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O Clube Superkits, um clube sem fins lucrativos, voltado à arte da construção de miniaturas, foi 
fundado em Setembro de 2007, e tem como principais objetivos promover a integração dos 
plastimodelistas, além da divulgação e a difusão do plastimodelismo como arte, hobby, lazer, fonte 
de pesquisa histórica e meio de ensino cultural e cívico.  
 
Como surgiu: O Clube surgiu através dos clientes da loja de mesmo nome, quando esta encerrou 
suas atividades. Neste local se promovia o encontro periódico de plastimodelistas. Deste modo, 
com o término das operações da loja, o clube foi fundado pelos antigos clientes como forma de 
incentivar e perpetuar o hobby.  

Plastimodelismo é um hobby que consiste na construção de miniaturas em escala reduzida, 
fabricadas principalmente na forma de kits plásticos, com o objetivo de exposição estática. Trata-
se de uma atividade recreacional para pessoas de qualquer idade, mas para muitas crianças que 
desde pequenas praticam o plastimodelismo, trata-se de uma ferramenta de aprendizado e 
desenvolvimento da criatividade, da imaginação, da busca por soluções para os problemas 
inesperados, do trabalho com a engenharia do processo, da capacidade de concentração e de 
muitas outras aptidões. Elas aprendem a buscar o seu melhor. Além de tudo, efetuam-se 
pesquisas para aprender sobre o que se está construindo, e existe um envolvimento com a história 
da miniatura. Em algumas escolas já existe o incentivo ao hobby em suas dependências como 
atividade extracurricular. 

Objetivos: O único objetivo do nosso grupo é de confraternizar, ensinar, promover e aprender, 
uns com os outros. O Clube não possui qualquer inclinação ou apoia qualquer sistema político, 
ideológico, partidário e/ou religioso. Os trabalhos expostos em nossas galerias não incentivam ou 
fazem qualquer apologia a ideologias, regimes ou sistemas de governo, destinando-se apenas a 
mostrar o trabalho e as técnicas dos plastimodelistas em retratar, em escala reduzida, períodos 
históricos, avanços científicos e tecnológicos em suas diversas áreas e épocas dentre outros. 
Seus Associados condenam veementemente quaisquer formas de discriminação sejam elas de 
cunho cultural, étnico, racial e/ou religioso.  
 
Nossa Estrutura: 
-  Acervo de revistas de modelismo, aeronáutica, veículos; 
- Bancada de montagem, pintura e mini estufa para secagem; 
- Campeonato interno; 
- DVD e TV; 
- Expositor para kits; 
- Eventos mensais e anuais promovidos pelo Clube 
- Fórum de debates; 
- Estrutura com Cozinha, Sala de Estar e Churrasqueira 
 
Endereço: 
R. Frederico Cantarelli, 44 – Mercês - Curitiba-PR 
 
Reuniões: 
Quintas-feiras: a partir das 19:30 
Sábados: a partir das 17:00 
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