
O evento contou ainda com a 
presença do Deputado Federal 
Feliciano Laterça do PSL e da jor-
nalista Alessandra Alves da 4V 
Comunicação e Design, empre-
sa responsável pela Comunicação 
Social do Clube.
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A nova diretoria do Clube 
Beneficente dos Sargentos da 
Marinha (CBSM) tomou posse no iní-
cio de janeiro, em solenidade na sede 
do clube, na Vila da Penha. Nelson 
Araújo foi eleito presidente da insti-
tuição pela segunda vez e seu dis-
curso de posse foi marcado por vá-
rios agradecimentos e compromissos 
com a Associação e seus associados.

Várias autoridades civis e mili-
tares prestigiaram a cerimônia, que 
teve a Mesa Diretora dos Trabalhos 
composta pelas seguintes per-
sonalidades: Nelson Ferreira de 
Araújo, presidente em exercício, 
Reginaldo Teles de Souza, presiden-
te do Conselho Deliberativo, Claudio 
Gonçalves Filho, presidente do 
Clube dos Suboficiais e Sargentos da 
Aeronáutica, Fernando dos Santos 
Bittencourt, presidente do Clube dos 
Subtenentes e Sargentos do Exército, 
Capitão de Fragata, Dario Brunet, 
suboficial José Augusto Menezes, 
representante do Comandante do 
Primeiro Distrito Naval, e Capitão 
de Mar e Guerra Reformado (FN), 
Renato Cezar Mendes Lobo.

Durante a cerimônia, o presidente 
Nelson de Araújo ainda prestou uma 
homenagem ao associado e mestre 
de cerimônia Wilson Marques de 
Souza, com a colocação de uma pla-
ca com seu nome fixada na entrada 
do Salão Nobre.

“É com muito orgulho que assumo 
esse segundo mandato de presidente 
do Clube Beneficente dos Sargentos 
da Marinha (CBSM), e prometo honrar 
cada voto recebido.

Tenho certeza de que o próximo tri-
ênio será vitorioso, pois tanto os meus 
propósitos quanto os da nossa direto-
ria visam garantir que o clube desem-
penhe seu principal papel: levar bem-
-estar aos associados dessa instituição 
que, há 91 anos, oferece benefícios so-
cias e prestações assistenciais. Temos 
muito trabalho e uma grande missão.”

A palavra de ordem para os pró-
ximos três anos é comprometimen-
to com zelo e responsabilidade pela 
Associação e seus associados.

No tocante às metas da nossa nova 
gestão, podemos ressaltar o investi-
mento em eventos oferecidos tantos 
para sócios civis e militares, quanto 
para a sociedade de um modo geral, 
além de ações que visem aumentar o 
quadro social do clube.

Aceitei novamente esse desafio por 
ter a plena convicção de que não esta-
ria sozinho.

Quero estender a toda equipe do 
clube o meu agradecimento, e ressal-
tar que há 3 anos fui presenteado com 
o convívio de pessoas sempre dispos-
tas a doarem seu tempo em prol dos 
interesses dessa nobre instituição.

O trabalho de cada um de vocês foi 
e continuará sendo fundamental para 
a consecução dos nossos objetivos.

Obrigado aos que acreditaram em 
minha candidatura e em minhas pro-
postas, e compreenderam a necessi-
dade de se fazer um trabalho de con-
tinuidade para fortalecer a imagem da 
instituição.

Nelson Araújo

Presidente reeleito do CBSM, Nelson Araújo 
toma posse em cerimônia na sede do clube



O Clube Beneficente dos Sargentos 
da Marinha agora faz parte do Clube 
RedeVIP. São 4 mil sargentos militares 
com acesso aos descontos dos creden-
ciados da empresa especializada em cre-
denciamento de uma rede de descontos 
com empresas de diversos setores, que 
oferecem seus produtos e serviços com 
vantagens e benefícios atrativos para os 
funcionários e dependentes de grandes 
instituições públicas e privadas.

Sucesso absoluto em todas as 
edições, a Colônia de Férias do 
CBSM 2019 contou com um mix 
de atividades, que variaram entre 
módulos esportivos, recreativos e 
culturais.

Destaque para equipe show de 
bola da casa.

Um grupo de cerca de quarenta 
crianças participantes da Colônia 
de Férias do CBSM esteve no fim 
de janeiro conhecendo um pouco 
do gabinete do presidente Nelson 
Araujo que se mostrou muito aces-
sível é lisonjeado com a visita.

O encontro foi organizado em 
parceria entre a Presidência do 
CBSM e a coordenação de natação 
da casa, sob o comando do prof. 
Reginaldo Oliveira.
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a bens e serviços de qualidade em 
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Colônia de Férias

Um Dia com o 
Presidente

Almoço dançante recebe a cantora 
Valéria Mariano

O time de artistas que integra o tradicional Almoço dançante do 
CBSM  ficou ainda mais animado com a chegada da cantora carioca 
Valéria Mariano, no início de fevereiro.

Em sua primeira apresentação, a artista levantou o público presente, 
colocou todo mundo para dançar com seu variado repertório e prometeu 
mais novidades em seus próximos shows  na casa.

Venha participar do almoço dançante e saborear o delicioso cardápio 
do Espaço Culinário do Bar e restaurante Cisne Branco. Sempre aos 
domingos, das 13h ás 16h.

Assistência Médica

O Centro Clínico da Taquara e o CBSM 
reafirmaram sua parceria este ano no in-
tuito de proporcionar assistência médica e 
bem-estar aos seus funcionários.

Na imagem: presidente Nelson de 
Araújo ao lado da Sra. Andréia Eneida, 
diretora do Centro Clínico da Taquara.



CBSM, um dos melhores locais de diversão da nossa região
O Clube Beneficente dos Sargentos da Marinha 

(CBSM) na Vila da Penha está sempre cheio e prova 
disso são as centenas de crianças e adultos que parti-
cipam de suas atividades esportivas e de lazer. Afinal, 
o que não falta na casa são opções para o associado se 
divertir e cuidar da saúde.

Há mais de 9 décadas em funcionamento na  nossa 
região, o clube atende a toda comunidade local, ofe-
recendo vários tipos de atividades ligadas ao esporte 
e ao bem estar, como natação, hidroginástica, futsal, 
jiu-jitsu, pilates, fisioterapia, além de  uma academia 
totalmente climatizada e com aparelhos de última ge-
ração, sempre com a supervisão de técnicos e professo-
res graduados e respeitados em suas áreas de atuação.

“A comunidade participa assiduamente das atividades. O número de participantes nas aulas de esporte é 
bem expressivo”, cita o professor e coordenação da natação do clube, Reginaldo Oliveira, também responsável 
pela famosa colônia de Férias do clube, que ganhou fama por ser uma mas das animadas da região.

Recentemente, o CBSM  passou por melhorias nas instalações, a quadra foi reformada, graças a parceiros 
como a MR Sport e a ideia é que novos projetos se concretizem, tudo para que o local continue a ser conside-
rado a segunda casa de alguns sócios.

Aqui no CBSM, você pode fazer seu casamento, 15 anos, formatura, 
bodas, sua apresentação de dança, festa de aniversário ou aquele chur-
rasco com os amigos, já que a casa disponibiliza hoje de dois salões, um 
deles climatizado e com espaço para atender até 400 pessoas, e dois 
espaços externos: uma quadra de esportes e uma churrasqueira com 
uma certa disponibilidade de cadeiras e mesas,  já incluso no valor do 
aluguel.   Informações no DCR - Tel.: 2482-9870 - ramal 208.

FAÇA SUA FESTA NO CBSM!

O CBSM oferece assessoria 
jurídica aos seus associados 
em todos os ramos de Direito.

O atendimento é prestado 
pelo Dr. Francisco Dantas de 
Andrade (OAB/RJ 26.669) e 
realizado sempre às quintas-
-feiras, na sede administrativa 
do clube, na rua Paula Aquiles, 
55 - Vila da Penha, no horário 
das 9h às 11h30 ou nos de-
mais dias da semana em seu 
escritótio no Centro, das 9h às 
17h30.

Escritório Dr. Francisco 
Dantas de Andrade - Avenida 
Alm. Barroso, 6 - Centro, Rio 
de Janeiro - RJ  

Assessoria Jurídica



Bairro: Vicente de Carvalho
Clínica Médica Vicente de Carvalho
Estrada Vicente de Carvalho, 1534
Tel.: 2485-1276/2485-3205

Bairro: Madureira
World Med
Rua Alaíde, 40
Tel.: 3390-2121/33902561/3390-2563

Relação de Clínicas conveniadas com o 
Centro Clínico Taquara (Consultas e Exames)

Bairro: Taquara
Centro Clínico Taquara
Estrada do Cafundá, 1152
Tel.: 2423-4244/ 2423-2320

Bairro: Vista Alegre
Amed
Praca São João Berchmans, 35.
Tel.: 3013-4154/ 3391-5542

Bairro: Ilha do Governador
Policlínica Médica Dentária Tauá
Avenida Paranapuã, 1399.
Tel.: 3396-4705

Bairro: Caxias
Odontomed – Centro Médico
Rua Brigadeiro Lima e Silva, 1917
2671-4562/ 2671-4539

Bairro: Botafogo
Pronto Clínica Arnaldo Quintela
Rua Arnaldo Quintela, 23
2541-5549

Bairro:  Marechal Hermes
Centro de Integração Médica Marechal Hermes 
(Cimmal)
Rua Engenheiro Emílio Baungart, 216
Tel.: 3830-1539

Bairro: Méier
Clínica Médica Eman
Rua Jurunas, 240
Tel.: 2592-5485

Bairro: Nova Iguacu
Clínica Médica Floresta
Rua Quintino Bocaiúva, 118 – Grupo 201/202
Tel.: 2698-2330/ 2698-2325

Bairro: Piedade
Clínica Médica e Odont. Cenáculo
Avenida Dom Helder Câmara, 1516
Tel.: 2583-6890/ 2583-6705

Bairro: Maria da Graça
Policlínica Del Castilho
Avenida Dom Helder Câmara, 2959.
Tel.: 2501-9536/ 2281-5065

Bairro: Piedade
Centro Médico Suburbana
Avenida Dom Helder Câmara, 9283
Tel.: 2591-3919

Bairro: Nova Iguaçu
Centro de Integração Médica Nova Iguaçu
Avenida Dr. Mário Guimarães, 261
Tel.: 2767-7924

Relação de Clínicas conveniadas com o 
Centro Clínico Taquara (Apenas consultas)

Bairro: Pilares

Instituto Português Brasileiro de Assistência

Avenida João Ribeiro, 05

Tel.: 3899-0668

Bairro: Anchieta

São Lázaro

Rua Laudo de Canargoso, 50

Tel.: 3339-2898/2455-6096

Bairro: Campo Grande

Clínica Médica F&J Campo Grande

Rua Padre Pauwels, 18

Tel.: 2137-4757

Bairro São Cristóvao

Policlínica São Cristóvão

Rua São Luiz Gonzaga, 1516

Tel.: 2589-3110 / 2589-3228/ 2589-3226

Bairro: Engenho Novo

Climobal – Clínica Médica

Rua Souza Barros, 494

Tel.: 2201-0664

Bairro: Tijuca

Clínica Letícia

Rua Barão Pirassununga, 68

Tel.: 2507-2471/ 2268-5297

Bairro: São Gonçalo
Clínica Médica Luisi – Brás
Rua Dr. Francisco Portela, 2645

Tel.: 2712-5273

Bairro: Piedade
Clínica Médica Cenáculo
Avenida Dom Helder Câmara, 8617

Tel.: 2269-6447/ 2596-2828

Seja nosso parceiro
Nossos parceiros participam de diferentes níveis de compromisso, desde divulgação do 
nosso Clube, alianças de grande alcance em nossa sociedade, até a colaboração local em 
um setor específico de atividade.

INFORMAÇÕES: 
(21) 2482-9870 - Ramal 228
E-mail: 
secretaria@cbsmarinha.org.br

ATENDIMENTO 
SECRETARIA:
3ª feiras às 6ª feiras
Manhã: 9h às 11h
Tarde: 13h às 16h
Sábados: 9h às 11h

Valores:
TAXA DE INSCRIÇÃO: 
R$ 228,00
114,00 – Mensalidade Social / 
Agregado: R$ 76,00
10,00 – Carteira Social (cada)

Parcelas da 13ª mensalidade
1ª Parcela (50%) – Junho – 
R$ 57,00
2ª Parcela (50%) – Novembro – 
R$ 57,00

INSCRIÇÃO DE SÓCIO 
RECREATIVO (CIVIL)

O QUE O CLUBE OFERECE AOS 
ASSOCIADOS:
Piscinas para adultos e crianças;
Sauna Seca (Unissex);
Reserva da Churrasqueira com desconto;
Almoço dançante aos domingos;
Playground, Quadra de esportes e Salão 
de jogos;
Planos de Saúde (opcional);
Descontos em atividades esportivas;
Pilates e Acupuntura/Massagens com 
descontos;
WiFi no Parque Aquático.


