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PRESIDÊNCIA
presidente@caer.org.br

Maj Brig Ar Marco Antonio Carballo Perez
Presidente do CAer

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Prezados sócios, civis e militares, do CAer:

A fim de facilitar o processo de ingresso de novos 
sócios ao Clube, inserimos um link no nosso site 
www.caer.org.br chamado “Proposta de Admissão”, 
onde o candidato clica e abre a ficha, que deverá ser 
impressa, preenchida, assinada, escaneada e enviada 
por e-mail para secretaria@caer.org.br, juntamente 
com as fotos e documentos digitalizados. Não há a 
necessidade de se dirigir ao Clube. Neste e-mail, o 
candidato deverá informar à secretaria em qual das 
sedes (Central ou Barra) ele deseja pegar as suas 
carteiras.

Ressaltamos mais uma ação da Diretoria Social 
da Barra, a festa de 27 de abril, sábado, com a já 
conhecida Banda Os Selvagens. Venham se divertir 
em um ambiente alegre, familiar e seguro. Façam suas 
reservas com antecedência.

No dia 8 de março, tivemos um longo e profícuo 
despacho com o Comandante da Aeronáutica, Ten 
Brig Ar Bermudez, um grande incentivador do nosso 
Clube, que nos renderá alguns bons frutos. 

Tenhamos todos um ótimo mês de abril!
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PRESIDÊNCIA 
presidente@caer.org.br

PALESTRA DO CAER NA UNIFA
No dia 8 de março último, o Presidente do CAer proferiu 

palestra, de 50 minutos, no auditório da UNIFA para uma plateia 
de 233 Oficiais-Alunos do CAEM (Curso de Altos Estudos 
Militares), do CCEM-A (Curso de Comando e Estado-Maior para 
os Quadros da AFA) e do CAP (Curso de Aperfeiçoamento), dos 
postos de Coronel a Capitão. A apresentação versou sobre o 
histórico, a organização, a infraestrutura e as potencialidades do 
Clube de Aeronáutica, como Entidade de Classe dos Oficiais da 
Aeronáutica e Instituição de entretenimento e lazer para os sócios.

O evento, que teve como intuito divulgar o nosso Clube e 
trazer mais sócios para o Quadro Social, repercutiu muito bem 
na plateia, gerando várias perguntas na fase de debates. Dos 
233 ouvintes, apenas quatorze eram sócios. Na entrada do 
auditório havia duas funcionárias nossas com propostas de 
sócio, exemplares da Revista Aeronáutica e os novos folders 
de propaganda do Clube, para distribuição aos presentes. Para 
a nossa felicidade, a medida já surtiu alguns efeitos positivos.
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NOVO ADMINISTRATIVO  
NO SEU CLUBE

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 

SECRETARIA
Tel.: (21) 2210-3212 - ramal 236 - secretaria@caer.org.br
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aos trabalhadores. De forma padronizada e simplificada, o novo 
eSocial empresarial vai reduzir custos e tempo da área contábil 
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;
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•	 DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários    
 Federais;

•	 QHT – Quadro de Horário de Trabalho;
•	 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 diz ia o grande mestre da administração 
contemporânea Jack Welch...
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Para que o desconto seja concedido é 
necessária a apresentação da Carteira Social 

do Clube de Aeronáutica.

HOTEL FAZENDA ROCHEDO - Conservatória - RJ
Reservas tels.: (24) 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%

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%

COLONNA PARK HOTEL - Búzios - RJ
 Tel.: (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

CONVÊNIOS
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CONVÊNIOS

DESCONTOS APLICADOS SOBRE TABELA PADRÃO

LABORATÓRIO LABS + MEDICINA DIAGNÓSTICA
Rio de Janeiro - RJ (em vários bairros) - tel.: (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 
Tels.:  (21) 2431-0379 / 2438-5020 / 99762-6671

Desconto de 20%

PSICANALISTA - Adylson Albuquerque Ennes 
Rua 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

Tels.: (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
Tel.: (21) 2524-1164 ou 2210-3212 - ramal 242  |  social@caer.org.br

SOLICITAMOS AOS RESPONSÁVEIS PELAS REUNIÕES 
E PELOS ALMOÇOS DE TURMAS QUE ENTREM EM 

CONTATO PARA ATUALIZAR O CALENDÁRIO DE 2019 
PELO TELEFONE (21) 2524-1164

17    EPCAR 1949 / ASPIRANTES 1954
25    SAST DE 1945
26    ASPIRANTE 1969 / BARBACENA 1963

Brigadeiro do Ar Nero Moura - Sala de Sócios (às 12h)

Salão Deck de Vidro (às 18h)

03    TURMA DE 1975
16    EPCAR 1957 / ASPIRANTES DE 1962

Salão Deck de Vidro (às 12h)
03    OFICIAIS DO SISTEMA DE SAÚDE DA FAB 
03    EPCAR DE 1980 / AFA 1983
03    ENCONTRO INTERTURMAS
03    EPCAR 1969 / CFPM 1972 / ASPIRANTES 1975
04    EPCAR 1972 / ASPIRANTES 1978
09    EPCAR 1957 / ASPIRANTES 1962
10    EPCAR 1954 / ASPIRANTES 1959
10    AAPV
10    ASPIRANTES DE 1950
11    TURMA DOS ESPECIALISTAS
11    TURMA MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS / ESG 1981
24    EPCAR 1958 / CADETES 1961 / ASPIRANTES DE 1963
30    EPCAR 1968 / ASPIRANTES 1974

Brigadeiro do Ar Henrique Fleiuss - Salão Térreo (às 12h)

30    EPCAR 1961 / AFONSOS 1964 / ASPIRANTES 1966

REUNIÕES DE TURMAS
Sede Central

DIA    05  EPCAR 1952 / ASPIRANTES 1957 (Reunião do Por do Sol - toda sexta-feira)

DIA    12  EPCAR 1952 / ASPIRANTES 1957 (Reunião do Por do Sol - toda sexta-feira)

DIA    26  EPCAR 1952 / ASPIRANTES 1957 (Reunião do Por do Sol - toda sexta-feira)

Salão Deck de Vidro (às 17h)
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ALUGUEL SALÃO - Sede Central
eventos@caer.org.br

OBSERVAÇÃO 
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 
75 vagas (exceto evento diurno).

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

PreçosSalão

Informações com Eliane
Tel.: (21) 2210-3212 - ramal 242 ou (21) 2524-1164
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HOTEL DEMOISELLE
Tel.: (21) 2533-1483 - hotel@caer.org.br

SÓCIOS

Apartamento Individual R$ 104,00

Apartamento Duplo ou Casal R$ 136,00

Apartamento Triplo R$ 168,00

Suíte R$ 200,00

Suíte c/ cama extra R$ 230,00

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

NOVOS PROCEDIMENTOS 
DE ACESSO

A Sede Barra inaugurou o novo portal de 
entrada, que tem por objetivo o incremento 

da segurança dos frequentadores de 
toda a área, sejam sócios, não sócios, 

concessionários, etc e respectivas 
instalações, por meio do efetivo controle 
de entrada e saída de veículos e pessoas.

Em um primeiro momento, a Sede Barra extraiu do arquivo digital os 
dados de todos os sócios para facilitar o cadastramento que deve ser 
realizado na administração, de quarta a domingo, das 9h às 17h30min. 
Esta oportunidade será propícia para checar se todas as informações 
estão corretas e fazer os acertos necessários.

Cabe ressaltar aos sócios que já possuem a carteira do Clube 
que ela dá acesso por código de barras na catraca de entrada da 
Sede Central, mas não permite o acesso de carro no portal da Sede 
Barra que exige o cartão com chip. Este novo cartão é disponibilizado 
gratuitamente durante o cadastramento, que precisa ser feito 
individualmente para que seja colhida a impressão digital e a fotografia.

Os sócios novos já estão recebendo na Sede Central o cartão com o 
código de barras e com o chip, mas, mesmo assim, devem comparecer 
à Sede Barra para validá-lo e deixar as impressões digitais e tirar a foto.

Da mesma forma, os sócios que obtiverem o cartão novo, com chip 
e em branco na Sede Barra, quando tiverem oportunidade é só levá-lo à 
Sede Central para que seja gravado o código de barras. Dessa forma, 
ficará com apenas um cartão para acesso às duas sedes.

Cumpre informar que este procedimento agilizará o ingresso à Sede 
Barra, somente passando o cartão magnético no portal para que sejam 
abertas as cancelas automaticamente. As pessoas que não o possuírem 
precisarão ser identificadas na portaria a cada entrada.

Neste sentido, o Clube de Aeronáutica conta com a colaboração 
de sempre dos associados, mantendo a certeza de que, ao final, todos 
sairão ganhando em termos de segurança pessoal e patrimonial.
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CONVITE
NOITE FLASH BACK

Acompanhados pela Banda OS SELVAGENS, no próximo dia 
27 de abril, 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 nos telefones 
3325-2681 e 98849-8955 (WhatsApp) ou por meio do e-mail:  
social.barra@caer.org.br

INTERTURMAS
No dia 13 de março, como acontece em todas as segundas 

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

O próximo almoço interturmas do Corpo de Oficiais da Força Aérea 
será realizado no dia 10 de abril de 2019, a partir das 12h.

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.

SEDE BARRA
Tel.: (21) 3325-2681 - sede.barra@caer.org.br
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A Sede Barra realizou, no dia 
3 de março, o Carnaval Infantil 
de 2019.

Com ingressos gratuitos 
e animação da Bandinha dos  
Selvagens, os associados e 
seus familiares não ficaram pa-
rados ao som de músicas atuais 
e marchinhas antigas.

Foi uma boa oportunidade 
de se divert ir com toda a 
família e com os amigos. Pela 
aceitação e solicitação de todos 
os presentes, em 2020 podemos 
esperar um baile também para 
os adultos.

CARNAVAL INFANTIL

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

BASQUETE E FUTSAL
O CENTRO ESPORTIVO MARCONI (CEM) oferece as modalidades 

de basquete e futsal, às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h.
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, inclusive com hora marcada. Informações pelos telefones 
(21) 96890-0520 ou 97416-3284.


