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SEDE CENTRAL
Praça Marechal Âncora, nº 15
CEP: 20021-200 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2210-3212

SEDE BARRA 
Rua Rachel de Queiroz, s/nº
CEP: 22793-100 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3325-2681 - 3325-5988

Expediente

Sede Central

PRESIDÊNCIA
Presidente: Maj Brig Ar Marco Antonio Carballo Perez
1º Vice-Presidente: Cel Av Paulo Roberto Miranda Machado
2º Vice-Presidente: Brig Ar Paulo Roberto de Oliveira Pereira

SUPERINTENDÊNCIAS:
Sede Central: Cel Av Pedro Bittencourt de Almeida
Sede Barra: Brig Ar Paulo Roberto de Oliveira Pereira

DIRETORES DE DEPARTAMENTOS (SEDE CENTRAL):
Cultural: Cel Av Araken Hipolito da Costa
Social, TI e Administração do Hotel: Cel Av Ajauri Barros de Melo
Secretaria Geral: Cel Av Théo Salgado Falcão
Departamento Administrativo: Cel Av Théo Salgado Falcão
Beneficente: Cap Adm Ivan Alves Moreira
Jurídico: Dr. Francisco Rodrigues da Fonseca
 
DIRETORES DE DEPARTAMENTOS (SEDE BARRA):
Desportivo: Brig Ar Paulo Roberto de Oliveira Pereira
Aerodesportivo e Técnico: Cel Av Romeu Camargo Brasileiro

ASSESSORES ESPECIAIS (SEDE CENTRAL):
Departamento Financeiro e Patrimonial: Cel Int Genibaldo Bezerra de Oliveira 

ASSESSORES (SEDE BARRA):
Social: Brig Ar Carlos José Rodrigues de Alencastro 
Financeiro: Cel Int Carlos Eduardo Costa Mattos
Administração e Pessoal: Cel Av Luiz dos Reis Domingues
Infraestrutura: Ten Cel Av Alfredo José Crivelli Neto
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PRESIDÊNCIA
presidente@caer.org.br

Maj Brig Ar R1 Marco Antonio Carballo Perez
      Presidente do CAer

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezados sócios, civis e militares, do CAer:
Concluímos o asfaltamento da entrada da nossa Sede 

da Barra. Muito em breve, estaremos com o funcionamento 
pleno da nova portaria e o controle de acesso com as cancelas 
automatizadas. Convocamos os sócios, que ainda não o fizeram, a 
cadastrarem suas impressões digitais na administração da Barra, 
para facilitar o ingresso. Com isso, teremos um real controle de 
acesso à sede, coisa que, efetivamente, nunca aconteceu, o que 
beneficiará a segurança de nossas famílias. 

As atividades sociais continuam acontecendo na Barra, 
com bastante sucesso e grande frequência, mas, infelizmente, 
com a maioria de não sócios. Esta não é a nossa prioridade. O 
lema escolhido para a nossa gestão continua sendo: “O Clube para 
o sócio”. Gostaríamos de trabalhar para os sócios, apesar de a 
presença de não sócios nas nossas festas nos ajudar a “fechar as 
contas”, já que eles pagam mais pelos convites. A Sede Central 
vai iniciar, também, algumas programações coordenadas pela 
Diretoria Social, com o intuito de movimentar mais a nossa bela 
sede à beira-mar.

Em fevereiro, pela primeira vez nos últimos meses, tivemos 
um acréscimo no número de associados, em relação ao mês 
anterior, o que denota que nossas estratégias para o aumento do 
quadro social começam a surtir algum efeito.

Reiteramos o pedido para que os associados que possuam 
sugestões para novos convênios com o Clube, indiquem a 
atividade ou Instituição desejada, através dos emails da secretaria, 
ou da presidência, para que possamos contatá-la.

Bom carnaval e uma boa leitura a todos!
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SECRETARIA
Tel.: (21) 2210-3212 Ramal 236 - secretaria@caer.org.br

NOVO ADMINISTRATIVO NO SEU CAER

Bem sabemos que o Setor Administrativo de qualquer 
empresa é muito mais que a folha de pagamento; plano de cargos 
e salários; controle dos colaboradores; plano de férias; preparação 
de diversos tipos de vales (refeição, alimentação, transporte); 
lançamentos de tributos, descontos e bonificações; obrigações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas; seleção, orientação e 
reciclagem de pessoal; motivação, bem estar e desenvolvimento 
funcional; contratações e demissões; saúde e segurança no 
ambiente de trabalho... Ufa! E muitas outras coisas mais...

O setor administrativo, portanto, só consegue vencer o jogo nas 
organizações, desde os cargos em início de carreira até a diretoria, se 
for um setor cheio de energia e que se utilize de linguagem simples.

É o mesmo que conseguir, com antecedência, a estratégia de 
jogo das equipes que disputam a final de um grande campeonato.

Procurando utilizar-se de análises simples e, ao mesmo 
tempo, abrangentes, o administrativo deve buscar sentir-se sempre 
especial, tentando, a todo custo, encher de energia e paixão todos 
os ambientes de trabalho da sua empresa.

Sensível a todo esse hercúleo trabalho, vários desafios 
e possíveis erros inerentes aos setores administrativos das 
empresas, o Governo Federal, por intermédio do Ministério 
do Trabalho, da Caixa Econômica Federal, Secretaria de 
Previdência, INSS e Receita Federal, está desenvolvendo 
um projeto conjunto, já em prática, instituído pelo decreto nº 
8.373, de 11 de dezembro de 2014, o tão assustador eSocial 
Empresas, que tem por objetivo desenvolver um sistema de 
coleta de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 
armazenando-as em um “Ambiente Nacional Virtual”, a fim de 
possibilitar aos órgãos participantes do projeto, na medida da 
pertinência temática de cada um, a utilização de tais informações.

“O eSocial Empresas é, por conseguinte, um novo sistema 
de registro para facilitar a administração de informações relativas 
aos trabalhadores. De forma padronizada e simplificada, o novo 
eSocial empresarial vai reduzir custos e tempo da área contábil 
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das empresas na hora de executar 15 obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas.

Todas as informações coletadas pelas empresas vão 
compor um banco de dados único, administrado pelo Governo 
Federal, que abrangerá mais de 40 milhões de trabalhadores e 
contará com a participação de mais de 8 milhões de empresas, 
além de 80 mil escritórios de contabilidade.

Na prática, as empresas terão que enviar periodicamente, 
em meio digital, as informações para a plataforma do eSocial. 
Todos esses dados, na verdade, já são registrados, atualmente, em 
algum meio, como papel (passível a muitos erros e sonegações) 
e outras plataformas online. No entanto, com a entrada em 
operação do novo sistema, o caminho será único. Todos esses 
dados, obrigatoriamente, serão enviados ao Governo Federal, 
exclusivamente, por meio do eSocial Empresas.

De acordo com a Resolução do Comitê Diretivo do eSocial 
nº 02/2016 publicada no dia 31/08/2016, no Diário Oficial da 
União, a implantação do sistema está sendo realizada em várias 
etapas: a partir de 1º de janeiro de 2018 a meados de 2020, 
quando a obrigatoriedade será estendida a todos os empregadores 
(desde que possua um único empregado) e contribuintes, 
independentemente do valor de faturamento anual.

Por meio desse canal, os empregadores passarão a 
comunicar ao Governo, de forma unificada, 15 obrigações:

•	GFIP  -  Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações 
à Previdência Social;

•	CAGED -  Cadastro Geral  de Empregados e 
Desempregados para controlar as admissões e demissões de 
empregados sob o regime da CLT;

•	RAIS - Relação Anual de Informações Sociais;
•	LRE -  Livro de Registro de Empregados;
•	CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho;
•	CD -  Comunicação de Dispensa;
•	CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
•	PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário;
•	DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte;
•	DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários                                 
•	Federais;
•	QHT – Quadro de Horário de Trabalho;



6

•	MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais;
•	Folha de pagamento;
•	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS; e
•	GPS – Guia da Previdência Social.

Essa plataforma, portanto, garantirá também maior 
segurança jurídica, com um ambiente de negócio que beneficia 
a todos, principalmente àquelas empresas que trabalham em 
conformidade com a legislação.”

É com uma grande mentalidade otimista que esta sua nova 
Diretoria está enfrentando as vicissitudes do dia a dia do Setor 
Administrativo do nosso querido CAER. Jamais se refugiando 
em desculpas e fazendo com que tudo seja sempre possível 
para as mais diversas demandas da presidência e seus sócios. 
Procurando sempre oferecer ideias profundas e criativas, com 
soluções concretas para qualquer problema.

Sempre em busca de transformar o “Meu Deus essa não!” 
em “Tudo bem, a gente sai dessa.”, na gestão de crises. 

Como já dizia o grande mestre da administração 
contemporânea Jack Welch...



7

REUNIÃO DO GRUPO DE ESTUDOS 
NO CAER

Às terças-feiras, na parte da manhã, o Grupo de Estudos 
do Pensamento Brasileiro tem se encontrado e discutido os 
assuntos ligados ao X Curso do Pensamento Brasileiro que 
terá início em agosto.

O Grupo é dirigido pelo Diretor do Departamento Cultural 
do Clube de Aeronáutica, Cel Av Araken e composto pelo Cel 
Art Ex Frederico José Bérgamo de Andrade, Cel Ex Marco 
Esteves Balbi, o estatístico Alcides Carneiro, o administrador 
Antonio Paulo C. Seabra da Veiga, o produtor cultural  
Fernando Bicudo e o engenheiro Vicinius Santiago Lamas.

Este Grupo será responsável por estudar e debater 
temas referentes à cultura brasileira.

DEPARTAMENTO CULTURAL
Telefone: (21) 2220-3691  |  cultural@caer.org.br
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HOTEL FAZENDA ROCHEDO Conservatória - RJ
Reservas Tels.: 2268-2510/2288-3897/2575-9189

www.hotelrochedo.com.br
Desconto de 10%  

POUSADA ARCÁDIA - Itaipava - RJ
Reservas tels.: (24) 2222-6020 / 2220-4850 

reservas@pousadaarcadia .com.br 
Desconto Alta Temporada 5% Baixa 10%

CASA ENCANTADA HOTEL & SUÍTES PENEDO - RJ
Reservas tels.: (24) 3351-1306 / 3351-1072 / 3351-2258. 

www.hotelcasaencantada.com.br
Desconto de 5%

Para que o desconto seja concedido é necessária  
a apresentação da Carteira Social do 

Clube de Aeronáutica.

YONA TURISMO CULTURAL
Av. Almirante Barroso nº 6 s/1505 Centro.

  Tels.: (21) 2524-5624  / 3827-3227 / WhatsApp (21) 99927-3227
www.yonaturismo.com.br 

yonaturismo@yonaturismo.com.br 
Desconto de 10%  

CONVÊNIOS

COLONNA PARK HOTEL - Búzios - RJ
 Tels.: (22) 2623-2245

www.colonnahoteis.com.br
Desconto de 15%

ÓTICA LANNA 
Barra - Tel.: (21) 2431-1550 

Madureira - Tel.: (21) 2450-2501
Campo dos Afonsos - Tel.: (21) 3289-6832

www.oticaslanna.com.br
Desconto de 30% com parcelamento em até 10 vezes.
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DESCONTOS APLICADOS SOBRE TABELA PADRÃO.

LABORATÓRIO LABS + MEDICINA DIAGNÓSTICA
Rio de Janeiro - RJ. em vários bairros - Telefone (21) 2538-3600

www.labsamais.com.br
Desconto de 15%

OFTALMOCLÍNICA Drª LANNA 
Madureira - Tel.: (21) 2489-7447  - Barra - Tel.: (21) 2431-3772

Central de atendimento Tel: 4063-8114 - WhatsApp 99869-4477
www.clinicalanna.com.br

Desconto de 30%

PSICÓLOGA CLÍNICA - Elizabeth Vaz Leal da Costa
Av. Ataulfo de Paiva , 125/408 - Leblon.

Av. das Américas, 7935 Bl 1 s/405 
Telefones  (21) 2431-0379 / 2438-5020 / 99762-6671

Desconto de 20%

PSICANALISTA - Adylson Albuquerque Ennes 
R. Santa Clara, 212/304 - Copacabana. 

Tel.: (21) 2255-5144 / 98827-5144
adylsonennes@gmail.com

Desconto de 30%

FREITAS ADVOCACIA MILITAR E CIVIL
Rua Senador Dantas, 117 s/903 - Centro

TEL:. (21) 2220-2913 - 99284-5059 - 98447-2915 - 98348-3363
WhatsApp 99647-2950

www.freitascivilemilitar.adv.br
Desconto Especial para associados, militares e dependentes.

ÓTICA RAIO DE LUZ 
Shopping 45 - loja 108 (fundos), Praça Saens Peña. 

Tels.: (21) 3872-8137 / 2204-0091
Desconto de 30% à vista e 20% parcelado.
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DEPARTAMENTO SOCIAL
Telefone: (21) 2524-1164 ou 2210-3212 ramal 242  |  social@caer.org.br

REUNIÕES DE TURMAS EM MARÇO NA 
SEDE CENTRAL

15   TURMA CONTACTO
20   EPCAR 1949 / ASPIRANTES DE 1954
28   SAST DE 1945
29   EPCAR DE 1963 / ASPIRANTES DE 1969

SOLICITAMOS AOS RESPONSÁVEIS PELAS REUNIÕES 
E PELOS ALMOÇOS DE TURMAS QUE ENTREM EM 
CONTATO PARA ATUALIZAR O CALENDÁRIO DE 2019  
PELO TELEFONE  2524-1164

Brigadeiro do Ar Nero Moura - Sala de Sócios - 12 horas 

Salão Deck de Vidro - 12 horas

Salão Deck de Vidro - 18 horas
01   EPCAR 1952 / ASPIRANTES DE 1957

08   EPCAR 1952 / ASPIRANTES DE 1957

13   TURMA 1975

15   EPCAR 1952 / ASPIRANTES DE 1957

19   EPCAR 1957 / ASPIRANTES DE 1962

22   EPCAR 1952 / ASPIRANTES DE 1957

29   EPCAR 1952 / ASPIRANTES DE 1957

07    EPCAR 1972 / ASPIRANTES 1978
12    EPCAR DE 1957 / ASPIRANTES DE 1962
13    EPCAR DE 1954 / ASPIRANTES DE 1959
13    AAPV
13    OFICIAIS DO SISTEMA DE SAÚDE DA FAB
13    ASPIRANTES 1950
14    TURMA DOS ESPECIALISTAS
14    TURMA MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS / ESG 1981
22    EPCAR 1952 / ASPIRANTES 1957
27    EPCAR 1958 / CADETES 1961 / ASPIRANTES 1963
27    EPCAR 1960
30    EPCAR 1968 /  ASPIRANTES DE 1974

Brigadeiro do Ar Henrique Fleiuss - Salão Térreo - 12 horas
26  EPCAR 1961 / AFONSOS 1964 / ASPIRANTES 1966
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Salão Preços

      (Período de 5h) Capacidade Sócio Não Sócio

Marechal 
Ivo Borges

500 pessoas R$ 3.000,00 R$ 9.800,00

Marechal 
Ignácio Loyola Daher 200 pessoas R$ 1.600,00 R$ 4.200,00

Marechal 
Henrique Fleiuss 

100 pessoas R$   800,00 R$ 2.500,00

Deck  de Vidro
Não é permitida música com pista de 

dança e a retirada do mobiliário 
90 pessoas R$   700,00 R$ 2.000,00

Marechal 
Márcio de Souza e Mello 60 pessoas R$ 400,00 R$ 1.200,00

Sala Brigadeiro do Ar Nero 
Moura 30 pessoas R$ 200,00 R$ 600,00

OBS.: O aluguel para Pessoa Jurídica terá um acréscimo de 
10% sobre o preço de não Sócio. 

Equipe de apoio (1 supervisor, 1 eletricista, 1 porteiro, 2 
manobristas e 2 serventes para os banheiros, com material de apoio); 
estacionamento com 75 vagas (exceto evento diurno).                        

Informações: Eliane
(21) 2210-3212 Ramal 242 ou (21) 2524-1164

ALUGUEL DE SALÃO DA SEDE CENTRAL
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HOTEL DEMOISELLE
Telefone: (21) 2533-1483 - hotel@caer.org.br

TARIFAS PROMOCIONAIS PARA O MÊS DE MARÇO
Café da manhã, estacionamento, wifi e piscina estão inclusos na diária.
Hospedagem máxima 30 dias - Criança de até 5 anos acompanhadas 
dos pais não pagam ( uma criança por apartamento ) 

PROMOÇÃO PARA SÓCIOS
Apartamento Individual R$ 84,00

Apartamento Duplo ou Casal R$ 116,00

Apartamento Triplo R$ 148,00

Suíte R$ 180,00

Suíte c/ cama extra R$ 210,00

NÃO SÓCIOS

Apartamento Individual R$ 150,00

Apartamento Duplo ou Casal R$ 214,00

Apartamento Triplo R$ 278,00

Suíte R$ 350,00

Suíte c/ cama extra R$ 400,00

CONVÊNIOS

Apartamento Individual R$ 140,00

Apartamento Duplo ou Casal R$ 180,00

Apartamento Triplo R$ 230,00

Suíte R$ 320,00

Suíte c/ cama extra R$ 350,00

Apartamento Individual R$ 105,00

*Day use para tripulantes em atividade

TRIPULANTES*
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SEDE BARRA 
Tel.: (21) 3325-2681 - sede.barra@caer.org.br

NÃO HÁ EXPEDIENTE EXTERNO ÀS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS

BASQUETE E FUTSAL NA SEDE BARRA
 

O Centro Esportivo Marconi – 
CEM oferece, a partir de agora, as 
modalidades de basquete e futsal, às 
terças e quintas-feiras, das 14 h às 18 h 
na sede Barra do Clube de Aeronáutica.

Contemplando diferentes faixas 
etárias, possui estrutura própria e 

propicia aos alunos a oportunidade de praticar atividades 
esportivas com maior intensidade e diversificação, sempre 
sob o monitoramento de uma equipe pedagógica formada por 
profissionais habilitados e capacitados.

O objetivo principal do Centro é estimular a interação no 
ambiente esportivo e ampliar o convívio saudável, oferecendo 
oportunidades para os alunos, além de ampliarem seu preparo 
físico, tornarem-se capazes de cooperar não só no meio 
esportivo, mas também no social.

Venha e traga seus filhos para fazer uma aula experimental 
no ginásio de esportes do CAer – sede Barra, inclusive com hora 
marcada. Informações pelos telefones (21) 968900520 ou 974163284.
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W2G SPORTS NO CLUBE DE AERONÁUTICA

Empresa a tuante  na 
preparação de atletas de alta 
performance e para quem 
procura promoção de saúde, 
boa forma e melhora do 
condicionamento físico.

A W2G atua dentro de 
um segmento bem específico 
e diferenciado do mercado 
esportivo: a preparação física 
com base em treinamentos 
voltados ao futebol.

B u s c a  a t e n d e r  n ã o 
somente  a t le tas  de  a l ta 
performance, mas também 
aqueles “de fim de semana”, 
equipes de futebol, academias 
de intercâmbio esport ivo, 
pessoas com sobrepeso, 
obesidade, vícios posturais, 
em recuperação de cirurgias, 
lesões, etc.

Os principais produtos são os treinamentos de fundamentos 
do futebol, desenvolvimento e aprimoramento de qualidades físicas 
(força, resistência, velocidade, potência, agilidade, equilíbrio, 
exercícios que visam a prevenção de lesões, nutrição, psicologia, 
fisiologia, medicina do exercício, etc.

Informações pelo site http://w2gs.com.br ou por meio do 
telefone (21) 991374504.
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 “HAPPY HOUR” – RODA DE SAMBA

 Sucesso total no “Happy Hour” abrilhantado por Preto do 
Banjo e o Grupo Meu Nome é Samba, no último dia 23 de fevereiro 
na sede Barra.

Os associados, os não sócios e seus familiares não ficaram 
parados na roda de samba que deu início às festividades do 
Carnaval 2019.

CARNAVAL INFANTIL – CONVITE

A sede Barra realizará, no dia 03 de março, domingo, a partir 
das 15 h, o Carnaval Infantil de 2019.

Com ingressos gratuitos e animação da “Bandinha dos 
Selvagens”, as músicas serão atuais e também marchinhas antigas.

O Restaurante Barra Deck servirá petiscos e bebidas com 
comandas individuais. Também serão vendidos no local pequenos 
apetrechos para as brincadeiras, como confetes, serpentinas, 
máscaras, etc.

Aproveite esta bela oportunidade de se divertir com toda a 
família e com os seus amigos.
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INTERTURMAS
No dia 13 de fevereiro, como acontecem em todas as 

segundas quartas-feiras do mês, diversos companheiros reuniram-
se na sede Barra para relembrar bons tempos e colocar a conversa 
em dia.

O próximo almoço interturmas do Corpo de Oficiais da Força 
Aérea será realizado no dia 13 de março de 2019, a partir das 
12h na Sede Barra da Tijuca do Clube de Aeronáutica. 

Convide outros amigos que ainda não compareceram ao evento 
para reverem antigos e para conhecerem novos companheiros, 
reforçando os laços de sadia convivência no âmbito da nossa 
Força Aérea.

NOITE DE “FLASH BACK”– CONVITE
Acompanhados pela Banda “OS SELVAGENS”, no dia 27 

de abril próximo, sábado, das oito horas à meia-noite, os sócios 
e não sócios poderão dançar, cantar, se divertir e confraternizar 
em um ambiente familiar.

Reserve sua mesa com antecedência na secretaria por meio 
dos telefones 3325-2681 e 98849-8955 (WhatsApp) ou por meio 
do e-mail: social.barra@caer.org.br


