Jornal do Brás

Jorge recebe louvor do Oscar Brilhante
14-Jan-2020

Belenzinho
Brás

Durante
o tradicional Jantar Anual da AOMESP, dia 19 de dezembro, o Jornal do Brás
outorgou o Oscar Brilhante Jornal do Brás 30 Anos ao presidente da entidade,
Coronel Jorge Gonçalves, o carismático mineiro lá de Santa Rita do Sapucaí.
No ato da homenagem, o diretor do Jornal do Brás,
Milton George, enfatizou sua honra de ter vindo da mesma Caserna e que o louvor
naquele momento, tinha dupla cerimônia: Gratidão do Jornal do Brás à AOMESP
pela parceria e a refulgente consagração da reeleição Jorge Gonçalves
presidente para o próximo quadriênio.
Confraternização
da Vitória
Famílias unidas, vindas de todos os cantos de São
Paulo e das 9 Regionais Interioranas, entre outras coligações a exemplo da
famosa e atraente Colônia de Férias, a festa ali foi uma autêntica Vitória dos
associados e pensionistas, fiéis Escudeiros e Amigos admiradores da Gestão
Jorge Gonçalves e insignes Diretores da AOMESP.
Harmonia
Festiva
Entre os Vivas ao líder Jorge Gonçalves, a alegria
faiscava ali viva demonstração de verdadeiros irmãos de novas e antigas
jornadas, exultando o ensejo do ano novo especial para a consagrada Sociedade
Aomespiana.
Feliz Ano Novo, Feliz Nova Gestão, em prol
dos associados e familiares.

Querido Mário Mendes de longa Amizade, e a amada
esposa Lucília, sempre ao nosso lado

Tenente Silvio Martin, D. Rosa esposa do Coronel
Nakada, o Coronel Nogueira e esposa Vanessa

Aqui é a mesa da maravilhosa Colônia de Férias da
AOMESP, com a presença também do próprio administrador Messias

Vice-presidente Marco Aurélio, esposa Hellen e filha
Maria Luiza
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Jornal do Brás

Elza é amiga do Chá deste os tempos do Clube
Independência

Lurdinha é nossa amiga do Estacionamento Trasmontano
[
Mãe e filha, Vera Lúcia e Marilene, curtiram a festa
da AOMESP

Conselho Fiscal da AOMESP

Coronel Antonio Vicente e esposa

Rosinha Xique-Xique, é lá de Sumé na Paraíba, agora
morando em Surubim no Pernambuco

Norma Maciel e a filha, entre amigos

Isaac, esposa Rosa e os bons amigos

Cantor João Albertavicius e esposa Alina

Famílias curtiram legal a Confraternização

Adélia é essa simpática menina do Conselho Fiscal, que
está adorando as nossas Tardes de Chá
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