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XIX ENCONTRO NACIONAL DE OFICIAIS DA RESERVA DO EXÉRCITO - XIX ENOREx

COMUNICADO 02

07 jul 17

1 - A Diretoria do CONSELHO NACIONAL DE OFICIAIS DA RESERVA SISTEMA CNOR - participa às entidades filiadas, dirigentes, quadrossociais, autoridades militares e civis, bem como à oficialidade da Reserva
das Forças Armadas Brasileiras, que estão em pleno andamento as
providências para a realização, pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
RESERVA DO EXÉRCITO - RJ, do XIX ENOREx, na cidade do Rio de Janeiro,
no período de 09 a 14 de outubro próximo.
2 - A Comissão Organizadora do evento, tendo como Coordenador-Geral o
presidente do CNOR e Coordenador-Regional o presidente da AORE/RJ,
além das providências já adotadas ou em processamento, reuniu-se em 04
de julho, na Sala de Guerra do Comando Militar do Leste, com o ViceChefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, Gen Div Brasil
e seu Estado-Maior, com os Comandantes das diversas OMs envolvidas e
com o Diretor-Executivo da FUNCEB, Gen Genial, presentes, também, os
Chefes dos Estados-Maiores do 1º Distrito Naval e do III COMAR, para
analisarem o andamento das medidas de suporte ao XIX ENOREx e
decidirem sobre a programação do evento e outros itens de interesse do
Encontro.
3 - As inscrições para o XIX ENOREx estão abertas - cerca de 50 já foram
efetivadas - no site da AORE/RJ (r2verdeoliva-rj.net.br) ou do CNOR
(cnor.org.br). Conforme informado, o valor da taxa de inscrição é
progressivo: a inscrição feita até 31 de agosto de 2017 custa R$200,00
(duzentos reais), tanto para o titular como para cada dependente ou
convidado. A partir de 01 de setembro, o valor acima será corrigido para
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). O pagamento da taxa de inscrição
poderá ser realizado através de BOLETO BANCÁRIO (remetido ao e-mail
indicado no formulário) ou pelo PAG SEGURO (recomendável, havendo,
inclusive, a possibilidade de parcelamento no site do PAG SEGURO). Em
ambos os casos, após a entrada em receita do valor pago, a Organização
envia e-mail, CONFIRMANDO a referida inscrição.

4 - Os TITULARES, no ato das inscrições, obrigatoriamente, terão de
comprovar a sua condição de OFICIAIS (DE QUALQUER DOS SEGMENTOS
DA RESERVA) das Forças Armadas Brasileiras. Tal comprovação poderá se
fazer através da indicação de documento de identidade militar ou, na
ausência dele, da OM de formação do oficial, com o respectivo ano de
conclusão.
5 - A inscrição, devidamente confirmada, habilitará o inscrito a participar
de todas as atividades do evento, com exceção da competição de tiro que
será privativa apenas dos titulares (oficiais), mediante inscrição especial
no primeiro dia do evento. Cada participante inscrito no XIX ENOREx,
receberá um “Kit” constituído de crachá, bolsa/mochila, camisa polo e
boné;
6 - Haverá traslado dos aeroportos e rodoviária para os locais de
hospedagem. Os inscritos interessados nesse apoio deverão nos enviar,
com antecedência de 20 (vinte) dias, TODOS os dados da chegada e do
retorno, inclusive dos locais de hospedagem. O credenciamento dos
participantes de fora do Rio de Janeiro será realizado no momento de sua
chegada;
7 - Os oficiais da reserva devidamente inscritos, e que estiverem
desacompanhados, poderão optar pela tradicional hospedagem da
caserna. O CPOR/RJ disponibiliza cerca de 120 (cento e vinte) vagas em
alojamento adequado. A alimentação para esses oficiais também será
fornecida pelo CPOR/RJ, bem como os traslados em ônibus militares.
14 - Os inscritos que optarem por hospedagem na rede hoteleira, se
escolherem os hotéis relacionados neste comunicado, todos situados em
Copacabana, terão assegurado o transporte para as atividades previstas
na programação; em caso contrário, deverão se deslocar por seus meios
para PONTOS DE ENCONTRO a serem divulgados. Vale lembrar que o
trânsito caótico do Rio de Janeiro não permite a pulverização do
transporte a partir de muitos pontos base, mesmo com a presença dos
motociclistas-batedores já solicitados ao Exército.
ITENS JÁ DEFINIDOS NA PROGRAMAÇÃO
A Programação do XIX ENOREx está em fase de elaboração. Dentre as
várias atividades previstas, já podemos confirmar:
1 - Solenidade de abertura do XIX ENOREx (09/10/2017 - segunda-feira 08:30h) a ser realizada no quartel do Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva do Rio de Janeiro - CPOR/RJ, seguida de duas palestras, sendo a
primeira do Comandante do Exército. Na sequencia haverá um almoço de
confraternização;
2 - Visita ao Forte de Copacabana;

3 - Visita à 1ª Divisão de Exército, Brigada Paraquedista, Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais e outras OMs da Vila Militar. Palestras;
4 - Jornada da Aeronáutica: visita à Universidade da Força Aérea Brasileira
e ao Museu Aeroespacial (maior museu de aviação da América Latina).
Palestras;
5 - Jornada da Marinha do Brasil: visita à Escola Naval. Palestras;
6 - Concerto da Sinfônica do Exército no Teatro Municipal do Rio de
Janeiro;
7 - Competição de Tiro para os participantes titulares, mediante inscrição;
8 - Assembleia Geral do CNOR com eleição da nova Diretoria do Sistema;
9 - Cerimônia de posse da nova Diretoria do CNOR a ser realizada no
auditório do Centro de Estudos de Pessoal, Forte do Leme, dia 13 de
outubro, às 19:00h;
10 - Jantar de Confraternização no Forte Duque de Caxias, no Leme, orla
marítima da zona sul do Rio de Janeiro, dia 13 de outubro, às 20:30h;
11 - Visita ao Museu do Amanhã e ao gigantesco Aquário do Porto
Maravilha;
12 - Outros itens estão em análise, inclusive uma jornada, por adesão, no
sábado, dia 14, nas lindíssimas praias dos Fortes Rio Branco e Imbuí.
Obs: nas NOITES LIVRES, a Organização poderá sugerir aos participantes
opções de atividades particulares, já que a Cidade Maravilhosa oferece ao
visitante uma grande variedade de locais de visitação.

As inscrições para o XIX ENOREx podem ser realizadas
diretamente no site da AORE/RJ (r2verdeoliva-rj.net.br) ou do
CNOR (cnor.org.br).
AORE/RJ - Secretária ANNA - (21) 98486-2470
Sérgio Pinto Monteiro - 2º Ten R/2 Art
Presidente do Sistema CNOR

Ricardo Araújo Cordeiro - 2º Ten R/2 Inf
Presidente da AORE/RJ

“Patriotismo, União, Lealdade, Trabalho - Assim Atua a Reserva Atenta e Forte”

HOTÉIS SUGERIDOS
Conforme mencionado, para reduzir os efeitos negativos do trânsito
caótico do Rio de Janeiro, o CNOR solicitou ao EB o apoio de batedores.
Ainda assim, a Organização, visando o rigoroso cumprimento dos horários
estabelecidos na programação, decidiu sugerir os hotéis abaixo
relacionados, todos em Copacabana, onde, somente a partir dos quais,
haverá o traslado dos participantes em ônibus do Exército. Os oficiais
que optarem por outros locais de hospedagem deverão deslocar-se para
um desses hotéis abaixo listados, onde terão assegurado o transporte
para as atividades do evento. Lembramos que, pelas razões já referidas,
há necessidade de observância rigorosa dos horários de embarque, que
serão informados diariamente pela Organização.
Sugerimos aos oficiais que optarem pela rede hoteleira, fazer suas
reservas com muita antecipação, já que o feriado do dia 12 de outubro
cai na quinta-feira da semana do evento, o que, no Rio de Janeiro,
significa lotação máxima nos hotéis.
RELAÇÃO DOS HOTÉIS SUGERIDOS PELA ORGANIZAÇÃO
1 - SAVOY OTHON
STANDARD - Diária Single/Duplo R$ 200,00 + 15% taxas
AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA – 995
(21) 2125-0200
reservas@othon.com.br
Condições Gerais:
Tarifas em reais; Tarifas NET/ Não comissionadas;
Check-in às 15h e Check-out às 12h;
Tarifas são validas somente para este Grupo.
Dalila Tavares - Gerente de Contas
Anna Christina de Andrade - Gerente de Vendas / Regional Rio de Janeiro

2 - COPA SUL HOTEL
DIARIA - R$ 280,00 - CAFÉ DA MANHÃ
AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA – 1284
CONTATO - Andreia -- GRUPO DE 5 A 10 quartos.
desconto de 10%
Telefone (21)32029450
Email.reservas@copasul.com.br

3 - RIO OTHON PALACE HOTEL
Av. Atlântica, 3264
(21) 2106 1500
reservas@othon.com.br
Diária SUPERIOR Single/Duplo R$ 350,00 + 15% taxas
Acrescentar o room tax ao valor das diárias – R$ 7,00 ao dia no Rio Othon Palace;
Tarifas incluem café da manhã quando servido no restaurante do hotel; Internet
Dalila Tavares - Gerente de Contas

Anna Christina de Andrade - Gerente de Vendas / Regional Rio de Janeiro
4 - IBIS/POSTO 5

Conforme solicitado, segue abaixo as informações de tarifa para o período desejado.
Todos os nossos apartamentos acomodam até 2 adultos em cama de casal ou duas
camas de solteiro. O café da manhã é opcional no valor de R$ 23,00 por pessoa.
Estacionamento terceirizado mediante disponibilidade, valor atual R$ 40,00 diária para
hóspede.
Check-in: 08/10/2017 – A partir das 12h
Check-out: 15/10/2017 – Até 12h. Após este horário é cobrado o valor de meia-diária
do dia, para permanência até 18h. Após às 18h, cobrado valor diária integral.
O pagamento pode ser efetuado através no ato do check-in.
Valores das tarifas:
259.0 BRL

259.0 BRL

259.0 BRL

259.0 BRL

269.0 BRL

269.0 BRL

269.0 BRL

Total com taxas inclusas: R$1.935,15.
Ficamos no aguardo, caso queira efetivar a reserva.
Atenciosamente,
Sidylene
5 - Hotel Rio LANCASTER

Período: 08/10 – 15/10/2017 (07 diárias )
Duplo Standard R$306,00+5% iss= R$321,30 x 07 diárias= R$2.249,10 **** valor por
apartamento ****
Duplo Luxo com vista mar R$330,00+5% iss= R$346,50 x 07 diárias= R$2.425,50 ****
valor por apartamento ****
Café da manhã incluído nas diárias; Wi-fi cortesia
Forma de pagamento:
Cobramos o pagamento da primeira diária antecipadamente como garantia da reserva
que poderá ser feito via cartão de crédito à vista ou depósito bancário. O saldo
devedor deverá ser quitado no check-in em dinheiro, cartão de crédito à vista ou
cartão de débito.
Estarei à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Priscila Penna
Enc. de Reservas - * Tel: (21) 2169 8300

6 - Hotel Debret
Av. Atlantica 3564 - Copacabana - Rio de Janeiro
No presente momento confirmamos a disponibilidade de apartamentos no período
08 a 15/10/17. Segue abaixo a cotação:
DIÁRIA - APTO DUPLO
Categoria Super Luxo = R$ 491,00 + 5% ISS = R$ 515,55
Categoria Deluxe = R$ 354,00 + 5% ISS = R$ 371,70
Categoria Standard = R$ 249,00 + 5% ISS = R$ 261,45
DIÁRIA - APTO TRIPLO
Categoria Super Luxo = R$ 613,75,00 + 5% ISS = R$ 644,43
Categoria Deluxe = R$ 442,50 + 5% ISS = R$ 464,62
Categoria Standard = R$ 311,25 + 5% ISS = R$ 326,85
As diárias incluem café da manhã servido no restaurante Brasileirinho com vista para
a praia de Copacabana e internet wifi em todas as dependências do hotel.
Para garantia da reserva, solicitamos efetuar o pré pagamento via depósito bancário
ou cartão de crédito. Parcelamos em até 03 vezes (mínimo de 03 diárias).
Pré pagamentos não são reembolsáveis e não podem ser utilizados em outras datas
como crédito. Esta trata-se de uma cotação. Aguardaremos o seu retorno com a
intenção de confirmar a reserva. Atenciosamente,
Elaine Cunha - Central de Reservas
Reservas: (21) 3798 5699
mailto: reservas@debret.com
www.debret.com

7 - Outros hotéis em Copacabana, mais simples, com diárias menores.
APA HOTEL

Rua República do Peru, 305

0800 761 0770

ATLÂNTICO RIO

Rua Xavier da Silveira, 112

21 - 2206 1010

AMERICAS COPACABANA

Rua Barata Ribeiro, 550

21 - 2204 0002

DESFILE DE ABERTURA DO XIX ENOREx
a – Na parte final da solenidade de abertura do XIX ENOREx, os oficiais da
reserva serão convidados a ABRIR o desfile em continência ao
Comandante do Exército. Nesse momento, rapidamente se deslocarão
para o ponto inicial da formatura;
b – Durante o desfile não haverá olhar a direita. A continência
regulamentar e o olhar a direita serão feitos pelo presidente do CNOR que
desfilará a testa do grupamento, obedecendo ao seguinte dispositivo:

- presidente do CNOR, de uniforme (verdão), desarmado, com
medalhas.
- guarda-bandeira do CNOR, com 10 oficiais R/2, de uniforme
(verdão), com medalhas, armados (espadas embainhadas), conduzindo a
Bandeira Nacional, e os estandartes do CNOR e da AORE/RJ.
Obs: esse 10 elementos constituirão um grupamento comandado e
treinado pelo Ten Zukerman (RJ) (21)99999-0694.
- após a guarda-bandeira, desfilará o estado-maior do CNOR formado
pelos presidentes (ou representantes) das associações presentes. O
uniforme do estado-maior deverá ser o (verdão), com boina, desarmado,
com medalhas. Embora o uso do uniforme não seja obrigatório, sugerimos
o seu uso pelos presidentes de Associações. A opção de traje para o
estado-maior será “passeio completo”, com boina;
- em seguida desfilará o grande grupamento dos oficiais da reserva
comandado pelo presidente da AORE/RJ (que deverá estar de uniforme verdão - e fará a continência pelo grupamento, sem olhar a direita. O
grupamento será formado por TODOS os oficiais da reserva presentes, os
quais poderão estar uniformizados (verdinho) ou usando a camisa polo do
ENOREx. Os que estiverem de uniforme deverão estar de boina.
- encerrando o desfile dos oficiais da reserva, haverá um grupamento
formado por oficiais temporários de várias OMs, comandado pelo mais
antigo;
c – Após o término do desfile dos grupamentos dos oficiais da reserva, os
integrantes retornarão ao seu local no dispositivo para assistirem o desfile
da tropa.

Sérgio Pinto Monteiro - 2º Ten R/2 Art
Presidente do Sistema CNOR

Ricardo Araújo Cordeiro - 2º Ten R/2 Inf
Presidente da AORE/RJ

