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Vocês se lembram da minha tia Zezé?
Aquela que mandava mensagens de
Natal para todos os sobrinhos. Dessa vez,
ela mudou de ideia: abandonou os selos e
comprou uma passagem de avião. Levei
um susto com seu telefonema, avisando dia
e horário da chegada na primeira semana
de outubro.
Morando em Portugal há muitos
anos, certamente a saudade apertou, imaginei... E essa visita inesperada provocou um
rebuliço na família, verdadeiro amontoado
de divertidas e urgentes providências.
Eu e dois primos fomos buscá-la no
Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
Gente pra lá, gente pra cá, malas por todo
lado e uma estonteante profusão de cores
e risos. No meio dessa verdadeira salada,
ali vinha ela, sorridente, com a mesma elegância de sempre: tia Zezé.
Chegamos a pensar que ficaria por aqui
até o final do ano. Mas seus planos eram
outros: sua volta já estava programada
para o próximo mês de novembro. Caçula
de outras três irmãs, ela preferiu seguir dois
dias depois para o Rio de Janeiro, a fim de
abraçar o restante da família e os velhos
amigos. Assim aconteceu. E eu, junto...
Quantas emoções ainda estariam por
vir! Naquela noite, tia Zezé explicou a que
veio. Poder-se-ia avaliar como inimaginável
todo o seu relato! Vou lhes contar:
Formada em Letras, se aposentou, há
dois anos, como professora de Português e,

por Elizabeth Pereira Silva
Associada do CMC

rapidamente, providenciou outra atividade: se filiou ao CPR – Conselho Português
para os Refugiados. Ali, sua vida tomou
outra direção, outro significado.
Famílias inteiras de refugiados chegam
amedrontadas, exaustas e famintas. Urge
lhes proporcionar segurança, o máximo
possível de acolhimento, uma dose de afeto. E isso demanda tempo, dedicação e
circunstâncias favoráveis.
Grávidas em fuga estão tendo seus
bebês no chão de barcos abarrotados,
sem a mínima certeza de sobrevivência. De
coração partido, essa notícia lhe mostrou
uma incrível conclusão: JESUS também foi
um bebê refugiado. Ai! Se não fora a compaixão daquele estalajadeiro...
Humildemente, ela terminou essa linda,
triste história, dizendo:
— Infelizmente não poderei participar

das festas natalinas aqui no Brasil. Bem que
gostaria... Mas aquelas pessoas que perderam tudo estão esperando por mim. No
entanto, tenho certeza que aproveitaremos com muita alegria todo tempo disponível! Vim dividir aconchego e boas lembranças.
Vi lágrimas rolando... Ainda perplexa,
quero desejar aos meus amigos um Natal
muito abençoado, longe das fatalidades
e violências, alimentado pela compaixão
aos que sobrevivem com poucas expectativas de felicidade.

Cordiais Saudações!!!
Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente
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SÓCIO EM DESTAQUE

MULHERES CIRCULISTAS

Enzo Camargo Lima

Nosso Sócio em Destaque desse mês tem futuro promissor no Tênis de Campo!
O circulista Enzo Camargo Lima, nascido em 20
de setembro de 2003, iniciou na modalidade aos
8 anos de idade participando em campeonatos promovidos pela Federação Paulista de Tênis
(FPT), disputados em todo o estado de São Paulo.
De família esportista, o garoto, sobrinho do
Maurício - ídolo da geração de ouro do Vôlei
Nacional, além de genética boa é talentoso,
esforçado e dedicado.
Hoje, aos 13 anos, Enzo, além de seus compromissos escolares, mantém uma disciplinada
rotina de treinamento competitivo 4 vezes por
semana na Academia DS Tênis em Valinhos-SP.
Atualmente também disputa campeonatos
da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e do
Circuito Correios, com jogos realizados em várias
regiões do país.
No segundo semestre de 2016, começou a
participar de Campeonatos pela Confederação
Sul-Americana de Tênis (COSAT), em competições realizadas nas cidades de Curitiba e Londrina, estado do Paraná.
Recentemente, em 30 de outubro, num torneio organizado pela Federação Paulista de
Tênis (FPT), realizado em Jundiaí/SP, Enzo foi o
grande campeão!
O Círculo Militar de Campinas parabeniza o
atleta por sua trajetória até aqui, deseja um bri-
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lhante futuro e, que outras crianças e adolescentes sigam seu exemplo de dedicação.
Informe-se no Departamento de Esportes e
venha fazer uma aula experimental. Para iniciar
na modalidade, não há uma idade certa, tudo
depende do interesse, da habilidade e da capacidade de cada pessoa.
No caso das crianças, assim como outras
modalidades esportivas, o tênis de campo, além
de divertido, socializador e educativo, desenvolve a coordenação motora, além de fortalecer a musculatura nessa importante fase do
crescimento. E mais, as estratégias e habilidades
desenvolvidas em quadra, certamente contribuirão na vida fora dela!

Edite Damario de Oliveira
por Vinícius D’Ottaviano
Nossa entrevistada deste mês é a circulista Edite
Damario de Oliveira. Casada com o Sr Nelson Pimenta de Oliveira, natural da cidade de Rio Claro-SP, é
associada do CMC há 38 anos. Autodidata e de uma
admirável e peculiar formação, Edite, que sempre foi
muito comunicativa, trabalhou desde muito jovem
como locutora e repórter na Rádio Clube de Rio Claro
e, com sua bela e rara voz de timbre robusto, marcante e vigoroso, foi crooner de várias orquestras de baile
pelo Brasil afora.
Além da vasta carreira no rádio e nos palcos, também compôs algumas músicas, gravadas nos anos 70.
Em 1957 foi agraciada com o Troféu Imprensa na
categoria Dramas e Comédias e em 2010, com o Troféu de Personalidade Cultural de São Paulo.
CMC em notícia: Faça um resumo da sua carreira.
Edite: Após terminar os estudos em minha cidade
natal, no ano de 1960, e cantar em várias orquestras
do interior de São Paulo (Rio Claro, São Carlos e Mogi
Mirim), fui trabalhar em São Paulo como secretária
bilíngue (falo e escrevo fluentemente seis idiomas),
casei-me em 1964 e fui morar em Santos-SP até vir
para Campinas em 1977.
CMC em notícia: E agora, conte-nos um pouco
mais da sua relação com o nosso CMC.

Edite: Ficamos sócios do CMC em 1978 e desde
então, sempre tentamos ajudar e nos relacionar bem
com a “família circulista”.  
CMC em notícia: Como? De que forma(s)?
Edite: Na área Administrativa, eu e meu marido
fomos Diretores de Dia durante quase trinta anos; na
área social sempre colaboramos nas Festas Juninas e
nos Bingos; na área Cultural, participamos e cantamos
em diversos eventos no CMC e também na EsPCEx; e,
na área de Esportes foi onde mais pude contribuir, no
período de 1988 a 2000. Como Diretora Auxiliar da Musculação, organizei vários eventos, sendo o principal
deles o Campeonato Internacional de Luta de Braço,
realizado em 1999 no Golden Room.
CMC em notícia: Por fim, como a senhora gostaria
de ser lembrada?
Edite: Entre outras coisas, gostaria de destacar também as muitas coisas boas que eu vivi aqui neste Clube. Por conta do meu marido ser nascido em Portugal
e eu ser do interior do estado, quase sempre estávamos longe de casa e aqui, encontramos a extensão
dos nossos lares e das nossas famílias. Agradeço cada
segundo que vivi e pude colaborar, voluntariamente,
para que o Círculo Militar de Campinas se tornasse o
grande Clube que é hoje!
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CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

EM MEMÓRIA
by. Vinícius D'Ottaviano

A partir de 22 de outubro de 2016
Funcionamento do Clube /
Portarias 1 e 4
Segunda-feira: 12h às 23h
Terça a sexta-feira: 6h às 23h
Sábado e feriado: 6h às 23h
Domingo: 6h às 21h

Secretaria Geral / Caixa
Segunda-feira: 13h às 18h
Terça a sexta-feira: 8h às 18h
Sábado: 08h às 14h
Domingo e feriado: fechado

Segunda-feira: 12h às 20h
Terça a sexta-feira: 8h às 20h
Sábado, domingo e feriado: 7h às 20h

Vestiários (Conj. Aquático)
Segunda-feira: 12h às 20h30
Terça a domingo: 7h às 20h30

Secretaria de Esportes

Piscinas Cobertas

Segunda-feira: 13h às 18h
Terça a sexta-feira: 9h às 19h
Sábado: 08h às 12h
Domingo e feriado: fechado

Segunda-feira: 16h às 21h
Terça a domingo: 7h às 21h
Feriado: 7h às 21h

Departamento Cultural
Segunda-feira: 13h às 17h
Terça a sexta-feira: 8h às 17h
Sábado: 9h às 13h
Domingo e feriado: fechado

Departamento Social
Segunda-feira: 13h às 17h
Terça a sexta-feira: 8h às 17h
Sábado: 8h às 12h
Domingo e feriado: fechado

Turismo
Segunda-feira: 13h às 18h
Terça a quinta-feira: 8h às 12h30
e das 13h30 às 18h
Sexta-feira: 8h às 12h30 / 13h30 às 17h
Sábado: 9h às 12h
Domingo e feriado: fechado

Rancho do Pescador
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Conjunto Aquático

Segunda-feira: 12h às 24h
Terça a domingo: 6h às 24h
Feriado: 6h às 24h

Ginásio de Esportes
Segunda-feira: 12h às 22h
Terça a sexta-feira: 7h às 22h
Sábado, domingo e feriado: 7h às 18h

Sinuca
Segunda-feira: Fechado
Terça a sexta: 15h às 20h
Sábado, domingo: 8h às 17h
Feriado: 8 às17h

Sauna
Segunda a sexta: 17h às 21h30
Sábado: 16h às 20h30
Domingo: fechado
Feriado: 16h às 20h30

Bar da Sauna
Segunda a sexta: 17h às 21h30
Sábado: 16h às 20h30
Domingo: fechado
Feriado: 16h às 20h30

Academia de Musculação
Segunda a sexta-feira: 6h30 às 21h45
Sábado: 7h às 17h45
Domingo e feriado: 08h às 11h45

Salão de Beleza

1º Concurso de Miss
Banhistas - 1968

Segunda: fechado
Terça e quarta: 10h às 18h30
Quinta, sexta e sábado: 9h às 18h30
Domingo e feriado: 9h às 13h

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

Bar do Bosque
Sexta-feira: 19h às 24h
Sábado, domingo e feriado: 10h às 16h
Sábado à noite e demais dias/horários:
disponível para eventos

Ponto de Encontro
Segunda a sexta-feira: 15h às 22h
Sábado: 8h às 20h
Domingo e feriado: 8h às 18h

Bar da Piscina
Segunda: fechado
Terça a sexta-feira: 14h às 20h
Sábado: das 8h às 20h
Domingo e feriado: 8h às 18h

Dia das Crianças - 1969

1º Concurso de Miss
Banhistas - 1968

Restaurante Cabana
- Horário de funcionamento
Segunda a domingo: 7h às 15h
- Horário de almoço
Segunda-feira: 12h às 14h
Terça a sexta: 11h30 às 14h
Sábado, domingo e feriado: 11h45 às 15h

Obs:
Horários de fechamento de alguns
espaços poderão ser estendidos, de
acordo com o movimento do local.

Senhoras Circulistas na Homenagem ao Poeta Guilherme de
Almeida - 1968

Inauguração das primeiras quadras de
Tênis - 1969
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PROJETOVERÃO
Transcorrerá, no período de 03 de dezembro a
28 de fevereiro de 2017, o “Projeto Verão” no Círculo Militar de Campinas, contemplando, sobretudo, eventos sociais, desportivos e culturais para os
integrantes do seu excelso Quadro Social.
O projeto tem como objetivo congraçar os
associados circulistas por ocasião da estação do
verão 2016/2017, proporcionando atividades de
entretenimento e lazer, além de maior conforto
e comodidade nessa estação do ano, especialmente no espaço do Parque Aquático.
O CMC envolver-se-á de maneira interdependente e plena nesse projeto, no qual se podem
destacar, entre outros, os seguintes aspectos, por
departamento:
Desportivo
Aulas de hidroginástica na Piscina Social.
Aulas de Zumba no espaço do Parque Aquático.
Entretenimento e brinquedos infantis, também
no Parque Aquático.
Social
Apresentação de “Shows Musicais” ao vivo,
nos dias de sábado, no espaço frontal ao “Bar da
Piscina”.
Apresentação de “DJ” – som mecânico, nos
dias de domingo, nesse mesmo espaço.
Cultural
Apresentação do Workshop de Dança de
Salão com o Professor Bruno Franchi, participante
da Dança dos Famosos 2016 e Bicampeão Brasileiro de Forró e Campeão do Festival Internacional
de Joinville e sua esposa, a Professora Crys Franchi,
futuros professores do clube no ano de 2017.

Redimensionamento da equipe de funcionários
e salva-vidas para atender ao aumento da demanda de associados, especialmente nos finais de
semana.
Execução da poda de árvores, assim como serviços gerais de jardinagem.
Relações Públicas
Confecção de novas placas de sinalização para
o Parque Aquático.
Divulgação ao quadro social das atividades de
todo o período do “Projeto Verão”, por intermédio
das ferramentas de propaganda do clube.
Departamento de Recursos Humanos
Organização e estruturação o plano de férias dos
funcionários do clube, a fim de se maximizar o entretenimento e lazer proporcionado aos associados.
Contratação de mais funcionários para o período, como por exemplo, os salva-vidas para os fins
de semana no parque aquático.
Departamento de Patrimônio e Secretaria Geral
Estudo e proposta do “Horário do Clube” para o
horário de verão, concatenando os seguintes quesitos: cessionários do clube; a prestação dos seus serviços e uma maior flexibilidade de horários para o
usufruto dos sócios.
Seção de Segurança
Orientação de toda a equipe de segurança
para redobrar a atenção no período considerado,
haja vista o natural significativo aumento de movimento de associados no clube.

Administrativo
Melhorias no Parque Aquático
Aquisição de novos ombrelones e guarda-sóis.
Pintura das guias dos jardins e base dos ombrelones e guarda-sóis.
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FESTA DO DIA
DAS CRIANÇAS

Iniciada em 2.002, a Oficina de Artesanato do Círculo Militar de Campinas conta atualmente com a participação de 22 (vinte e duas) circulistas voluntárias e tem
como objetivo a confecção de trabalhos manuais que
são colocados à venda no Bazar Beneficente de Natal,
realizado anualmente, no Golden Room do CMC.
A renda obtida com a venda das peças é destinada a instituições de caridade da nossa cidade, escolhidas no segundo semestre, quando a maior parte dos
trabalhos já estão prontos, demonstrando assim, que o
ideal do Grupo é “fazer o bem, sem olhar a quem”.
Neste ano foram mais de 1.000 peças produzidas
artesanalmente e colocadas à venda no Bazar de
Natal realizado nos dias 03 e 04 de dezembro, cuja
renda foi destinada ao Centro Infantil Boldrini.

A Diretoria do CMC agradece a dedicação e o
comprometimento das senhoras que compõem o
grupo de artesanato e as parabeniza pela decoração de natal realizada nas dependências do Clube,
de modo especial às circulistas: Emilia Cassese, Maria
Tereza Amatte, Marisa Giuame e Dora Tedrus que pela
disponibilidade e carinho empregados em tal tarefa,
demonstraram a integração entre os associados do
Clube e os trabalhos quem vem sendo desenvolvidos
pela atual Gestão.
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CULTURAL
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Primavera
Com talentos musicias circulistas

Num exercício de cidadania, o Círculo Militar de Campinas recebeu, no dia 10
de outubro, cerca de 45 monitores e 250
crianças dos abrigos de Campinas que
estão sob a responsabilidade do poder
público. Durante todo o evento, organizado
pela Secretaria de Assistência, Cidadania e
Ação Social do nosso município, estiveram
presentes a primeira-dama de Campinas,
Sra. Sandra Ciocci e sua equipe.
O CMC cedeu os espaços do Ginásio
de Esportes para o lanche de recepção,
almoço e lanche de despedida; o Salão
Cultural para apresentação de uma
peça infantil; um Campo de Futebol para
instalar brinquedos e espaços de circulação para atividades de cartunismo e brincadeiras lúdicas. Contamos ainda com a
presença do SAMU, que além de prestar
os serviços de assistência às emergências,
ministrou treinamentos de primeiros socorros para as crianças e monitores; os funcionários do Circulo Militar de Campinas
receberam um treinamento diferenciado
sobre o uso de talas e desfibriladores.

Uma noite simplesmente maravilhosa! Mais
uma vez o nosso Departamento Cultural surpreende com eventos que não só valorizam os talentos circulistas, mas resgatam bons momentos do
passado para que vivências que marcaram uma
época não se percam.
Assim foi o “Show da Primavera” realizado em
24 de setembro, com cenário em homenagem
ao “Bar do Turatti” – um bom e aconchegante
restaurante, localizado onde hoje funciona o Bar
do Bosque que, entre os anos de 1970 e 2000, foi
o reduto dos boêmios circulistas.
O evento contou com apresentação musical
de 11 artistas circulistas: Samuca e seu Conjunto (Samuel, Vander e Denisale), Los Bandoleiros (Caetano, Sebastião, Rodolfo, Ana Camila e
Ana Carolina), Antonio Carlos, Antonio Nishida,
Matheus Nishida, Família Fantini (Eduardo, Maria
Aparecida, Duzinho e Bruno), Eudes, José Ovídio,
Vilarim e Aurora, além dos tecladistas convidados Marcus e Fátima Viegas.

A primeira-dama, sempre muito comunicativa e participativa, agradeceu a
participação do Circulo Militar de Campinas na ação de Cidadania, destacou
o sucesso do evento na infraestrutura,
manutenção, segurança e a preocupação constante da Diretoria do CMC em
bem servir o próximo.
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Cultural - Show da Primavera

Show da Primavera - Cultural

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

Uma justa e merecida homenagem ao seleto
público circulista da Melhor Idade foi realizada no
Centro Cultural do CMC em 1° de outubro. O evento, preparado para celebrar a beleza da vida com
alegria, nostalgia e diversão, contou com show do
Trio Yucatan que, ao relembrar grandes sucessos
ao longo dos seus 50 anos de história, proporcionou ao público presente saudosas recordações dos
bailinhos de garagem e de amores antigos. Após
o show, os circulistas participaram de um divertido
bingo com farta distribuição de brindes oferecidos
por empresas parceiras do CMC.
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Melhor Idade - Cultural

O Departamento Cultural agradece a todos
os associados que prestigiaram o 1° Encontro em
Homenagem à Melhor Idade, o apoio dos Departamentos de Esportes, Social e de Relações Públicas e, de modo especial, às empresas que gentilmente colaboraram para o sucesso deste evento:
Taruco - Materiais para Construção – Sr Amaurício.
Campcenter Comércio e Serviços Eletrodomésticos Philips - Sr Hélio Martinez.
Buffet Simpatia – Sr Nei.
Salão de Beleza do Clube - Sr Junior.
Heleno Clemente Serviços Fotográficos – Sr Heleno.
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Cultural - Melhor Idade

Melhor Idade - Cultural

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

Aproximadamente 1.000 circulistas participaram da Festa em Homenagem ao Dia das Crianças no CMC que contou com diversas atividades
para agradar e divertir toda a gurizada!
Brinquedos infláveis (aero jump, tobogã
gigante, futebol de sabão, chute a gol, etc), pintura facial, escultura com balões, super-heróis,
princesas, pipoca e algodão doce!

20

Dia das Crianças - Cultural

Houve também apresentação das alunas do
curso de dança do CMC sob a coordenação
dos Professores Tatiana de Carvalho e Rafael Barbosa, show de mágicas com Kaio Filho e teatro
infantil com a peça “A Bela e a Fera” - Cia Arte
& Manhas.
O Departamento Cultural agradece a expressiva presença das famílias circulistas.
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Cultural - Dia das Crianças

Dia das Crianças - Cultural

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

Sob a coordenação do Prof Felipe Aranha, o
Festival de Violão 2016 reuniu circulistas e alunos
dos colégios Anglo e Progresso que, divididos em
duas turmas, brilharam nas duas apresentações
realizadas 22 de outubro, no Centro Cultural do
CMC.
Em sua 15ª edição, este ano o Festival intitulado “Tributos”, homenageou grandes cantores
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Festival de Violão 17h - Cultural

e compositores nacionais e internacionais, entre
eles, Luiz Gonzaga, Celly Campello, Tim Maia,
Renato Russo, Cazuza, Michael Jackson, George
Harrison, John Lennon e outros.
O Círculo Militar de Campinas, por meio de
seu Diretor Cultural – Maj Port, parabeniza o Prof
Felipe e sua equipe pelos 15 anos formando circulistas violonistas!
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Cultural - Festival de Violão 17h
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Festival de Violão 20h - Cultural
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Cultural - Festival de Violão 20h

Cultural

Repetindo o sucesso do ano passado, o II The
Beatles Night, realizado em 04 de novembro, no
Restaurante Cabana, teve casa lotada e gente bonita se divertindo ao som de consagradas
canções que embalaram os anos 60.
A Banda Gently Weepers, composta pelos
músicos Carlos Emílio Medeiros, Jair Amaro “Pity”,
Bruno Chaos e Gustavo Clarck, comandou a
animada festa levando todos à pista de dança
numa emocionante viagem musical.
A abertura do evento ficou por conta de
Robinson Toffoli - Duo Classic Songs, com clássicos do rock e rock vintage internacional.
Em 2017 tem mais Beatles Night!

Fotos: Clovis Cordeiro | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Cultural - II The Beatles Night
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II The Beatles Night - Cultural

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

Festival de Ballet “Era uma Vez...” - Cultural

Era uma vez... esse foi o tema escolhido pela
Professora e Coreógrafa Gisele Thibes para o
Festival de Ballet 2016, que aconteceu em 26 de
novembro, dando vida à alguns personagens
das histórias, contos e fábulas infantis.
As alunas do Ballet Infantil e Juvenil do CMC
puderam demonstrar tudo que aprenderam no
decorrer do ano, apresentando um espetáculo
mágico e encantador que encheu de orgulho os
pais, avós e convidados presentes.
A apresentação ainda contou com a participação das alunas e mães do Ballet Adulto da
Profª Tatiana Hass.
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Cultural - Festival de Ballet “Era uma Vez...”

Festival de Ballet “Era uma Vez...” - Cultural

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

Show da Primavera - Cultural

Destaque Cultural
Cel Eliz Luiz Tavone Serafim

Nessa edição da nossa Revista, o homenageado do Departamento Cultural é o Cel Eliz Luiz Tavone Serafim. Nascido em Pirassununga-SP, cursou a
Academia Militar de Agulhas Negras (AMAN), em
Resende-RJ e o Instituto Militar de Engenharia no
Rio de Janeiro-RJ. Em Campinas-SP, cidade onde
fixou residência com sua família, graduou-se em
Matemática pela Pontifícia Universidade Católica
de Campinas e exerceu o magistério na Escola
Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), na
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
e na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP). Lecionou também na Escola de
Engenharia de Piracicaba-SP e na Faculdade de
Engenharia Industrial e Civil de Itatiba-SP.
Entre outros dons, além de quadros produzidos
em óleo sobre tela, guache e caneta, expostos
em várias mostras realizadas no Centro Cultural
do CMC, nosso homenageado é escritor, autor de
vários contos e crônicas, tendo as obras “Reflexos”
publicada no ano 2000 e “Ponto sem Nó” em 2005.
Em 2011, a “A Burocracia” - crônica de sua autoria - foi uma das vencedoras do Prêmio SindiClube
de Literatura. Nosso talentoso circulista também foi
membro da Academia de Letras, Ciências e Artes
da Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo.
Associado do Círculo Militar de Campinas há
mais de 50 anos, Cel Serafim, como é chamado,
exerceu em várias gestões diferentes cargos na
Diretoria do Clube:
- foi presidente e membro do Conselho Fiscal,
vice-presidente do Conselho Consultivo e, presidente e membro da Comissão de Obras;
- participou ativamente desde o projeto até
a finalização de diversas obras e melhorias entre
elas: piscinas aquecidas, restaurante Cabana,
Golden Room “Cel Rodolpho Pettená”, Bar do
Bosque, Ginásio de Esportes, Rancho do Pescador,
Centro Cultural, Pavilhão da Bocha, deck na beira
do Lago “Oscar Lopes da Silva”, prédio dos Serviços Gerais e do Almoxarifado;
- contribuiu efetivamente para a solução do
vazamento na barragem do Lago, melhorias no
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Bar da Piscina, vestiário masculino da piscina,
reforma e ampliação do pavilhão administrativo,
sanitários junto às churrasqueiras e também na
reforma do Ponto de Encontro.
Na área cultural, o Cel Serafim é, desde 1997,
o Editor responsável pelo Boletim do Departamento Cultural do Círculo Militar de Campinas.
Em sua 195ª edição, o Boletim, elaborado por ele
próprio, traz rico conteúdo informativo e literário
bastante diversificado e capaz de agradar todos
os seus leitores.
O Círculo Militar de Campinas, por meio de
seu Diretor Cultural – Maj Port, agradece a grande e voluntária contribuição desse amigo circulista – Cel Serafim ao qual prestamos essa singela,
porém merecida homenagem!
Um brinde àquele que, com a graça das
palavras e um excelente trabalho de pesquisa,
nos presenteia com valorosos conteúdos!

Chegada do

DEZEMBRO
Teatro Mundi apresenta:
“Papai Noel em Apuros”

10h - Centro Cultural

somente para associados

Entrada G ratuita
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Cultural - Agenda Cultural

SOCIAL

DEZEMBRO

16. DEZEMBRO
Auto de Natal com o Coral CMC

18. DEZEMBRO

Sexta, 20h, Centro Cultural

Chegada do Papai Noel

Associado: Entrada Gratuita
Convidado: Retirar convites no Dep. Cultural

e Teatro Mundi: “Papai Noel em apuros”
Domingo, 10h às 13h, no Centro Cultural
Somente para associados. Entrada franca.

FEVEREIRO

AVISO
Departamento Cultural informa:

19. FEVEREIRO
Teatro Infantil
Heróis & Princesas no Circo da Alegria
Domingo, 10h, no Centro Cultural
Associado: Entrada Gratuita

Alguns eventos culturais contam com a
distribuição de convites gratuitos, que embora
sejam uma cortesia, tem quantidade distribuída
conforme a capacidade do local.
Sendo assim, se você retirar um convite gratuito
e não puder comparecer ao evento, solicitamos
a gentileza de avisar ou devolvê-lo ao
Departamento Cultural para que outro associado
possa ser agraciado. Se você retira o convite, não
comparece, não avisa e nem o devolve ao
Departamento, sobram lugares na plateia e
outros associados deixam de ser atendidos.
Agradecemos sua colaboração!

CIRCULISTAS QUE DEIXAM SAUDADES...
OSCAR BALDIJÃO
O Departamento Cultural lamenta a perda desse
associado tão participante dos eventos culturais e que
integrou, por algum tempo, o Coral do Círculo Militar.

18/02/1934

MARIA CRISTINA
DA S. SOUZA
28/02/1948
01/11/2016

12/10/2016

Manifestamos nossas sinceras condolências às famílias enlutadas.

Sucesso desde o início! Convites esgotados no
segundo dia de vendas!
Tons de vermelho e dourado, flores e aromas
transformaram o Golden Room numa verdadeira tenda árabe. Ao som do tradicional “Derbaque”
dançarinas caracterizadas recepcionaram associados e convidados que “entraram no clima” da Noite
Árabe do CMC.
Muito elogiada, a tão esperada festa temática
organizada pelo Departamento Social do Clube
contou com apresentação de Dança do Ventre e a

animada interação com as dançarinas fez
com que todos “balançassem os quadris”.
Ficha técnica:

Decoração: Decorart
Buffet: Simpatia
Bar: Mel com Pimenta
Banda: Mala Direta
Show árabe: Multishows Geraldo Lamanna
Fotógrafo: Vínicius D’Ottaviano
Som e iluminação: CSL
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Social - Noite Árabe
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Noite Árabe - Social
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Social

Halloween - Social

Árvore tenebrosa, cemitério, monstros e zumbis horripilantes na comissão de recepção? Só
mesmo na Noite dos Horrores do CMC!
Mais uma vez nosso Halloween foi assustadoramente espetacular! Associados e convidados
vestidos a caráter, com suas criativas fantasias e
maquiagens, deram o tom da festa animada aos
sustos e gritos daqueles que eram visitados em
suas mesas pelos famintos zumbis. Som de arrepiar, risadas e fantasmas sobrevoando o Golden
Room completaram a diversão da dançante festa de Halloween realizada em 22 de outubro.
Ficha técnica:

Decoração: Carla Magalhães
Buffet: Simpatia
Bar: Mel com pimenta
Banda: 4 fatos e Clip DJ
Monstros: Open Shows
Fotógrafo: Clóvis Cordeiro
Som e iluminação: CSL
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Social - Halloween

Social

Sempre inovando e preocupada em oferecer
entretenimento também aos jovens e crianças
circulistas, a Diretoria Social do CMC promoveu
em 23 de outubro, no Golden Room, o Halloween
Matinê – um evento “família” que reuniu associados e seus convidados numa animada festa. Em
fantasias e maquiagens assustadoramente criativas todos se divertiram ao som de músicas preferidas do público jovem num clima de gostosuras
e travessuras.
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Ficha técnica:

Decoração: Carla Magalhães
Buffet: Simpatia
Bar: Mel com pimenta
Música: Clip DJ
Fotógrafo: Clovis Cordeiro
Som e iluminação: CSL
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Social - Halloween Matinê

46

Halloween Matinê - Social
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Social

Noite Tropical - Social

O mais esperado evento do ano superou as
expectativas! Dos 800 convites disponíveis, mais
da metade foram vendidos na abertura das vendas. Sucesso desde o início!
Tudo cuidadosamente planejado e organizado pelos Departamentos Social e Administrativo,
Parque Aquático decorado e iluminado pronto para receber associados e seus convidados.
Recepcionados com colares de boas-vindas
oferecidos pelas dançarinas hawaianas, o público que prestigiou o evento desfrutou de várias
opções de comidas e bebidas preparadas pelo
Buffet Simpatia e Mel com Pimenta, além das
ilhas de frutas tropicais, água de coco à vontade
e a famosa tequila Sierra.
A Noite Tropical do CMC contou também com
pista flutuante montada sobre a piscina social
que, animada pela Banda Opus, não ficou vazia
nem um minuto, garantindo diversão com muita
dança e ritmo que espantaram o friozinho. Perdeu essa festa? Ano que vem tem mais!
Ficha técnica:

Decoração: Carla Magalhães
Buffet: Simpatia
Bar: Mel com pimenta e Tequila Sierra
Música: Banda Opus
Fotógrafo: Viniciu D’Ottaviano
Som e iluminação: CSL
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Social - Noite Tropical

VÔLEI
Campeãs do I Festival da categoria! Foi assim
que a Equipe Circulista de Voleibol Iniciante fechou
o placar do jogo, realizado no mês de agosto, no
Ginásio do Taquaral em Campinas, pela Liga Itatiba de Voleibol.
Em 02 de outubro, nas quadras circulistas, nossas
atletas brilharam novamente, vencendo as equipes
do Objetivo Campinas e da Fonte São Paulo, sagrando-se Campeãs da Temporada 2016 conquistando
assim, um título inédito para o nosso Clube.
Orgulhosos, parabenizamos as atletas - futuro
do voleibol circulista – pela dedicação e determinação com que representaram nosso Clube e aos
professores pelo excelente trabalho realizado junto
às equipes!

ESPORTES
Vôlei Adaptado

Enfim chegou o ouro para o Vôlei Adaptado
Circulista, e em dose dupla. As equipes de 50 e
60 anos, que disputam a Liga Sanjoanese, foram
campeãs da temporada 2016, trazendo um título
inédito para nosso clube.
Na cidade de São José do Rio Pardo, a equipe
de 50 anos sagrou-se campeã invicta ao vencer
as equipes de Descalvado, Louveira e a equipe
da casa. A equipe de 60 anos competiu em casa
e também trouxe o ouro para nosso clube, ao
passar pelas equipes de Descalvado, Casa Branca e Jundiaí.
Parabéns às nossas atletas de ouro que fecharam o ano com mais uma conquista. Que todas
tenham um ótimo ano e um 2017 de sucesso!

Círculo Militar começa a formar suas equipes de
voleibol para temporada 2017!
Jovem circulista, se você nasceu entre os anos
2005, 2006 e 2007, gosta de esportes e se identifica
com o voleibol, venha fazer parte das equipes que
representarão o CMC, em todo o estado de São Paulo, na temporada 2017.
Informe-se no Departamento de Esportes - f.
3743.4812 ou esportes@cmcamp.com.br, venha fazer
uma aula experimental, participe e integre a equipe
coordenada pelos professores Rui e Cristiane.
As aulas são realizadas todas as segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h30, no Ginásio de Esportes do
CMC. Esperamos você!
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BASQUETE MAIOR
7º Torneio Interclubes
Em sua 7ª edição, o Torneio Interclubes de
Basquete Adulto realizado há 3 anos consecutivos, reuniu nos dias 10 e 11 de setembro, nas quadras do CMC, mais de 60 atletas entre circulistas
e associados representantes dos clubes: Clube
Cultura, Regatas, Tênis, Hípica e Fonte São Paulo.
Divididos em 2 categorias (40 a 49) e (50+),
com 4 equipes cada uma, os basqueteiros suaram a camisa em 12 partidas disputadas até o
último segundo de cada jogo, durante os 02 dias
do torneio que alcançou a seguinte classificação final:

01

40 a 49 anos

Basquete Adulto
Um evento realizado no feriado de 7 de
setembro nas quadras do CMC reuniu atletas da
geração de ouro do basquete circulista. A iniciativa dos associados Carlos Bittencourt e Álvaro
Candota possibilitou o reencontro de antigos
professores da equipe com aqueles que há 30
anos, capitaneados por Dona Silvia, Diretora
Auxiliar do Basquete do CMC na época, vestindo a camisa do CMC garantiram importantes
conquistas em nível estadual e nacional destacando-se um majestoso 4° Lugar no Campeonato Brasileiro (1.987) e o Vice-Campeonato Paulista (1.988).
E para relembrar e comemorar os bons tempos nada melhor do que uma boa partida de
basquete disputada entre os nossos atuais quarentões basqueteiros e seus ex-professores. Sem
ganhadores ou perdedores, a partida, que terminou empatada, selou esse momento de confraternização com a alegria e a amizade que o
esporte é capaz de proporcionar

Campeão - Paulistas
Vice - Campeão - Baianos
3º Lugar - Catarinenses
4º Lugar - Paranaenses
50+
Campeão - Gaúchos
Vice - Campeão - Cariocas
3º Lugar - Mineiros
4º Lugar - Capixabas

02

03

Entre os destaques do torneio tivemos vários
circulistas:

CMC 40- X CMC 40+

40 a 49 anos
Rebotes - Aldário (33 pontos)
Roubo Bola - Jonathas (06 pontos)
MVP - Fabrício

04

05

50+
Cestinha - Dado (64 pontos)
Rebotes - Paulo Mello (21 pontos)

Com o objetivo de incentivar e promover a
interação entre os atletas do basquete circulista adulto, foi realizado em 04 de setembro, no
Ginásio de Esportes do CMC, um jogo entre as
categorias 40- (Meninos) e 40+ (Veteranos). Após
equilibrada disputa, a partida foi decidida na
prorrogação onde a equipe 40- abriu vantagem
e saiu vencedora com o placar de 101 x 93. Sendo assim, que venha a revanche!!!
Destaques da partida:

06

07

08

Cestinha: IVO (Meninos 40-) 39 pontos
Rebotes: RODRIGO (Veteranos 40+) 12;

01. 1º LUGAR 50+ - Gaúchos | 02. 2º LUGAR 50+ - Cariocas | 03. 1º LUGAR 40 A 49 ANOS - Paulistas
04. 2º LUGAR 40 A 49 ANOS - Baianos | 05. DIRETOR AUXILIAR - Rogerio Preto | 06. ASSISTÊNCIAS - André
07. ASSISTÊNCIAS - Polique | 08. ROUBO DE BOLA - Jonathas
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FUTEBOL

“Amigos, amigos... times do coração à parte!”

Realizado em outubro, o Campeonato Interno
de Futebol Maior do segundo semestre contou com
a participação de 220 circulistas, divididos em quatro categorias. Confira os resultados:

Um verdadeiro “show de bola”! Assim, nossos
habilidosos craques categoria 60+ defenderam
Ponte Preta e Guarani em mais um sensacional
Derbi Circulista.

Categoria 16+
Equipe Campeã: Colômbia
Equipe Vice Campeã: Argentina
Artilheiro: Fábio Samel (Argentina)
Goleiro: Vitor Hugo O. Leite (Colômbia)

Tradicional em nosso Clube, a disputada partida
realizada no campo da Cabana em 19 de
novembro, terminou com o placar Ponte Preta
3 x GFC 1, mas ao final, a grande vencedora foi
a diversão e a alegria de se estar entre amigos!

DERBI CIRCULISTA

MAIOR

Categoria 36+
Equipe Campeã: Bolívia
Equipe Vice Campeã: Chile
Artilheiros: Marcos de Souza e Josiel C. Ramos
(Bolívia)
Goleiro: Jorge Luis Lima Santos (Bolívia)
Categoria 46+
Equipe Campeã: Bolívia
Equipe Vice Campeã: Argentina
Artilheiro: Wilton Domingues (Bolívia)
Goleiro: William A. Neves (Bolívia)

TAMBORÉU
Representando o CMC com a costumeira
categoria, nos dias 27 e 28 de agosto, nossos tamborelistas participaram da Copa Hípica de Tamboréu onde foram muito bem recebidos.

Em casa, o Campeonato Interno da Amizade
do Tamboréu, realizado em outubro, agitou nossas quadras e proporcionou bons momentos de
confraternização.

Categoria 60+
Equipe Campeã: Argentina
Equipe Vice Campeã: Chile
Artilheiro: Luis Carlos Molina (Argentina)
Goleiro: Marcelo Cerri Ramos (Argentina)

KARATÊ
Os karatecas Irineu Gandara Neto, Mirian dos
Santos, Antonio Diniz, Renato Caetano e Felício
Soubihe são os mais novos faixas pretas do Círculo Militar. Com a promoção desses 5 atletas, já
são 110 alunos formados pelo CMC.
Outras conquistas dos nossos atletas:
Priscila G. Oliva foi promovida para o 3º Dan
Ernesto M.Vieira foi promovido para o 4º Dan
Parabéns a todos!
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CMC RUNNERS
CAMINHADADAPRIMAVERA
A edição 2016 da tradicional Caminhada da
Primavera do CMC, realizada em 24 de setembro, reuniu aproximadamente 100 circulistas que,
com o novo e agradável percurso traçado por
entre ruas da Escola Preparatória de Cadetes
do Exército (EsPCEx), e do nosso Clube, puderam se exercitar e apreciar belas paisagens. A
atividade, organizada pelo nosso Departamento
de Esportes, teve início no Ginásio Poliesportivo
do CMC com aula de alongamento e um saudável café da manhã. Ao final, no entorno do
Lago do CMC “Gen Oscar Lopes da Silva”, com
o apoio do Grupo Escoteiro Craós, foram plantadas várias mudas de árvores para recompor perdas sofridas em nossos bosques durante um forte
vendaval ocorrido em nossa cidade.

Corridas e treinos diferenciados tem garantido bons resultados aos atletas do CMC Runners.
Merece destaque a associada Luciane Haluska
Rodrigues de Sá pela excelente classificação
na Corrida Bradesco (realizada em 24 de julho),
onde garantiu a 2ª colocação.
No mês de setembro, os runners circulistas participaram da Corrida e Caminhada Olimpesec
2016 que reuniu cerca de 80 atletas representantes de vários clubes de Campinas. Registramos
aqui nosso agradecimento à Escola Preparatória
de Cadetes do Exército (EsPCEx), pela especial
autorização de acesso às suas ruas para a realização da referida prova.

01

02

04

03

05

06

01. CORRIDA TRACK & FIELD IGUATEMI
02. TREINO NA PEDREIRA DO CHAPADÃO | 03. TREINO NA LAGOA | 04. MARATONA DE CAMPINAS
05. TREINO NO CMC À NOITE | 06. LUCIANE SÁ - 2º LUGAR NA CATEGORIA (CORRIDA BRASDESCO)
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BEACH TENNIS
No mês de agosto foi realizada a Virada Esportiva – evento promovido pela Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer – que contou com a participação de vários clubes campineiros em diversas
modalidades. O CMC, por sua excelente estrutura
também em quadras de areia, sediou o Torneio
de Beach Tennis.

SINUCA
Foi realizado no dia 18 de setembro o TORNEIO DE DUPLAS DA INDEPENDÊNCIA, com participação de vários atletas, ocorrendo dentro
do melhor e mais agradável ambiente e sem
deixar de lembrar o comparecimento muito
representativo da maioria que, sempre presente, possibilita um relacionamento saudável e
amigo entre todos.
As disputas transcorreram, acirradas, mas
dentro do melhor espírito de cordialidade e
amizade entre os participantes.
Após o encerramento, o Vice-Presidente
do CMC, Cel Pezzo, e o Presidente do Conselho Fiscal, Cel Pires, fizeram a entrega dos troféus aos premiados:
- CAMPEÕES: JOÃO PINTO E CEL FRANÇA;
- VICE CAMPEÕES: GERALDO E MARCELO;
- 3º COLOCADOS: TOMAS E WILSON MANO.

TÊNIS DE CAMPO

Dupla Maluca
Realizou-se nos dias 22 e 23 de outubro, o
empolgante Torneio de Tênis denominado
“Duplas Malucas”, no qual os seus integrantes
participaram de aproximadamente 03 (três)
jogos, com parceiros diferentes, fruto de sorteio
aleatório, sendo os atletas com mais games
ganhos os finalistas da competição.
Nesta edição, houve a participação de cerca de 40 (quarenta) tenistas circulistas, sendo a
dupla campeã formada pelos tenistas João Tin
(China) e a Srª Marcia Martins e a vice-campeã
composta pelo Sr Fernando Giudici e o Cel Carlos Henrique.
Na oportunidade, foi feita a realocação
para um espaço mais relevante, do bonito trabalho artístico produzido pela associada Srª Eunice Bergantin, o qual já havia sido inaugurado no
ano de 2003. Além disso, foi também destacada a revitalização de toda a praça defronte às
quadras de tênis, incluindo a “animada” Quadra
Zero, conhecido local dos tenistas, onde os mesmos se reúnem para descontraídas reuniões e
conto de “causos”.

Amistoso: Círculo Militar de Campinas x
Círculo Militar de São Paulo
Circulistas do tênis de campo feminino receberam, em 30 de setembro, as atletas do Círculo Militar
de São Paulo para um amistoso em nossas quadras.
As animadas tenistas, que gostam de jogar e de
se confraternizar, reúnem-se às primeiras sextas-feiras de cada mês nas Quadras 1, 2 e 3 e todas as
circulistas interessadas na modalidade estão convidadas a participar!
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Esportes
Categoria A
Cel Carlos Henrique

João Prado

Manoel Cisternas

Nelson Maestrelli

Jonas Cuzzi

Hamilton

Márcia Martins (Marcinha)

Simon

Marcelo (Professor BT)

Eduardo

Hugo Camargo

Marcos Camargo

Hélio

Murilo Camargo

Enzo Camargo

Mateus

Wagner Martins

Daniel Faundes

Lee

Allan Palomo

Luis Amaral

Pedro

Giorgio Raineri

Danilo

Categoria B

TÊNIS FINALS 2016
Desenvolveu-se, nos dias 26 e 27 de novembro,
o inédito Torneio de Tênis carinhosamente nominado
de “CMC Finals de Tênis de 2016”, quando os seus
participantes, integrantes do quadro social do clube,
organizados em duas classes, séries “A” e “B”,
participaram de uma entusiasmada confraternização
desportiva e social de final de ano.
O torneio, que somou aproximadamente 40
associados, foi realizado sob os auspícios do
Departamento de Esportes do CMC, sendo coordenado
pelo Diretor Auxiliar de Tênis, Sr. Marcelo Arruda,
tendo a indispensável e prestimosa colaboração
voluntária dos seguintes tenistas circulistas: Jonas
Cuzzi, Márcia Martins, Luis Amaral, Jorge Soares e
Giorgio, sem a contribuição dos quais a competição
não teria o mesmo brilho.

Chave de Recuperação
Série “A” - Campeões: Helio e Murilo,
Campeões: Luis e Pedrão.

Vice-

Luiz Fernado

Lucas

Marlene

Daniel Bergantin

Guilherme

Sereno

Mário Assano

Luciano Cerqueira

Deise Carvalho

Ling

Jorgentino Soares

Gustavo

Tania Missola

Luis Hernandes

Marcelo Arruda

Mauro Pinto (Maurão)

Wagner Martins

Daniel Faundes

Marcos Bornholdt

Francisco Bressan

Ricardo

Miguel Matarezio

Série “B” - Campeões: Marlene e Daniel Bergantin,
Vice-Campeões: Marcelo Arruda e Maurão.
Destaca-se
também
as
camisas
feitas
especialmente para o torneio, as quais foram
patrocinadas por intermédio dos tenistas circulistas
Daniel Faúndes e Maurão, junto às empresas FIVIMED
(Laboratório de reprodução assistida) e HIDROVOLT,
respectivamente.
Após a premiação, os tenistas e familiares
participaram de um alegre e empolgante almoço de
confraternização no “Bar do Bosque” do CMC.

Os vencedores desse vibrante torneio foram:
Série “A”- Campeões: Lee Ling e Alan Palombo,
Vice-Campeões: Cel Carlos Henrique e Joãozinho.
Série “B”- Campeões: Luis Fernando e Lucas,
Vice-Campeões: Marcos Bressan e Marcos Bernoldt
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NATAÇÃO

Esportes

Natação Master
As cidades de Santa Bárbara D’Oeste, Limeira
e Botucatu sediaram mais três etapas do Circuito
UNAMI de Natação e nossa Equipe Master mais
uma vez marcou importante presença.
Já em Campinas, na Virada Esportiva – evento
promovido pela Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, dez atletas circulistas orientados pelo técnico Joelson, participaram do revezamento dos
10 mil metros da Natação. A prova foi realizada
nas piscinas do Tênis Clube de Campinas e reuniu
representantes de vários clubes da cidade.

Especial Dia das Crianças
Nos dias 20, 21 e 22 de outubro os professores
da Natação promoveram atividades recreativas para as crianças na Piscina Social. Tivemos o
famoso Futebol de Sabão, o Escorregador Gigante, Biribol além de outras atividades na Piscina.
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FUTSAL

TRUCO

Torneio Interclubes de Futsal

Campeonato Interno de Futsal Menor

Numa disputa acirrada o Torneio Interno de Truco, realizado em 08 de outubro,
reuniu os adeptos da modalidade numa
emocionante competição.

No período de 24 de setembro a 15 de outubro,
aproximadamente 140 crianças circulistas aproveitaram muito bem suas manhãs de sábado no CMC.
Além da prática esportiva, o Campeonato Interno
de Futsal Menor 2016 proporcionou muita diversão e
socialização entre as crianças, suas famílias e amigos.

Veja a classificação final (duplas):

Confira a classificação final do campeonato que
contou com 4 categorias:

1° lugar:

Alexandre e Rubens

2° lugar:

João Carlos e Reinaldo

04 a 07 anos
Campeão: Atlético de Madrid
Vice-Campeão: Sevilha
3º colocado: Barcelona
4º colocado: Real Madrid
08 a 10 anos
Campeão: Schalke 04
Vice-Campeão: Borussia Dortmund
3º colocado: Bayern de Munique
4º colocado: Wolfsburg
10 a 12 anos

XADREZ

Campeão: Tottenham
Vice-Campeão: Arsenal (0626)
3º colocado: Leicester
4º colocado: Manchester City
13 a 15 anos
Nossa equipe Sub 12 de Futsal Menor participou da última etapa do Torneio Interclubes, finalizando assim os compromissos para 2016. O evento, realizado em nossas quadras, em 19 de novembro, reuniu atletas do Tênis Clube de
Campinas, Alphaville e Clube de Campo Santa Fé (Itapira/
SP).
A disputa entre as quatro equipes transcorreu num clima de amizade e confraternização e o placar final você
confere na tabela abaixo:

Campeão: Juventus
Vice-Campeão: Milan
3º colocado: Napoli
4º colocado: Roma

01

02

03

01. Artilheiro Sub 7
Murilo Marques
02. Goleiro Sub 7
Rafael Giacomelli
03. Artilheiro Sub 10
Leonardo Batista
04
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05

04. Goleiro Sub 10
Rafael Fujihara
05. Artilheiro Sub 12
Cauã Baptista

01

Tênis Clube

3 x 0

Alphaville

02

Círculo Militar

2 x 3

C.C Santa Fé

03

C.C Santa Fé

4 x 1

Tênis Clube

04

Alphaville

0 x 5

Círculo Militar

05

C.C Santa Fé

8 x 1

Alphaville

06

Círculo Militar

3 x 0

Tênis Clube

Representantes do CMC, Regatas, IMECC
Unicamp, Valinhense, Bosch, EsPCEx, Vinhedo
e Swiss Park participaram de um Torneio de
Xadrez realizado em 03 de setembro no CMC.
A competição reuniu 52 jogadores destacando-se a seguir os melhores colocados em
cada categoria:
Absoluto
1º Lugar: IMECC - B
2º Lugar: IMECC - A e Valinhense - B
Feminino
1º Lugar: CMC
2º Lugar: Vinhedo
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Atleta de Ouro - Esportes

HOMENAGEADO - CEL EMERSON DUARTE

HOMENAGEADO - MAJ CÁSSIO C. M. RIPPEL

De um lado, o Esporte que socializa e motiva as
pessoas, de outro, o Circo com sua magia capaz
de encantá-las. Uma criativa combinação que
deu muito certo! Assim foi o evento que homenageou os circulistas que se destacaram em suas
modalidades esportivas durante o ano. Realizada
em 25 de novembro, a cerimônia de entrega do
Troféu Atleta de Ouro 2016 para os 31 agraciados
contou com apresentações dos artistas do “Circo Show”, entre elas, tecido acrobático, trapézio
fixo, malabarismo e claro, a alegria contagiante
do palhaço! Organizado pelo Departamento de
Esportes, o evento - idealizado e iniciado em 1.989
pelo circulista Maj Odilon - em reconhecimento à
dedicação, aos esforços, ao bom convívio e ao
trabalho em equipe daqueles que participam das
diversas modalidades esportivas oferecidas pelo
CMC, chega à sua 27ª edição, reconhecendo,
valorizando e incentivando a prática esportiva.
O atleta circulista Edison Lourenço (Natação
Master), também foi premiado por sua dedicação e participação em todas as etapas do circuito UNAMI 2016 de Natação realizado em várias
cidades do estado de SP, destacando-se em sua
categoria.

HOMENAGEADA - PAULA CRISTINA DE A. GONÇALVES
(representada pelos seus pais, Rita e Renato Gonçalves)

VIVA VIDA - NELSON RUGGIERO
HOMENAGEADO - HENRIQUE DE SOUZA MARTINS
(representado pelos seus avós, Valéria e Rubens Martins)

Considerando o Ano Olímpico, foram especialmente homenageados os 4 atletas circulistas
que participaram da Olimpíada Rio 2016:
Cel Emerson Duarte - Tiro Esportivo
Maj Cássio César Rippel – Tiro Esportivo
Paula Cristina Gonçalves - Tênis de Campo
Henrique de Souza Martins – Natação

VÔLEI - LUISA GARCIA DOBERMANN,
MARIANA LANZA VENDITO
E HELENA ROCHA JORGE

XADREZ - FRANCISCO S. CARREIRA VICENTE

HOMENAGEADO - EDISON LOURENÇO
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Esportes - Atleta de Ouro

BASQUETE ADULTO - ÁLVARO A. Q. CONDOTA
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Atleta de Ouro - Esportes

BASQUETE INFANTIL - MATHEUS MIRANDA DA COSTA

FUTSAL MENOR - HENRIQUE N. FALIVENE
E MATHEUS M. KUAN OTTONI

GINÁSTICA ARTÍSTICA - NICOLE C. GHELARDI

BEACH TENNIS - TIAGO VIDOTTI TOI

BOCHA - CELSO JOSÉ BARBUTTI

KARATÊ - MIRIAN F. ROBERTO DIAS DOS SANTOS

NATAÇÃO - MATHEUS I. DE PAIVA,
ANTONIO LUIS BRENELLI
E MANUELA A. GONÇALVES VICINANÇA

CARTEADO - FERDINANDO M. NETO E RICARDO BILLI

CORRIDA - RENATO DE FREITAS

SINUCA - JOÃO ANTONIO PINTO

TAEKWON DO - JOÃO GABRIEL F. DOMINGUES

FUTEBOL ADULTO - ADONIS MAREGA JR
E FUTEBOL 60+ DURVALINO BUZO FERRARESSO

FUTEBOL MENOR - LUIZ FELIPE M. ERASMO E
FELIPE NASCIMENTO FALIVENE

TAMBORÉU - ADRIANO COLI PELLICIONI

TÊNIS DE CAMPO - BRUNA A. KAUFFMANN

FUTEVÔLEI - ISAEL LUIZ BOMBARDI

FUTSAL ADULTO - RICARDO G. DE ALMEIDA

TÊNIS DE MESA - ISABELA HELENA B. TAGLIARI

TIRO COM ARCO - SOFIA BACCHIN GOMES
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ACONTECEU

NO TURISMO
Portugal - 09 a 18/10/2016

Belezas naturais, animação e alegria do
Grupo Circulista em Funchal – Portugal

Emoção, cultura e lazer na
Ilha da Madeira - Portugal

para 2017

Portugal - 09 a 18/10/2016

Contemplando e sentindo a magia
da Ilha da Madeira - Portugal

Desfrutando da cultura e belas paisagens
em Lisboa - Portugal

Portugal
09 a 18/10/2016

Gramado/RS
15 a 20 /11/2016

aquario gigante-sp
19 de janeiro

cIDADES HISTORICAS-mg
8 A 12 DE MARCO

Olhares atentos dos
circulistas aos detalhes
de Gramado, em visita
ao mini Mundo.
Passeio à Vinícola Miolo, apreciando a linda
e apaixonante exuberância das paisagens.

Petar /Caverna do diabo-sp
3 a 5 de fevereiro

Curacao caribe
20 a 26 de marco

Portugal - 09 a 18/10/2016

Gramado/RS
15 a 20/11/2016

No friozinho das montanhas de
Campos do Jordão “A Suiça
Brasileira”, nossos associados
aproveitaram um lindo passeio
Gramado/RS - 15 a 20/11/2016
Campos do Jordão/SP
05 a 06/11

Queremos agradecer a todos os nossos Associados pela
confianca depositada no Turismo/CMC.

Gramado/RS - 15 a 20/11/2016

Aproveitamos para enviar nossas felicitacoes de um
Prospero e Feliz Ano Novo.

MonteviDEu
8 A 12 DE FEVEREIRO
-

Curtindo uma temporada Mágica de Natal
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Com um bom vinho e queijo nossos associados curtem o
esplendor natural da Natividade realçado num espetáculo
sem igual de fé, música e cores

Aguardamos sua visita e sugestoes sobre pacotes de
viagem para 2017.
“Viajar e otimo, com os amigos e muito melhor!”
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