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Feliz
Natal!
Feliz
Natal!

 Próspero Ano Novo!

Nós, do Clube dos Subtenentes
e Sargentos do Exército, 
de Curitiba, desejamos a você 
e sua família um

Nós, do Clube dos Subtenentes
e Sargentos do Exército, 
de Curitiba, desejamos a você 
e sua família um

e ume um

Mala Direta
Básica

75.037.945/0001-87
CSSEX

Pode ser aberto pela ECT
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PALAVRAS DO PRESIDENTE 

José Gonçalves
Presidente

 41 9 8804 8127 | subtenentescuritiba.com.br 

 Prezados associados, associadas e amigos!

 Agora que o ano de 2022 irá findar, é tempo para refletirmos sobre um início de época 

atribulado. As vicissitudes da vida foram muitas nos últimos anos. Tivemos a pandemia que 

impediu a realização de muitos eventos, mas que por outro lado reforçou a união em torno 

do Clube, algo que sem dúvida, é pelo que lutamos sempre.

 Nos momentos mais difíceis, as famílias tendem a unirem-se e a família do CSSEx-

Ctba não fugiu a regra, portanto agradeço a todos os associados que se mantiveram fiéis com 

suas contribuições, compreendendo que o momento não era de grandes retornos mas sim 

de manutenção de nosso patrimônio.

 Superado esta etapa mais difícil, retomamos com toda dedicação nosso objetivo de 

proporcionar lazer e bem estar aos associados, pois sabíamos que muitos estavam com 

saudades de estar com os amigos, de praticar seu esporte preferido ou simplesmente fazer 

seu churrasquinho.

 Com um esforço extra de toda diretoria retomamos eventos tradicionais com o Baile 

do Soldado, Baile Farroupilha, Almoço dos Veteranos (Sessentões) entre outros. Durante o 

ano também realizamos entrega de Diplomas para Associados Beneméritos e Honorários, 

reconhecendo a inestimável contribuição de sócios e personalidades ao nosso Clube.

 Apesar de toda dificuldade, conseguimos realizar algumas obras que modernizaram 

e deram maior conforto em nossas instalações, das quais destacamos: na Sede Recreativa, a 

construção de mais uma churrasqueira, a adequação da caixa de gordura às normas da 

SANEPAR, instalação do sistema de câmeras de segurança e a reforma nos banheiros do 

Galpão de Tradições e Etnias. Na Sede Balneária de Canoas, a reforma dos banheiros dos 

apartamentos. 

 Por fim, quero registrar meu reconhecimento e agradecimento a todos os nossos 

diretores, que sacrificam horas de seu precioso tempo em prol de soluções para melhorar 

nosso querido Clube. Todas as ações tomadas são estudadas, pensadas e acompanhadas 

pela diretoria. O apoio incondicional, a confiança bem como as assertivas orientações dos 

diretores e conselheiros, facilitaram e facilitam sobremaneira o dia a dia deste presidente. 

Aos nossos colaboradores, funcionários e permissionários, obrigado pela confiança e 

trabalho desenvolvido. Posso afirmar que sem dúvida, os senhores justificam e honram 

nosso lema: AMIZADE, DEDICAÇÃO E TRABALHO.

 Em meu nome e da diretoria, desejo a todos os associados um excelente ano de 2023. 

Que possamos continuar juntos com a graça de Deus mantendo viva a esperança em dias 

melhores e acesa a chama do patriotismo. 

 Deus abençoe nosso Brasil, nosso Clube e a cada um de nós!

SEDE SOCIAL - Centro Cívico 
Fone: 41 3252 4423
De 2ª a 6ª feira: das 09h as 12h e das 13h as 18h
SEDE RECREATIVA - Boqueirão 
Fone: 41 3277 3032
De 3ª a 6ª feira: das 09h as 12h e das 13:30h as 18:30h
Sábado: das 09h as 12h e das 13:30h as 17h
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27/08
Salão Carrazzoni
Animação:
Banda Som Quattro

SOLDADO
BAILE DO

Realize seu evento conosco. Faça sua reserva!

Salão Tulipa (120 pessoas)

Salão Carrazzoni (360 pessoas)

Galpão de Tradições e Etnias

(480 pessoas)

SEDE SOCIAL 

Fone: 3252 4423 

SEDE RECREATIVA 

Fone: 3277 3032



05/11
Entrega de 
Diplomas aos 
Associados
Beneméritos
Salão de Honra 
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11/11
Entrega de 
Diplomas 
Associados 
Honorários 
Salão de Honra

Associado CSSEX 
tem 10% de desconto! 

41 3203 6494
41 9 9674 3232

buffetmadrid

buffetmadrid@gmail.com

buffetmadrid

SEDE SOCIAL

Almoço de 2ª a 6ª feira
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Noite
Farroupilha

24/09
Galpão de
Tradições e Etnias
Animação:
Grupo Matizes
 

Visita do amigo
Jasson Goulart 
a Sede Recreativa

HOTEL 
DE TRÂNSITO

SEDE RECREATIVA - Boqueirão
Fone: 41 3277 3032
Rua Maria Luiza Curial dos Santos, 714 
Boqueirão - CEP 81750-290 - Curitiba/PR
Atenção: exclusivo para militares 
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SEDE RECREATIVA

É OBRIGATÓRIO:
- estar em dia com as manutenções do Clube;
- estar com a carteira social devidamente atualizada, inclusive a foto;
- fazer o exame médico com traje de banho, realizado pelo médico do clube. 
- Valor: R$ 20,00 (vinte reais). Forma de Pagamento: somente em dinheiro. 
Validade do exame: 3 meses.
- utilizar o chuveiro antes de entrar na piscina e o lava-pés;
- usar trajes e calçados adequados na área da piscina:
   - mulheres: maiôs, biquinis e saídas de banho 
   - homens: calção liso e sem bolso, ou sunga
- é permitido uso de toalhas, chinelos e esteiras, adequados à piscina;
- é permitido a entrada de “bebê-conforto”, bóias de braço e tubulares para crianças; 
- uso de bonés e chapéus adequados à piscina;

ATENÇÃO:
- a piscina maior é para adultos e crianças acima de 12 anos com a devida 
supervisão dos pais;
- o Clube não se responsabiliza por perdas e extravios de objetos;
- o associado é responsável por danos de qualquer natureza causados 
pelos seus dependente(s) e/ou convidado(os).

É PROIBIDO:
- crianças menores de 12 anos desacompanhadas dos pais;
- trajes transparentes atentórios a moral;
- uso de camisetas, vestidos, bermudas, calções ou shorts jeans com bolso;
- fumar na área da piscina;
- som alto;
- o consumo de alimentos e bebidas na área da piscina;
- ultrapassar o limite da lanchonete com copos, garrafas, talheres, sorvetes, 
guloseimas e lanches;
- entrada de adultos na piscina infantil;
- uso de óleos e bronzeadores na área da piscina; 
- uso de sacolas de pano. Serão permitidas somente sacolas plásticas adequadas ao uso;
- entrar com cadeiras, rádios, carrinho de bebê, lancheiras, brinquedos, bóias, 
colchões de ar e similares;
- pular, ou fazer qualquer tipo de brincadeira que represente risco 
para os demais banhistas;
- deixar a área da piscina portando traje de banho.

CHURRASQUEIRAS:
- reservar e pagar a taxa de convidados, se houver, 
com antecedência;
- respeitar as normas, inclusive o horário 
de funcionamento das 09h as 22:30h



CALENDÁRIO ALTA TEMPORADA 2022-2023

 

21/12 a 27/12

28/12 a 03/01

04/01 a 10/01

11/01 a 17/01

18/01 a 24/01

25/01 a 31/01

02/02 a 08/02

09/02 a 15/02

16/02 a 22/02

23/02 a 01/03

02/03 a 08/03

 

05/12

12/12

14/12

20/12

26/12

04/01

17/01

23/01

30/01

06/02

13/02

 

12/12 - 16h

20/12 - 16h

22/12 - 16h

29/12 - 16h

03/01 - 16h

11/01 - 16h

26/01 - 16h

31/01 - 16h

08/02 - 16h

14/02 - 16h

24/02 - 16h

 

NATAL

ANO NOVO

JANEIRO

JANEIRO

JANEIRO

JANEIRO

FEVEREIRO

FEVEREIRO

CARNAVAL

FEV/MAR

MARÇO

 

18/11 a 01/12

23/11 a 08/12

30/11 a 09/12

06/12 a 16/12

13/12 a 21/12

20/12 a 30/12

03/01 a 13/01

10/01 a 20/01

17/01 a 27/01

24/01 a 03/02

01/02 a 10/02

 

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

11ª

TEMPORADAS
PERÍODOS

DIVULGAÇÃO
DO RESULTADO

PRAZO 
DE INSCRIÇÃO

ORDEM DE OCUPAÇÃO
RETIRAR ATÉ OBSERVAÇÃO

Sede Balneária de Canoas
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Reforma dos 
banheiros dos 
apartamentos 
da Sede Balneária 

Militares e pensionistas do Exército e de outras forças, Polícia e Bombeiro 
Militar, público Civil, sejam nossos associados!

SEDE SOCIAL - Centro Cívico
Salão de Festas 
Restaurante 
Eventos Sociais
SEDE RECREATIVA - Boqueirão
Piscinas 
Esportes 
Churrasqueiras 
Galpão de Etnias

Consulte nosso site ou faça uma visita a uma de nossas sedes.

OPÇÕES
DE DIVERSÃO 
E LAZER COM 
VALOR ACESSÍVEL 
PARA TODA 
FAMÍLIA

SEDE DE PRAIAS - Balneário de Canoas 
Apartamentos mobiliados 
Áreas de lazer
Camping
SEDE CAMPESTRE - Almirante Tamandaré
Ampla área verde
Cachoeira
Lago
Churrasqueiras

SEJA NOSSO ASSOCIADO



através do site  www.5rm.eb.mil.br/index.php/ssip-5
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PROVA DE VIDA DIGITAL

Maior comodidade para 
o veterano e pensionista

Integração com a base 
biométrica de dados do TSE, 
DENATRAN e RECEITA FEDERAL

AVISOS IMPORTANTES

O Exército Brasileiro instituiu, por meio 
da Portaria Nº 1.762, de 10 de junho de 2022, 
a data de 18 de julho como o Dia do Veterano. 
Nossa homenagem a todos os veteranos!

“Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. 
É buscar nas pequenas coisas, um grande motivo para ser feliz.” - Mario Quintana

http://www.5rm.eb.mil.br/index.php/ssip-5
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