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INAUGURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA VILA MILITARINAUGURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA VILA MILITAR

Na manhã de 25 de outubro, será inaugurada a Área de Lazer dos Subtenentes    

Sargentos da Vila Militar (ALSSVM) – espaço social, esportivo e cultural, 

destinado aos subtenentes e sargentos e seus familiares.

  Na ocasião, além da inauguração pelo Comandante da 1ª Divisão de Exército, 

realizar-se-á, no local, uma festa em comemoração ao “Dia das Crianças”.

  Nesta 1ª etapa dos trabalhos de reforma e reconstrução, estarão concluídas a 

administração, a secretaria, a tesouraria, o parque aquático, as churrasqueiras 

individuais, o salão e o bar da piscina e seus banheiros, a área do restaurante, o 

campo de futebol, e o espaço do parque infantil. A conclusão da 1ª etapa da obra 

permitirá a abertura da ALSSVM para ser frequentada pelos subtenentes e sargentos 

e seus familiares. Nos trinta  dias, após a inauguração, a área de lazer estará franqueada gratuitamente 

e, após decorrido esse prazo, os interessados poderão associar-se.    

Em meados de 2013, a 1ª Divisão de Exército, identificando 

que a área destinada para o lazer dos Subtenentes e 

Sargentos e seus familiares, na guarnição da Vila Militar, carecia 

de melhores condições sanitárias, não estava direcionada para a 

sua finalidade – atender prioritariamente a família militar, e estava 

em desacordo com as normas vigentes preconizadas pelo 

Exército, optou o comando por não renovar a cessão de uso não 

onerosa com o Clube dos Subtenentes e Sargentos da Vila Militar, 

que administrava o local.

Recebida as instalações, o Comandante da 1ª DE, apoiado 

pelas Organizações Militares da guarnição e por outros 

órgãos do Exército, iniciou um trabalho de reestruturação da área 

de lazer, demolindo instalações mal construídas, reformando 

banheiros, retirando “cafofos”, restaurando as instalações 

elétricas, hidráulicas e de esgoto. Enfim, por etapas, 

recuperando o local para ser inaugurado em boas condições 

para acolher os subtenentes e sargentos e seus familiares.



DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL  DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL  
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REFORMAS E RECONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER DE SUBTENENTES E SARGENTOS REFORMAS E RECONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER DE SUBTENENTES E SARGENTOS 

Demolição de estruturasReforma da sala de bombas da piscina

Reforma da faixada Retirada de estrutura condenada

Banheiro da piscinaSala da bomba da piscina

Banheiro do vestiário Área da churrasqueira
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TRANSPORTES ESCOLARES 2014TRANSPORTES ESCOLARES 2014

1ª faze (Colégio Militar): de 9 de outubro a 8 de novembro de 

2013, destinada somente aos militares da ativa do Exército que 

servem nas OM da Guarnição da Vila Militar. Terá prioridade o militar 

com maior tempo na Guarnição, em caso de empate o critério será a 

antiguidade.

    

     2ª faze: De 11 de novembro de novembro a 15 de dezembro de 

2013, para os demais militares da ativa do Exército. Resultado em 

janeiro do 2014.

Área de churrasqueiras  Faixada totalmente reformada 

Entrada do salão nobreAcesso ao bar

Pavilhão da administraçãoCampo society 

O PROCESSO SELETIVO OCORRERÁ  DA SEGUINTE FORMA:
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