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BOAS FESTAS-CONEXIS!!! 
Mario Gilberto da Silva Lescano 

 
Prezados Confrades, 
 
O ano 2021, foi complexo, devido aos impactos da pan-
demia e as restrições impostas!!! 
 
Mas, a nossa Confraria se manteve ativa no cumpri-
mento da sua missão, de congregar os Ex-integrantes 
da Serraria, nas mais diversas atividades e oportunida-
des. Não paramos, estamos em movimento sempre!!! 
 
E que no novo ano, superando as dificuldades, continu-

emos a apoiar os Confrades e Famílias, as Associações parcerias, as Entidades 
Beneficentes, a Liga de Defesa Nacional/RS, ao Grêmio Sargento Expedicioná-
rio Geraldo Santana e a nosso parceiro 8• Esquadrão de Cavalaria Mecanizado!!! 
 
Estas ações e outras eventuais fortalecerão as nossas convivências, sejam nas 
atividades operacionais, esportivas, sociais e ações comunitárias!!! 
Ao agradecermos as presenças e participações dos Confrades nos eventos que 
realizamos ou participamos, renovamos, com as bençãos de DEUS, os votos de 
FELIZ NATAL e ABENÇOADO 2022!!! 
 

Quem foi do Doze, não perde a Pose!  
CONEXIS SEMPRE!!! 
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CONFRATERNIZAÇÃO DE MEDIANOS 

 

Sob ambiente de descontração e emoção, no dia 17 de dezembro, em es-

paço gentilmente franqueado pelo Grêmio Sargento Expedicionário Ge-

raldo Santana, realizou-se almoço de confraternização dos integrantes da 

Extinta 2ª Cia Me Mnt. 

 

A emoção correu por conta de, medianos, sermos raça em extinção. 

 

Das antigas organizações militares estabelecidas na Serraria, o 2º R Rec Mec, quando de sua 

transformação mudou de denominação e, posteriormente de sede, sem alterar substancial-

mente sua estrutura e sua missão. O 12º R C Mec é, sem dúvida, a continuação otimizada 

do 2º R Rec Mec. 

 

Diferentemente do que ocorreu com a transformação do Regimento, a transformação da 2ª 

Cia Me Mnt, também sediada na Serraria, foi substancial, reduzindo-lhe a estrutura e, con-

sequentemente, a abrangência dos escalões de manutenção sob sua responsabilidade. 

 

Grosso modo, poderíamos afirmar que a Companhia era capaz de atuar com firmeza entre 

os antigos 4º e 5º escalões de manutenção do material motomecanizado. Só não atingia ple-

namente esse último em razão de não realizar retífica de motores. Com o aval do então 

PqRMM/3, realizava esplendidamente a recuperação completa dos CCL M3 A1 (Stu-

art).  No tocante ao armamento das organizações militares apoiadas seu limite de atuação 

era o 4º escalão de manutenção. 

 

A atual Cia Log Mnt do 8º B Log, herdeira histórica da 2ª Cia Me Mnt, por questão doutri-

nária, não está equipada para atuar nos mesmos moldes de atuação de sua subunidade de 

origem – sinal de tempos, em que a recorrência a concessionárias de veículos é mais fre-

quente. Bom sempre é lembrar que um dos fortes indicadores da diferença de porte entre 

as duas subunidades reside na história. Foi muito difícil acomodar na sede do 8º B Log ape-

nas parte da estrutura mantida nas instalações do quartel da Serraria. Essa acomodação foi 

lenta – durou dois anos –, foi concretizada à custa da supressão de equipamentos e do des-

carte suprimentos volumosos. 

 

Os contatos, os encontros dos medianos possuem a magia de reacender a vida cotidiana da 

Companhia e de transportar-nos aos dias em que, com denodo e humildade, descontração 

e eficiência, a ela tributávamos nossas qualidades e nossos defeitos em prol do fiel cumpri-

mento de suas missões. Nessas ocasiões, nesses contatos, nesses encontros, intimamente 
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voltamos a assumir nossos postos de atuação, voltando a mentalmente constituir a força de 

trabalho daquela memorável subunidade de manutenção que, em seu campo de atuação, 

não refugava desafios, tanto em suas instalações, quanto no campo, quando em manobras. 

 

Em nossos corações, em nossas mentes, a Companhia não foi extinta. Ela está viva em nos-

sos contatos virtuais, em nossos encontros presenciais. Ela vive seus dias de pujança como 

exemplar organização militar de manutenção. Enquanto o último de nós seus ex-integran-

tes viver, ela viverá esses magníficos dias em nossa lembrança. 

 

Podemos hoje nos orgulhar de sermos beloguianos pioneiros – por termos constituído o 

primeiro efetivo do 8º B Log – e medianos-raiz por termos vivenciado longamente o cum-

primento das missões daquela memorável subunidade. 

 
 

RUBENS SILVEIRA BROCHADO 

General de Divisão Engenheiro Militar 

Veterano 

Turma 1968, Material Bélico, AMAN 
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 Lembranças de um soldado do 2° R Rec Mec... 

 
 

Incorporei em janeiro de 1964, tendo sido designado para o 2° Esqd C 

Mec. 

 

Lá recebi minhas primeiras lições de vida como militar que passaria 33 

anos na caserna. Os primeiros dias foram bastante tensos, pois tudo 

era novidade para mim... 

Mas aos poucos fui ganhando segurança e, pelo meu jeito extrovertido e discipli-

nado, ganhei a confiança e camaradagem dos pares a superiores. 

 

Lembro que ao findar o mês de março ouve um alvoroço geral causado pela situação 

política do País. Vivíamos dias de muita tensão e de muita prontidão.  Durante mui-

tas noites era executado o "toque de alarme" tínhamos que estar prontos em "ordem-

de-marcha" imediatamente, com as viaturas perfiladas em frente ao Pavilhão de Ad-

ministração, na saída para a área externa do aquartelamento. 

  

Patrulhas eram organizadas pelos diversos Esquadrões, nas imediações, como opera-

ção "varredura". Lembro que em uma delas, foi localizado em uma elevação atrás do 

quartel, um "Croqui" assinalando a localização do paiol de munições da Unidade. 

Tivemos naquela noite uma verdadeira noite de terror. Foi organizada uma verda-

deira "cerca-humana" em torno da área militar. 

 

Patrulhávamos pequenos trechos cruzando com outro companheiro, trocando "se-

nhas" e "contra-senhas" o tempo inteiro. Parecia um formigueiro onde as formigas se 

cruzam e trocam informações alertando as operarias em sua faina. 

 

Imediatamente o Comando da Unidade deu início às obras de construção do muro 

de proteção com as guaritas posicionadas em pontos estratégico e visão externa sobre 

o muro. A cada coluna de sustentação daquela obra, posicionadas equidistantes uma 

das outras teria um ferro conhecido como "vigaT", com furos que deveriam sustentar 

a passagem de cinco fios de arame farpado, ao longo de toda a extensão do muro. 

A obra começou.  Era tocada pelos próprios integrantes da OM. 
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Lembro que comandava o "Pelotão de Obras" o Primeiro Sargento Nadir que tinha 

vários cabos antigos que supervisionavam os trabalhos dos soldados que tinham al-

gum conhecimento de mão de obra em alvenaria. 

 

Faziam parte do grupo, entre outros: o Cb Zalmir, Cb Ferreira e outros e muitos sol-

dados, entre eles o Moresco (Moresquinho). Parecia, em minúsculas proporções, a 

"muralha da china". A mim coube a tarefa de preparar os ditos ferros (vigaT). 

Preparei uma bitola para cortar os vergalhões com igual comprimento. Tinham que 

ser dobrados em ângulo de 45 graus e furados para a sustentação dos cinco fios de 

arame. 

 

Na Seção de Solda da Oficina Regimental, onde eu trabalhava, passei a confeccionar 

todo o material, peça-por-peça. Lembro que a cada dia eram confeccionadas diversas 

peças que iam sendo chumbadas no alto de cada coluna, ao longo de toda a extensão 

do muro. 

 

Acredito que ainda estejam lá, pois há algum tempo não visito aquelas instalações.  

Mas na primeira oportunidade que tiver irei conferir o trabalho que executei durante 

minha passagem por aquela Unidade que foi o início da minha vida militar. 

Hoje lembro com saudades dos companheiros daquela época e revivo aqueles mo-

mentos inesquecíveis que marcaram para sempre minha memória. 

 

C A V A L A R I A... 

Alexandre W.  Ávila dos Santos 

Capitão Ref 
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AOS CONFRADES! 

 

Prezados confrades da CONEXIS! 

Antes de mais nada gostaria de me apresentar perante 

a todos. Sou o 2º Ten R/2 de Cavalaria Everton MARC. Concluí 

o Curso de Cavalaria no CPOR de Porto Alegre em novembro 

de 1968, quando saí Aspirante a Oficial. Em julho de 1969 fui 

designado para realizar o Estágio de Instrução no 2º RC, Regimento João Manoel, 

em São Borja. Deixei o Regimento com muitas saudades. Posteriormente, em abril 

de 1970 me apresentei no 2º RRECMEC, então comandado pelo inesquecível Cel 

Ilus Fagundes Ourique Moreira, tendo como Subcomandante o Ten Cel Luis Ma-

cksen de Castro Rodrigues, posteriormente Superintendente da Polícia Federal 

no RS, já na reserva. Me apresentei no Esquadrão de Comando e Serviço, coman-

dado pelo Cap Ney Carneiro Rocha, grande pessoa, estimada por todos.  Perma-

neci no 12º R C MEC, sucessor do 2º R REC MEC até abril de 1974.  

A minha permanência no Exército, num período conturbado politica-

mente, foi uma experiência ímpar para o meu amadurecimento como pessoa e 

consolidação dos valores aprendidos na caserna, como honestidade, responsabi-

lidade, respeito aos símbolos nacionais, humildade, as questões relacionadas com 

a disciplina e a hierarquia, com a ética e sentimento do dever, a honra pessoal e 

o decoro, entre outros que todos nós sabemos e que hoje em dia são escassos, 

especialmente no meio político. 

  Fiz grandes amizades com muitos oficiais e praças que tive o prazer de 

conviver, desde o mais humilde soldado até os vários comandantes que se suce-

deram nesse período. Muitos já nos deixaram e passaram para o plano superior, 

mas não foram esquecidos. No entanto a CONEXIS, do Rangel e do Carlotto, os 

pioneiros, foi uma ótima iniciativa para manter viva a chama do “12” e manter o 

contato do “efetivo” e reunir o nosso “contingente”, interrompido por esta mise-

rável pandemia. 
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Depois que deixei nosso querido quartel, fui para Brasília trabalhar na área 

de inteligência. Quando me aposentei, lá estava e retornei para o Rio Grande do 

Sul. 

A convite do Cel Inf Amarcy de Castro e Araújo, em 2001, fui trabalhar na 

Delegacia da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra no Rio 

Grande do Sul, como voluntário. Lá chegando me deram cargo de Coordenador 

de Cursos. Passei por outras funções e desde 2009 estou no cargo de Delegado da 

ADESG/RS. 

 

A Escola Superior de Guerra – ESG, fundada em 1949, hoje subordinada 

ao Ministério da Defesa, é um instituto de altos estudos, com sede no Rio de Ja-

neiro e Campus avançado em Brasília destinado a preparar civis e militares para 

funções de direção e planejamento superior, com ênfase na trilogia DESENVOL-

VIMENTO, DEFESA NACIONAL e SEGURANÇA. 

A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – ADESG é 

uma instituição civil sem fins lucrativos, fundada em 1951, que tem como finali-

dade a difusão da metodologia de trabalho da ESG, principalmente o Método de 

Planejamento Estratégico e estudos conjunturais, tendo como atividade básica os 

chamados CEPEs – Cursos de Estudos de Política e Estratégia. 

A ADESG/RS (www.adesgrs.org.br) criada em 1963, tem representações 

no interior do Rio Grande do Sul, sendo as mais ativas as de Caxias do Sul e de 

Vacaria. No Rio Grande do Sul, somam-se mais de 7500 formados, em vários cur-

sos, dos quais 56 em Porto Alegre. “Conhecer o Brasil para melhor servi-lo” é o 

lema que tem norteado as atividades da ESG e das ADESG no país. 

Os brasileiros e os gaúchos terão que fazer as suas escolhas políticas em 

2022 a partir daquilo que é melhor para o futuro do país e para o Rio Grande do 

Sul. Temos que olhar para frente na busca do Bem-comum e do fortalecimento 

da democracia, palavra hoje usada fora do seu contexto, do seu valor e conteúdo. 

Temos que estar fortes e unidos! Vote com responsabilidade e com sabedoria! 

Finalmente, não podemos esquecer que ... 



INFOCONEXIS   

Ano 2 - Edição 05 – Janeiro / 2022  

Gestão Mario Gilberto da Silva Lescano  

              Porto Alegre, 01 de janeiro de 2022                               Jorge Luiz Camargo Rangel  

  

 

                  SEMPRE HAVERÁ UMA CAVALARIA!  
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CAMINHADA DA BANDEIRA 
 

                    

                         A CONEXIS, mais uma vez, esteve presente no dia 19 de novembro na 

CAMINHADA DA BANDEIRA, organizada pela LIGA DA DEFESA NACIONAL DO 

RS.  

                          

                         A LDN foi criada por Olavo Bilac em 1916.  Seu objetivo central, de 

acordo com os estatutos de 1916, ainda hoje em vigor, é “congregar os sentimentos pa-

trióticos dos brasileiros de todas as classes”, difundindo “a educação cívica, o amor à 

justiça e o culto do patriotismo”. 

 

VENHAM FAZER PARTE DA LDN/RS, demonstre seu amor à nossa PÁTRIA! 
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Aniversário e eleição dos Legendários do 3º R C G 

 

             Ocorreu domingo, 05 de dezembro, a eleição e posse da nova diretoria dos 

Legendários do 3º R C G. Foi eleito, como Presidente, o Legendário RICARDO Luis 

dos Santos e, como Vice, Claudio TIONE Scherer.  

            A Conexis se fez representar nas pessoas do Vice Coordenador Executivo 

Carlotto, do Coordenador de Comunicação Social Rangel e dos sócios efetivos: Ro-

cha, Irazu, Rodino, Air, Vicente, Lisarb, Chaves e Ramalho, além de quatro esposas 

que foram acompanhar. 
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ORDEM DO MÉRITO CÍVICO – LDN/RS 

          

           No dia 16 de dezembro, nas dependências do Grêmio Expedicioná-

rios Geraldo Santana, foi feita a entrega das Medalhas de Mérito Cívico. 

 

          A Medalha de Mérito Cívico foi criada no 49º ano de fundação da 

LIGA DA DEFESA NACIONAL, por ato do Diretório Nacional de 16 de 

dezembro de 1965, data comemorativa do 1º centenário de nascimento do 

poeta OLAVO Braz dos Guimarães BILAC, idealizador e um dos fundado-

res da Liga. Em 27 de Julho de 1999, por ato da Diretoria Nacional, apro-

vado pelo Conselho Consultivo, foi a Medalha hierarquizada em três graus: 

Oficial, Comendador e Grande Oficial, criando-se a ORDEM DO MÉRITO 

CÍVICO. 

 

          Ingressam na Ordem os cidadãos nacionais que se houverem distin-

guido na difusão dos nossos valores cívicos e patrióticos e/ou que tenham 

prestado apoio às atividades da Liga da Defesa Nacional na difusão desses 

valores. A admissão na Ordem far-se-á sempre no grau Oficial. Ingressam 

também na Ordem os Estandartes das Organizações que tenham prestado 

relevantes serviços à Pátria e/ou apoiado a Liga da Defesa Nacional nas ati-

vidades cívico-patrióticas. 

 

 

Os agraciados da CONEXIS de 2020 ao Grau de Oficial: 

 

 

- Mário Gilberto da Silva LESCANO 

 

- Jorge Luiz Camargo RANGEL 

 

O agraciado da CONEXIS de 2021 ao Grau de Oficial: 

 

- Jorge EVANDIR Goulart Guterres 
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AGENDA DA CONEXIS 2022 

(provisória) 

 

12 Março  

  - Almoço de confraternização - Clube Geraldo Santana 

02 Abril 

- Encontro de veteranos da 8º Brigada Inf Motorizada 

  - Local: Av. Zeferino Costa, 5000 – Pelotas/RS 

07 ou 10 Maio 

- Festa da Cavalaria – Parque Osorio 

28 Maio 

- Almoço de casais – Clube Geraldo Santana 

09 Julho  

- Encontro dos ex integrantes (sem local definido) 

21 Agosto 

- Aniversário do 8º Esquadrão (a regular) 

25 Agosto 

- Dia do Soldado (CMS - sem local definido) 

Data a definir 

- Corrida do Fogo Simbólico (LDN) 

01 Setembro 

- Acendimento da Pira da Pátria (LDN) 

02, 03 ou 04 Setembro  (08 hs)  

- Guarda da Pira da Pátria (LDN) 

07 Setembro (08 hs)   
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- Desfile da Independência  

12 Setembro 

- Aniversário da CONEXIS (Geraldo Santana) 

01 Outubro 

- Iniciar arrecadação de brinquedos para as crianças carentes 

19 Novembro 

- Caminhada da Bandeira 

Data a definir 

- Visita ao 12º R C Mec (Jaguarão) 

01 Dezembro 

- Arrecadar alimentos para algum asilo 

 

CAMPANHA DE NOVOS SÓCIOS 

PARA SE TORNAR UM SÓCIO EFETIVO DA CONEXIS, BASTA DEPOSITAR, MENSAL-

MENTE, A QUANTIA DE R$10,00 (DEZ REAIS). Depositar e mandar via whats (51) 99957-6039, 

uma cópia do depósito, a qual enviarei ao nosso tesoureiro Guedes. 

 

CEF 

CONEXIS 

AGENCIA: 1596 

OPERACAO: 003 

CONTA:  2169-4 

CNPJ 26.508.194/0001-24 

CHAVE Pix: 26508194000124 

 

Para ter direito a *CARTEIRA SOCIAL*, tem que ter pago pelo menos 06 meses (pode pagar 

adiantado).  As carteiras terão validade por dois anos.  Com a sua mensalidade em dia, terão 

desconto em todos os eventos que fizermos na *CONEXIS*, assim como nas viagens, que por 

ventura forem organizadas por nós. Já temos, também,  alguns locais conveniados. 
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Pequenas histórias do tempo de recruta 

 

 

A garrafa 

 

          Primeira marcha motorizada, todos embarcados, destino praia de Cidreira. O nosso cami-

nhão era fechado com o toldo, não se enxergava nada a frente, tão pouco dos lados, somente 

tínhamos visão da traseira. Nosso caminhão era o último do comboio. 

          Nos acompanhava o Cb Moresco (não confundir com o Sgt Moresco), os dois já falecidos. 

O Cb Moresco levava uma garrafa de cachaça, antes de chegar na praia a garrafa estava seca 

(risos). Como se desfazer da mesma? Não teve dúvida jogou no acostamento, caminhão an-

dando, só que vinham várias pessoas andando e a garrafa caiu bem pertinho deles, espalhando 

vidro para todos os lados.  

          O Cb Moresco se apavorou, pois viu que poderia ter machucado alguém. Ali mesmo jurou: 

- "Não bebo mais".  

          No outro dia, depois do susto passado, estava ele, lá no bolo fofo, tomando o traguinho 

dele. 

 

 

Agua salgada 

          Na mesma viagem, quando chegamos a praia, de repente notamos um colega se afas-

tando da turma, indo em direção ao mar. Ficamos todos olhando para ver o que ele iria fazer. 

Para nosso espanto, ele se abaixou e tomou um baita gole de água salgada. Perguntamos o por 

que haver tomado a água. Resposta: - "Eu não acreditava que existisse água salgada". Sauda-

des do nosso irmão Reis, que Deus o tenha. 
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SUDOKU 

O Sudoku é um jogo de lógica simples que pode ajudar a melhorar a sua habilidade 

mental. 

Resolva e envie a resposta para o email: nelioostjen@hotmail.com. Será sorteado um 

boné da CONEXIS entre os acertadores, patrocinado pelo Capitão Nélio 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nelioostjen@hotmail.com
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MINI ENCONTRO DA TURMA DE 1980 

12/12/2021 
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MINI ENCONTRO DA TURMA DE 1983 

28/12/2021
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"QUANDO DEUS CRIOU O CHEFE DE ESCOTEIRO 

Texto enviado pelo confrade Mário Lisarb de Souza Bastolla 

 

Deus estava no sexto dia de horas extraordinárias, quando aparece 

um Anjo e lhe diz: 

- Estás levando muito tempo nessa criação Senhor! O que tem de tão 

especial esse homem? 

Deus respondeu: 

- Um Chefe de Escoteiro, ele terá que providenciar local para acampamento, transporte, 

preparar as crianças e os jovens para as atividades, realizar caminhadas nas matas, 

pular cercas, entrar em rios e lagoas para ver se tem algum perigo. Tem que estar sem-

pre em boa forma física, para poder acompanhar o ritmo dos escoteiros. Tem que fazer 

tudo isso seguindo as normas de segurança. E no acampamento a noite terá que contas 

história mesmo estando cansado. Também tem que possuir quatro braços, para poder 

ajudar a armar as barracas, fazer o fogo, levantar a tampa da panela para verificar se a 

comida está pronta e ainda passar a mão na cabeça do escoteiro que estiver desani-

mado como forma de incentivo. 

 

O anjo olha para Deus e diz: 

- Quatro braços? Impossível! 

Deus responde: 

- Não são os quatro braços que me dão problemas e sim três pares de olhos que ne-

cessita. 

- Isto também lhe pede neste modelo? – pergunta o Anjo. 

- Sim, necessita de um par com raios-X, para saber se o local tem algum perigo; Neces-

sita de um par ao lado da cabeça para que possa cuidar dos escoteiros e outro para 

conseguir olhar se alguém pode se ferir durante uma atividade. 

Neste momento, o Anjo diz: 

- Descansa e poderás trabalhar amanhã. 

- Não posso – responde Deus – Eu fiz um Chefe de Escoteiro que é capaz de ensinar 

um jovem o caminho do sucesso, e depois do jovem alcançar o sucesso pessoal quando 

for adulto nunca mais irá aparecer no grupo. Ele se esquecerá do chefe, mas mesmo 

assim o chefe ficará feliz em saber que o jovem está no caminho certo e hoje é um pai 
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ou mãe de família para nação. E, ao mesmo tempo, manter uma família de cinco pes-

soas com seu pequeno salário do seu trabalho fora do escotismo. Ele estará sempre 

pronto para colocar dinheiro do seu salário para realizar atividades com os jovens por 

ser um voluntário. 

Espantado, o Anjo pergunta a Deus: - Mas Senhor, não é muita coisa para colocar em 

um só modelo? 

Deus rapidamente responde: - Não. Não irei só acrescentar coisas, mas também irei 

tirar. Irei tirar seu orgulho, pois infelizmente para ser reconhecido e homenageado ele 

terá que estar morto. Ele também não irá precisar de compaixão: pois ao sair do velório 

de outro chefe, ele terá que voltar para sua missão e preparar a próxima reunião nor-

malmente. 

- Então ele será uma pessoa fria e cruel? – pergunta o Anjo. 

- Claro que não – responde Deus. Mesmo sendo um Chefe ele é para os jovens um 

irmão mais velho, ele não comanda mas guiará pelo seu exemplo pessoal. Brincará 

através dos jogos ao ar livre. Simplesmente esquecerá os problemas quando estiver em 

atividades com os jovens será como um profissional do riso tem que esquecer os pro-

blemas e focar na sua missão que é ensinar a promessa e lei escoteira visando alcançar 

a cidadania, o companheirismo e o gosto pela natureza. 

O anjo olha para o modelo e pergunta: - Além de tudo isso, ele poderá pensar? 

- Claro que sim! – Responde Deus. Poderá no mesmo dia da instrução para crianças, 

adolescentes, adultos e explicar sobre a importância do escotismo para formação dos 

jovens e adultos. 

Por fim, o Anjo olha o modelo, lhe passa os dedos pelas pálpebras, e fala para Deus: - 

Tem uma cicatriz, e sai água. Eu disse que estavas pondo muito nesse modelo! 

- Não é água, são lágrimas… Responde Deus. 

- E por que lágrimas? – Perguntou o Anjo. 

Deus responde: - Por todas as emoções que carrega dentro de si… Por um jovem que 

não conseguiu seguir o caminho certo da cidadania e entrou no caminho das drogas e 

da violência… Pelo apoio que muitas vezes não conseguiu das autoridades para realizar 

atividades para os jovens! 

- És um gênio! – responde-lhe o Anjo. 

- Deus o olha, todo sério, e diz: - Não fui eu quem lhe pus lágrimas… Ele chora porque 

é simplesmente um humano! 
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Aos nossos leitores informo que, para acompanhar os 

aniversariantes do mês, basta entrar no site: 

www.12rcmec.net 

 


