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Prezados Circulistas!

Ontem, encerrou-se um ciclo de gestão 
administrativa do nosso Clube.

Permitam-me retroceder no tempo e reportar-
me aos idos iniciais do ano de 2014.

Àquela época, tinha eu um grupo de homens 
vencedores na vida, livres e de bons costumes, 
um “slogan” Renovação e Resultados e um 
discurso respaldado numa ferramenta de 
“coach”; curso do ensino corporativo realizado 
na empresa “Net Profit” que tem como um dos 
sócios meu genro/filho Rafael Kaysel que dizia: 
“o sucesso em qualquer empreendimento 
pode ser obtido pela prática do conhecimento, 
habilidade, atitude e experiência”.

Senhoras e Senhores!

Naquele ano, o discurso foi convincente! O 
“slogan” aceito!  E o grupo de homens sufragado 
em eleição direta, participativa e democrática 
com 62% dos votos válidos urnados pelos sócios 
eleitores circulistas! Conquistou-se o objetivo!

Ao entrar pela primeira vez, como Presidente 
eleito, na sala de reuniões do Clube, deparei-
me com a galeria fotográfica dos nossos Ex-
Presidentes e eles pareciam dizer-me: cada 
um de nós colocou um tijolinho na construção 
deste imenso e maravilhoso patrimônio que é o 
nosso Círculo Militar de Campinas: Veja lá o quê 
vais fazer! Aceitei o desafio!

Vejamos os nossos tijolinhos: Infraestrutura, 
Academia de Musculação, Estacionamento, 
Pavilhão Multidesportivo e Paisagismo.  

Ao longo destes três anos recentes próximos 
passados, investiram-se R$ 3.600.000,00! A 
crise brasileira desse mesmo período, em face 
da criatividade de gestão e fidelidade dos 
Associados, passou ao largo das nossas portarias.

Compulsando-se a documentação financeira 
do Clube, constatou-se que nunca se investiu 
tanto em tão pouco tempo, sem a necessidade 
de se recorrer ao selvagem mercado financeiro 
ou à famigerada taxa de expansão. Cada Real 
da taxa de manutenção que os Associados 
pagaram mensalmente foi criteriosamente 
revertido em prol da satisfação, benefício e 
expectativa da família circulista.

A equipe “Renovação e Resultados” cumpriu a 
missão e saiu de cena!

Cordiais Saudações!

Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente

Em face disso, é natural que alguns Diretores 
Executivos por motivos pessoais, particulares 
e profissionais dessem por encerradas as suas 
contribuições, o valioso tempo e colaborações 
espontâneas e desinteressadas na gestão de seus 
Departamentos. São eles: TC Pezzo e Srª Márcia; 
Sr Marcos Danielli e Srª Rosângela, Prof Wilton 
Domingues e Srª Christiane, e, Cap Tarcizo e Srª Ana. 

Hoje, com essas substituições pessoais e pontuais 
junto aos demais já empossados, abre-se um 
novo ciclo de gestão administrativa do nosso 
querido Círculo Militar de Campinas.

O grupo de homens bons continua livre e de 
bons costumes, agora com sangue novo; o 
“slogan” aperfeiçoou-se para ConsolidAção e 
Resultados; e o discurso atualizado com muitos 
tijolinhos para mostrar!

Fomos à luta! Nova campanha eleitoral! 
E o Sócio reconheceu o profícuo trabalho 
desenvolvido, brindando-nos com mais três 
anos para decidirmos o futuro do nosso Clube 
nesse período, só que agora com o significativo 
percentual de aprovação de 73%.

A exemplo de 2014, agora em 2017, também, 
não faremos promessas, assumiremos, isto sim, o 
compromisso com o nosso Associado de fazer 
valer cada vez mais o dístico emblemático 
estampado na bandeira circulista - “Unindo 
Civis e Militares”.

Senhoras e Senhores! Meu caro Rafael, ouso 
contribuir com aquela ferramenta da obtenção 
de sucesso, aprendida no curso de “coach” 
dizendo: “Um bom gestor e administrador tem 
que exercitar sim: conhecimento, habilidade, 
atitude, experiência! Além disso, ter uma equipe 
comprometida e paixão pelo que se faz!”

Circulistas! Fé no porvir!
Muito obrigado!  

Palavra do Presidente

NOSSO CLUBE

(extraído do discurso proferido pelo Presidente reeleito 
na cerimônia de Posse dos Órgãos Estatutários do CMC 

realizada em 1° de junho de 2017).
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OLHAR DO ASSOCIADO

Durante todo o mês de Abril, em 
comemoração ao 57° Aniversário do 
CMC, os circulistas foram convidados 
a enviar fotos que refletissem as 
belezas naturais e a infraestrutura 
do nosso patrimônio. As melhores 
foram postadas em nossa página 
no Facebook (www.facebook.com/
circulomilitardecampinas) e agora 
ilustram esta publicação. Confira!

 Foto: Isabel Patara

NOSSO CLUBE
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Cuso de Idiomas - 1970

Inauguração das primeiras quadras 
de Tênis - 1969

Concurso de Tiro na inauguração do estande 
31 de Março no CMC - 1969

Inauguração das primeiras 
quadras de Tênis - 1969

Inauguração das primeiras quadras 
de Tênis - 1969
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CLUBE TOP 100
CMC ganha prêmio pelo 2º ano consecutivo

O Prêmio Clube TOP 100 é uma forma de a 
Confederação Nacional dos Clubes - FENACLUBES 
- homenagear e reconhecer os Clubes que mais se 
destacaram no ano, entre os milhares de Clubes 
brasileiros, e que contribuem de forma significativa 
para o desenvolvimento da comunidade e da 
sociedade na qual estão inseridos por meio de 
ações esportivas, sociais, culturais e de lazer. Ele 

é ofertado anualmente, durante o Congresso 
Brasileiro de Clubes que, neste ano, foi realizado 
em Campinas, no Hotel Royal Palm Plaza, entre os 
dias 28/04 e 01/05. Na ocasião, nosso Presidente 
Cel Almirante Pedro Alvares Cabral, recebeu 
a referida honraria das mãos do Presidente da 
FENACLUBES - Sr. Arialdo Boscolo - e do Presidente 
do SINDCLUBES - Sr. Paulo Cesar Mário Movizzo. 

GRUPO ESCOTEIRO CRAÓS
Reportagem do Programa Mais Caminhos - EPTV

Em 27 de maio, o Grupo Escoteiro Craós, que tem 
sua sede no Círculo Militar de Campinas, recebeu 
a visita do apresentador Pedro Leonardo e equipe 
do programa “Mais Caminhos” da EPTV. A repor-
tagem sobre as atividades que o G.E Craós realiza 
com crianças, jovens e adultos associados do CMC, 
nos ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro, 
além da inclusão de portadores de necessidades 
especiais nos referidos ramos, fato este que mui-
to impressionou o apresentador, foram alguns dos 
temas da reportagem que foi exibida no programa 
do dia 24 de junho. 

NOSSO CLUBE
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NOSSO CLUBE
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A 11ª Brigada de Infantaria Leve – “Brigada 
Anhanguera” desencadeou entre os dias 5 a 9 de 
junho, a Operação “Goyazes” nos municípios de 
Indaiatuba, Valinhos e Paulínia, a fim de permitir a 
capacitação e a avaliação de sua tropa.
O Exercício de adestramento em Operações de 
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) contou com 
a participação de todas as organizações militares 
subordinadas à Brigada, bem como com tropas do 
12º Grupo de Artilharia de Campanha e do 2º Ba-
talhão de Polícia do Exército, totalizando cerca de 
1.950 militares.
Neste contexto, a Brigada Anhanguera, Força de 

11ª Brigada de Infantaria Leve

Exercício Anhanguera
Operação Goyazes

Atuação Estratégica do Exército, realizou um trei-
namento com o objetivo de permitir uma perma-
nente prontidão e uma preparação constante e 
efetiva de sua tropa, características fundamentais 
para o cumprimento das missões constitucionais. 
Ressalta-se que, durante a Operação Goyazes, 
também foram realizadas ações cívico-sociais 
(ACISO) nos três municípios envolvidos. Nas ações 
foram desenvolvidas diversas atividades como 
atendimentos médicos e odontológicos gratuitos 
para a população, apresentações da Banda de 
Música, exposição de material de emprego militar, 
desfile cívico-militar, entre outras.

ESPECIAL
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ESPECIALExercício Anhaguera
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ESCOLA PREPARATÓRIA DE 
CADETES DO EXÉRCITO

        

Autor: Jorge Luiz Pavan Cappellano
Cel Prof.  Chefe da Seção do Patrimônio Histórico e Cultural da EsPCEx

O ensino preparatório do Exército Brasileiro, como 
hoje o conhecemos, surgiu em 1939, com a trans-
formação do Colégio Militar de Porto Alegre em 
Escola de Formação de Cadetes, mais tarde de-
nominada Escola Preparatória de Porto Alegre 
(EPPA). No início da década de sessenta, o Exército 
contava com três Escolas Preparatórias: a de Porto 
Alegre (EPPA), a de Campinas (EPC) e a de Forta-
leza (EPF), sendo esta última criada em 1942. Em 
1940, o Governo de São Paulo manifestou interes-
se em ter em seu território uma Escola Preparató-
ria de Cadetes semelhante à Escola de Porto Ale-
gre. Essa iniciativa foi muito bem acolhida pelas 
autoridades  militares, pois a Escola Preparatória 
de Porto Alegre já tinha esgotado sua capacidade 
de ampliação do efetivo de alunos. O Ministério 
da Guerra associou-se ao Governo de São Paulo 
na realização de gestões junto ao Presidente da 
República, Dr. Getúlio Vargas. Desse esforço con-
junto, resultou a criação da Escola Preparatória de 
Cadetes de São Paulo (EPSP), por meio do Decre-
to-Lei n. 2.584, de 17 de setembro de 1940. Como 
não era possível construir um prédio em poucos 
meses para abrigar o novo estabelecimento de en-
sino, o Governo de São Paulo ofereceu, em caráter 
provisório, um imóvel em fase de acabamento, lo-

calizado na antiga Rua da Fonte, atual Rua Adma 
Jafet, nº 91, no bairro da Bela Vista, na capital 
do Estado. Esse edifício hoje pertence ao Hospital 
Sírio-Libanês. Em 1944, o Governo de São Pau-
lo adquiriu o terreno da Fazenda Chapadão, em 
Campinas, e responsabilizou-se pela construção 
de 2/3 de outro prédio escolar que substituiria, 
em definitivo, o da Rua da Fonte, ficando o 1/3 
restante da construção sob a responsabilidade do 
Exército Brasileiro. Decidido o local de instalação 
definitiva da Escola, o projeto, em estilo colonial 
espanhol, foi idealizado e conduzido pelo enge-
nheiro e arquiteto Hernani do Val Penteado. No 
final da década de cinquenta, o prédio ficou par-
cialmente pronto e foi entregue aos cuidados das 
autoridades militares, que decidiram pela ime-
diata transferência para Campinas, mesmo com 
o prédio inacabado. O ano de 1959 foi o marco 
de um novo tempo para a Escola Preparatória de 
Cadetes, que, na recém-inaugurada sede, deixava 
de ser “de São Paulo”, adotando o nome de Escola 
Preparatória de Campinas (EPC).  Em 1961, foram 
extintas a EPPA e a EPF. Com o objetivo de identi-
ficar a Escola com a sua finalidade, a EPC, a partir 
de 1967, foi denominada Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército (EsPCEx).

NOSSO CLUBE

77 Anos de História
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Nosso Patrimônio Histórico e Cultural

Por que a EsPCEx é de Cor Rosa ?

Há muitas histórias sobre este tema. Algumas ex-
plicações são simplistas e até engraçadas. A ver-
dadeira história sobre a escolha da cor tem início 
na primeira metade da década de 1970, quando 
o projeto arquitetônico entrou em fase de acaba-
mento e era necessário pintar as paredes e a torre, 
que estavam apenas revestidas com reboco. O en-
genheiro e arquiteto responsável pela construção, 
Dr. Hernani do Val Penteado, em visita à sua ad-
mirável obra, trouxe-nos a lembrança de que a cor 
com a qual eram pintadas as moradias das antigas 
fazendas coloniais de café e cana-de-açúcar da re-
gião era a cor rosa, obtida da mistura de cal, pó de 
ostras queimadas, óleo de baleia, sangue de boi 
e terra. Diante de tal esclarecimento, a capela e a 
fachada da entrada principal foram pintadas com 
tinta rosa. As paredes, os contornos das sacadas 
e janelas que delimitam o Pátio Agulhas Negras e 
as  demais paredes externas do conjunto principal 
não foram pintados, mas, sim, revestidas por uma 
massa diferente da descrita acima, mas com uma 
composição especial que se mantém preservada 
até hoje. A cor rosa, indicada pelo arquiteto Her-
nani do Val Penteado, acentua  a preservação da 
memória das moradias coloniais que um dia exis-
tiram na centenária Fazenda Chapadão.  

Salão Carlos Gomes
 
No dia 15 de novembro de 1973, era inaugurado 
o Salão Nobre da EsPCEx. O magnífico ambiente 
recebeu o nome de “Salão Carlos Gomes”, uma 
justa homenagem a um dos mais ilustres brasilei-
ros e cidadão campineiro, o grande maestro An-
tonio Carlos Gomes. O Salão, em estilo colonial, 
é uma tradução fiel das linhas idealizadas pelo 
arquiteto Hernani do Val Penteado. 

O Lustre do Salão Carlos Gomes 

O Salão guarda em seu interior um inestimável 
acervo da cidade de Campinas: o Conjunto de 
Lustres do antigo Teatro Municipal, cujo prédio foi 
demolido em 1966. No dia 12 fevereiro de 1974, 
foi inaugurado o sistema de iluminação do Salão 
Nobre da EsPCEx, enriquecido pelo Conjunto de 
Lustres de cristal da Boêmia.

A beleza da EsPCEx não se restringe às suas reservas verdes, rica fauna, construções coloniais e à gran-
diosidade de seu prédio. Ela vai além de tudo isso, pois guarda em seu interior um patrimônio anímico 
incomensurável e uma parte da história do Exército Brasileiro, corporificado por tradições que permearam a 
formação de diversas turmas de alunos.

A Capela Santo Tomás de Aquino 

A magnífica obra foi inaugurada no dia 20 de ja-
neiro de 1972. As linhas de construção harmoni-
zam-se com as do modelo do Conjunto Principal 
da EsPCEx. A semelhança não está só no aspecto 
externo da construção, mas em cada detalhe do 
acabamento interior da Capela. O teto, em ma-
deira de lei – caviúna, é semelhante ao do Salão 
Carlos Gomes, realçado, também, pela ilumina-
ção proporcionada por parte do conjunto de lus-
tres de cristal da Boêmia do antigo Teatro Muni-
cipal de Campinas. Os vitrais de Tom Güer e as 
esculturas criadas por destacados artistas plásticos 
compõem um ambiente sóbrio e acolhedor, que 
reproduzem os traços arquitetônicos das igrejas do 
período colonial.

ESPECIALEsPCEx - 77 anos
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A Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Hoje
Dos primeiros anos da década de 1940 até hoje, 
muitas coisas foram se modificando, quer pela 
própria evolução da sociedade, quer motivadas 
pelos constantes avanços tecnológicos. A Escola, 
sempre atenta, foi-se adaptando às novidades, 
impondo intenso ritmo de ensino, de formação e de 
aprendizagem, o que lhe garantiu uma excelência na 
preparação dos futuros cadetes da Academia Militar 
das Agulhas Negras (AMAN). No ano de 2010, 
o Departamento de Ensino e Cultura do Exército 
(DECEx) começou a promover uma atualização 
curricular de todos os seus estabelecimentos de 
ensino, visando à modernização do Sistema de 
Ensino Bélico. Essa iniciativa foi registrada no 
documento intitulado Nova Sistemática para a 
Modernização do Ensino do Exército. Em 2012, a 
EsPCEx passa a ser um estabelecimento de ensino 
superior, constituindo-se no primeiro dos cinco anos 
do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de 
carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (Armas, 
Quadro de Material Bélico e Serviço de Intendência), 
cujo ciclo se completa nos quatro anos do curso na 

Memorial da EsPCEx 
Uma simples visita às instalações de nossa Escola é 
suficiente para perceber que possuímos um valioso 
acervo histórico, que remonta aos primeiros anos 
da década de quarenta. O nosso prédio abriga 
instalações e móveis cujo excelente estado de con-
servação surpreende até o mais distraído visitante. 
Além dessas peças, a Escola tem um Memorial onde 
estão reunidas fotografias, documentos, obras de 
arte, antigas publicações e os livros do Registro do 
Histórico. O Memorial da EsPCEx é o testemunho do 
respeito que dedicamos ao grande trabalho realiza-
do por nossos  antecessores.

AMAN. No corrente ano, 439 alunos da Turma 
2017 (399 homens e 40 mulheres) iniciaram a 
sua trajetória de formação profissional, na EsPCEx. 
Desta vez, a solenidade de Entrada dos Alunos pelo 
Portão das Armas, que se repete desde a época 
da criação da antiga Escola Preparatória de São 
Paulo (EPSP), teve um significado singular, pois, 
pela primeira vez na EsPCEx, foram incorporadas 
alunas do sexo feminino, constituindo a primeira 
turma de jovens mulheres a serem qualificadas 
como futuras oficiais na Linha de Formação Militar 
Bélica do Exército Brasileiro. Nessas mais de 7 
décadas, de inúmeras conquistas e entremeadas 
por grandes transformações, seus profissionais, 
civis ou militares, permaneceram firmes e 
determinados na missão de selecionar e preparar 
futuros cadetes, confirmando, em cada momento, 
o compromisso sagrado de despertar vocações e 
priorizar todos os meios disponíveis para melhor 
preparar os recursos humanos de que necessitam 
a Academia Militar das Agulhas Negras e o Exército 
Brasileiro.

MULHERES 
CIRCULISTAS

ESPECIAL EsPCEx - 77 anos
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Celina Pimenta
Nasci no RJ em 1944 e aos 14 anos conheci 
Roberto. Estamos casados há 53 anos, temos 4 
filhos (Roberto- coronel da reserva, Ana Cláudia 
- dentista, Luciana - engenheira de computação e 
Flávia - médica) e 5 netos.
Mesmo com a vida cheia de andanças pelo Brasil, 
encontrei em 1985, em Campinas, quando 
cheguei pela primeira vez, o aconchego...
Uma das nossas primeiras providências, na 
chegada, foi entrarmos para sócios do CMC.
A chegada em qualquer cidade desconhecida 
é complicada, principalmente quando temos 
filhos adolescentes que deixam para trás amigos, 
escolas e universidades, namorados  e grupos de 
esporte...
É impossível me lembrar a primeira vez que fui ao 
clube...
Durante estes anos vi o clube crescendo e 
melhorando cada vez mais. Cada diretoria nova 
consegue acrescentar melhorias... É o milagre 
das multiplicações... O CMC oferece desde 
teatros infantis até caminhadas ao redor do lago, 
dentre tantas atividades... É o ambiente ideal 
para você desligar-se de quaisquer problemas 
ou preocupações, entregando-se totalmente às 
múltiplas opções que o clube oferece.
O CMC faz parte da nossa vida.
Durante anos, desde 1999,   quando Roberto 
assumiu a Diretoria Cultural, venho sempre 
procurando participar de todos os eventos 
promovidos pelos departamentos.
Apaixonar-se pelo CMC é fácil e então você quer 
retribuir esta relação com a família circulista de 
alguma maneira e foi o que tentei fazer dentro 
das minhas possibilidades, claro que com a 
indispensável ajuda da diretoria e dos funcionários.
Assim fui tentando realizar algo em 
agradecimento... Um fraldário, uma cascata no 
Bosque, exposições na Galeria de Artes, inclusive 
com exposição infantil, como complemento do Dia 
das Crianças, uma semana com atividades para 
a terceira idade, uma Diretoria Auxiliar Jovem, 
manter e tentar melhorar os Encontros Musicais 
(oportunidade para despertar e valorizar as 
qualidades artísticas dos associados), um Coral 
que representasse nosso querido clube, uma 

biblioteca, aulas de reforço de Inglês, Alemão, 
Espanhol e Italiano e também aulas de violão, 
yoga e ballet...Não posso deixar de mencionar, no 
Departamento Cultural, os Festivais de Dança.
Paralelamente, tive o privilégio de trabalhar na 
EsPCEx, como professora de Biologia, através de 
transferência, como resultado de um concurso 
federal.
Em 1993, quando tivemos que escolher uma cidade 
para morar, não tivemos dúvida...Campinas, e 
assim, o meu RJ ficou para trás...Atualmente brinco 
que sou “campi...oca” e circulista de coração..
Sou muito grata a todos que me acolheram nesta 
“ Cidade das Andorinhas”, a Deus, em especial, a 
todos os amigos que aqui fizemos e, principalmente 
ao clube que “ Unindo Civis e Militares” tanto nos 
ajudou nesta adaptação...

MULHERES 
CIRCULISTAS

Nota da Redação
Celina Moutella Pimenta é casada com o Cel 
Roberto Assumpção Pimenta, que foi Diretor 
Cultural de 1999 a 2002; Presidente do CMC (2 
mandatos) de 2002 a 2005 e de 2005 a 2008; 
Presidente do Conselho Fiscal de 2011 a 2014 e, 
Conselheiro de Honra do Conselho Consultivo a 
partir de 2014, permanecendo nesta função na 
atual Administração do nosso Clube.

NOSSO CLUBE
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ELEIÇÕES CMC
Órgãos Estatutários 

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ocorreram no dia 23 de abril de 2017 as eleições para 
os Órgãos Estatutários do CMC, incluindo a Diretoria Exe-
cutiva, o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal para o 
triênio 2017/2020.
O protocolo das eleições é regido pelo estatuto do clube, 
sendo bastante coerente e justo o processo eleitoral para 
a escolha dos dirigentes do Círculo Militar para o triênio 
considerado.

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) Eleitoral             
reúne-se trienalmente na segunda quinzena do mês 
de abril dos anos eleitorais para eleger, em escrutí-
nio secreto, os membros dos órgãos estatutários.
O Presidente da AGO eleitoral deve ser associado 
do CMC e Oficial General ou Oficial Superior do 
Exército. Será escolhido de comum acordo entre o 
Presidente do CMC e os organizadores das cha-
pas registradas. A presidência da AGO, do ano de 
2017 coube ao Cel Tavírio de Lima VILLAÇA Pinto, 
ex-Presidente e atual Conselheiro de Honra do CMC.
As chapas concorrentes às eleições podem ser or-
ganizadas por qualquer associado, devendo ser 
apresentadas para registro na Secretaria Geral 
do CMC no período entre a publicação do edital 
de convocação e as dezoito horas do vigésimo dia 
anterior à data da eleição, inclusive, através de re-
querimento ao Presidente da Diretoria Executiva. 

Dessa forma, o edital para a convocação das elei-
ções foi publicado nos dias 20, 21 e 22 de março, 
no jornal CORREIO POPULAR, tendo sido apresen-
tadas, até às 18h do dia 03 de abril de 2017 duas 
chapas: “NOVA AÇÃO” e “CONSOLIDAÇÃO E 
RESULTADOS”, integradas, respectivamente, pelos 
coronéis FÁBIO Toledo Ferreira e Almirante Pedro 
Alvares CABRAL como Presidentes.
Os requerimentos têm que conter a composição 
das chapas, destacando o Presidente, Vice-Pre-
sidente  e os nove diretores da  Diretoria Exe-
cutiva, assim como o Presidente, Vice-Presidente, 
9 membros titulares e 5 suplentes do Conselho 
Consultivo e do Conselho Fiscal, com o nome, 
categoria social, número de matrícula, tempo de 
associado e a assinatura de todos os seus inte-
grantes, bem como o nome da chapa.

NOSSO CLUBE



Chapa Nova Ação

Presidente:      Cel Fábio Toledo Ferreira
Vice-Presidente:     TC Edson de Campos Souza 
Secretário:      Cap José Roberto Fernandes 
Financeiro:      Maj Cleo Jonas Vale Lage 
Jurídico:      Ten Geraldo Magela Vilela 
Patrimônio:      Cap Oldemar Alves Botelho 
Administrativo:      Renato Freitas
Esportes:      Adonis Marega Junior
Relações Públicas: Marcos Vinícius C.S. Rhormens
Social:       Carlos Alberto Pezzatti Balista
Cultural:      Cel PM Germano Denizalle Ferreira 

Presidente Conselho Fiscal: 
Cel Cléo Cezimbra Lage 

Presidente Conselho Consultivo: 
Cel Eliasar de Oliveira Almeida 

As condições para se deferir os requerimentos são 
as seguintes:
1. Apenas os associados, integrantes do Quadro So-
cial há mais de dois anos, pudem participar como 
membros dos Órgãos Estatutários. Para os Oficiais 
das Forças Armadas e Auxiliares da ativa não há 
essa carência de 2 anos de associação.
2. Os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da 
Diretoria Executiva e dos Conselhos Estatutários so-
mente podem ser exercidos por Oficiais Generais ou 
Oficiais Superiores do Exército.
3. Em cada um dos Órgãos Estatutários, a maioria dos 
membros será constituída por Oficiais do Exército.
Adota-se o sistema de eleição direta e secreta, me-
diante cédula única impressa pelo CMC.
A Mesa Eleitoral é constituída de um Presidente, um 
Secretário, um representante de cada Chapa, bem 
como dois mesários para cada Seção Eleitoral.

Destaca-se que a importante tarefa de Presidente 
da Mesa foi desempenhada com bastante correção 
e competência pelo Sr Ricardo Marreti, e a de Se-
cretário,  com invulgar destreza, pelo Dr Márcio Tre-
visan. Ressalta-se também o trabalho sério e dedi-
cado realizado pelos representantes  Sr Ricardo Billi 
e Dr Fernando Soares da Silva, representantes das 
chapas NOVA AÇÃO e CONSOLIDAÇÃO E RESUL-
TADOS, respectivamente.
Ao encerrar-se a votação, o Cel VILLAÇA, Presiden-
te da AGO Eleitoral decidiu sobre os casos penden-
tes,  tendo computado 03 votos nulos e 07 votos em 
branco. Por fim, o Cel VILLAÇA, proclamou o resul-
tado final, o qual foi registrado em Ata específica.

Resultados:

1358

491

1859

9857

VOTOS

VOTOS

Chapa ConsolidAção
e Resultados

Chapa Nova Ação

Total de votos

Total de eleitores com 
direto a voto

NOSSO CLUBEEleições CMC
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Chapa Consolidação e Resultados

CEL ALMIRANTE PEDRO 
ALVARES CABRAL 

Presidente 
Diretoria Executiva

CEL CARLOS HENRIQUE 
TEIXEIRA COSTA

Vice-Presidente e Diretor de RH

Sr MÁRIO SATOCHI ASSANO
Diretor Administrativo

TC ROBERTO SAMIR SABBAG
Diretor Secretário

DR ARMANDO E. GUAIUME
Diretor Social

SR JOE YOSHIDA
Diretor de Patrimônio

 

MAJ JORGE FREDERICO PORT
Diretor Cultural

TC SAMUEL ROBERTO PACHECO
Diretor Jurídico

CEL ADILSON MANGIAVACCHI
Presidente Conselho Consultivo

CEL JOSÉ ROBERTO PIRES
Presidente Conselho Fiscal

NOSSO CLUBE Eleições CMC
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Novos integrantes da Diretoria Executiva

TC PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
Diretor de Comunicação Social

DR GILBERTO FALCO JÚNIOR
Diretor de Esportes

SR LUIZ FERNANDO GIUDICI
Diretor Financeiro

É formado em Economia pela PUCCAMP, no ano de 1979. Trabalhou vários anos na 
empresa Mercado da Carne, onde desempenhou a função de Diretor Comercial. 
Tendo a sua empresa, fruto de sua competência, sido a pioneira na “Venda de 
Carnes por Delivery” no Interior do Estado de São Paulo.
Trabalhou também em empresa de entregas concorrente aos Correios, tendo 
conduzido a mesma à liderança na Região Metropolitana de Campinas.
Atualmente, é o Gerente Administrativo Financeiro em empresa do ramo de Varejo, 
a renomada Casa Campos.
Aliado a essas servidões, atua concomitantemente como Consultor para empresas 
nas áreas Administrativa, Financeira e Operacional, com excelsos e excelentes 
resultados.
É associado do Círculo Militar de Campinas desde o ano de 2000. Desportista, está 
sempre presente nas atividades sociais, culturais e esportivas do CMC.
Desempenhou, com invulgar competência, as suas funções como integrante do 
Conselho Fiscal do Clube,  na gestão 2014/2017.

Advogado atuante nas áreas do Direito Civil e Direito do Trabalho, especialista em 
Direito Processual Civil e pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas – PUCC. 
Foi docente da cadeira de Direito Civil da Faculdade Anhanguera de Campinas FAC. 
Destaca-se como atuante desportista na modalidade de futebol, sendo o 
coordenador do tradicional “Grupo de Futebol da Turma da Madrugada”, além de 
ser integrante, também, dos respeitados grupos de futebol da “Turma da Sauna” e 
do “Canta Galo”, e frequentador deveras assíduo das arenas desportivas do Círculo 
Militar.
Ressalta-se que é membro da Comissão de Sindicância do CMC na atual gestão, 
tendo prestado um trabalho irretocável ao Departamento Jurídico, inclusive em 
diversas demandas ligadas ao Departamento de Esportes. 

Oficial do Exército formado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), é 
mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais – RJ.
Serviu por muitos anos na cidade de Campinas, tendo sido Instrutor da Escola 
Preparatória de Cadetes do Exército e Subcomandante do 28º Batalhão de 
Infantaria Leve, funções desempenhadas por oficiais de elevado gabarito 
profissional.
Fruto de sua capacidade de trabalho e competência foi um dos principais 
responsáveis pela implantação do Centro de Instrução de Operações de Garantia 
da Lei e da Ordem  (GLO), na 11ª Brigada de Infantaria Leve, um dos Centros de 
Instrução de elite do Exército.
Vivenciou o Círculo Militar de Campinas como sócio nos últimos 15 anos.
Fruto de sua conceituada biografia e pelo tempo de associação ao Clube, aliado 
ao seu espírito empreendedor e sua facilidade de comunicação com o público 
interno e externo, foi selecionado para integrar, como Diretor de Comunicação 
Social, a chapa “ConsolidAção e Resultados”, para a gestão 2017/2020.

NOSSO CLUBEEleições CMC
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A Direção do Círculo Militar de Campinas reconhece 
e agradece o trabalho dos componentes da chapa 
NOVA AÇÃO que, de maneira séria, desprendida 
e interessada, organizaram-se com o objetivo 
de dirigir o CMC, valorizando sobremaneira o 
resultado do certame.

Não se poderia deixar de registrar os sinceros e 
justos agradecimentos aos seguintes participantes 
da AGO Eleitoral do ano de 2017, sem o 
concurso dos quais, essa atividade poderia não 
teria tido o mesmo êxito e sucesso: Cel  Tavírio 
de Lima VILLAÇA Pinto,  Presidente da AGO 
Eleitoral, Dr Ricardo Marreti, Presidente da Mesa 
Eleitoral,  Dr Marcio Trevisan, Secretário da AGO 
Eleitoral, Sr Ricardo Billi e Dr Fernando Soares 
da Silva, representantes das chapas NOVA 
AÇÃO e CONSOLIDAÇÃO E RESULTADOS, 
respectivamente, Sr DANIEL Caseiro, chefe da 
Seção de Informática do CMC e os seguintes 
mesários, cujos exemplares desempenhos foram 
fundamentais para a excelência desse evento:  
Osvaldo Damásio, José Ovídio de Andrade, Marta 
S. Machado, Oscar Luiz de Carvalho, Walter Aggio 
Filho, Jurema Correa Aggio, Willian Jefferson 
C. Gomes, Nelson Pimenta de Oliveira, Edite 
Damario de Oliveira, Maj Odilon F. da Silva, Vera 
Regina J. Pavageau, Débora Lúcia A. da Silva, 
Maria Inês P. Rozim , Evilim Vitória F. M. Souza, 
Juliana Castelari Correia, Fernanda Maria N. dos 
Santos, Maria Ines dos Santos Marchi, Marinélia 
Cardoso L. Silva, Cristiane Costa Toledo Bispo, 
Cristiane Gonçalves de Syllos, Rui Gaino Junior, 
Renevaldo Thomaz, Eric Bosculo Dias, Maria Dalva 
B. M. Januário, Evelim Januário e Thaís Bosculo.

NOSSO CLUBE Eleições CMC
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Solicita-se aos associados que observem as nor-
mas de estacionamento no interior do clube, a fim 
de que sejam respeitados os direitos dos sócios 
com necessidades especiais e idosos nas vagas 
destinadas a esse público.

As credenciais para vagas especiais contemplam 
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN), que destinam, respectivamente, 5% 
das vagas em estacionamentos de uso público às 
pessoas idosas (a partir de 60 anos) e 2% para 
veículos que transportam pessoas portadoras de 
deficiência e com dificuldade de locomoção.

Estacionamento para idosos e 
portadores de deficiência física

Credencial de Idoso
Toda pessoa a partir de 60 anos tem direito à cre-
dencial de Idoso. A credencial tem validade em 
todo o território nacional e deverá ser renovada 
a cada dois anos, no mês do aniversário do idoso. 

Portador de Deficiência
No caso da credencial de estacionamento para 
portadores de deficiência ou com dificuldade de 
locomoção, é necessário informar a Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10). 
   A validade da credencial de deficiente é de 2 
(dois) anos, devendo ser renovada após esse perí-
odo no mês do aniversário do deficiente

Infração
O motorista que estacionar indevidamente em 
uma das vagas, sem o devido cartão, estará su-
jeito a multa de R$ 293,47, com sete pontos na 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com o objetivo de assegurar esse direito dos ido-
sos e portadores de deficiência física, a Seção de 
Segurança do CMC está intensificando a fiscaliza-
ção, utilizando folhetos informativos que são apli-
cados nos vidros dianteiros dos veículos que não 
possuem a autorização, para orientação e adver-
tência aos associados.
   Solicita-se a compreensão de todo o Quadro So-
cial para que essas normas sejam rigorosamente 
respeitadas.

Para fazer a credencial, o cidadão deve 
consultar o site da EMDEC. A credencial 
poderá ser entregue na residência do 
beneficiário,  ou retirada pessoalmen-
te após 7 (sete) dias úteis, em um dos 
Postos de Atendimento da EMDEC.

A credencial recebida precisará ser 
exibida no painel do veículo, com a 
frente voltada para cima sempre que 
a vaga de estacionamento exclusivo 
estiver sendo usada.

NOSSO CLUBEVagas Especiais
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No dia 1º de junho de 2017, foi realizado no Golden Room, 
o ato solene de posse da nova diretoria do CMC - Chapa 
Consolidação e Resultados.
O evento contou com a presença das seguintes autoridades:
Gen Div Nialdo, Gen Div Megid, Gen Bda Serra, Gen Bda 
Seixas, Gen Bda Saú, Maj Brig Nelson e Vereador Marcos 
Bernardelli.
Na oportunidade, o Gen Bda Carlos Sérgio Camara Saú - 
Cmt 11ª Bda Inf L e Guarnição de Campinas e Presidente 
de Honra do CMC - empossou a nova Diretoria, que a 
partir daquela data, mais uma vez, incumbiu-se de dirigir os 
trabalhos do Círculo Militar de Campinas até maio de 2020.

Uma pequena homenagem foi feita aos integrantes 
da Diretoria que trabalharam pelo Clube durante 
a gestão  2014/2017 e agora deixam o cargo: 
TC Pezzo (Vice Presidente e Diretor de RH), 
Sr Marcos Danielli (Diretor Financeiro) e Cap 
Tarcizo (Diretor Auxiliar de Turismo), além do Prof 

Solenidade de Posse
Órgãos Estatutários 

Wilton Domingues (Diretor de Esportes) que não 
pode estar presente ao evento. Em seu discurso, 
nosso Presidente ressaltou a grande relevância  
dos trabalhos prestados por cada Diretor que 
se despedia e agradeceu, em nome da família 
círculista, todo empenho e dedicação.

NOSSO CLUBE
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Márcia e Cel Carlos Henrique Mário e Marina Assano Angela e TC Samir

Rosana e Gilberto Falco

Graça e Joe Yoshida Fernando Giudice e Sueli Maj Port e Graça

Marisa e Armando Guaiume Gen Megid, Brig Nelson, Gen Seixas, Gen Saú, Gen Nialdo, Gen Serra 

Giselle e TC Paulo Cezar Márcia, Cel Pires e Marina Marcos Bernardelli e Gislaine

Mesa Diretora: Cel Pires, Cel Martino, Gen Saú, Gen Nialdo, Cel Cabral e TC Samir

NOSSO CLUBEPosse Diretoria
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SÓCIO EM DESTAQUE
Flávio Toi

O associado Flávio Toi tornou-se o nono atleta do 
mundo a completar o percurso de 193 Km, no rio 
Hudson, nos Estados Unidos da América (EUA), da 
prova 8 Bridges Hudson River Swim, nadando os 7 
estágios em 7 dias, em 38 horas, 51 minutos e 34 
segundos. A prova transcorreu no período de 15 a 
22 de junho de 2017, desde a Ponte Rip Van Winkle 
na cidade de Catskill até a ponte Verrazano Narrows, 
que fica um pouco a frente da Estátua da Liberdade 
em Nova Iorque.
A “8 Bridges” foi realizada pela primeira vez em 
2011. É dividida em sete trechos, o menor de 21 km 
(terceiro dia) e o maior de 32 km (segundo e quinto 
dia). Os competidores nadam até oito horas por dia 
em águas que vão de 18ºC a 22ºC.
Neste ano, 10 (dez) nadadores se inscreveram e 
9 (nove) completaram o desafio, juntando-se aos 
06 (seis) que tinham completado todo percurso da 
prova, desde o ano 2011. 
 O circulista Flávio Toi terminou o percurso em terceiro 
lugar, com uma média de 27,5 km percorridos ao 
dia, tendo sido o primeiro brasileiro a completar 
todo o percurso. A paulistana Marta Izo ficou em 
quarto lugar, com 39h03min06s, e Harry Finger, de 
Ilhabela, teve o nono tempo, com 45h38min54s.
Salienta-se que em sua preparação, ele contou com 
o treinamento do amigo e sócio na ELO Academia, 
Samir Barel, um dos mais reconhecidos maratonistas 
aquáticos do Brasil e utilizou a piscina de 50 metros 
do Círculo Militar para os treinos longos de final de 
semana com água fria.

Segundo Flávio, a preparação foi bastante intensa: 
“normalmente treinava de 3 a 4 horas por dia e 
alguns dias das 4h às 8h da manhã. Comecei a 
treinar no começo deste ano, no dia 2 de janeiro e 
percorri mais de 900 Km de treinos que somados 
ao percurso da prova resultam em mais de 1.100 
Km nadados no semestre”. Durante o evento, 
ressaltou que “as dores musculares, a quantidade 
de horas nadadas por dia, a água muito fria, os 
ventos intensos e constantes, a correnteza contra e 
a favor, a chuva e o tráfego de barcos no rio foram 
os grandes desafios”. 
“Sob a #somostodoscapazes, acredito que não 
é necessário ser profissional para se ter grandes 
conquistas, o que precisamos é de treinamento, 
dedicação e paixão.” 
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Acrescentou que o CMC teve um papel especial 
na sua história: “além de treinar na piscina de 50 
metros durante toda preparação para a prova, 
meus pais me trouxeram para a piscina no Círculo 
Militar no início dos anos 70 junto com meus 
irmãos, e voltei ao clube em 2009 com minha 
família, hoje minha esposa Estela joga beach-
tennis, meu filho Tiago está no tênis e futebol 
de salão e frequentamos quase que diariamente 
o clube, possibilitando associar os treinos com o 
convívio e apoio da família e amigos.”   
No último trecho, Flávio pôde contar com a 
presença da família no barco de apoio durante 
todo o percurso e pode desfrutar da alegria de 
cruzar a última ponte com o filho Tiago nadando 
ao seu lado. 
É com orgulho que o Círculo Militar de Campinas 
reconhece e destaca a sua notável determinação, 
a sua inquebrantável força de vontade e o seu 
destemido espírito de luta, desejando muitos êxitos 
e sucessos no prosseguimento dos novos desafios 
do porvir. Parabéns, Flávio!

NOSSO CLUBESócio em destaque
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CIRCULISTAS QUE DEIXAM

saudades... 28/12/1935
14/06/2017

07/01/1948
12/06/2017

25/01/1945
21/06/2017

28/10/1932
02/05/2017

24/10/1950
25/06/2017

Manifestamos nossas sinceras 
condolências às  famílias enlutadas.

Nota da família: “pescador entusiasta e 
exemplar, deixa o legado de ter sido marido, 
pai e avô dedicado e amoroso.”

Benedito Massinatore

Jonas Ortiz de Almeida

Moufid Khalil Helou

Clovis Antonio Bortoloto

Valdemar Souza

NOSSO CLUBE

OLHAR DO ASSOCIADO
 Foto: Cecilia Pinto Maglio
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O Coral CMC celebrou seu 17° Aniversário com o 
lançamento de seu primeiro CD. Apresentado no 
Centro Cultural na noite de 13 abril, o trabalho 
mostra a evolução e o aprimoramento do Grupo, 
iniciado no ano 2.000, pela Srª Celina Pimenta, 
esposa do então Presidente do CMC – Cel Roberto 
Assumpção Pimenta. Na oportunidade, a Srª Celi-
na recebeu das mãos da Srª Flávia Cabral – esposa 
do Cel Almirante Pedro Alvares Cabral – Presiden-
te do CMC e da coralista - Srª Marta Strazzacappa, 
flores e uma placa comemorativa outorgando-lhe 
o título de “Madrinha do Coral CMC”. 

Merecidas homenagens (extensivas às respectivas 
esposas), também foram prestadas ao atual (Maj 
Port) e aos ex-Diretores do Departamento Cultural 
que ao longo destes dezessete anos apoiaram e in-
centivaram o Coral do Círculo Militar de Campinas. 
Ao final, o Cel Cabral agradeceu a todos os que di-
reta ou indiretamente contribuíram para o excelen-
te resultado alcançado até aqui, pela gravação do 
CD comemorativo e, de modo especial, à maestrina 
Fátima Viegas e ao publicitário Júlio César Rizzoti 
que gentilmente criou e presenteou o Coral CMC 
com a arte para a capa do CD comemorativo. 

Coral CMC
Lançamento do CD “Faces”

CULTURAL  
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Lançamento do CD “Faces” CULTURAL



28 Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

Lançamento do CD “Faces”CULTURAL  
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Noite do Chorinho CULTURAL

Noite do Chorinho
Pelo terceiro ano consecutivo, a família circulista 
foi agraciada com uma belíssima apresentação 
do músico Guilherme Lamas em mais uma conta-

giante “Noite do Chorinho”. O evento contou com 
participação especial do talentoso clarinetista de 
renome internacional Alexandre Ribeiro.  
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

Noite do ChorinhoCULTURAL  
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Evento comemorativo ao 
57º aniversário do CMC

CULTURAL

A programação cultural em comemo-
ração ao 57° Aniversário do Clube pre-
senteou a família circulista com o apai-
xonante e sensual show “Uma Noite de 
Tango” com a Cia Tango & Paixão que 
trouxe belíssimas coreografias, embala-
das por um seleto repertório de canções 
marcantes e românticas, homenagean-
do consagrados compositores e auto-
res que influenciaram a história deste 
estilo musical desde os primeiros ca-
barés. Por Una Cabeza (Perfume de 
Mulher), El Dia Que Me Queiras, 
Mi Buenos Aires Querido, A Media 
Luz, Caminito, La Cumparsita, en-
tre outros sucessos, encantaram o 
público que lotou o Centro Cultu-
ral na noite de 21 de abril para 
prestigiar o evento.

Uma Noite 
de Tango
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Uma Noite de TangoCULTURAL  
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Uma Noite de Tango CULTURAL

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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CULTURAL  

Várias atrações culturais abrilhantaram as festivida-
des em comemoração ao 57° Aniversário do CMC 
na noite de 22 de abril. Entre elas, apresentações 
da Banda da Escola Preparatória de Cadetes do 
Exército (EsPCEx), sob a regência do Cap Gedeão 
Mathias de Souza, do Coral CMC sob a regência da 

maestrina Fátima Viegas e dos alunos dos cursos de 
dança do Clube, sob a coordenação dos Professores 
Tatiana Carvalho e Rafael Cardozo.
A Diretoria do Círculo Militar de Campinas agradece 
o especial apoio da EsPCEx na pessoa de seu Co-
mandante – Cel Marcus Alexandre F. de Araújo.

Apresentação da Banda EsPCEx, 
Coral CMC e Alunos de Dança
Evento comemorativo ao 57º aniversário do CMC



35

Banda da ExPCEx e Coral CMC CULTURAL
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Banda da ExPCEx e Coral CMCCULTURAL  

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Músicas, brincadeiras e histórias narradas com o bom 
humor e a maestria das mãos do mestre mamulengueiro 
e poeta Sebastian Marques encantaram o público que 
prestigiou o espetáculo infantil de mamulengos “Bendito 
os Beneditos”, na noite de 14 de maio no Centro Cultural 
do CMC. Típico da Região Nordeste, o embalo cativante 
deste estilo de teatro de bonecos é conduzido pelo ator 
que através de sua versatilidade de linguagem atrai a 
atenção de crianças e adultos.  

CULTURAL

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

Bendito os Beneditos
Teatro Infantil de Mamulengos
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CULTURAL  

Realizado em 20 de maio, no Centro Cultural, o 
evento que homenageou a Região Sudeste foi um 
sucesso! Dividido em duas partes, a primeira em 
homenagem aos Estados do Rio de Janeiro e do Es-
pírito Santo contou com a belíssima apresentação 
da cantora Aureluce Santos “A Dama do Samba” & 
Banda e de passistas que interagiram com o públi-
co. Na segunda parte foi a vez dos Estados de São 

Paulo e de Minas Gerais com o maravilhoso show 
do cantor e compositor Chico Teixeira acompa-
nhado dos músicos Thadeo Romano (acordeon) e 
João Oliveira (violão). Ao final, todos foram con-
vidados a degustar a saborosa culinária da Re-
gião com os tradicionais Tutu à Mineira, Virado à 
Paulista, Peixe com Banana e deliciosas massas.

Projeto: Vamos Conhecer o Brasil
Região Sudeste
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Projeto Vamos Conhecer o Brasil CULTURAL
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CULTURAL  Projeto Vamos Conhecer o Brasil

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Tributo a Rita Lee
Com a Banda Fruto Proibido
Com o show “Tributo a Rita Lee e Os Mutantes” 
a Banda Fruto Proibido agitou o Centro Cultural 
na noite de 17 de junho. Relembrando grandes 
sucessos da artista, desde a sua fase mais agitada 
ao lado de bandas de rock como Os Mutantes e 

CULTURAL

Tutti Fruti, até as badaladas composições em par-
ceria com Roberto de Carvalho, o numeroso pú-
blico que prestigiou o evento acompanhou can-
tando os vários sucessos que marcaram época.  

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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III Encontro de Corais

CULTURAL  

O Círculo Militar de Campinas sediou o III Encon-
tro de Corais de Campinas e Região. O evento, 
realizado em 1° de julho no Centro Cultural do 
Clube, mostrou excelente nível técnico alcançado 
não apenas pela competência de seus regentes, 
mas também pela dedicação de seus coralistas. O 
público que prestigiou o evento foi contemplado 
com belíssimas apresentações do Coral do Círcu-
lo Militar de Campinas, sob regência da musicis-

ta Fátima Viegas e acompanhamento do pianista 
Tiago Pereira; do Coral Municipal da Estância de 
Socorro, sob regência de Marcela Cristina Pereira 
e Mateus Ramos (assistente), com acompanha-
mento do pianista Luís Giovelli; do Coral do Sindi-
cato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon), 
regido pelo maestro José Wilson Nascimento; e do 
Coral Allan Kardec (Centro Espírita Allan Kardec), 
conduzido pela regente e pianista, Dalva Torres.



43

Encontro de Corais CULTURAL
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Encontro de CoraisCULTURAL  

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

AGOSTO

19/08

Exposição: “Pintando Emoções” 

Com Vilma Maris e Pedrinho Buffulin
Sábado - 20h - Centro Cultural

Inscrições de Cantores, Duplas e Conjuntos 
direto no Depto. Cultural até 29/07
Associado: Entrada gratuita / Convidado: 
Retirar convite gratuito no Depto. Cultural

Exposição dos trabalhos de Pintura da 
Professora Vera Pinke e seus alunos
Sábado - 19h30 - Centro Cultural

Associados e convidados:
Retirar convite gratuito no Depto. Cultural

AGENDA CULTURAL

26/08
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Evento em Homenagem ao 
Dia das Crianças

16º Festival de Violão do CMC
Coordenação Artística 
do Profº Felipe Aranha

PRESTANDO CONTAS

SETEMBRO
OUTUBRO

DEZEMBRO

NOVEMBRO

15/09

30/09

Show: Monalizza -Tributo a Tim Maia

Sexta-feira - 20h30 - Centro Cultural

Venda de convites no Caixa do Clube,
a partir do dia 29/08:
Associado: R$10,00 / Não Associado: R$20,00

II Encontro em Homenagem à Melhor Idade 
Com show Musical “Aureluce Santos canta 
Cartola”.  Sorteio de prêmios especiais! 
Sábado - 19h - Centro Cultural

Evento somente para associados acima de 60 
anos (necessário apresentação de RG)
Venda de convites a partir de 14/09, no Caixa 
do Clube:  R$10,00

TIM  MAIA
Show Monalizza  - Tributo a Tim Maia

15/09

30/09

Tributo a

III The Beatles Night
com a Banda The Gently Weepers

Tributo à Elis 
35 anos de saudade!

Festival de Ballet 
com as alunas da Profª Gisele Thibes e 
participação especial da Profª Tatiana Hass

Festival de Dança 
com os alunos da Profª Tatiana Carvalho, 
Rafael Cardoso e participação 
especial da Profª Tatiana Hass

Apresentação Natalina 
com o Coral CMC

Chegada do Papai Noel

Agenda Cultural CULTURAL

Mais informações: (19) 3743.4814

Em 2016 o Departamento Cultural realizou 28 
eventos com público estimado em 9.809 pessoas entre  
associados e não associados.
 As despesas e receitas estão rigorosamente dentro 
da Previsão Orçamentária do referido ano, tendo sido 
aprovadas pelo Conselho Fiscal.

RECEITA:
Foram alcançados 134,7% da arrecadação  
prevista para o ano de 2016.

DESPESAS:
O Dep. Cultural fez uso de 80,07 % da verba que 
lhe foi destinada para o ano de 2016.
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SOCIAL  Uma Noite em Las Vegas

Social
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Quem não se encanta quando ouve Elvis? 
Ainda mais numa iluminada noite 
em Las Vegas! 
Em 18 de março, o Departamento Social 
do CMC trouxe um pouco dessa “luz” 
para o Golden Room e a energia foi 
simplesmente contagiante!

SOCIAL

Social Uma Noite em
Las Vegas
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Ficha Técnica:
Decoração: Decorart

Buffet Simpatia
Som e Iluminação CSL

Banda Ópera Luz e Gilberto Augusto Elvis
Fotos: Vinícius D’Ottaviano

SOCIAL  Uma Noite em Las Vegas
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“La Nostra Notte”! Sim, a 
Nossa Noite Italiana foi um 

sucesso! Realizada em 1° 
de abril, as cores da Itália 
invadiram o Golden Room 

para receber a família 
circulista e seus convidados 

para “mangiare” e saborear 
a bela noite!!!

Noite
Italiana

SOCIAL
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Noite ItalianaSOCIAL  
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Noite Italiana SOCIAL
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Para comemorar o 57° Aniversário do nosso querido CMC 
- eleito, por duas vezes, um dos 100 melhores Clubes do 
Brasil, foi realizado em 23 de abril, nas quadras externas, 
o tradicional Churrasco de Aniversário que reuniu a famí-
lia circulista e seus convidados numa linda festa!   

Grande Churrasco de 
Aniversário do CMC

Aniversário CMCSOCIAL  
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SOCIAL
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Ficha Técnica: 
RM Decorações  
Buffet Simpatia  
CSL Som e Iluminação 
Banda Chapéu da Máfia 
Recreação: Cepolini 
Fotos: Vinícius D’Ottaviano 

Aniversário CMCSOCIAL  
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Para homenagear nossas Mães “Cheias de char-
me”, nada mais, nada menos do que um mara-
vilhoso show do cantor Guilherme Arantes! Ao 
relembrar seus maiores sucessos, encanto e ro-
mantismo tomaram conta do nosso Golden Room, 

lindamente preparado para receber nossas amadas 
e suas famílias.
Muito concorrido, em apenas 2 horas após o início 
das vendas esgotaram-se todos os convites e na noi-
te do evento ninguém tinha vontade de ir embora!

SOCIAL

Jantar em Homenagem 
ao Dia das Mães
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Dia das MãesSOCIAL  
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Ficha Técnica:
Decoração: Carla Magalhães
Buffet Simpatia
Som e Iluminação: CSL
Banda Clip
Brindes: Chapeados Porto
Fotos: Vinícius D’Ottaviano

Dia das Mães SOCIAL
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Reviver o romantismo do passado! Esta foi a 
proposta do nosso Departamento Social ao 
surpreender circulistas e convidados com o 
clima romântico das cartas de amor e carinhosos 
versos compostos pelos apaixonados. Ao som 

das Bandas ABBA Majestic e Falso Brilhante 
a romântica noite em comemoração ao Dia 
dos Namorados, realizada em 10 de junho no 
Golden Room, foi um sucesso!

SOCIAL  

Jantar dos
Namorados
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Jantar dos Namorados SOCIAL
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Ficha Técnica:
Decoração: Carla Magalhães
Som e Iluminação: CSL
Buffet: Simpatia
Bandas: Falso Brilhante e 
             ABBA Majestic
Fotos: Vinícius D’Ottaviano

Jantar dos NamoradosSOCIAL  
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Festa Junina SOCIAL

Arraiá do
Círculo Militar

Festa Junina da boa, decoração rica em de-
talhes, gente bonita e alegria? Só no Arraiá 
do Círculo Militar de Campinas! O grande 
público que compareceu ao evento realizado 
nos dias 23 e 24 de junho, além de praça 
de alimentação com diversas opções, par-

que de diversões e sorteio de prêmios durante 
a festa, contou ainda com show de duas Bandas 
por noite. Na Festa Junina do CMC, tradicional 
em nossa cidade, também não faltou a “Dança 
da Quadrilha” que animou e levou muita gente 
para a pista. Foi um verdadeiro festão, sô!!!
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Ficha Técnica: Decoração: RM  / Som e Iluminação: CSL / Fotos: Vinícius D’Ottaviano
Bandas: Sexta-feira: Victor e Custódio / Pamela Paz e Denilson 

Sábado: Fábio Henrique e Gabriel / Quinteto Renascer
 

Festa JuninaSOCIAL  



SOCIAL

Missa de São Pedro

SOCIAL

Dia do Pescador

Acolhida impecável e capricho nos detalhes! 
Honrando a tradição, mais uma vez os pescadores 
circulistas com o apoio dos Departamentos Social e 
Cultural do Clube, organizaram a Tradicional Missa 
de São Pedro em louvor ao santo padroeiro dos 
Pescadores. O evento realizado em 29 de junho, 
às margens do Lago do CMC, teve início com a 
concentração em frente ao Centro Cultural onde os 
circulistas entregaram suas doações de agasalhos 
em prol da Associação Dom Ávila e receberam as 
velas oferecidas para acompanhar a Procissão que 

seguiu até o Rancho do Pescador onde a Missa, 
presidida pelo Pe Valentim e concelebrada pelo Pe 
Anderson (Capelão da EsPCEx), foi celebrada. Uma 
majestosa fogueira, comidas e bebidas típicas, 
incluindo o “queridinho da festa”, o peixe frito 
na hora, foram gentilmente servidos ao final da 
celebração religiosa. Representantes da Diretoria 
Executiva ergueram o mastro de São Pedro ao 
lado do Rancho do Pescador e a apresentação de 
música ao vivo animou a festa que garantiu bons 
momentos a todos!           

63
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ESPORTES  ESPORTES  

Esportes
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ESPORTES  ESPORTES  

Voleibol Temporada 2017 iniciada em fevereiro e 
estreando uniforme patrocinado pela LATAM, 
as equipes do voleibol circulista continuam 
brilhando em quadra!
As equipes Pré-Mirim, Mirim e Infantil seguem 
invictas na busca do bi-campeonato na Copa 
Itatiba de Voleibol, assim como as categorias 
Adulto, Master e do Vôlei Adaptado também 
seguem na liderança em seus respectivos 
campeonatos.
Pelo excelente desempenho, dedicação e 
comprometimento das equipes parabenizamos 
cada uma das atletas e agradecemos a Latam 
Iguatemi pelo apoio e confiança no voleibol 
circulista.        

frente

costas

BABYLOOK MANGA RAGLÃ
2 CORES - ROYAL E ROSA BATOM

Shopping Iguatemi Campinas 

Shopping Iguatemi Campinas
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Mais um tradicional Campeonato Interno de 
Futebol Menor teve início no dia 06 de maio 
e a cerimônia de abertura, amplamente 
prestigiada pelas famílias dos atletas, contou 
com a presença do então Diretor de Esportes 
- Prof Wilton Domingues e do Cel Almirante 

Futebol Menor

ESPORTES  

Pedro Alvares Cabral – Presidente do CMC.
Após o desfile e posicionamento das equipes, 
aproximadamente 150 atletas (5 a 14 anos), 
todos se uniram numa só voz para cantar o 
Hino Nacional Brasileiro.  
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Cerimônia de Encerramento

ESPORTES  

Transcorrido em clima amistoso, o Campeonato 
teve cerimônia de encerramento e premiação rea-
lizada no dia 03 de junho, contou com a presença 
de membros da nova Diretoria empossada em 1° 
de junho: Dr Gilberto Falco – Diretor de Esportes, 
Cel Carlos Henrique Teixeira Costa – Vice-Presi-

dente e Diretor de RH, Sr Valêncio Rodrigues de 
Queiroz Neto – Vice-Diretor de Esportes e Sr Ra-
fael Feres Battaglin – Diretor Auxiliar de Futebol 
Menor, além da importante participação dos Pro-
fessores, do Coordenador de Esportes – Sr Fábio e 
do imprescindível apoio das famílias. 

Futebol Menor
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Confira o resultado final:  

Categoria 05 a 08
Campeão: Sport (Laranja)
Artilheiro: João P. Nardi (Chapecoense)

Categoria 08 a 11
Campeão: Bahia (Vermelho)
Artilheiro: Rafael Valente (Bahia)
Goleiro: Pedro Biazon (Bahia)

Categoria 11 a 14
Campeão: Avaí (Azul)
Artilheiro: José Elmir (Avaí)
Goleiro: Lucas Bueno (Avaí)

ESPORTES  Futebol Menor
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ESPORTES  

Liga Regional

Competição Interna

Ginástica Artística

A equipe circulista de Ginástica Artística (catego-
ria Pré-Infantil), sagrou-se campeã da competição 
realizada em 03 de junho, na cidade de Hortolân-
dia-SP, pela Liga Regional de GA. 
Parabenizamos todas as atletas que representaram 
nosso Clube (categorias Pré-Infantil e Infantil) e de 
modo especial a ginasta Giovana Pozzuto pelo ex-
celente desempenho na competição, garantindo a 
4ª colocação na prova de trave. 

Competição interna realizada no dia 09 de junho, 
no Ginásio de Esportes do CMC, contou com a par-
ticipação de 70 atletas da Ginástica Artística (04 a 
15 anos) e familiares que vieram prestigiar o even-
to. Além da avaliação nos exercícios com aparelhos 
(solo, salto, trave e paralelas) e individual geral 
(soma dos quatro aparelhos), a atividade promove 
incentivo e reconhecimento aos atletas. 
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ESPORTES  

Aula Aberta

Hidroginástica

Sinuca

Animação contagiante, músicas e coreografias 
preparadas com o habitual carinho e dedicação 
dos Professores Ivo, Grasi, Fernanda, Karinna, 
Cristiane e Rafael (locução), conduziram o Aulão 
de Hidroginástica realizado em 04 de maio. 
Aberta a todos os circulistas, a aula especial 
proporcionou além do exercício físico, muita 
energia e diversão!
Esperamos você na próxima!    

Participantes assíduos e motivados. Partidas dis-
putadas com cordialidade e amizade. Esse é o cli-
ma nas novas instalações da Sinuca!
Todos os circulistas (inclusive grupos femininos), 
estão convidados a participar seja para simples 
recreação ou para jogos competitivos. Os inician-
tes na modalidade poderão contar com o apoio 
dos mais experientes que, desde já, colocam-se à 
disposição como orientadores.
Acompanhe a programação e venha participar 
dos torneios individuais ou em duplas!      
Informe-se diretamente no Departamento de Es-
portes f. 3743 4812 ou 
esportes@cmcamp.com.br
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ESPORTES  

Natação

Acompanhados pelos professores Joelson e Gra-
sielle, alunos da natação circulista em fase de 
iniciação ao processo competitivo da modalida-
de, participaram da I Prova Inter Clubes S.H.C de 
Natação realizada em 20 de maio, na Sociedade 
Hípica de Campinas.
A prova, cujo objetivo principal foi o incentivo à 
prática da natação e a confraternização entre os 
alunos, reuniu 20 atletas de cada clube e foram 
premiados os três melhores tempos em cada ca-
tegoria. Ao final, duas equipes de cada clube, di-
vididas em 2 categorias, participaram da prova de 
revezamento.

I Prova Inter Clubes S.H.C

Natação Master
Atletas circulistas da Natação Master 
representam o CMC na Etapa Elo Academia 
realizada em 7 de maio, em Campinas.        



Basquete

ESPORTES  

Campeonato interno
“Unindo civis e militares”, o Campeonato Interno 
de Basquete realizado nos meses de abril e maio 
contou com a participação de mais de 40 atletas 
representantes do CMC, da Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército (EsPCEx), do 28° BIL e do 2° 
Blog L. Em partidas equilibradas e bem disputadas, 
talentosos jovens e experientes se destacaram em 
quadra. Confira:

Cestinha e MVP da final:     Ivo Udelsmann  
Cestas 03 Pontos:       Ten Caio Franco
Destaque:        Dr Rodrigo Birbs
Revelação:        Dr Vinícius Domene

Classificação final

Equipe campeã:    Indiana Pacers 
Vice-Campeã:     Phoenix Suns
3ª colocação:     Utah Jazz
4ª colocação:     Detroit Pistons
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Torneio Interclubes
O 9° Torneio Interclubes de Basquete Adulto de 
Campinas realizado no Ginásio de Esportes do 
CMC, nos dias 29 e 30 de abril, reuniu mais de 60 
atletas nas categorias 40+ e 50+. Representantes 
de tradicionais clubes de Campinas e Região, en-
tre eles: Círculo Militar de Campinas, Clube Sema-
nal de Cultura Artística, Tênis Clube de Campinas, 
Clube Campineiro de Regatas e Natação, Fonte 

São Paulo, Sociedade Hípica de Campinas, Jun-
diaiense, São Joanense, Nosso Clube de Limeira e 
Clube da CPFL disputaram oito partidas no sábado 
(29) e as finais no domingo (30). Atletas circulistas 
mais uma vez destacaram-se não só como equipe, 
mas individualmente, provando assim a crescente 
evolução do nosso basquete.     

ESPORTES  Basquete
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Corrida Maratona Rio 21k

Em 25 junho foi realizada a 8ª edição da Corrida 
Turística de Piracicaba e o CMC foi representado 
pelo circulista José Maria Lomônaco que conquis-
tou a 3ª colocação em sua categoria (70+). 

18 de junho 

Juliano e Melissa Port

ESPORTES  Basquete
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ESPORTES  

Corrida

Com muita alegria e disposição, mais de 100 participantes entre atletas do CMC Runners e da RX Assessoria 
Esportiva participaram do 2° Revezamento 18k realizado em 03 de junho, na pista de atletismo do Clube. 

Corrida



Futebol Maior

ESPORTES  

Campeonato interno
O Campeonato Interno de Futebol Maior reali-
zado nos meses de maio e junho contou com a 
participação de mais de 200 atletas divididos em 
três categorias (16+, 46+ e 56+). A animada 
competição, que agitou as manhãs de domingo 
no Clube, terminou com a seguinte classificação: 

Categoria 16+
Equipe Campeã: Sport
Equipe Vice-Campeã: Vitória
Goleiro: Victor Hanzir (Sport)
Artilheiro: Fábio Samel (Sport)

Categoria 46+
Equipe Campeã: Sport
Equipe Vice-Campeã: Bahia
Goleiro: William Neves
Artilheiros com 4 gols cada: Adilson Momente 
(Bahia), Adir Batista (Sport), Kleber Ferraresso 
(Sport), Albino Cantanhede (Sport) e Renato Delle 
Donne (Chapecoense).

Categoria 56+
Equipe Campeã: Bahia
Equipe Vice-Campeã: Sport
Goleiro: Antonio Caetano (Bahia)
Artilheiro: Gilmar Queiroz (Sport)
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Veteranos “A”

Formado por circulistas apaixonados por 
futebol, o Grupo “Veteranos A” promoveu 
um jantar em comemoração aos 45 anos de 
harmoniosa convivência, amizade e dedicação 
ao Clube. O evento realizado em 19 de maio, 

no Restaurante Cabana, contou também com 
a presença de amigos e ex-integrantes do 
seleto Grupo. A Diretoria do Círculo Militar 
de Campinas parabeniza os craques do 
“Veteranos A” pelo 45° Aniversário!    

ESPORTES  Futebol Maior
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Karatê

ESPORTES  

Atleta    Medalha 

Felipe S. Cannavan  Participação

Benedito Ap. de Camargo Jr. Participação

Erich Guillermo Navea Fidelis Participação

Gabriela Aguiar Pimenta Bronze (kumite)

Roberto Moutella Pimenta Bronze (kata)

Irineu Gandara Neto  Bronze (kata)

Stephanie Brunno de Campos Bronze (kata e kumite)

Natan Burgos de Almeida Bronze (kata e kumite)

Thaís de Castro R.R. da Silva Prata (kumite) e 
    Bronze (kata)

Campeonato Estadual

Competição em Monte Mor/SP

Representantes do karatê circulista se destacaram 
em competição disputada por mais de 200 atletas, 
realizada em 28 de maio, na cidade de Monte Mor/
SP. Além do importante aprendizado, a Equipe cir-
culista subiu ao pódio e garantiu a 2ª colocação na 
classificação geral. 

Atletas circulistas participaram do Campeonato Es-
tadual de Karatê realizado em 19 de março, na 
cidade de Louveira-SP e conquistaram, além das 
medalhas, importante aprendizado em duas mo-
dalidades (kata e kumite). 
Confira o resultado:

 

Natan Burgos de Almeida kata 2° / shiai 1°

Stephanie B. de Campos kata 1° / shiai 1°

Miriam Dias Santos  kata 1° / shiai 1°

Thaís Dias Santos  kata 1° / shiai 1°

Benedito de Camargo Jr. kata 3° / shiai 2°

Felipe S. Cannavan  kata 3°

Laura Bellette Ribeiro  kata 3° / shiai 2°

Irineu Gandara Neto  kata 2° / shiai 3°

Confira o resultado:
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ESPORTES  Informe publicitário

Por que você paga para o seu filho lutar Karatê?
Texto adptado de Autor Desconhecido

Um pai pergunta para outro: porque você gasta dinheiro e tanto tempo com treinos, 
campeonatos e passa tanto tempo correndo para ver teu filho lutando Karatê?
O outro pai responde: bem, eu tenho uma confissão a lhe fazer: eu não pago para 
meu filho lutar Karatê!
O outro pai retruca: então, se não paga para ele treinar e lutar o que está pagando?
Bom, responde o pai do karateca... Eu pago por aqueles momentos quando meu filho 
está tão cansado e ele sente que quer desistir, mas não desiste... Eu pago pela 
oportunidade que meu filho pode ter em fazer amizades duradouras.
Eu pago a oportunidade de que ele possa ter incríveis treinadores que irão lhe ensinar 
não apenas sobre o Karatê no tatame, mas sobre a luta da vida.
Eu pago, também, para meu filho poder aprender a ser mais disciplinado.
Eu pago para que meu filho aprenda a cuidar do corpo dele.
Eu pago para meu filho poder aprender a trabalhar com os outros e ser um 
orgulho, solidário, gentil e um respeitoso membro da EQUIPE.
Eu pago para meu filho aprender a lidar com a decepção, quando ele não ganha 
ou erra um movimento, embora ele tenha praticado mil vezes, mas ainda assim ergue 
a cabeça e está determinado a fazer melhor da próxima vez... Eu pago para meu 
filho aprender a fazer e alcançar objetivos.
Eu pago para meu filho poder aprender que demora horas e horas e horas e horas de 
trabalho árduo e prática, para criar um campeão, e que o sucesso não acontece 
da noite para o dia.
Eu pago para que o meu filho possa estar no tatame, ao invés de ficar envolvido 
com coisas erradas... Eu poderia continuar, mas para ser breve, eu não pago 
para ele treinar nem lutar, eu pago as oportunidades que esta arte marcial 
proporciona para meu filho desenvolver atributos que servirão para o bem 
de toda a sua vida e lhe darão a oportunidade de abençoar a vida de outros, 
respeitando todos os espaços.
Pelo que tenho visto por muitos e muitos anos, acho que é um grande investimento.
E isso, é o que posso deixar para meus filhos e para a sociedade.



80

O Círculo Militar de Campinas sediou no dia 29 
de maio, o Torneio Início do Campeonato anual 
da Liga Campineira de Bocha. O evento, tradicio-
nal em nossa cidade, reuniu Equipes (masculina e 
feminina) de Campinas e Região. 

Bocha Xadrez

A associada do CMC – Cleide Magalhães 
Jorge participou nos dias 2 e 3 de junho, na 
cidade de Americana-SP, da 21ª edição dos 
Jogos Regionais do Idoso (JORI). A circulista 
representou o município de Campinas na mo-
dalidade Xadrez e garantiu excelente resulta-
do sagrando-se Campeã na modalidade após 
vencer as cinco partidas disputadas. Parabéns, 
Cleide!   

Torneio Solidário

JORI 2017

Circulistas participam da 54ª etapa do Circuito 
Solidário de Xadrez e garantem excelentes 
resultados na competição realizada em 4 de 
junho, na cidade de Hortolândia-SP.     

João Amorin: 6ª colocação - Sub16
Giovanna Peluqui: 6ª colocação - Sub12 F
Luiza Viana Souza: 2ª colocação - Sub 12 F
Julia Viana Souza: 1ª colocação - Sub 10 F

A Campeã Julia Viana Souza 
recebendo a premiação

ESPORTES  
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Turismo

ESCANDINÁVIA/COPENHAGUE/NORUEGA
Destino Turismo CMC agosto /2017
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Patagônia Argentina

TURISMO

Viagem realizada em abril/2017

Geleira da cidade de El Calafate na Argentina

Vista e Paisagem em El Calafate O Grupo do CMC em frente a Geleira em El Calafate 

Mais um registro na cidade de Ushuaia Nosso Grupo na bela cidade de Ushuaia 
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A atividade do Turismo do Clube é diferenciada, persona-
lizada e preza pela segurança, conforto e bem-estar dos 
associados.
Profissionais devidamente treinados e qualificados ofere-
cem aos associados e familiares, por intermédio de conta-
to presencial e troca de informações, a viagem mais ade-
quada ao seu gosto, proporcionando ao Associado uma 
experiência inesquecível.
Legalmente constituída e atendendo ao Código de Defesa 
do Consumidor e a Legislação Civil, a agência instalada 
no Turismo do Círculo Militar de Campinas está implan-
tando o serviço de reservas imediatas no setor de atendi-
mento ao sócio, com o objetivo de proporcionar informa-
ção pessoal eficaz, diferentemente de quando as compras 
são realizadas on line.
As agências formalmente constituídas oferecem todo o 
suporte que, através da opção virtual, costumam ser ina-
cessíveis, restritos ou difíceis. Dessa forma, o Turismo do 
Círculo Militar está apto a atender os procedimentos le-
gais estabelecidos pelo Ministério do Turismo, entretanto, 
não se responsabiliza por viagens alheias ao Departa-
mento de Turismo do Círculo Militar de Campinas.

A importância da 
Agência de Turismo 

TURISMO

Horário de atendimento do 
Departamento de Turismo

Informe-se!

(19)3743.4805

turismo@cmcamp.com.br

Segunda-feira:  13h às 17h

Terça a sexta-feira:  8h às 12h  
   13h às 17h

Sábado e domingo:  fechado
 

Aproveite os descontos especiais para 
sócios do Círculo Militar de Campinas com 

o Hotel Bourbon Resort e Spa Atibaia!
Mais um registro na cidade de Ushuaia 



Programe-se com o

2º Semestre 2017

ESCANDINÁVIA/COPENHAGUE/NORUEGA

BONITO – MS

PORTUGAL- ILHA DA MADEIRA

FERNANDO DE NORONHA – PE

ATACAMA – CHILE

NATAL LUZ / GRAMADO- RS 

MORRETES  / CURITIBA – PR

Turismo CMC

AGOSTO

DEZEMBRO

NOVEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

SETEMBRO

SETEMBRO

(19)3743.4805
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