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ANIVERSÁRIO DE 62 ANOS DO CMC
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PALCO MONTADO NAS
QUADRAS EXTERNAS

Associado: R$30,00 | Convidado: R$50,00
Crianças:

Associadas (07 até 12 anos): R$ 15,00 (Meia)
Convidadas (07 até 12 anos): R$ 25,00 (Meia)

Crianças até 06 anos, entrada franca (acompanhadas dos pais).

em até 4x (sem juros)
Convites à venda no Caixa do Clube
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Palavras do
Presidente

1. É com grande orgulho e satisfação
que o Círculo Militar de Campinas
publica a sua primeira revista trimestral
do ano de 2022, onde serão divulgadas
as principais atividades sociais, culturais
e esportivas do período, além das
diversas obras e melhorias que têm
sido realizadas em benefício do nosso
associado.
2. Com o olhar focado no porvir,
podemos
vislumbrar
os
especiais
e concorridos eventos que estão
previstos para ocorrer por ocasião das
aguardadas festividades relativas ao 62º
Aniversário do CMC, destacando-se:
a. O Show do Musical “Mamma Mia”,
com o conjunto “ABBA Experience In
Concert”, no dia 22 de abril (6ªfeira) à
noite.
b. O Grande Churrasco de Aniversário
do CMC, no dia 24 de abril (domingo),
com a apresentação do extraordinário
Conjunto “Chapéu da Máfia” e a
participação inédita do cantor Paulo
Ricardo.
c. O torneio interno de Beach Tênis,
congregando mais de duas centenas de
associados, no período de 29 de abril a
1º de maio.
d. A inauguração da nova Arena de
Vôlei e Futvôlei, com a realização de um
torneio comemorativo, envolvendo essas
duas especiais modalidades desportivas.

3. No tocante às atividades sociais do trimestre
passado, podem-se ressaltar:
a. O Réveillon do CMC, que marcou o retorno
do clube aos grandes eventos circulistas, tendo
sido um grande sucesso, com a participação
alegre e descontraída de todos os participantes.
b. Os já consagrados “Sextou”, os quais têm tido
a consistente aprovação dos associados que
prestigiam esses eventos.
c. A concorrida Balada Teen, contribuindo
sobremaneira para a socialização dos nossos
adolescentes.
4. O Departamento Cultural brindou o Quadro
Social com:
a. O teatro infantil “Aladdim”.
b. Os empolgantes e fantásticos “Shows
Cover” das cantoras Tina Turner e Rita Lee,
representados pela talentosas Berê Conceição
e
Lia Santiago, nos dias 12 e 26 de março,
respectivamente.
5. Na área de esportes, salientam-se:
a. A alta performance alcançada pelos nossos
professores de Tiro com Arco, Marcos Bortoloto
e Alexandra, não só com os nossos alunos, mas
também com os seus próprios resultados, na
busca de índices para a participação inédita
em competições de alto nível dessa modalidade
desportiva.
b. A muito bem organizada e badalada corrida
Rock N’ Run, no dia 19 de março, sendo um
marco de novo planejamento e execução
desportiva, resultando em um moderno modelo,
inovador e progressista, para a organização de
competições dessa natureza.
6. Com relação às obras e melhorias podem-se
enfatizar as seguintes atividades:
a. A conclusão da reforma do Salão Golden
Room.
b. A reinauguração do Bar da Piscina.
c. A finalização da construção da Nova Arena
de Vôlei e Futvôlei, com previsão para a
inauguração no mês de maio de 2022.

d. O encaminhamento para a conclusão da obra
da Nova Arena de Tamboréu, prevista para ser
entregue ao associado no início do mês de junho
de 2022.
e. O prosseguimento da obra da Casa de Barcos,
que voltará a ser um dos locais dos mais bonitos e
procurados pelos frequentadores do clube.
f. O início das obras para a implantação de uma
singular área de paisagismo e jardins, próximo à
entrada Nº 2 do Conjunto Aquático, na alameda
entre o Campo da Cabana e a retaguarda do
Golden Room.
g. A ampliação da rede de fibra ótica e a
completa restauração da rede de energia
elétrica, ambas completamente subterrâneas e
já concluídas, as quais atenderão aos seguintes
locais:
1) Arena do Bosque
2) Bar do Bosque
3) Campo da Madrugada
4) Arena de Tamboréu
5) Casa de Barcos
6) Recanto do Lago
7. No entanto, ainda há muitos objetivos e metas
desafiadoras para 2022, tais quais:
a. A reforma geral do Ginásio Esportivo do CMC,
com previsão de início ainda para o mês de maio
de 2022.
b. A reforma dos banheiros masculino e feminino
do Espaço Multidesportivo, concluindo o projeto
já iniciado na gestão passada (2017/2020).
c. A otimização do sistema de acesso do
usuário do CMC ao interior do clube, pelo
reconhecimento facial e redução do período de
identificação do mesmo, proporcionando mais
celeridade e comodidade por ocasião do seu
acesso.
d. A consolidação dos estudos para o Plano de
Obras da Gestão 2023/2026, contemplando:
1) O aquecimento das demais piscinas do Parque
Aquático, garantindo uma maior utilização das

mesmas em todo o ano, além de reduzir as filas
de espera para as aulas de natação, quer seja
para o segmento infantil ou adulto.
2) A reforma da sauna, tornando-a mais moderna
e funcional.
3) A reforma do Bar do Bosque, dentro do
cronograma de modernização e de adequação
de todos os bares e restaurantes do CMC, com o
objetivo de melhor atender ao Quadro Social.
4) A implementação de uma biblioteca/sala de
estudos para atender a todas as faixas etárias.
5) A ativação de uma brinquedoteca, para
beneficiar os pais que desejarem aproveitar com
mais tranquilidade as opções de lazer que o
clube disponibiliza.
6) Outras necessidades, de acordo com as
demandas e servidões que são observadas e
acompanhadas de maneira contínua e criteriosa.
7. Por fim, ao encerrar este breve editorial,
é com firmeza de propósitos, seriedade,
determinação e autoconfiança que afirmo, com
inquebrantável convicção, de que a dedicada
e entusiasmada Diretoria Executiva perseverará
na busca incessante das mais empreendedoras
e efetivas práticas de gestão, em benefício da
legítima e verdadeira evolução e modernização
do nosso querido Círculo Militar de Campinas,
com o apoio de nossas diligentes e devotadas
Comissões Estatutárias e dos nossos dedicados
e competentes funcionários e colaboradores,
independente de quaisquer tipos de óbices,
barreiras e obstáculos que eventualmente
possam causar infortúnios, adversidades ou
qualquer tipo de desserviço àqueles que são a
maior e mais importante razão de ser do CMC: a
família circulista!

BRASIL ACIMA DE TUDO!
Campinas, 19 de abril de 2022.

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA - CEL R/1
PRESIDENTE DO CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

“Círculo Militar de Campinas, 62 anos
de entretenimento, lazer, cultura e esportes”

MELHORIAS

REINAUGURAÇÃO DO
GOLDEN ROOM
Foi realizada, no dia 25 de fevereiro de 2022, a
reinauguração oficial do Salão “Golden Room”,
após a sua reforma iniciada no mês de outubro
de 2021, após o período aproximado de 06 (seis)
meses de apoio à Prefeitura de Campinas, na
vacinação contra a COVID 19.
Dentre as muitas modificações executadas no
Salão Nobre do CMC, podem-se destacar:
1. A troca de aproximadamente 600m² de
piso do salão para porcelanato de madeira,
proporcionando cerca de algumas décadas de
durabilidade para esse novo piso.

2. A completa climatização de todo o
espaço, com a potência aproximada de 800
mil BTU, possibilitando um excelente conforto e
comodidade aos usuários do salão.

3. A aplicação de iluminação própria para
os mais diversos tipos de festas, trazendo
modernidade e economia pelo fato de não haver
mais a necessidade de contratar terceirizados
para atuarem no quesito de “iluminação de
eventos”.

4. A substituição de todas as janelas do salão,
as quais já estavam com mal funcionamento,
pelo desgaste natural ocasionado pelo tempo.

5. A abertura de novas portas de acesso e
segurança no salão, a fim de proporcionar mais
flexibilidade na lotação dos eventos, ao mesmo
tempo que permite mais segurança em caso de
evacuação do espaço.

6. A colocação de novas cortinas nas janelas,
assim como a instalação de modernas cortinas
elétricas para o palco.

7. A instalação de um novo toldo para a
recepção, permitindo mais proteção para todos os
participantes das atividades realizadas no Golden
Room.

8. A aplicação de novos lustres na entrada
do salão, do padrão adequado para o porte do
Golden Room.

ÁREA DE APOIO DO TAMBORÉU
1. Dando continuidade ao Plano de Obras da
Gestão 2020-2023, está sendo executada a reforma
da área de apoio à modalidade desportiva do
tamboréu, a qual contemplará:
a.
Novos
banheiros/vestiários
masculinos,
femininos e PCD.
b. Sala para apoio às atividades do desporto.
c. Módulo para suporte à cozinha/churrasqueira.
d. Área de bem-estar e lazer para os praticantes
do tamboréu e associados.
2. Como resultado final, a apresentação dessa
obra terá a concepção parecida com a “Arena do
Bosque”, oportunizando uma melhor comodidade
e conforto para todos os seus usuários.

BAR DA PISCINA
Foi inaugurado recentemente o Bar da Piscina,
após mais de 05 (cinco) meses de obras.
A reforma realizada deixou o bar/restaurante
muito mais funcional, podendo-se destacar as
seguintes modificações:
1. Ampliação e adequação da cozinha.
2. Ampliação e ajustamento do espaço para o
estoque de gêneros.
3. A adaptação e a melhoria da área para o
consumo pelos associados.
4. A troca de toda a cobertura por telhado mais

moderno que evita temperaturas mais altas,
sobretudo no verão.
5. Troca do revestimento e piso de toda a estrutura
do bar/restaurante.
6. Aquisição de bancadas de inox e coifas
modernas, que muito facilitarão a preparação e
a cocção dos alimentos.
7. A aquisição de novos conjuntos de mesas e
cadeiras apropriados, para o maior conforto dos
usuários.
Dessa forma, o Bar da Piscina terá condições de
atender com mais presteza, solicitude e qualidade
as demandas apresentadas, em qualquer época
do ano.

CASA DE BARCOS
Está em andamento a reforma da Casa de
Barcos, a qual já não atendia mais ao fim a que
se destinava, quer seja com as suas churrasqueiras
para os associados, assim como o espaço para a
guarda de Barcos, Caiaques, Stand Up Paddle e
assemelhados para a prática de desportos náuticos.
A obra está prevista para ser concluída neste
semestre, e contará com:
1. Duas novas churrasqueiras para a utilização dos
usuários.

2. Um local adequado para a guarda de Barcos,
Caiaques, Stand Up Paddle e similares.
3. Um “Espaço Gourmet” para eventos especiais.
4. Banheiros novos para os segmentos masculino,
feminino e PCD.
5. Uma área para eventos de entretenimento e
lazer.
Espera-se que seja um local de bastante
procura pelo quadro social, quer seja pela
proposta funcional do projeto ou mesmo por se
localizar em uma das áreas mais bonitas do nosso
Clube.

NOVO ESPAÇO DE PAISAGISMO
Mais um espaço de paisagismo está sendo
implantado no CMC.
Trata-se da área de passagem entre o Campo
da Cabana e a retaguarda do Salão Golden Room.
Essa passagem que demanda do estacionamento
da Portaria Nº 1 e incide na Portaria Nº 2 da piscina
receberá uma área de manobra de viaturas para
atender aos serviços dos eventos do Salão Golden
Room, como por exemplo a ambulância, as viaturas
de abastecimento do Buffet contratado, os veículos
que trazem os brinquedos infláveis e outros atrativos
para as crianças, por ocasião da montagem de
“espaços kids”.

Esse setor receberá, sobretudo, um jardim
especial, com bancos para o conforto e
comodidade dos sócios, assim como será instalado
um balanço para o público jovem, reativando um
espaço que estava necessitando de uma melhoria
na sua apresentação, ao mesmo tempo em que
servirá de mais um agradável e bonito local para
o usufruto dos associados.

NOVA ARENA DE VÔLEI E FUTVÔLEI
Está em construção a nova Arena do CMC, com
dimensões de 23m X 44m, próxima ao complexo
de tênis, o que permitirá instalar 4 quadras com
finalidade de atender as modalidades desportivas
de Vôlei e Futvôlei.
O espaço será dotado de moderna iluminação,
a fim de proporcionar a possibilidade de a Arena
ser utilizada no período noturno, com a qualidade
de luminosidade requerida.

A área estará toda cercada por redes de
proteção, com uma altura de 4m, o que garantirá
a segurança de que as bolas raramente sejam
lançadas para fora da Arena.
Além da crescente procura pelas modalidades
desportivas de futvôlei e vôlei de areia
ultimamente, a nova Arena também permitirá
desafogar a Arena do Bosque, a qual ficará para
a prática exclusiva da modalidade de Beach
Tênis, trazendo mais conforto e disponibilidade
de quadras dessas três modalidades desportivas,
as quais, recentemente, têm tido uma grande
demanda de procura por parte dos circulistas.

EXPANSÃO DA REDE
DE FIBRA ÓTICA
1. Com o objetivo de manter a continuidade e a
qualidade dos serviços da rede de fibra ótica do
Círculo Militar de Campinas, a direção do Clube
vem investindo em tecnologia com equipamentos
atuais e de última geração.
2. Neste mês de março, foi ativada a nova rede de
fibra ótica no Departamento Cultural, na Seção de
Almoxarifado e na Arena de Tiro com Arco.
3. No prosseguimento, será habilitada a rede na
sede dos Escoteiros Craós, no Bar do Bosque, no
Tamboréu, na Arena do Bosque e nas Churrasqueiras do Lago.
4. Com a nova estrutura consolidada de rede de
fibra ótica do CMC, será possível expandir o sinal
“Wi-Fi” na área do clube, além de incrementar o
investimento no setor de segurança com a aquisição de câmeras mais modernas e apropriadas
para o monitoramento de locais onde antes não
era possível, o que proporcionará mais conforto e
segurança à família Circulista.

NOSSO CLUBE

HOMENAGEM AO
DR ARMANDO GUAIUME
Por ocasião da reinauguração do Salão Golden
Room, no dia 25 de fevereiro, foi realizada uma homenagem póstuma ao Dr Armando Guaiume pelos relevantes e significativos serviços prestados ao
Círculo Militar de Campinas, por mais de 20 anos,
como Diretor Executivo do CMC e sobretudo pela
pessoa tão admirada, respeitada e estimada que
era.
Prestigiaram o evento os integrantes dos Órgãos
Estatutários: Diretoria Executiva, Conselheiros de
Honra, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal;
representantes da “Turma da Madrugada”;
representantes do “Rancho do Pescador”; da sua

família, destacando-se a Srª Marisa, sua esposa,
seus filhos Rogério e Ricardo, suas noras, seus
netos e diversos familiares, além de convidados
e amigos do saudoso Armando Guaiume.
Foram feitas homenagens:
1. Pela sua assistente do Departamento Social,
por mais de 05 (cinco) anos, Srª Cristiani Policeno.
2. Pelo Coordenador da Turma da Madrugada, Sr
Márcio Padovani.
3. Pelo Sr William Galhardo, representante do
Rancho do Pescador.

4. Pelo Cel Almirante Pedro Alvares Cabral, expresidente do CMC e atual Presidente do Conselho
Consultivo.
Foi ofertado pelo CMC à Srª Marisa um quadro
com uma fotografia do Pôr do Sol do Lago do
clube, tirada recentemente pelo próprio querido
Armando Guaiume, que ele ressaltava ser o Pôr
do Sol mais bonito que ele conhecia.
Na placa comemorativa de reinauguração do
Golden Room, foi gravada a seguinte mensagem:
“Em homenagem ao Dr Armando Eustáquio
Guaiume (1941-2021), eterno diretor do Círculo
Militar de Campinas e um dos seus filhos mais
ilustres, em reconhecimento à sua dedicação e
amor ao nosso querido clube”.

CONFRATERNIZAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS
Ocorreu, no dia 25 de fevereiro, a tradicional
confraternização dos funcionários do CMC,
conduzida pelo Departamento de Recursos
Humanos. Esse evento é de periodicidade trimestral,
e tem por finalidades:
1. Apresentar os novos colaboradores porventura
admitidos.
2. Cumprimentar os aniversariantes do trimestre.
3. Homenagear os funcionários que mais se
destacaram no período, considerando os diversos
setores do clube.

4. Transmitir aos funcionários orientações e
informações de caráter geral, de interesse de todos
os colaboradores.
5. Dessa forma, foram apresentados os seguintes
novos integrantes do CMC:
David da Silva Orsi - Massoterapeuta
Elson Pereira de Matos - Auxiliar de Serviços Gerais
Fabricio G. Cerqueira - Auxiliar de Serviços Gerais
Jailson S. Gonçalves - Auxiliar de Serviços Gerais
Juliana Franco Maso - Instrutora de Ed. Física
Thiago Carlos Almeida - Instrutor de Ed. Física
Vitor Alexandre Parreira - Instrutor de Ed. Física
6. Foram cumprimentados e receberam um “mimo”,
cerca de 34 funcionários do clube, pelo transcurso
de seus aniversários

7. Os colaboradores que mais se destacaram no
desempenho funcional no período considerado
foram os seguintes:
a. Seção de Segurança - Sr Leandro A. da Silva
b. Departamento de Esportes: Profª Laís Sara
Bianconi
c. Manutenção das Dependências – Srª Luciana
Aparecida de Paula Brito
d. Serviços Gerais – Sr Rian Gonçalves de Matos
8. Por fim, foi destacado o muito bom momento
do clube, considerando:
a. A forte procura de títulos do CMC por parte da
sociedade campineira.
b. A procura intensa e contínua de associados
por atividades do Departamento de Esportes, do
Departamento Cultural e do Departamento Social.
c. A frequência ao clube bastante elevada de
integrantes do Quadro Social, quer seja nos finais
de semana ou mesmo durante a semana, o que
vem produzindo recordes de frequência nos
últimos anos, o que atesta a muito boa aprovação
do CMC pelo circulista .

Circulistas que
deixam saudades

Jorge Rodrigues Filho
05/09/1932
14/02/2022
Vou iniciar com os agradecimentos à equipe do clube. Porteiros,
profissionais de educação física, salva vidas, administrativo, diretoria
e equipe do Bar da Cabana. Todos sempre muito prestativos, gentis
e educados com ele.
Chegou ao clube em 1975 e logo começou a praticar seu esporte
predileto que era o futebol, chegando a fazê-lo profissionalmente.
Rachas, campeonatos internos e jogos contra adversários de outras
agremiações. Ele sempre foi um atleta privilegiado e principalmente
muito disciplinado. Educado e gentil, foi acumulando amizades.
Conhecido como Jorge Pai, foi um dos melhores zagueiros que
passarram pelo clube.
Ao colocar um marcapasso cardíaco, decidiu parar de jogar
futebol. Mas não abandonou o esporte, seguiu praticando vôlei
adaptado, hidroginástica, pesca, academia e truco, entre outros.
Novos amigos foram conquistados.
Eu tive o prazer de participar dos rachas de domingo e de
campeonatos internos a seu lado. No truco fui seu parceiro em vários
torneios. Ganhamos alguns e perdemos outros.
Com esse exemplo, sempre fui praticante de futebol, embora sem a
mesma categoria. Ele foi muito presente nessa formação. Chegou a
apitar vários jogos do nosso dente de leite.
Com muito orgulho viu seus netos e bisnetos seguindo os mesmos
passos. Os netos são da equipe que joga aos sábados de manhã no
campo oficial e ele era presença constante na torcida.
Vale ainda destacar que após “pendurar as chuteiras” teve na
esposa uma companhia constante no vôlei adaptado, academia
e na hidroginástica. Minha mãe é muito assídua e não o deixava
esmorecer.
Aos amigos, vocês não imaginam a alegria que ele tinha
com aqueles dois dedos de prosa. As lembranças sempre muito
agradáveis.
Encerro agradecendo as condolências recebidas nas redes
sociais do clube.
Jorge Luiz Rodrigues (filho)

Beatriz Bittencourt Lima
17/04/1926
02/03/2022

Juan Mesa Sanches
05/12/1934
19/02/2022

Cap Osmar Machado
02/09/1951
19/02/2022

Waldir Silva Teixeira
25/12/1940
05/02/2022

Pablo Rodrigo de Queiroz
09/11/1979
05/02/2022

Cap Hermas Martins Duarte
08/09/1943
29/01/2022

Nossos sinceros sentimentos às famílias enlutadas

CULTURAL

TEATRO INFANTIL ALADDIN
No dia 20 fevereiro, iniciamos nossa
programação cultural para o ano de 2022,
com a peça infantil “Aladdin”, voltada para
as crianças circulistas. O espetáculo contou
a história de um jovem humilde chamado
Aladdin, da princesa Jasmine e do vilão
Jafar.

Agradecemos a todos os responsáveis que
se dispuseram a doar um kilo de alimento
não perecível, como entrada, que foram
doados à uma instituição de caridade
coordenada pelo Grupo de Escoteiro Craós.
*Foram respeitados
sanitários.

todos

os

protocolos

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

TINA TURNER COVER
Em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher, o Círculo Militar de Campinas,
através de seu Departamento Cultural,
homenageou
as
mulheres
circulistas
com uma apresentação de gala de Berê
Conceição, única artista cover oficial da
Rainha do Rock Tina Turner.
Ela participou de vários programas de
televisão e foi ganhadora do programa
“Máquina da Fama”.

Berê brindou as mulheres presentes (os
homens também), com as canções que
encantaram e ainda encantam toda uma
geração.
Durante o evento, foram sorteados vários
brindes oferecidos pelo Círculo Militar de
Campinas, Bar da Piscina, Bar do Bosque,
Ponto de Encontro, Studio de Beleza Dona
Rosa e a Agência de Turismo Windtour.

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

PRÊMIO NACIONAL DE
LITERATURA DE CLUBES
No dia 07 de março, no Clube Athlético
Paulistano, em São Paulo, a nossa associada
Beatriz
Varani
Eleutério
recebeu
um
certificado e uma placa pela conquista
do Primeiro Lugar na Categoria “Crônica”,
referente à 6ª Edição do Prêmio Nacional
de Literatura dos Clubes, uma realização do
Sindi Clube.

RITA LEE COVER
Realizou-se,
no
dia
26
março,
o
sensacional show da “Rainha do Rock
Brasileiro” Rita Lee, com a cover Lia
Santiago e sua banda Máfia do Biscoito,
que contagiou todo público presente com a
sua interação e carisma!
Ninguém conseguiu ficar sentado, frente
aos grandes sucessos como: “Lança
perfume”, “Miss Brasil 2.000” “Agora só falta
você”, “Baila comigo” e tantas outras que
tornaram a nossa noite muito especial.

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

SOCI AL

REVÉILLON 2021
Transcorreu, no dia 31 de dezembro
de 2021, o tradicional Réveillon do
Círculo Militar de Campinas, sendo
o primeiro evento após a reforma de
aproximadamente 04 meses do Salão
“Golden Room”.
Cerca de 350 associados e convidados
puderam “curtir” e aproveitar a virada do
ano em um ambiente familiar, seguro e

muito agradável, ao som do Conjunto
Som Especial, que contagiou os
presentes até o fim da festa.
A gastronomia ficou a cargo do “Buffet Simpatia”, a qual teve a aprovação
unânime dos circulistas e a decoração,
de muita beleza e bom gosto, ficou sob
a responsabilidade da empresa “Carla
Magalhães Decorações.

Houve a apresentação de shows
especiais, como o show “Comemorando
a Vida”, proporcionando a alegria, o
entretenimento e o lazer de todos os que
tiveram a oportunidade e o privilégio de
participar desse evento extraordinário e
inesquecível.

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

MÚSICA AO VIVO NA PISCINA
Muito sol, boa música e famílias inteiras
curtiram os quatro dias de “Música na
Piscina”
no Parque Aquático do
nosso
Círculo Militar de Campinas.
Mais de 7 mil associados e convidados
curtiram e dançaram ao som da Banda
Sol e Samba, Banda Ápice, DJ Cláudio, DJ
Anselmo e Gui Violeiro, culminando com
uma chuvinha fresca para encerrar nossa
programação.
Houve, além da música, a apresentação
de “Passistas”, do Grupo “Aqua Loucos” e
a disponibilização de brinquedos para a
gurizada, atividades que animaram ainda
mais a folia.

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

SEXTOOOU - ST. PATRICK
Em homenagem a St Patrick, padroeiro
da Irlanda, foi realizado no dia 11 março
mais um “SEXTOOOU” com comidas gostosas, cerveja gelada e muita animação,
sob o comando da DJ Rafaela Luna.
Tivemos também a apresentação do
“Sapateado Irlandês”, pelas alunas da
nossa professora Tatiana de Carvalho.
Agradecemos a todos os cessionários
e parceiros que participaram do evento,
oferecendo suas diversas especialidades
culinárias e produtos.

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

ESPO RTES

TIRO COM ARCO
Em janeiro foram realizadas as seletivas
para formação da Seleção Brasileira
de Tiro com Arco. Nossos professores
participaram e garantiram suas vagas.
Marcos Bortoloto é o professor de
adultos e alto rendimento. Alexandra Silva
é a professora de crianças a partir de 6
anos.
Marcos participou da seletiva em
Maricá/RJ. Foram 4 dias onde mais de 20
atletas de ponta tentaram a vaga para
a Seleção Brasileira de Arco Recurvo
Masculina, ou Olímpica. Eram seis vagas e
o nosso professor garantiu a sua com um
ótimo desempenho na Seletiva.

Já a Professora Alexandra não só
participou como organizou a seletiva que
ocorreu no campo de Tiro com Arco do
clube. 			
Considerado um dos melhores estandes
do país, recebemos atletas de todo
o Brasil durante 4 dias. Mesmo com
muita chuva, os atletas disputaram as 4
vagas disponíveis em cada categoria.
Alexandra terminou em terceiro lugar e
garantiu a sua vaga na Seleção!
Agora, vamos todos torcer para que os
ótimos resultados continuem no Circuito
Internacional!

ROCK N’ RUN
No dia 19 de março, após o retorno pós
pandemia, o CMC promoveu a corrida
ROCK N’ RUN, com a participação de,
aproximadamente, 150 inscritos entre
corredores e caminhantes.
Complementando a atividade, houve
o sorteio de brindes ofertados por
apoiadores. Na sequência, para refrescar
e repor as energias, tivemos o “Open de
Chopp” e “Show de Rock” com a Banda
“Jacaré Murdock”.
Parabéns a todos os participantes.
Agradecemos a todos os apoiadores
deste
especial
evento:
“Jacaré
Murdock”, “Bar do Bosque”, “New Signs”,
“Medic Nutre”, “Equaliv”, “Hannover”,
“Continental” e “Speedcrono”.



Resultados:
Categoria Feminina
1º lugar – Fernanda Bongiolo Valadão
2º lugar – Melissa Torquato Port
3º lugar – Priscila Rangel Pereira
- Foram 25 inscritas nessa categoria
Categoria Masculina
1º lugar – Evandro Janini
2º lugar – Rafael José Ribeiro de Moraes
3º lugar – Alexsandro Luiz de Sousa
- Foram 45 inscritos nessa categoria
Na Caminhada foram 54 inscritos
categorias masculina e feminina.

nas

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/notícias

BOCHA
Nos últimos 02 campeonatos de bocha
o Círculo Militar sagrou-se campeão.
Na modalidade de equipes o Círculo
conquistou o bicampeonato da categoria
da Liga Campineira de Bocha conquistado em novembro/2021, cujo troféu foi
entregue aos atletas com a presença do
nosso Presidente Cel Carlos Henrique.
Na modalidade individual o atleta João
Thiago L. Ribeiro sagrou-se campeão da
competição, no último dia 10 de abril, representando nosso clube na Liga Campineira de Bocha.

