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Apresentação 
Hoje, é o úítimo dia do EXAR — Exercício da 

Apresentação da Reserva. É obrigatório a apresen-
tação do pessoal da Reserva do Exército — de pri-
meira e segunda categoria — das classes de 1948 
a 52. Amanhã, às 8 horas, na sede da 5.a Circuns-
crição de Serviço Militar, será desenvolvida progra-
mação em homenagem ao Reservista. 

"Precisamos atingir o índice de 100%, no 
Exercício da Apresentação da Reserva", disse o co-
ronel Décio Luiz Fleury Charmiüot.. comandante da 
5.a CSM ; acrescentando que "Ribeirão Preto des-
taca-se e mtodos os setores e deve destacar-se 
também neste do EXAR". Em menos de um minu-
to, o reservista faz sua apresentação na sede da 
Guarnição Militar. Todo jovem que serviu o Tiro de 
Guerra 39, de Ribeirão Preto, ou que serviu em 
Quartel do Exército, também deverá apresentar-se. 
0 não comparecimento implica em medida punitiva, 
ficando o faltoso impedido de participar de várias 
atividades, previstas em lei. 

DIA DO RESERVISTA 

Amanhã, 16 de dezembro, será desenvolvida a 
proflrnm.içíio em homenagem ao Reservista, defron-

te • i -indo da í>11 GSM, com Haateaménío da Bandei-
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reserva termina hoje 
te da 5.a CSM, coronel Fleury Charmiüot, retirada 
da Bandeira e encerramento. 

A solenidade contará com a participação de 
oficiais, praças e funcionários civis da Circunscri-
ção de Serviço Militar, sargento do Tiro de Guerra. 
39, representação do 3.° Batalhão da Poiícia Mili-

tar. Banda do 3.° BPM e autoridades convidadas. 
Na programação, do Dia do Reservista, foi in-

cluída a solenidade de inauguração de duas vias pú-
blicas, com os nomes de Celso Melo Rezende , e 
Augusto Soares dos Santos, que foram chefes da 
5 a CSM, em Ribeirão Preto. 


