fiel a Deus”.
Salmo 78 (77), 7-8.
Em nosso mundo contemporâneo, muitas pessoas já foram afetadas pela mentalidade hostil às autoridades e às hierarquias. Por isso, essas duas realidades passaram a ser gratuitamente
criticadas e combatidas... Mas nem sempre foi assim! Segundo essa mentalidade hodierna, revolucionária e igualitarista, uma pessoa seria boa até ser investida de autoridade, para degenerarse, em seguida, como pessoa abusiva, insuportável e, enfim, tornar-se o alvo natural de afrontas
e confrontos da parte de subordinados.
Ademais, na atual e generalizada prática da idolatria da liberdade, surgiu uma constante
deslealdade: lançar quaisquer autoridades e hierarquias legítimas no limo da má opinião pública.
Deste modo, muitos ingênuos já acham que o slogan “Abaixo a autoridade!” seja o melhor novo caminho para famílias e as sociedades. Esse rumo nunca foi bom, não nos faz progredir bem
e precisará ser mudado logo ali adiante, como soe acontecer na história! A postura do cristão perante a autoridade no mundo e na história jamais poderá ser desvirtuada por tal mentalidade
igualitarista atual.
Admirar as hierarquias e aprender a obedecer aos superiores são as condições indispensáveis para amadurecermos e, assim, sermos felizes, pois não existe, neste belo mundo, uma só
pessoa desobediente que seja simultaneamente feliz! Desobediência e felicidade jamais rimam,
nem se abraçam jamais! Diremos, pois, com honesta franqueza e cheios de fé que, maravilhando
o coração de seus subordinados, a legítima autoridade dos superiores, se bem exercida pelo seu
elevado modo de pensar ou, melhor ainda, pelos ilibados exemplos de retidão, poderá bradar,
em determinada medida para todos: “Aprendei de mim...” (cf. Mt 11, 28-30).
Então, como superaremos a visão rasa e pueril de que “todo chefe é naturalmente ruim”
ou a de que “o chefe para nada serve”? Como se poderá obter um verdadeiro ganho espiritual
junto a um superior e sob suas ordens, uma vez que a autoridade justa é ótimo instrumento para
nosso aperfeiçoamento?
São bem conhecidas as debilidades da natureza humana, pelas quais temos certa sede de
poder pessoal sobre os outros e, simultaneamente, uma indisfarçável rejeição do poder alheio
sobre nós. Comprovamos isso pela experiência psicológica diária em quase todos os seres humanos. Ora, a verdade magna é que temos necessidade de uma autoridade ordenadora externa a
nós mesmos que promova, com ordem lógica, nosso crescimento pessoal e comunitário, pois somente quando humildemente obedecemos é que cumprimos a santa vontade
de Deus! Nem só de aceleração vive um automóvel... o freio lhe é igualmente necessário.
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Lembremo-nos da resposta de Nosso Senhor Jesus Cristo a Pôncio Pilatos, na hora decisiva de Seu julgamento final: "Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do Alto” (Jo 19, 11).
Deus, em Pessoa, abalizou a autoridade legítima de um governador romano, embora desaprovasse seus sumários procedimentos jurídicos!
Com esse grandioso exemplo de vida, Ele mesmo nos convida a aprender esta grande lição: “Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração...” (Mt 11, 6).
A Sua autoridade divina, sem perder nada da intensidade de seu Poder, é-nos o modelo
cabal da obediência às autoridades constituídas!
Assim sendo, em nossa vida diária, a presença de autoridades (familiares, profissionais,
eclesiásticas) permite-nos destacar que quase todo superior hierárquico pode e deve nos servir
de foco de admiração, depois, de elevação moral e, por fim, de imitação virtuosa.
Oremos para que jamais nos faltem essas imperdíveis oportunidades para descobrirmos
qual a porção de riqueza espiritual o Bom Deus depositou em nossos Maiores.
E quando a descobrirmos, deveremos, enfim, admirá-la detalhadamente para imitá-la
pormenorizadamente!
E que Bom Deus proteja, ilumine e guie nossas autoridades legítimas para que nos governem com justiça e paz, rumo às mais retumbantes vitórias.

DEUS SEJA LOUVADO.

Pe. Uyrajá LUCAS Mota Diniz
Capelão da AMAN
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AVISOS

Para doações:
Banco do Brasil
Nome: Asilo Nicolino Gulhot Para Velhice
Desamparada
Ag: 0131-7
Cc: 3608-0
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CLASSIFICADOS
VENDE-SE
Vendo HB20 2015 Completo, único dono Tel.

3 quartos sendo duas suítes, sala de estar e jantar,

De Contato: (24) 98140-4479

varanda, cozinha americana, área de serviço e

Casa

no

Alphaville

Resende

/

com

banheiro de serviço. Duas vagas de garagem.

acessibilidade Terreno = 385 m2 / Área

Contato: (21) 987256543 +55 (24) 998563100

construída

Vendo Peugeot SW 206, ano 2008. Carro novo,

=

187

m2,

térrea

mobiliada/

planejados 3 suítes (c/ closet na suíte ) com ar

único dono, com 104.000 Km. Tratar Tel fixo

condicionado nas 3 suítes; Sala com lareira;

(024) 2109 4410 e Whats (021) 99643 1810 .

Amplo jardim de inverno que traz luz natural

Venda

para dentro de casa; Cozinha integrada com

9981404479

espaço gourmet com churrasqueira e sala de TV;

Apto no edifício trocadero no melhor ponto
Residencial , próximo ao Fórum e Prefeitura ,
com 03 quartos, sendo uma suíte e um
reversível, duas salas, lavanderia, banheiro de
serviços, duas vagas, salão de festas, portaria
24h Tel (24) 99999-5544

Edícula com banheiro e oficina + Pia de granito;
Aquecedor Solar; solarium, espelho d’agua com
cascatas, água quente nas torneiras dos banheiros,
lavado e tanque da lavanderia; aquecedor de toalhas
na suíte. Tel (24) 9 9998.3766

Casa no Alphaville de Resende (aceita permuta por
outro imóvel) Para investimento 220m de área
construída 385m2 de terreno 3suites(1no andar
térreo) Sala 2 ambientes Edícula com quarto e
banheiro Aquecimento solar Garagem com vaga para
2 carros Condomínio com segurança 24h, clubes,
áreas

verdes

e

praças.

Tel: (24)99923-3933-

(24).999692899
Vendo casa de 3 quartos, sendo 1 suíte, com
ambiente integrado sala social, sala de jantar e
cozinha. Situada à Rua Joaquim José Ribeiro, 567,
Parque Ipiranga. Contato: (21)980812537 e

(21)

96996.3551.
Vendo VW Polo Sedan Confortline Imotion 1.6 ano
2012, Tel.: (21) 98191-2661 (WhatsApp)
Apto Condomínio Cruzeiro do Sul: com 106m2, de

de

Plaquetas Metálicas,

Tel (24)

Apto na Morada do Castelo, ao lado do
Shopping Pátio Mix, também com acesso
facilitado à rodoviária e ao centro da cidade, São
três quartos bem distribuídos, sendo uma suíte,
Sala com varanda ampla, cozinha, banheiro
social e banheiro de empregada, Vaga de
garagem coberta, salão de jogos e de festas. (24)
99944-1152.
Vendo Renault Clio Sedã 1.6, 2008, Flex.
Completo, Ar, vidro, trava, Airbag duplo. Carro
muito novo e confortável. Com 102.000km. Tel:
(24)974024898 ou (24)974017395
Apto no Edifício Cruzeiro do Sul no Bairro
Morada do Castelo, com 03 quartos, sendo uma
suíte, sala ampla, banheiro social, lavanderia,
banheiro de serviço , duas vagas cobertas, Salão
de Festas, - Tel: (61).999866883

O ALAMBARI - 22 de Outubro de 2020 - Página 18
Acesse: www.aman.eb.mil.br

Apto no Cond. Reserva Itatiaia, Bairro
Mirante da Serra (próximo ao acesso oeste),
de 45 m2 de área Bloco 11A , 2º andar com
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social e 1
vaga de garagem, segurança 24h, praça de
convivência, salão de festas, playground,
quadra gramada, estação de ginástica,
churrasqueiras, espaço gourmet, piscinas
(adulto e infantil) e brinquedoteca. Tel: 24
998136019 ou 24 999555480
Apto Bairro Morada do Castelo, ao lado
Shopping Pátio Mix. Acesso fácil à rodoviária
e centro da cidade. 03 quartos, uma suíte, sala
com varanda ampla, cozinha, banheiro social
e de empregada, garagem coberta, salão jogos
e festas. (24) 99944-1152.
Vendo Polo Hatch ano
2005,Flex,completo,carro super conservado e
econômico com 170.000km .Tel: (24)
99998433
Vendo Cruze LT 1.4 turbo, 2017/2017, flex
(Aut), único dono, completo, excelente
estado, documentação OK, contato (24)
99258-7331.
Casa, situada no Bairro Jardim do Oeste, 3
Salas, lavabo, Cozinha americana com móveis
planejados, 2 Quartos, Banheiro,
Churrasqueira, Lavabo, Garagem coberta para
dois carros de porte pequeno. Apto na
Liberdade com 63m2, sala com sacada,
cozinha com armários planejados, banheiro
social, dois quartos sendo uma suíte, possui
duas vagas de garagem. Venha conhecer.
Terrenos Alphaville Resende - Lotes Fase l
e Fase II - Condomínio oferece: piscinas,
salão de festas, academia, churrasqueiras,
quadras esportivas, portaria 24h, sauna,
praças etc. Venha conhecer. Lotes (terrenos)
– Lançamento em 24/10/2020 da 2ª etapa do
loteamento SOLARIS!! Um sucesso de
vendas e satisfação!! Invista em você! Venha
conhecer. Entre em contato e faça seu précadastro e garanta já a sua oportunidade. (24)

99951-3377 (whatsapp).
Vende-se Ford Focus sedan, ano 2016, 47 mil km
rodados, motor 2.0, câmbio automático, cor preta,
bancos de couro, controles no volante, arcondicionado bilateral, todos os opcionais, em
ótimo estado. Fones: (24)9810-81132 e
33553627"
Apto Cobertura duplex, rua Rita Maria Ferreira da
Rocha, 585 condomínio das Américas, 4 quartos 4
banheiros, preciso vender rápido ..preço bem em
conta ...nome Kelly Tel: (24)999915106
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ALUGA-SE
Casa para Espadim, 4 quartos, 1 suíte, churras- Apto novinho em folha. São três quartos, sendo
queira, piscina, fogão a lenha. Localizada
Centro. Tel.: (24)99906-1733.

no duas suítes e um reversível. Garagem para dois
carros, varanda gourmet com entrada para chur-

Apto em Campos Elíseos, sala com dois ambien- rasqueira. Apartamento de 160m. Tratar diretates, 3 quartos sendo um suíte, cozinha e área de mente com o proprietário pelo tel 24serviço, garagem com portão eletrônico ótimo 999981109.
preço. Tratar tel: (024) 999614020 ou (024) Apto em Campos Elíseos, sala com dois ambientes, 3 quartos sendo um suíte, cozinha e área
999990721
de serviço, garagem com portão eletrônico a 5
Apto de dois quartos no centro de RESENDE Rj. minutos da AMAN. tel: (024) 999614020 ou
Tratar pelo telefone 24-999981109, direto com o (024) 999990721
proprietário.

DEPOIMENTO DE NOSSOS LEITORES
Envie-nos um depoimento sobre nossas edições.
Sua opinião é muito importante para nós.
O Alambari segue vivo e fortalecido, a cada ano que passa, graças à sua presença.
Os depoimentos podem ser enviados para rp@aman.eb.mil.br.
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CLASSIFICADOS
SERVIÇOS
BONJOUR CESTAS: “Presenteie quem você ama.

altamente reconhecido no mercado,

Cestas de café da manhã, chocolates e petiscos. Para

online com um ambiente virtual moderno de fácil

maiores

Instagram

navegação. O curso conta com um conteúdo de nível

(@bonjourcestas.resende) ou entre em contato

máximo de excelência com um preço super acessível

conosco.” Tel.: (24) 97404-8845.

para todos!" Tel.: (21) 969 352 692.

informações,

AUTO

ESCOLA

acesse

nosso

AGULHAS

NEGRAS:

UNIVERSIDADE

CRUZEIRO

totalmente

DO

SUL:

Promoção para militares: categoria B e categoria AB.

Polo EAD em Resende e Volta Redonda -

Localizada na Av. Prefeito Botafogo, nº 19, sala 02,

Bolsas

de

Campos

grátis

e

Elíseos.

Tel.:

3355-4805

ou

para

militares:

mensalidade

de

Matrícula

julho

grátis.

Para maiores informações: (24) 99844-3155

(24) 99998-7878.
LINO: Reformas em geral. Todos os tipos de
acabamento.

estudo

Pinturas

em

geral.

Mão

ou

polocruzeirodosulresende@gmail.com.
BENTA'S:

feito com amor! Box café da

de obra especializada. Fazemos telhados colonial.

manhã especial dia dos Pais. Box happy hour. Tortas

Orçamento

e bolos. Pães artesanais. Tel.: 99998-2464

sem

compromisso.

Tel.: (24) 99979-6987.

Aline

Eloy-Arquiteta
e

design

de

para

Guincho 24 horas - EURO RESGATE/Resende:

construção,

Serviço com máxima atenção e profissionalismo -

Acompanhamento da obra do alicerce até a fase de

Atende Estados RJ, SP e MG - Ronnie - (024) 98152

acabamento com assessoria na escolha e aquisição

-1927".

dos materiais e mobiliários. Escritório:

Rackel Silvestre: consultoria curso de inglês

reforma

Projetos

interiores.

Av. João

Ferreira Pinto 46/307, ao lado do Shopping. Site:
www.alineeloy.arq.br Tel: 2109-0856 e 99225-0035.

COMO ANUNCIAR NOS CLASSIFICADOS
Para anunciar nos classificados do jornal O Alambari é necessário enviar um e -mail
para classificados.oalambari@aman.eb.mil.br com as especificações do produto ou serviço, telefone para contato, nome do anunciante (este não constará no anúncio). Os anúncios
não poderão conter valores. No caso de imóveis, é necessário conter o endereço do mesmo. No caso de serviços, o anúncio será inserido em quatro edições. Caso deseje renová lo, é necessário enviar novamente o e -mail com o anúncio. Para o anúncio ser inserido, o
número máximo é de 40 palavras.
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Barão do Rio Branco. Óleo sobre tela, feito por Carlos Cervi

Uma amizade histórica: O Barão do Rio Branco e o Clube Militar
O Clube Militar, ao longo de sua história, sempre buscou destacar a importância de figuras
brasileiras. É o caso do Barão do Rio Branco, que foi Ministro das Relações Exteriores e um dos
ilustres personagens reconhecidos pela instituição, devido a sua imensa dedicação ao serviço diplomático.
A homenagem foi realizada em 15 de outubro de 1911. Entre os principais convidados, estavam, então, o Presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, que presidiu a cerimônia e os
ministros da Guerra e da Marinha.
O momento incluiu a inauguração de retrato do Barão, de corpo inteiro, feita pelo artista italiano Carlos de Cervi, tendo sido uma das últimas homenagens que Rio Branco recebeu ainda em vida.
Após seu falecimento, a mobília do Barão do Rio Branco foi doada para o acervo do Clube
Militar, podendo ser vista até os dias de hoje, assim como o quadro feito por Carlos de Cervi. Sua
memória permanece viva na instituição!
Propriedade: Academia Militar das Agulhas Negras; Rodovia Presidente Dutra Km 306 S/N - Centro, Resende - RJ, 27534-970.
Fundador: Cap Rubens J. Portugal, em 12/05/1953.
Diretor: Chefe da Seção de Com Soc.
Ficha técnica
Edição/Design gráfico: Seção de Com Soc.
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