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“Como o arco-íris, a vida
sempre traz algo melh�
depois das tempestades!”
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Fisioterapia
& Pilates

Novo Estúdio de

O CMC agora conta um 
novo espaço totalmente 
remodelado e equipado 
para atendimento de 
Fisioterapia e Pilates

- Profissionais especializados
- Equipamentos modernos e seguros

- Avaliação individualizada

Atendimento:
adultos, idosos, gestantes, 
reabilitação e prevenção

INÍCIO DOS ATENDIMENTOS

EM BREVE!
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Palavras do 
Presidente

Diletos e prezados Circulistas,

Em virtude das dificuldades do 
momento vivenciado, o clube 
irá divulgar as suas atividades 
do primeiro quadrimestre com 
uma edição virtual de sua re-
vista, abrindo uma nova forma 
de comunicação com o seu 
quadro social, salientando que 
após a completa reestrutura-
ção e modernização do nosso 
site oficial, a qual ocorrerá em 
breve, as edições das revistas 
“Círculo Militar em Notícia” se-
rão, preferencialmente, virtuais.

Neste primeiro quadrimestre de 
2021, o Círculo esteve priva-
do de suas principais ativida-
des socias, culturais, esportivas 
e recreativas. No entanto, mui-
tos planejamentos e atividades 
relativas às melhorias de suas 
instalações, dependências e 
patrimônio estão sendo reali-
zadas, gerenciadas e focadas 
em uma judiciosa gestão dos 
recursos humanos e financeiros.



Dessa forma, podem-se elencar as se-
guintes atividades:
- Modernização do acesso do clu-
be pela Portaria 4, de modo que fique 
compatível com a envergadura institu-
cional do CMC.
- Melhorias no paisagismo em diversas 
áreas do clube, tornando-o cada vez 
mais harmônico, agradável e bonito.
- Implantação do Campo de Futebol 
Society, com grama artificial, para aten-
der ao grande público futebolístico, 
quer seja adulto, infantil ou mesmo da 
escolinha de futebol.

- Conclusão das obras previstas na pri-
meira fase da gestão “2020-2023”, in-
cluindo:
1) O “Deck da Piscina”.
2) A iluminação da “Arena do Bosque”.
3) A iluminação da “Pista de Atletismo”.
4) O conjunto de banheiros do “Parque 
Aquático”.

- Conclusão de melhorias nas instala-
ções, realizadas pelo Departamento  
Administrativo e sua equipe de manu-
tenção:
1) Modernização dos estacionamentos 
na alameda entre as churrasqueiras e o 
campo de futebol oficial.
2) Restauração do dojô da sala de 
lutas.
3) Recuperação e transformação da 
antiga “Fazendinha”, a qual passará a 
se chamar “Recanto das Aves”, com a 
adição de um quiosque e um píer na-
quela área, para melhor atender ao 
nosso público infantil.

- Apoio às autoridades municipais e à 
sociedade campineira, com a disponi-
bilização do Salão “Golden Room” para 
a vacinação contra a COVID-19.



- Conclusão de projetos importantes para 
o clube, como:
1) Reforma do Ginásio do CMC, o qual 
prevê a mudança do Departamento 
de Esportes para aquela área, além de 
novas construções como a “Sala de 
Troféus”, a “Sala de Futebol de Mesa”, a 
“Sala de Carteado”, a “Sala de Xadrez” 
e outras, além da implantação de um 
outro ginásio poliesportivo contíguo ao 
atual, viabilizando uma melhor demanda 
de utilização pelos nossos associados 
praticantes de esportes como o voleibol, 
basquete ou o futebol de salão.
2) Modernização da Casa de Barcos, 
trazendo a reboque a recuperação das 
churrasqueiras lá existentes.
3) Reestruturação do salão Golden Room, 
inserindo a sua adequada climatização e 
iluminação.
4) Todos esses projetos, entre outros, 
poderão iniciar a sua execução ainda 
neste ano de 2021, dependendo da 
evolução administrativa, contábil e 
financeira decorrente da situação da 
pandemia atual. 

Como um dos objetivos principais desta 
publicação, destaca-se o prazer e 
a alegria de saudar o CMC pela sua 
data máxima, o dia 21 de abril, quando 
completa o seu 61º aniversário.
É sabido que, para chegar à situação 
atual, houve um longo e árduo caminho, 
sendo que o sucesso só foi possível graças 
a uma plêiade de sócios abnegados, que 
no início difícil, com parcos recursos e 
muitas dificuldades, doaram-se ao clube, 
sacrificando horas de lazer e de convívio 
familiar em benefício dos circulistas, 
sendo responsáveis pela sobrevivência e 
crescimento do CMC, até chegar à idade 
madura de hoje.



Destarte, é o momento oportuno de agra-
decermos e exaltarmos esses precursores, 
os colaboradores, os administradores e os 
funcionários de todos os tempos. Pessoas 
abnegadas, competentes e de seleto sen-
timento ético e moral, os quais labutaram, 
administraram e conduziram com persis-
tência e obstinação os destinos, por mais 
de seis décadas, do nosso querido clube.
Assim sendo, salienta-se que todo o esfor-
ço feito por todos esses atores ter-se-ia sido 
em vão, não fosse a constante presença, 
estimada e  benquista, do atual quadro so-
cial usufruindo dos nossos campos, jardins, 
lago, parque aquático e arenas desporti-
vas, entre outros espaços, sendo verdadei-
ra a assertiva de que somente o associa-
do propicia e empresta a verdadeira luz e 
sentido ao nosso patrimônio, sendo a razão 
de ser do CMC. 
Por fim, a Diretoria Executiva do clube, 
acompanhada dos egrégios Conselhos Fis-
cal e Consultivo, dos seus Diretores Adjun-
tos, dos integrantes das diversas Comissões 
Estatutárias e dos seus valorosos Funcioná-
rios, cumprimenta com júbilo, distinção e 
alegria a todos os circulistas pela data do 
dia 21 de abril, augurando que estejamos 
todos sempre cada vez mais próximos, jun-
tos e alinhados, como prevê o nosso em-
blemático dístico: “Círculo Militar de Cam-
pinas: Unindo Civis e Militares” .

BRASIL ACIMA DE TUDO!

Campinas, 21 de abril de 2021.

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

“Círculo Militar de Campinas, 61 anos 
de entretenimento, lazer, cultura e esportes”
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Manutenção do 
Paisagismo

A manutenção dos jardins e do paisagismo 
do CMC continua a ser executada com 
adequação e propriedade, proporcionando 
uma bonita e agradável apresentação visual 
do Clube.



Iluminação da
Arena do Bosque

Para melhor adequação e valorização deste 
espaço que atrai cada vez mais associados, 
foi implantada uma nova iluminação na 
Arena do Bosque, alicerçada em 12 postes 
de 08 metros, os quais proporcionarão uma 
iluminação de excelente qualidade para 
todos os desportos praticados na Arena 
(Beach Tênis, Futvôlei e Vôlei de Areia). 



Iluminação da
Pista de Atletismo

A Pista de Atletismo do Clube ganhou um 
novo sistema de iluminação, substituindo o 
antigo, o qual já estava bastante deteriorado 
devido ao seu tempo de uso. Assim sendo, 
os associados adeptos das modalidades de 
corrida e caminhada terão um lugar seguro 
e completamente adequado para realizar 
as suas atividades desportivas noturnas.



Aproveitando a reforma da iluminação 
da pista de atletismo, foi proporcionado 
também direcionar essa iluminação para 
a pista de skate, o que permitirá aos 
associados utilizarem esse novo espaço com 
mais propriedade e segurança no período 
noturno.

Iluminação da
Pista de Skate



Este espaço foi totalmente repaginado,  
tendo sido ampliado em cerca de 30% da 
sua área, o que possibilitará a um maior 
número de associados frequentar esse local, 
um dos mais procurados do clube, sobretudo 
por ocasião da estação do verão.

Deck da Piscina



Cercamento do 
Campo da Cabana

Dando prosseguimento a obra já iniciada na 
gestão anterior, foi concluído o cercamento 
do Campo da Cabana com o material de 
“Tela Verde Soldada”, substituindo a cerca 
antiga de mourões com telas de arame, a 
qual já estava com bastante desgaste.
Essa obra irá conferir uma aprazível 
hegemonia a esse tradicional campo, 
tornando-o mais seguro e bonito.



O antigo banheiro/vestiário masculino, o 
qual foi idealizado ainda na década de 
inauguração do clube, foi completamente 
remodelado, resultando em novos e 
modernos banheiros para o interior e exterior 
do Parque Aquático, contemplando também 
banheiros familiares e para pessoas com 
necessidades especiais.

Reforma Banheiro
Masculino



Inauguração do novo 
Salão de Beleza

Foi inaugurado, no dia 01 de fevereiro, o 
novo Salão de Beleza do CMC, nominado 
de “DONNA ROSA & DON BARBA”, operando 
com profissionais vocacionados para os 
segmentos feminino e masculino, viabilizando 
diversos serviços de qualidade para o  
Quadro Social do clube.



O CMC investiu no aumento da capacidade 
de armazenamento do Banco de Dados 
do Sistema Multiclubes, o qual já estava 
próximo à exaustão. Esse imprescindível 
Sistema faz a gestão das demandas de 
controle e operações de todo o quadro 
social. O investimento conferiu capacidade 
ilimitada de armazenamento de dados a 
esse software, possibilitando a necessária 
segurança e confiabilidade no trato das 
informações e operações referentes aos 
associados e colaboradores do clube.

Aumento da capacidade 
de armazenamento do 

software Multiclubes



Reforma do Ginásio

Dando continuidade às melhorias no ginásio 
desportivo, foi realizda a renovação da área 
externa (Aba do Ginásio) e preparação da 
alvenaria para recebimento de nova  pin-
tura. Além disso, foram adicionadas cober-
turas nas entradas laterais do ginásio, com 
o objetivo de impedir que a chuva molhe o 
piso nessas entradas.



Novos Bancos
Foram instalados seis bancos na lateral da 
Pista de Skate, com o objetivo de permitir aos 
pais e responsáveis observar e acompanhar 
o divertimento dos seus filhos ou amigos, ou 
mesmo servir de apoio para a preparação 
dos usuários que irão utilizar a Pista.
Da mesma forma, a Arena do Bosque 
e a Alameda do Campo da Cabana 
também foram contempladas com novos 
bancos, proporcionando mais conforto aos 
associados que desejarem acompanhar as 
atividades desenvolvidas nestes locais.



Acesso Depósito 
Bar da Cabana

Com o intuito de permitir o acesso mais direto 
e seguro para os fornecedores de gêneros 
alimentícios e de bebidas para o depósito 
do Restaurante da Cabana, foi construído um 
novo acesso para esse depósito, conferindo 
mais facilidade e produtividade na logística 
de suprimentos desse restaurante.



Como parte do sistema integrado de 
canalização das águas pluviais de todo o 
clube para o Setor do Lago, foi implantada 
extensa rede de tubos de concreto para 
carrear as águas pluviais na direção 
estratégica do espaço da “Festa Junina”, 
passando pela via de acesso “Fundos do 
Almoxarifado”/”Fundos do Estande de Tiro 
com Arco”, prosseguindo pela alameda das 
“Quadras de Tamboréu” e incidindo na área 
do Lago do CMC, evitando as prejudiciais e 
nocivas erosões em todo esse longo trajeto.

Canalização para 
escoamento das águas pluviais

para o Lago do CMC



Recanto das Aves
A antiga “Fazendinha do CMC” está sendo 
remodelada, com o objetivo de se tornar 
mais atraente para a presença das nossas 
famílias, incluindo especialmente as crianças.  
A vista para o lago teve a vegetação 
corretamente podada, sendo também 
nivelado o terreno naquela área, possibilitando 
a adição de um quiosque para melhor 
apreciação da natureza pelos usuários. 
Foi também construído um pequeno píer para 
permitir às crianças “curtirem” mais de perto 
as aves e peixes do lago.



Novo Acesso Portaria 04
A Portaria nº 4 está sendo modernizada e 
contará com estacionamento para 2 carros, 
motocicletas, bicicletas, jardins e gramados 
modernos e apropriados.
Contemplará também uma passarela com 
guarda-corpo adjacente ao Parque Infantil, 
contribuindo para a segurança das crianças 
usuárias do parquinho, assim como para a 
acessibilidade das pessoas com deficiência 
(PCD).



Dentro do projeto de oferecer uma varie-
dade de serviços de muito boa qualidade 
à família circulista, foram preparadas novas 
instalações para o funcionamento da ativi-
dade de Pilates de Aparelho e também de 
Fisioterapia, as quais estarão disponíveis em 
breve para todos os associados.

Novo Estúdio 
Fisioterapia e Pilates



Atendendo a uma antiga demanda do 
público futebolista do CMC, foi montado 
um Campo de Futebol Society com grama 
sintética, o qual atenderá às diversas 
faixas etárias de associados, assim como 
aos alunos da escolinha de futebol. 
Esse campo é de manutenção muito mais 
fácil do que a quadra anterior, a qual já 
estava bastante antiga, além de ser de 
muito boa qualidade, garantindo um local 
de excelentes condições de segurança e 
conforto para a prática desse entusiasmado 
e cativante desporto.

Campo de Futebol Society
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A Comissão de Obras, sob a direção do 
seu chefe, Cel Luiz Dutra de Souza, já 
iniciou os trabalhos de arquitetura para a 
reforma   geral do Ginásio Desportivo, que 
contemplará arquibancadas adequadas 
e diversas salas previstas para atividades 
ligadas ao Departamento de Esportes, como 
a sala de xadrez, sala de troféus, salão de 
jogos, sala de futebol de botão e salão de 
dança, entre outras servidões.

Ginásio de Esportes



Vista superior 
Projeto Ginásio de Esportes 
Cel Eliz Luiz Tavone Serafim

Salas Desportivas

Banheiros / Vestiários

Depto.
de 

Esportes

Salas Desportivas



Projeto Casa de Barcos
Com o objetivo de modernizar a “Casa 
de Barcos”, serão recuperadas as 
churrasqueiras lá existentes e instalado um 
“Espaço Gourmet”, a fim de apoiar eventos 
de entretenimento e lazer. Os banheiros 
serão reformados e será implementada 
uma adequada acessibilidade naquela 
área, a fim de atrair mais circulistas para 
esse bonito espaço do clube.



Projeto Bar da Piscina
Conforme o Plano de Obras 2020/2023, 
o projeto da reforma do Bar da Piscina já 
está pronto. Permitirá maior comodidade 
e conforto não só para o cessionário con-
tratado, mas para todos os seus usuários.  
Facilitará sobremaneira a logística de 
abastecimento e a confecção dos gêneros 
alimentícios, o que proporcionará melhores 
condições para o atendimento ao associa-
do, sobretudo nos períodos de maior  fre-
quência do Parque Aquático.
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18/03/1954 15/12/2020

Em dezembro de 2020, infelizmente, perdemos o nosso 
amigo Cel Adilson MANGIAVACCHI. Ele nos deixou 
após uma dura e brava batalha contra um câncer. 
Batalha essa que durou longos sete anos.
Mesmo diante de tanta tristeza, só temos a agradecer 
por todos os anos que tivemos o privilégio de conviver 
com essa pessoa íntegra, amiga, justa e competente.
Essas características foram um dos motivos pelos quais 
ele foi convidado a compor a nossa diretoria no cargo 
de Presidente do Conselho Consultivo, de 2014 a 2017.
Desenvolveu essa função com a brilhante 
competência que sempre o acompanhou em toda 
a sua carreira militar, eu diria até que em toda a sua 
vida.
Descanse em paz, querido amigo. E que Deus conforte 
o coração de todos os familiares e amigos que o 
amavam.

Cel R/1 Almirante Pedro Alvares Cabral 
Ex-Presidente do CMC e atual Presidente do Conselho Consultivo

Cel Adilson Mangiavacchi

Circulistas que 
deixam saudades



27/01/1964
17/12/2020

Osmar N. Figueiredo Filho

Entendendo os porquês. 
Uma tarefa difícil ... 
Ao tentar buscar explicação para as imposições da vida, o 
céu é a inspiração.
O céu, que para uma pessoa tão especial como OSMAR 
NOGUEIRA FIGUEIREDO FILHO, tinha tanto significado. Era 
lá que ele exercia um de seus hobbies, o aeromodelismo. 
Era para o céu que ele direcionava o olhar fixo enquanto 
apreciava uma dose de whisky e certamente pensava na 
vida naquele momento.
Vida que ao lado dele era leve, divertida, onde os pequenos 
valores eram enaltecidos. Uma chama no fogão, uma 
panela sobre ela. A arte de cozinhar. Ah, isso era inegável!! 
Cozinhar era um dom que lhe pertencia. O prazer do 
preparo tinha um motivo maior, reunir a família, estar com 
quem se ama, dar boas risadas, doar-se totalmente.
Um cunhado, marido, pai, irmão, filho, amigo inesquecível. 
Uma pessoa presente, de alma pura, disponível, 
companheiro, solidário, de sorriso fácil, um ser humano 
admirável.
De volta ao CÉU, para onde olho e só agradeço a chance 
que a vida me deu de conhecer e conviver com pessoa tão 
especial. 
CÉU, para onde olho e tento te enxergar.
CÉU, para onde foco e busco aceitar sua ausência física.
CÉU, local onde desejo que esteja agora, sem dores, na luz e 
sob proteção divina.
CÉU, que uso como canal de nossa comunicação enquanto 
oro, para dizer OBRIGADA por tudo, OBRIGADA por tanto.
Você é e sempre será muito especial, OSMAR NOGUEIRA 
FIGUEIREDO FILHO.
Até um dia, cunhado querido.

Déborah C. Longuim Xavier – Março/2021

“A eterna saudade de seus amigos Circulistas pelos 
momentos de amizade e alegria que passamos juntos”.

Circulistas que 
deixam saudades



05/05/1945 31/12/2020

Gen Mario de Oliveira Seixas

Circulistas que 
deixam saudades

Um Soldado magnífico. Um Cidadão exemplar

No último dia de 2020, como decorrência de complicações 
cardíacas, faleceu nesta cidade o General Mario de Oliveira 
Seixas, ex-Presidente de Honra do Círculo Militar de Campinas.
Apesar de carioca de nascimento, o Gen Seixas, em razão 
da família que aqui construiu, adotou a cidade de Campinas, 
onde passou grande parte de sua vida, principiando com seu 
ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no 
distante ano de 1961.
Possuidor de acendrado espírito militar, frequentou a 
Academia Militar das Agulhas Negras onde, em 1967, concluiu 
o curso de Oficial da Arma de Comunicações. Mais tarde, 
como Capitão, graduou-se Engenheiro de Telecomunicações, 
no Instituto Militar de Engenharia, na cidade do Rio de Janeiro.
No Exército, realizou todos os cursos regulares exigidos dos 
Oficiais Combatentes além de diversos cursos de extensão e 
especialização. Fruto de sua aplicação nos estudos, já como 
Oficial Superior, representando o Exército Brasileiro, ao longo 
de 1990 integrou o grupo de alunos estrangeiros matriculados 
no British Army Staff College, no Reino Unido.
A brilhante carreira que construiu o levou, desde cedo, a 
assumir posições de Comando na Força Terrestre. Assim, 
ainda como Capitão, comandou a então 2ª Companhia de 



Comunicações Blindada, na época sediada em Jundiaí. Como 
Tenente-Coronel comandou, na cidade do Rio de Janeiro, o 
1° Batalhão de Comunicações Divisionário. Posteriormente, 
já Coronel, exerceu o Comando da Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército, onde havia iniciado sua vitoriosa trajetória 
militar. Alçado ao posto de General de Brigada, foi nomeado 
Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Blindada, cuja sede 
localiza-se na Fazenda Chapadão, mesma área onde está 
encravado o Círculo Militar de Campinas. Finda esta última 
comissão, em 2002, deixou o serviço ativo e ingressou na reserva 
do Exército.
Entretanto, os princípios filosóficos e cristãos que sempre o 
nortearam não seriam capazes de mantê-lo em repouso. 
Assim, como forma de retribuir o carinho da sociedade que o 
acolheu inclusive com o Título de Cidadão Campineiro, retornou 
a atividade, primeiramente como Secretário Municipal de 
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública (SMCASP), 
na Prefeitura Municipal de Campinas, e, posteriormente, como 
Superintendente Geral da ONG Movimento Vida Melhor (MVM). 
Como Secretário da SMCASP, foi o artífice da implantação da 
Central Integrada de Monitoramente de Campinas (CIMCAMP) 
e, como gestor do MVM, operacionalizou o serviço de Disque 
Denúncia em Campinas e sua Região Metropolitana. Ainda 
nesta última ONG, sensibilizado com a quantidade de crianças 
e adolescentes encontrados em situação de rua em Campinas, 
criou projetos que, além de resgatá-los dessa terrível condição, 
conferiu-lhes a possibilidade de um emprego por meio de cursos 
profissionalizantes.
A trajetória de vida do General Seixas, modestamente resumida 
no título deste texto, claramente o define como dotado de 
uma personalidade diferenciada, alicerçada numa inteligência 
brilhante e coroada de atributos pessoais de forte cunho 
cristão. Calmo, sereno, crítico e possuidor de um refinado 
senso de humor, cativou e angariou um imenso rol de amigos e 
admiradores, tanto na Força quanto na vida civil.
Sua prematura partida pegou desprevenidos a todos nós que 
desfrutávamos de sua camaradagem. Imensa deve ter sido, e 
ainda é, a sua ausência para a grata família, integrada pela 
esposa, D. Vera, os filhos Alexandre e Juliana, acrescida da 
nora, do genro e das netas, as quais iluminavam o seu dia-a-
dia. O consolo, se isso for possível, virá com o tempo, remédio 
capaz de, paulatinamente, substituir a dor pelas recordações e 
lembranças.
Ao findar, rogo a Deus que o mantenha próximo de Si, por ser 
merecedor dessa dádiva. Ao estimado Chefe e Amigo, minha 
continência, meu preito de saudade e a certeza de que sua 
existência não foi em vão.

Cel R/1 José Roberto Pires 
Ex-Presidente do Conselho Fiscal e 
atual Vice-Presidente do Conselho Consultivo do CMC



Dr João Carlos Bolsonaro
09/12/1939 17/01/2021

Dr. João Carlos Bolsonaro, ou Bolsonaro como era 
conhecido dos circulistas, foi nosso associado por 
mais de 40 anos. Se mudou para o Jardim Chapadão 
no final da década de 70, tendo logo se associado 
ao Círculo Militar. Sua presença era frequente no 
clube junto com sua esposa Heloisa. Ele participou 
em muitos dos torneios de bocha, fez muitos 
amigos nas salas de carteado, sempre amistoso 
nos almoços na Cabana e com o tempo passou a 
integrar e ajudar na comissão de títulos. Não perdia 
os jantares sociais da diretoria e participava das 
festas de réveillon com filha e netas. As netas eram 
sua alegria e colher amoras e alimentar os peixes do 
lago eram uma das diversões com elas quando eram 
pequenas. Um associado alegre, que fazia amizade 
fácil e gostava de dar conselhos para os garçons do 
Nei sobre como fazer uma boa caipirinha... Nosso 
Círculo Militar é assim, um ambiente aberto para o 
convívio com família e amigos. Nos solidarizamos 
com pesar com a família Bolsonaro pelo passamento 
e agradecemos ao circulista Bolsonaro, com 
o reconhecimento pela sua colaboração e 
participação na vida administrativa e social do 
Círculo Militar de Campinas.

Carla Luisa Antonelli Bolsonaro Guimaraes

Circulistas que 
deixam saudades
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Gen Nialdo Neves 
de Oliveira Bastos

Circulistas que 
deixam saudades

Nialdo Neves de Oliveira Bastos, filho de Clodoaldo e Nina, 
nasceu na cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, em 30 
de junho de 1934.
Ainda jovem, percebendo sua vocação para a carreira 
das Armas, obteve aprovação em concurso para a Escola 
Preparatória de São Paulo. Mais tarde, ao transpor os portões 
da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN –, já sentia o 
sangue verde-oliva correr em suas veias. Em 1955, integrante 
da Turma Aspirante Mega, foi declarado Aspirante-a-Oficial de 
Artilharia. 
Para sua primeira unidade, 1º Grupo de Obuses 155mm, no 
Rio de Janeiro, foi acompanhado de outros cinco Aspirantes, 
Agenor, Amaral, Coutinho, Sana e Cadaval. Com esses 
inseparáveis companheiros, construiu uma sólida e perene 
amizade.
Ainda Tenente, foi nomeado instrutor da AMAN e, após rápida 
passagem pelo Curso de Artilharia, foi designado S1 do Corpo 
de Cadetes. Nessa posição, foram evidenciados seus mais 
marcantes predicados: inteligência, capacidade profissional, 
impecável marcialidade, e o mais destacado de todos, zelo 
no trato com as pessoas. No momento em que nos deixou, 
ainda era capaz de declinar nome completo, número e 
algumas características pessoais de todos aqueles que foram 
seus Cadetes nos anos que rendia a parada diária na Pérgula 
Sul do Pátio Tenente Moura. Foi nessa época que idealizou as 
formaturas de entrega de espadim e espada, com todas as suas 
evoluções, mantidas inalteradas até os dias atuais.
Da AMAN, seguiu para a Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais e, posteriormente, Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército. Após alguns anos como instrutor, foi novamente 
aluno em curso de Estado-Maior, mas desta vez em Portugal. E, 
novamente, com brilhante desempenho escolar. Ao regressar, 
foi nomeado Comandante da Escola Preparatória de Cadetes 
do Exército, a EsPCEx. Em Campinas, formou novos e fraternos 
laços de amizade que se somaram a tantos outros. Concluída 
sua missão, foi movimentado para Brasília, mas deixou dois filhos 

 



universitários, que nessa cidade se estabeleceram. Por essa 
razão, em Campinas construiu sua moradia, onde, após passar 
para a Reserva, residiu por mais de vinte anos. E em Campinas, 
viveu seu último dia.
Sua promoção ao Generalato foi consequência de toda uma 
vida dedicada ao Exército. Foi um brilhante Oficial, correto 
em todas as suas atitudes, foi exemplo para seus pares e 
subordinados, foi admirado por seus superiores, foi amigo de seus 
amigos e estendeu a mão a todos que dela precisaram. 
Como Oficial General, desempenhou diversas funções com a 
mesma dedicação e brilhantismo. Foi Comandante de Brigada, 
de Região Militar, de Divisão de Exército, foi Chefe do Centro 
de Comunicação Social do Exército e, em sua última comissão, 
Vice-Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa. Permitiu a 
fortuna que encerrasse sua passagem pelo Exército na atividade 
com a qual mais se identificou – o ensino.
E assim, tendo o brilhantismo como marca pessoal, completou 
sua trajetória. Foi tudo aquilo que o Exército esperava que ele 
fosse, e o sentimento do dever cumprido foi pleno.
Como não poderia ser distinto, o militar espelhava o ser humano. 
Sua vida foi conduzida com o mesmo cuidado e correção. Não 
há, em toda a sua existência, uma atitude da qual pudesse se 
envergonhar.
Em 1955, ao chegar na cidade do Rio, conheceu Dilza, aquela 
com quem construiria uma sólida família. Com ela, teve quatro 
filhos e foram companheiros inseparáveis, parceiros em todos os 
combates travados.
A influência paterna sempre foi marcante na família. Nialdo 
conduziu a educação de seus filhos pelo diálogo, tolerância e 
exemplo, sem ir além das palavras para educar.
Com relação aos seus diletos amigos, e eram muitos, sempre 
procurou estar próximo. Em certa ocasião, empreendeu viagem 
apenas para visitar um velho companheiro, acometido pelo 
terrível mal de Alzheimer. Lembrado que não seria reconhecido, 
apenas sinalizou que era o que seu coração mandava fazer. E 
ficou em paz com isso.
Esse foi Nialdo Bastos. Um militar destacado por seus atributos, 
por seu desempenho profissional, pelo respeito ao Exército 
Brasileiro e pelo cuidado no trato com seus irmãos de armas. 
Como homem, um chefe de família exemplar, cuidadoso, 
amoroso e presente. É a inspiração para cada um de seus filhos.
Esse é o Nialdo que estará presente nas lembranças de todos 
aqueles que puderam contar com sua dedicada amizade. Ele 
nos deixou de forma serena, seu coração, cansado, parou de 
bater enquanto assistia televisão ao lado de sua amada esposa, 
com quem viveu por mais de sessenta anos. De algum lugar 
na morada do Senhor, certamente, está mandando um beijo 
na testa para todos aqueles que, de alguma forma, estiveram 
presentes em sua vida.

Cel R/1 Kepler Santos de Oliveira Bastos - Filho do Gen Nialdo



A Secretaria do CMC, visando conforto para o 
sócio e efetividade nos processos que opera, 
implantou, a partir do início da atual gestão, os 
seguintes refinamentos:
- Obtenção da carteira social por e-mail, com 
segurança e rapidez.
- Utilização de impressão digital para o acesso 
de prestadores de serviço usuais do Clube, com 
segurança e agilidade.
Outras melhorias estão sendo desenvolvidas, 
objetivando a progressiva modernização dos 
serviços prestados pela Secretaria e estarão 
disponíveis aos associados  em breve. São elas:
- Reserva  eletrônica de churrasqueiras, com 
praticidade e comodidade.
-    Utilização de pulseiras para controle de visitantes.
- Emissão eletrônica de convites. Os associados 
poderão emitir seus convites em casa, com toda 
a comodidade.

Cel R/1 Everton Cesar Seraphim
Diretor Secretário

Secretaria



Campanha Nó Solidário
O Grupo Escoteiro Craós saúda o Círculo 
Militar de Campinas e seus associados pelo 61º 
aniversário.
Anos repletos de evolução, promovendo o 
bem estar de todos associados. Para nós, da 
“Família Craós”, estes anos foram ainda mais  
abrilhantados pelo grande apoio ao movimento 
e às nossas campanhas “Nó Solidário” de ajuda 
a pessoas e Famílias em situação vulnerável.
Desejamos sucesso e reforçamos nossa parceria 
nesta jornada.
“O melhor meio para alcançar a felicidade é 
contribuir para a felicidade dos outros.”
Baden Powell (BP) – Fundador do Movimento Escoteiro Mundial.
 
Sempre Alerta para Servir 
Grupo Escoteiro Craós



Atendendo solicitação da Prefeitura Municipal, 
o Círculo Militar de Campinas cedeu o Golden 
Room para que fosse montado um Posto de 
Vacinação contra a COVID19, cooperando 
assim com o esforço de toda a sociedade 
Campineira para vencer a batalha contra 
o vírus. É com grande satisfação que os 
“Circulistas” recebem a notícia da aprovação 
da população que utiliza o serviço que, num 
momento de dificuldade, pode ter um pouco 
mais de conforto e esperança.  

Vacinação COVID19
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VICTÓRIA
MARCHESINI 
A dedicada e promissora 
circulista pentatleta de ponta 
do Estado de São Paulo.



A associada Victória 
Marchesini é a dedicada 
e promissora pentatleta de 
ponta do Estado de São 
Paulo. 
A vida regrada e responsável 
dessa especial desportista, 
natural de Campinas e de 
apenas 23 anos de idade, 
faz dela uma atleta de alto 
rendimento, completamente 
focada nos seus objetivos 
e com invulgar coragem e 
determinação, possibilitando 
que seu nome já esteja entre 

as melhores pentatletas do 
mundo.
Neste ano de 2021, iniciou-se 
uma nova e desafiadora jor-
nada para a Victória, com a 
oportunidade de representar 
o Brasil mundo afora nas  di-
versas competições de pen-
tatlo moderno, esporte cons-
tituído de cinco provas a 
saber: esgrima, natação, hi-
pismo, tiro e corrida. 
Essa atleta de alta perfor-
mance do desporto bra-
sileiro está realizando os 

seus treinamentos de nata-
ção na piscina olímpica do 
CMC, com toda  a estrutu-
ra e apoio do clube, com o 
objetivo de melhorar os seus 
índices para disputar as fu-
turas competições, quer as 
nacionais ou internacionais, 
incluindo os futuros Jogos 
Olímpicos.
Para buscar e atingir os 
seus índices e as suas 
metas, Victória conta com 
o apoio de uma comissão 
técnica de 16 profissionais, 



incluindo médicos, fisiologista, 
fisioterapeutas, nutricionista e 
os seus treinadores em cada 
modalidade. 
Originalmente, os melhores re-
sultados de Victória Marchesi-
ni vieram do hipismo, onde foi 
preparada pelo instrutor Fran-
co Zecchin e a Equipe de Hi-
pismo “Doda Training Center” 
em Itatiba.
Como principais resultados 
já alcançados no Pentatlo 
Moderno, podem-se elencar:

- Campeã paulista em 
Santos/SP (2016, 2017 e 2018 
- tricampeã).
- Vice-campeã no sulameri-
cano de Cochabamba na 
Bolívia (2017).
- Vice-campeã e campeã 
por equipe no panamerica-
no em Magdalena na Argen-
tina (2018).
- Campeã Senior do Estado 
de SP em Santos (2018).
 - Medalhas de prata e bronze 
no Campeonato Mundial na 
Finlândia (2018).

Por fim, deseja-se toda a sorte 
do mundo à atleta Victória, 
ao seu entusiasmado pai 
- Sr Flávio, à sua família e a 
toda a comissão técnica, 
ao mesmo tempo em que 
se destaca que o Círculo 
Militar de Campinas e o seu 
dileto quadro social ficarão 
torcendo e acompanhando 
a trajetória dessa notável 
e extraordinária circulista, 
augurando que os seus 
sonhos e objetivos sejam 
alcançados.



Cultural
Prezados associados,

Enquanto as incertezas não permitem o reinício constante de suas 
atividades, o Departamento Cultural prossegue laborando na 
modernização e embelezamento do seu espaço físico e entorno.
No seu espaço físico está prevista a reforma do palco com a 
troca dos tecidos internos, colocação de cortinas blecaute nas 
janelas, a instalação de duas telas laterais para melhor visualiza-
ção dos shows pelos espectadores e a catalogação do acervo 
de livros à disposição dos associados, com o intuito de facilitar a 
procura por um exemplar de seu interesse.
No seu entorno, além da adequação do paisagismo conforme 
a linha já adotada pelo CMC, está prevista a troca do piso da 
calçada frontal ao Centro Cultural.

As aulas de música, artes e danças estão em desenvolvimento, 
de acordo com os dias e horários divulgados em outros meios 
de comunicação e obedecendo as diretrizes de prevenção e 
saúde emitidas pelas autoridades competentes.
Para alguns cursos há, também, a possibilidade de aprendizado 
virtual, evitando a interrupção das aulas. Nesse sentido, é assim 
que o Coral do Círculo Militar está mantendo os seus ensaios, 
preparando uma apresentação comemorativa aos 21 anos do 
nosso clube.
Dessa forma, o Departamento Cultural está ansioso, vibrante e 
preparado para receber, de braços abertos, todo o seu quadro 
social, assim que for possível a abertura do CMC, para que to-
dos possamos novamente usufruir das diversas e variadas opor-
tunidades de entretenimento, cultura e lazer disponibilizada aos 
nossos caros associados.

Maj R/1 Jorge Frederico Port - Diretor Cultural





Em nosso primeiro ano da Gestão 2020-2023, onde 
temos pandemia, isolamento social e suspensão 
de atividades, o Departamento Social tem tentado 
não privar os associados das atividades que sejam 
permitidas pelas nossas autoridades e sempre dentro 
das normas de segurança exigidas e necessárias.
Ainda diante de tantas restrições, conseguimos fazer 
alguns eventos com nossos cessionários, com número 
limitado de pessoas para evitarmos aglomeração.
Nosso último evento foi o “Sextou CMC” que 
contou com boa música, praça de alimentação, 
barraquinhas de artesanatos e espaço kids. O evento 
foi realizado em espaço aberto com entrada franca e 
liberada para todas as idades.  
Estamos contando que esta fase crítica que estamos 
passando termine o mais rápido possível, para que 
possamos voltar às nossas atividades usuais, com 
nossos bailes, jantares e comemorações. Além 
disso, continuaremos promovendo atividades para 
associados de todas as idades, inclusive em eventos 
noturnos.

Eduardo Paschoalato - Diretor Social

Social



Na noite de 19 de fevereiro, 
nas quadras externas, 
o Departamento Social 
realizou o evento “Sextou 
CMC” que contou com 
música ao vivo com cantor 
João Bellini, praça de 
alimentação, barracas com 
expositores diversos, espaço 
kids e entrada franca para 

Sextou CMC

todas as idades.
Respeitando todas as nor-
mas de segurança, como 
espaçamento, disponibili-
zação de totens de álcool 
em gel e o uso de másca-
ras, o evento proporcionou 
momentos de muita alegria 
e descontração a todos.
Sempre atento aos anseios 
dos associados, o Departa-
mento Social realizou uma 
Pesquisa de Satisfação jun-
to àqueles que prestigia-

ram o evento e o resultado 
apurado foi ótimo, além de 
importantes sugestões e co-
mentários construtivos que 
certamente serão conside-
rados nas próximas edições 
do “Sextou CMC”. 

Agradecemos a todos que 
participaram e esperamos 
que em breve possamos 
desfrutar de outras oportuni-
dades como esta.



Esporte

ENZO EFFORI
O Círculo Militar tem seu primeiro Mestre  de Xadrez

O associado Enzo Effori recebeu o título de 
Mestre de Xadrez, ao ganhar o Campeonato 
Brasileiro Amador. Título este que é reconhecido 
pela Federação Internacional de Xadrez. A 
Confederação Brasileira de Xadrez publicou em 
seu site que ele cumpriu todos os requisitos para 
atingir a maestria e agora fará parte da página 
de Titulados e Campeões Brasileiros.
A cidade de Campinas tem hoje apenas dois 
Mestres de Xadrez, sendo o Enzo um deles.
Enxadrista com formação no Círculo Militar de 
Campinas, clube em que ele faz parte do time 



em competições locais 
e regionais, Enzo já 
integrou também as 
equipes de Xadrez do 
Tênis Clube e da ESPM. 
Hoje, além de treinar 
no Círculo Militar com 
o professor Alexandre 
Brites e seus parceiros 
de treino, Gerson 
Ciampi (Diretor de 
Xadrez), Jordalino Jorge 
(o Jota), grande amigo 
e parceiro de treino, e demais amigos de equipe, 
ele também ajuda a conduzir treinamentos (em 
plataforma online) na  Academia de Xadrez 
Mequinho, junto ao grande mestre Henrique 
Mecking.
Para o atleta, sua inspiração para tentar sempre 
evoluir vem de casa: “Minha mãe é portadora de 
uma doença degenerativa na retina e cegueira 
total, e mesmo assim é a pessoa mais cheia 
de energia e batalhadora que conheço. Ela 
me mostra diariamente, com todo seu carinho 
com as pessoas e a alegria de seguir em frente, 
que ver aquilo o que todo mundo vê não significa 
necessariamente enxergar o verdadeiro sentido 
das coisas”, diz Enzo em agradecimento à sua 
mãe, a associada Barbara Effori. 
E completa: “Agradeço a minha família de 
sangue e a minha família de amigos que fiz ao 
longo dos anos no Círculo Militar. O meu muito 
obrigado também ao suporte e infraestrutura 
oferecidos pelo clube e ao excelente trabalho 
que vem sendo realizado pelo Sr Presidente, 
Coronel Carlos Henrique Teixeira Costa e toda sua 
equipe.”

Adonis Marega Júnior - DIretor de Esportes


