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CAROS ASSOCIADOS,

Tem sido observado que há sócios que não estão 
descartando o lixo e sujeira nos cestos e locais 
apropriados.
Colabore para que o clube seja mantido cada vez 
mais limpo e agradável para todo o Quadro Social!

CMC
a manter o 

cada vez 
mais

ajude 

CMC

limpo!limpo!

CONTAMOS COM A SUA IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO!

LUGAR DE DETRITOS É NO LIXO!

DIVULGUE ESSA IDEIA!
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EDITORIAL

Cordiais Saudações!
Cel Almirante Pedro Alvares Cabral

Presidente

Prêmio TOP 100  FENACLUBES 
ORGULHO DE SER CIRCULISTA

Prezados Circulistas!!!

O Prêmio Clube TOP 100 é uma forma de a 
FENACLUBES (Confederação Nacional dos Clubes) 
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. A 
sua entrega é realizada anualmente, durante 
o Congresso Brasileiro de Clubes, conforme 
programação oficial.
Neste ano de 2018, o prêmio foi concedido aos 
clubes no dia 28 de abril, em cerimônia realizada 
no Hotel “The Royal Palm Plaza”, na cidade de 
Campinas, sede do Congresso Brasileiro de Clubes 
do 1º semestre.
Participaram do certame cerca de 11.500 
clubes, tendo o Círculo Militar de Campinas 
sido contemplado, mais uma vez (terceira 
consecutiva), com essa distinta e notável honraria.
Esse prêmio é muito significativo para o CMC, 
em um cenário que se observa o estado de 
entusiasmo, vibração e participação dos seus 
associados nos principais recentes eventos do 
clube, como a memorável festa do seu aniversário 
de 58 anos, no dia 21 de abril, a radiante abertura 
das VI Olimpíadas Desportivas, no dia 4 de maio 
ou mesmo as empolgadas baladas juvenis, como 
a recente “Neon Party”, ocorrida no dia 5 de 
maio, entre outras apreciáveis atrações que serão 
apresentadas nesta edição.
Melhorias contínuas estão constantemente sendo 
buscadas no CMC, a fim de proporcionar sempre 
as seletas opções de entretenimento e lazer, 
aliadas ao sentimento de bem-estar, conforto e 
satisfação dos associados.

Podem-se destacar a reforma da “Arena do 
Bosque”, a modernização do restaurante “Ponto 
de Encontro”, a implementação da via “Sr Sergio 
Urbano”, com agradável paisagismo, ligando 
os setores leste e oeste do clube. A renovação 
da estrutura das duas portarias do clube e da 
fachada dianteira do CMC, além da inauguração 
da nova sala de leitura, nas dependências do 
Departamento Cultural.
Todas essas atividades e outras mais estão 
podendo ser desenvolvidas devido à boa saúde 
financeira do Círculo Militar, proporcionada pelo 
seu conceituado e estimado Quadro Social, que 
honra as tradições e a memória dos indômitos 
sócios fundadores, confia e aposta no promissor e 
alvissareiro futuro do CMC. 
É com inquebrantável e entusiasmada alegria que 
dedicamos esse prêmio a todos os Sócios circulistas, 
pois, com certeza, são os principais merecedores 
desse reconhecimento, pois são as extraordinárias 
pessoas que fazem as “coisas acontecerem”, 
sendo muito mais que TOP 100. São nota 1.000 com 
louvor. PARABÉNS!

“Saber encontrar a alegria na alegria dos outros, é 
o segredo da felicidade” -  Georges Bernanos

4



5

NOSSO CLUBE  
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Alameda do Tênis

E as melhorias continuam... 
Mais um espaço, totalmente revitalizado foi 
inaugurado em 27 de abril. A Alameda do Tênis, 
que recebeu o nome do associado Sérgio Urbano 
– Decano do Tênis Circulista, além de valorizar as 
dependências do nosso Clube, que já é lindo por 
natureza, irá proporcionar o conforto e a segurança 
que o dileto associado circulista merece!    
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NOSSO CLUBE

O Círculo Militar de Campinas registra, por 
intermédio da Seção de Segurança, as infrações 
porventura cometidas pelos associados, a fim 
de orientá-los para que essas situações não mais 
ocorram, considerando a própria segurança do 
sócio circulista e a garantia e respeito ao direito 
de todos.

Dessa forma, no primeiro trimestre de 2018, foram 
registradas 148 infrações, nas seguintes condições:
a.    Estacionamento indevido em vaga de idosos;
b. Estacionamento indevido em vaga de 
deficientes;

FIQUE ATENTO MOTORISTA!
c. Veículos estacionados fora dos limites 
especificados no solo ou mal estacionado;
d.     Veículos pernoitando no clube sem autorização;

Dessas 148 infrações registradas, apenas 
05 associados reincidiram nesses registros 
de notificação, os quais foram orientados 
expressamente para que esses fatos não mais 
ocorram.

CARO CIRCULISTA - DIVULGUE!  
CONTAMOS COM A SUA IMPORTANTE 
PARTICIPAÇÃO!

OBSERVE
rigorosamente a velocidade 
máxima no interior do clube 
de 20km/h

RESPEITE
as vagas para idosos e 
deficientes

RESPEITE
as vagas para idosos e 
deficientes

ESTACIONE
os veículos obedecendo 
exatamente os limites 
laterais das vagas

OBSERVE
rigorosamente a velocidade 
máxima no interior do clube 
de 20km/h

ESTACIONE
seu veículo obedecendo 
exatamente os limites 
laterais das vagas
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Outorga da Ordem do Mérito 
Militar ao Presidente do CMC

No dia 19 de abril de 2018, por ocasião das 
comemorações do Dia do Exército na Guarnição 
de Campinas, ocorridas na Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército, o Presidente do Círculo Militar 
de Campinas, Coronel Almirante Pedro Alvares 
Cabral, recebeu das mãos do General-de-Brigada 
Luís Cláudio de Mattos Basto, a Medalha da Ordem 
do Mérito Militar.
A Ordem do Mérito Militar, criada pelo Decreto nº 
24.660, de 11 de julho de 1934, tem por finalidade 
premiar, entre outros:
Os militares do Exército que tenham prestado 
notáveis serviços ao País ou se hajam distinguido 
no exercício de sua profissão.
Essa comenda é a mais elevada distinção 
honorífica do Exército Brasileiro. Por isso, o dia 19 de 
abril, Dia do Exército Brasileiro, é considerado como 
data oficial para a entrega de tão significativa 
condecoração. 
O Círculo Militar parabeniza o seu Presidente pela 
merecida honraria e justa distinção!
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Dia das Mães

Mãe que ao dar a benção da vida entregou a sua.
Que ao lutar por seus filhos esqueceu-se de si mesma
Que ao desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios,
Que ao vibrar com suas vitórias, esqueceu seu próprio mérito.
Que ao receber injustiças, respondeu com seu amor.
E que ao relembrar o passado só tem um único pedido: 
Deus proteja meus filhos por toda vida.

Em uma palavra de três letras definimos 
toda riqueza do mundo "Mãe".

Essa é nossa singela homenagem a todas as mães que 
fizeram e fazem de nossas vidas um eterno aprendizado!

Mãe



Novo Presidente de Honra

Em 12 de abril foi realizada no Golden Room 
a solenidade de posse do novo Presidente de 
Honra do Círculo Militar de Campinas”, Gen Bda 
Luís Cláudio Mattos Basto, e de despedida do 
Gen Bda Carlos Sérgio Camara Saú que ocupou  
a presidência de honra no período de 16 de 

setembro de 2016 a 12 de abril de 2018 e que a 
partir dessa data tornou-se Associado Honorário 
do Clube. O evento contou com a presença da 
diretoria, ilustres convidados, além de autoridades 
civis e militares.
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Conhecendo o novo 
Presidente de Honra

General-de-Brigada 
Luís Cláudio Mattos Basto

Nascido em 20 de agosto de 1967, na cidade do 
Rio de Janeiro/RJ, é filho do Gen Div Théo Espíndola 
Basto e da Sra Regina Coeli de Mattos Basto. 

Incorporou às fileiras do Exército em 23 de fevereiro 
de 1985, na Academia Militar das Agulhas Negras 
e foi declarado Aspirante-a–Oficial da Arma de 
Infantaria em 10 de dezembro de 1988.

O Gen Basto é piloto de helicóptero para a Aviação 
do Exército, tendo se formado no 1º/11º Grupo de 
Aviação, na Força Aérea Brasileira, em 1992.

Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
no ano de 1995 e a Escola de Comando e Estado-
Maior do Exército nos anos de 2002 e 2003, tendo 
sido, posteriormente instrutor em ambas escolas.

Possui o curso de Especialização de Estudos de 
Política e Estratégia de Governo, pela ADESG e 
PUC-RS em 2005.

Foi Assessor do Comando Superior de Educação 
do Exército da Guatemala, naquele país, durante 
o biênio 2009 – 2010.

Possui o curso de Direito Internacional Humanitário 
e  dos Conflitos Armados, do Instituto Internacional 

de Direito Humanitário em San Remo, na Itália.

Comandou o 23° Batalhão de Caçadores, em 
Fortaleza/CE, no biênio 2012-2013.

Possui o curso de Mestrado em Defesa Nacional, 
realizado em 2014, na República Argentina.

Possui, dentre outras condecorações:
- a Ordem do Mérito Militar - grau Comendador;
- a Ordem do Mérito Judiciário Militar;
- a Ordem do Ministério Público Militar;
- Medalha Militar de Ouro;
- Medalha do Pacificador;
- Medalha de Corpo de Tropa com Passador de 
Bronze;
- Medalha do Serviço Amazônico (uma 
Castanheira) e;
- Medalha Mérito Santos Dumont.

O Gen Bda Basto foi promovido ao posto atual 
em 31 de março de 2018 e, em sua última 
comissão, era Chefe da Assessoria 2 do Gabinete 
do Comandante do Exército, responsável pelo 
assessoramento jurídico ao comandante da força.

É casado com a Sra Angélica Basto e possui dois 
filhos, Eduardo e Giovanna.
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ASSEMBLEIA GERAL

TERMINAL DE 
AUTOATENDIMENTO

Conforme previsto no Artigo 54 do Estatuto em 
vigor, com a finalidade de deliberar sobre as 
contas relativas ao ano de 2017, foi realizada em 
05 de abril, no Golden Room, a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) dos Associados do Círculo Militar 
de Campinas. 
Convocada por meio de Edital de Convocação 
publicado no Jornal “Correio Popular” nos dias 
05, 06 e 07 de março de 2018, a Assembleia foi 

conduzida sob a seguinte pauta: 1. Prestação 
de Contas relativas ao Ano 2017; 2. Variação 
Patrimonial; 3. Obras e Serviços; 4. Situação de 
Processos Judiciais; 5. Parecer do Conselho Fiscal 
do Exercício 2017 e 6. Conclusão. 
Encerrada a apresentação, o Gen Gilberto Serra, 
Presidente da Assembleia, consultou os presentes 
sobre a aprovação das contas 2017, as quais 
foram aprovadas pelos associados presentes.

O CMC conta com dois terminais de 
autoatendimento localizados na Recepção, 
próxima a Portaria 04. Com esta ferramenta 
é possível, em qualquer horário, mesmo aos 
domingos ou feriados, quando não há expediente 
na Secretaria Geral, efetuar o pagamento da taxa 
de manutenção. Além disso, o terminal permite a 
retirada de convites cortesia (limitados até dois por 
mês e somente para algumas categorias de títulos), 
retirada de convites para visita/almoço/churrasco, 
compra de convites para sauna, compra de 
convites para uso de dependências (convidados 
residentes na região metropolitana de Campinas, 
somente para finais de semana).
Obs: convites para visitantes residentes fora da 
região metropolitana de Campinas devem ser 
comprados na Secretaria Geral.

O pagamento pode ser feito através de cartões 
de débito de qualquer banco.
Para ter acesso aos benefícios no terminal 
de autoatendimento, o associado deverá, 
identificar-se por meio de perguntas com base em 
informações particulares do titular.

Para mais informações, ligue (19) 3743.4811



02/08/1938
17/03/2018

Cel Germano 
Denisale Ferreira

Circulistas que 
deixam saudades

NOSSO CLUBE
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Quisera Deus que a linda cidade paulista de Monte 
Aprazível, nos oferecesse um de seus filhos ilustres 
para morar em Campinas nos idos de 1958.
O Coronel PM Germano Denisale Ferreira, após 
brilhante carreira na Polícia Militar, faleceu numa 
sexta feira, 17 de março, no Hospital Metropolitano 
de Campinas. “Tremula a Bandeira Nacional a 
meio mastro”.
Uma carreira de sucesso! Em 1962, ingressa na 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Aluno 
dedicado, chega a Aspirante a Oficial (1965), 2º 
Tenente (1966), 1º Tenente (1968), Capitão (1975), 
Major (1982) e, finalmente, em 1988 é promovido 
ao posto de Coronel.
Comandante da Polícia Militar tratava com energia 
e respeito seus subordinados e era reconhecido 
pelos seus superiores. Na área da segurança 
prestou relevantes serviços à cidade de Campinas, 
deixando um legado de honestidade, honradez, 
exemplo de bom soldado, leal à causa pública e 
amante responsável do seu dever. 
Homem bom e afável, seu prazer maior era servir 
ao próximo. Todo aquele que dele se aproximasse 
logo recebia um elogio, um estímulo, e, se favores 
lhe pedissem não media esforços para atender 
com rapidez, elegância e presteza. Ele era tão 
especial que além dos afazeres militares que 
marcaram sua passagem pelo 8º Batalhão de 
Polícia Militar de Campinas, o que o eternizou 
naquela Corporação, foi ainda a composição do 
Hino daquele glorioso Corpo Militar. 
No Círculo Militar de Campinas foi sócio por longos 
anos, contribuindo, sobremaneira, para a causa 
circulista. Como Diretor Social, promoveu lindas 
festas, com bandas refinadas, pois disso, entendia 

como ninguém. Em cada canto do nosso Clube 
sempre haverá uma lembrança fraterna do amigo 
Denisale. 
Seu hobby era cantar. Onde chegasse um 
violão, podiam chamá-lo. Com o maior prazer 
cantava e encantava a todos com belas canções 
paraguaias e do repertório nacional. Dono de uma 
voz maravilhosa era muito bom ouvi-lo. 
Dentre as muitas distinções recebidas foi 
condecorado várias vezes pela Câmara Municipal 
de Campinas. Para discorrer sobre toda a sua vida 
nossa Revista ficaria pequena demais. 
A maior herança deixada para sua querida esposa 
e seus dois maravilhosos filhos foi o exemplo de 
uma estrada de vida trilhada no amor e no carinho 
pela família e amigos. 
Não há bem maior nos dias de hoje, tão carentes 
de homens probos, do que receber de seu pai a 
herança de um elevado caráter, do exemplo, da 
dignidade do trabalho honesto e da servidão ao 
próximo. 
A saudade que agora cala fundo no peito é um 
alimento fecundo para trilharmos o caminho certo. 
Vai querido amigo, descanse em paz. Hoje deixas 
no coração de cada um de nós as lágrimas da 
tristeza que, se somadas, tornar-se-ão num turbilhão 
de saudades. Mas, deixas também, o conforto da 
esperança de um dia compartilharmos esse lugar 
especial que Deus certamente te reservou.
Você será eterno, quer nas canções, nos lugares 
que pisou ou nas palavras acolhedoras que sempre 
pronunciou. 
Registramos aqui a gratidão e a homenagem 
do Círculo Militar de Campinas, na pessoa do 
seu Presidente - Cel Cabral e de toda a Diretoria 
Executiva e os sentimentos expressos nas palavras 
de despedida pronunciadas pelo seu filho 
Germano Denisale:
 “Meu pai deixa um legado de honestidade e 
trabalho em prol da cidade de Campinas. Ele foi 
um exemplo de dignidade e profissionalismo”

Armando E. Guaiume
Diretor Social 



27/11/1944
10/04/2018

Celina Moutella Pimenta

Circulistas que 
deixam saudades

Existem pessoas que passam por nossas vidas, e, da 
maneira como as conhecemos, quando cumprem 
sua missão e são chamadas a um outro plano, não 
as deixamos morrer, porque sua presença entre 
nós foi tão virtuosa e iluminada, que entendemos 
essa partida como um acalentador... até breve! 
Ao nos lembramos de D.Celina o que nos vem 
primeiro à mente é a lembrança do seu lindo 
sorriso. Aqueles que com ela conviveram poderão 
atestar: Mulher educada, generosa, elegante e 
amável que trazia no rosto um sorriso constante.
Sua alegria ofuscava as tristezas, e ao lado dela, a 
vida seguia com mais leveza, o simples, era o mais 
importante!  Tinha brilho próprio e o refletia num 
misto de delicadeza e fortaleza. 
Sim, foi obediente e delicada ao aceitar sua cruz e 
forte ao carregá-la até o fim.     
Nascida em 27 de novembro de 1944, no Rio de 
Janeiro, conheceu Roberto Assumpção Pimenta 
quando tinha 14 anos e ao lado dele, casados 
por mais de 53 anos, constituíram uma bela família 
com quatro filhos: Roberto (Coronel da reserva), 
Ana Cláudia (Dentista), Luciana (Engenheira da 
Computação) e Flávia (Médica) e os 5 netos pelos 
quais era perdidamente, apaixonada!
Chegando em Campinas no ano de 1985, uma das 
primeiras providências da família foi entrar para o 
quadro de associados do CMC, o clube que um 
dia seu esposo, o Cel Pimenta, ocuparia, por duas 
gestões (2002 a 2008), o cargo de Presidente da 
Diretoria Executiva, contando também com a 

ativa colaboração da esposa.
D.Celina, sempre presente e atuante, encontrava 
tempo entre um projeto e outro, e, valendo-
se também dos dons que possuía para as artes 
plásticas, participava ativamente do Grupo 
Phoenix, onde em parceria com outras talentosas 
circulistas, produziu obras que fizeram parte de 
importantes exposições culturais, e que hoje, 
integram o acervo do Clube ornamentando suas 
instalações.
Em entrevista concedida à Revista “Círculo Militar 
em notícia” ed. n°284, D.Celina fez questão de 
enfatizar que o Clube fez parte de sua vida e de 
sua família e em suas palavras aqui reproduzidas 
declarou sua satisfação em fazer parte da família 
circulista e da cidade que os acolheu: 
“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 ao 
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 



Manifestamos nossas sinceras condo-
lências às famílias enlutadas.

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”.
“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...”
Revista Círculo Militar em notícia. Ed. n° 284 pág 13.

Em 10 de abril de 2018, D.Celina, esposa, mãe, 
profissional, circulista, mulher de fé... cumpre sua 
missão! 
Em gratidão ao sorriso e ao beijo carinhoso que ela 
nos deixou... registramos aqui nossa homenagem 
à saudosa e querida circulista, Celina Moutella 
Pimenta, esposa do ex-presidente do CMC, Cel 
Roberto Assumpção Pimenta, aquela que sem 
dúvida deixará nos incontáveis corações que 
conquistou, o dolorido, mas doce, perfume da 
saudade.

Na Missa celebrada no 7° dia de seu falecimento, a 
dileta Madrinha do Coral CMC foi homenageada 
com uma singela canção composta pela musicista 
Fátima Viegas numa versão da música Halleluya 
(Leonard Cohen):

Nossa homenagem vou prestar / a essa que nos 
faz cantar
e que muitas saudades vai deixar
A ela nossa gratidão / com todo o nosso coração
Todos em uma só oração
Halleluya ...
Celina marcas você deixou
muitas lembranças registrou
e a  todos nós conquistou
o seu sorriso contagiava/ o seu carisma renovava/ 
força e conforto a quem amava
Halleluya...
Que você descanse em paz/ alento para os demais
que a vida assim se faz
pra nossa dor apaziguar
e saudade amenizar
meu canto hoje venho entoar
Halleluya ...

12/08/1924
07/03/2018

10/11/1931
07/05/2018

13/12/1956
15/02/2018

19/05/1960
28/02/2018

30/08/1933
21/10/2017

09/12/1949
18/02/2018

Alvaro Simões

Cel Elio Caldas

José Augusto Gabriel

José Iglesias Muñoz

Benedito Marcos da Silva

Gen Aberlardo Prisco de 
Souza Junior
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A paixão pela primeira ideia

“Não se apaixone pela primeira ideia”. Ouvi essa 
expressão no curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(EsAO) e com mais intensidade e frequência na Escola de 
Comando e Estado Maior do Exército, respectivamente, 
mestrado e doutorado na carreira militar. 
Essas frases tinham como objetivo orientar a aplicação 
de métodos de solução de problemas militares.  Penso 
que elas guardam diversas outras ideias que permitem 
compreender e resolver de uma forma geral os 
problemas que enfrentamos em nosso dia a dia. 
De início verificamos que a paixão é cega e impede 
uma visão mais ampla da realidade. A paixão não 
permite que percebamos os defeitos da coisa amada. 
Assim, acreditando que chegamos a uma verdade 
incontestável, com frequência damos soluções ruins 
para as nossas dúvidas. 
A paixão reflete a nossa história de vida, reflete o que 
somos e o que gostaríamos de ser como já afirmou Lorde 
Alfred Tennyson:  
“ Sou uma parte de tudo aquilo que encontrei em meu 
caminho”. 
Seguir o que sentimos é um primeiro indicativo, mas não 
deve ser o único.  A razão deve enquadrar a paixão e 
lhe dar direção.  
É preciso  que apliquemos o método antes de 
concluirmos pela solução da questão que nos é 
apresentada diziam os  instrutores da EsAO e da ECEME.   
Não queriam dizer, no entanto, que a paixão não é 
importante, ao afirmar “não se apaixone pela primeira 
ideia”, não queriam dizer, evidentemente,   para não 
se apaixonar por nenhuma ideia, mas que não fosse, 
obrigatoriamente,  pela primeira ideia. Necessário, pois, 
valer-se da razão para iluminar os caminhos da paixão 
e impedir que ela se desvie direção que leve à   boa 
solução dos problemas que se nos apresentam. 
Ao lançar um rápido olhar pela trajetória dessa 
discussão envolvendo razão e emoção vamos verificar 
a importância da  combinação da paixão com a razão 
e compreender a grandeza da afirmação apresentada 
nos cursos militares. Assim, constata-se que   o movimento 
racionalista iniciado com René Descartes (1596 – 1650) 
enfrenta o contraditório nos pensadores que valorizam 
a emoção. 
De fato, o  exagero racionalista dos iluministas não 
resolveu adequadamente os problemas humanos,  
exagero  já antevisto  pelo grande pensador - Blaise 
Pascal (1623 -1662) -     que afirmou “O coração tem 
razões que a própria razão desconhece”. A sua voz foi 
pouco ouvida na época porque  navegava  Pascal 

contra a corrente de um movimento excessivamente 
racionalista que se iniciava com Descartes, tendo  
chegando ao seu  esplendor no século XVIII e XIX,  
com os grandes filósofos  Immanuel Kant (1720 -1804) 
George Hegel (1770 a 1831), este considerado o último 
idealista.  Os desvios do racionalismo levaram ao 
renascimento das ideias de Pascal.
Gilberto Cotrim, (1955 -    ) autor do livro Fundamentos 
da Filosofia, fala sobre essa revalorização das emoções 
no século  XIX quando trata do Filósofo Nietzsche:
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 a 1900) critica a 
tradição da filosofia ocidental a partir de Sócrates, 
a quem acusa de ter negado a intuição criadora 
da filosofia anterior, pré-socrática. Nessa análise, 
estabelece a distinção entre os princípios: o apolíneo 
e o dionisíaco – a partir, respectivamente, de  Apolo 
(deus  da razão, da clareza e da ordem) e Dionísio 
(deus  da aventura, da música, da fantasia e da 
desordem). Para Nietzsche, esses dois princípios ou 
dimensões complementares  da realidade, o apolíneo 
e o dionisíaco, foram separados na Grécia socrática, 
que, optando pelo culto à razão, secou a seiva 
criadora da filosofia, contida na dimensão dionisíaca. 
(Gilberto Cotrim, Fundamentos da Filosofia, p. 213)
Assim, a paixão volta a ganhar importância como 
instrumento de orientação na solução dos conflitos. 
Max Scheler (1884 a 1928) , N. Hartmann (1882 a 
1950)   e M. Heidegger (1889 a 1976) , segundo os 
quais em todo conhecimento há como que um “dado 
antecipatório”, toda pergunta pressupondo certa 
intuição ou “percepção liminar” do perguntado. 
(Reale, p. 130)
Miguel Reale, em seu livro Filosofia do Direito, Capítulo 
X – Das formas de conhecimento, p. 130 afirma que: 
“Para um grande número de pensadores, há órbitas do 
ser que só podem ser captadas por vias emocionais”, 
fazendo referência  à célebre frase de Pascal.
“Pois bem, a afirmação genial de Pascal encontra 
hoje notável desenvolvimento, especialmente no que 
se refere ao chamado mundo dos valores, declarado 
inatingível só por atos de razão. Os valores do belo, do 
verdadeiro ou do justo somente seriam captáveis em 
virtude de experiências emocionais, em um contato 
direto de ordem sentimental. Quando, na linguagem 
comum, se afirma que não se discutem o belo e o 
sentido da beleza, assim como as múltiplas formas do 
gosto, no fundo o que se quer reconhecer é a meta-
racionalidade parcial ou total do problema. Não se 
resolve um problema de estética em termos puramente 

por Samuel Roberto de Almeida Pacheco
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lógicos, e o mesmo ocorre no mundo jurídico”. 
Entre os diversos métodos utilizados para a captação 
da realidade Reale apresenta o método  da intuição 
emocional como forma de captar  o mundo dos valores. 
A redescoberta da importância da emoção como 
instrumento de solução de problemas   não retira a 
importância da razão,   ao contrário. Assim se manifesta  
o filósofo Edmund Husserl (1859 a 1938) chamando  a 
atenção para excessos dos extremos: 
“Estou certo também de que a crise da Europa possui 
raízes nos desvios do racionalismo. Mas isto não autoriza 
a sustentar que a racionalidade   é   má em si mesma, 
ou que ela tenha, dentro do conjunto da existência 
humana, uma importância de segundo plano “. (citado 
por - Gilberto Cotrim, Fundamentos da Filosofia,  p. 215)
A conclusão de muitos pensadores é   de que deve-se 
combinar a razão com a emoção na busca da verdade. 
A emoção nos dá a primeira paixão, a primeira ideia, a 
razão iria mostrar todos os aspectos dos problemas para 
confirmar a ideia inicial ou para escolher outra mais 
adequada. 
Mas será que os métodos utilizados pela razão são 
capazes de apresentar todos os aspectos do problema 
estudado?  Para o filósofo  Martin Heidegger (1889 a 1976) 
e seus seguidores a resposta é definitivamente não. 
Heidegger em seu livro Ser e o Tempo mostra que 
a verdade é histórica e a primeira ideia precisa ser 
permanentemente confrontada com a realidade e 
com frequência modificada.  Segundo ele, os métodos 
racionais   mostram apenas parte da realidade porque 
não temos capacidade de ver a realidade em sua 
totalidade, vemos apenas parte dela, apenas aquilo 
que ela nos mostra. Conseguimos ver apenas aquilo 
que se encontra em nosso horizonte de compreensão 
e este horizonte é produzido pela nossa história pessoal 
e pelas “verdades”  do momento histórico que vivemos. 
Somente o passar do tempo e o conhecimento da 
realidade que só ele permite é que pode ampliar o 
nosso horizonte de percepção e de compreensão. 
Afirma Heidegger que   muitos cientistas   agem   como   
alguns juízes que   interrogam os réus para que eles   deem 
as respostas que confirmam a sua tese, da mesma forma  
eles  interrogam  a natureza e a vida como um todo  
para que elas respondam aquilo que pretendem provar.  
Segundo Heidegger, os métodos representam pontes 
que abordam apenas parte da realidade. As respostas 
aos problemas devem, ainda  segundo Heidegger  e 
seus seguidores, resultar de uma vivência integral com o 
problema, deve ser um modo de existência do próprio 
indivíduo em suas mais variadas possibilidades. 
Hans George Gadamer (1900 a 2002) importante filósofo 
alemão foi aluno e assistente de  Martin Heidegger trouxe 
a historicidade para sua reflexões. Afirma: “Se o tempo é 
o horizonte de todas as  compreensões, todas as teorias 
devem converter-se inelutavelmente em formações 

históricas e isso afetará o núcleo da razão”(STEIN, Ernildo. 
A consciência da História: Gadamer e a Hermenêutica)
Em seu livro Verdade Método escrito quando 
completava 60 anos, Gadamer analisa  a importância 
dos preconceitos vistos como compreensão prévia de 
algo. Para ele o descrédito sofrido pelos preconceitos 
durante o iluminismo não se justifica, pois os preconceitos 
darão o primeiro passo e eles não são  necessariamente 
errados.  Os preconceitos   precisam ser analisados 
para se verificar a validade ou não deles.  Para isso, 
vale-se do círculo Hermenêutico de Heidegger no qual 
a compreensão passa a ter uma descrição   dinâmica 
(e não mais estática) do processo de compreender 
um texto, inicia-se com uma pesquisa no aspecto 
gramatical da linguagem, segue-se uma incursão na 
seara psicológica do autor para se identificar as suas 
ideias prévias sobre as questões que aborda. 
         Embora Gadamer não tenha escrito especificamente 
nada sobre Hermenêutica Jurídica, esta recebeu 
grande influência de seus escritos em   Verdade e 
Método   e aplicada na Hermenêutica Constitucional 
por Konrad Hesse (1919 a 2005) que criou o Método 
Hermenêutico - concretizador   o qual   também leva 
em consideração as ideias prévias do intérprete. Estas 
seguem o movimento dinâmico circular que vai se 
aperfeiçoando até a interpretação final. 
       O confronto entre emoção e razão ainda continua 
motivo de muitos estudos, mas não há dúvida que 
continua válida a verdade que ouvi nos cursos militares: 
não se apaixone pela primeira ideia, isto é, não faça 
dela a sua decisão final sem antes, valendo-se da razão,  
analisar outras possibilidades de solução.  
       Pelo o que foi exposto,   verifica-se que muito além de 
resolver apenas  problemas de tática ou de estratégia 
militares, essa orientação serve  para todas as decisões 
que somos obrigados a tomar: namoro,   casamento, 
divórcio, escolha da profissão e suas alternativas,  
decisões diante dos problemas  que ela nos apresenta 
enfim, em todas as decisões da vida devemos combinar 
a razão e a emoção de forma contínua e permanente, 
afinal como disse o filósofo pré-socrático  Heráclito (535 
a 475 a. C)  há  cerca de 2.500 anos: 

“Nada existe de permanente a não ser a mudança”. 
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Fotografia:  uma história de 
amor à arte, à ciência e à vida
por Rozália Del Gáudio, jornalista e fotógrafa

A popularização das redes sociais e dos 
aplicativos móveis, como o whatsapp, transformou 
radicalmente a nossa relação com a fotografia. 
Antes profissão especializada ou hobby de poucos, 
a fotografia nunca esteve tão ao alcance de 
nossas mãos como atualmente. Afinal, o mundo 
possui hoje 5 bilhões de usuários de smartphones, 
de acordo com dados da GSMA, entidade que 
representa as empresas de telefonia móvel, sendo, 
portanto, 5 bilhões de pessoas com capacidade 
para tirar fotografias.  Uma rápida pesquisa no 
Google confirma: são mais de 1 bilhão de fotos 
postadas diariamente, ou seja, é como se cada 
habitante de Campinas publicasse 1.000 fotos a 
cada 24h.
Se por um lado a fotografia hoje está ao alcance 
de todos, por outro é crescente o mercado de 
trabalho para fotógrafos, seja para registrar eventos 
sociais ou acompanhar momentos importantes da 
vida de uma pessoa, do nascimento à vida adulta, 
ou mesmo para fotógrafos que se dedicam a 
produzir imagens que são disputadas nas mais 
importantes galerias de arte do mundo.
Mas você já parou para pensar qual a história 
dessa arte que combina paixão, técnica e 
acesso? A primeira imagem “fotográfica” remonta 
a 1826. O Brasil havia acabado de se tornar 
independente de Portugal quando um francês, 
Nicéphore Niépce, conseguiu fixar uma imagem 
da janela de sua casa, usando conhecimentos de 
iluminação, química e tratamento de materiais. Ele 
foi o primeiro a gravar uma imagem permanente 
projetada por uma lente. Após esse feito, Niépce 
trabalhou junto com o pintor Louis-Jacques-Mandé 
Daguerre, testando diferentes métodos, até que 
em 1837 Daguerre inventou o daguerreótipo, que 
pode ser considerado o tataravô da câmera do 
seu celular. A novidade foi cedida ao governo 
francês que se ocupou de popularizar a nova 
máquina pelo mundo todo.  
Após esse início, vários pesquisadores dedicaram-
se a vencer desafios como velocidade, qualidade 

e clareza das imagens, enquanto os primeiros 
fotógrafos enfrentavam o desdém de artistas 
plásticos. Diante da curiosidade e da aceitação 
da população, entretanto, nenhum desses 
desafios parecia desmotivar os apaixonados por 
essa nascente arte. A história nos conta inclusive 
que em meados do século XIX, trocar cartões de 
visita com fotos virou uma coqueluche, assim como 
colecionar retratos. Isso se deve a outro francês, 
André-Adolphe-Eugène Disdéri, que patenteou 
um sistema para fazer dez cópias pequenas 
simultaneamente em 1854.  Lembrou da sua 
polaroid? Eu também! E sabe quem foram os ilustres 
garotos-propaganda dessa invenção? Ninguém 
menos que o imperador francês Napoleão III e a 
rainha Vitória, da Grã-Bretanha. 
O grande impulso para a fotografia, entretanto, 
veio do fotojornalismo, a partir do desenvolvimento 
de câmeras mais portáteis e métodos mais ágeis 
de revelação e impressão. Mostrar os horrores de 
um conflito, como na célebre foto de Timothy H. 
Sullivan chamada de Colheita dos Mortos, tirada 
durante a Guerra da Secessão nos Estados Unidos,  
em 1863, ou a alegria da paz, imortalizada pelo 
fotógrafo Alfred Eisenstaedt na famosa foto  tirada 
na Times Square no dia 15 de agosto de 1945 
quando se anunciou o fim da 2ª. Guerra Mundial, 
trouxe para a fotografia um lugar de destaque 
na nossa vida. Revistas como a Life, ou a National 
Geographic, especializaram-se em trazer para 
perto da gente imagens de um mundo longínquo 
e belo. A National Geographic, que completou 125 
anos em 2017, foi inclusive um lugar que sempre 
reuniu fotógrafos e exploradores, sendo que alguns 
deles foram responsáveis pelas primeiras imagens 
do Polo Norte, acompanhando a expedição de 
Robert Peary em 1909, ou de Machu Pichu, no 
Peru, em 1912 .
Entre o daguerreotipo do século XIX e o smartphone 
do século XXI, a fotografia evoluiu enormemente, 
ultrapassou barreiras e garantiu sua presença no nosso 
cotidiano. Como imaginar o mundo ser essa arte?
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Primeira Fotografia -  Niepce 1827

Daguerreótipo

Jacques Henri Lartigue - 1912

Alfred Eisenstaedt -1945 Robert Mapplethorpe -1982
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Teatro Infantil 
João e Maria

CULTURAL  

“Todas as crianças precisam utilizar de seus 
próprios recursos para explorar o mundo a procura 
de novas formas para satisfazer suas necessidades 
e realizar seus desejos!”
Terminadas as férias de verão, essa foi a 
mensagem que a obra João e Maria encenada 
pela Cia de Teatro Arte & Manhas trouxe para 
as crianças circulistas, ao retorno das atividades 
culturais em 25 de fevereiro.



CULTURAL   João e Maria

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Dia da Mulher
Ser Mulher é ser alguém que 
carrega na sua essência a luz da 
vida, a esperança do amanhã, o 
calor do amor.
Ser Mulher é ser mãe, é ser amiga, 
é ser companheira.
Ser Mulher é ser guerreira, aquela 
que trava batalhas silenciosas, 
que tudo abala quando pisa, que 
acalma com seu colo, 
que amolece com sua ternura 
e vence com sua paciência e 
esperança!

autor desconhecido

Para homenagear as mulheres circulistas, a 
programação preparada pelo Departamento 
Cultural para celebrar o Dia Internacional da 
Mulher, contou com a presença da Profª Juliana 
Perna que proferiu a palestra “Alquimia do Amor” 
e o sensacional show “Frank Sinatra Os Melhores 
Momentos” e a Jazz Big Band.
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CULTURAL   Dia da Mulher
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CULTURAL   Dia da Mulher

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br 25



O Círculo Militar de Campinas realizou no mês de março, um concurso 
de fotografias para eleger o trabalho que representaria o Clube no 
Concurso Nacional de Fotografia de Clubes promovido pela 
Federação Nacional dos Clubes (FENACLUBES).
Mais de cem fotografias foram registradas pelas lentes dos associados 
inscritos e avaliados pela Comissão julgadora composta pelos 
jornalistas Heleno Clemente e Clóvis Cordeiro. 
A apuração foi acompanhada por um representante da Diretoria 
Executiva do Clube, o TC Roberto Samir Sabbag e, após minuciosa 
apreciação, a foto enviada pelo associado Marcos de Nardi Pace foi 
escolhida para representar o CMC no Concurso realizado em nível 
nacional, cujo trabalho vencedor foi apresentado durante o 
Congresso Nacional de Clubes realizado de 28/4 a 01/5 no Hotel Royal 
Palm Plaza em Campinas.  

Concurso de Fotografias 
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O Círculo Militar de Campinas realizou no mês de março, um concurso 
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CULTURAL  
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Teatro Adulto 
Pequenas Igrejas, Grandes Negócios

Para atender todas as faixas etárias, o 
Departamento Cultural do CMC tem procurado 
diversificar sua programação.
Desta vez, atendendo o público adulto, foi 
encenada pela Companhia  de Teatro CEART, a 

peça “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios”. Livre 
adaptação da obra “O Santo Milagroso” de Lauro 
César Muniz, envolveu a plateia no divertido clima 
de humor interiorano.

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br28



Noite do Chorinho
Com Guilherme Lamas

Em comemoração ao mês do Choro e 
homenagem a Pixinguinha – Mestre maior 
do Choro brasileiro, o Departamento Cultural 
brindou o público com mais uma inesquecível 
Noite do Chorinho.
Pelo 4° ano consecutivo e repetindo o sucesso 
dos anos anteriores, o show do quarteto 
formado por grandes músicos que compõem 

o cenário musical brasileiro e internacional, 
Guilherme Lamas (violão 7 cordas), Roberto 
Amaral (pandeiro), Gabriel Rimoldi (flauta) 
e Allan Abbadia (trombone), prestou uma 
bela e merecida homenagem ao centenário 
do saudoso violonista Dino 7 Cordas um dos 
exponenciais da música e do violão brasileiro.
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CULTURAL   Noite do Chorinho

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br30



Foi inaugurado no dia 21 abril, junto ao Centro 
Cultural, mais um espaço onde o associado 
poderá desfrutar de uma boa leitura. 
Nossa mini biblioteca dispõe, aproximadamente, 
800 exemplares de literatura em geral.
Agradecemos a todos que doaram livros para 
que mais este sonho fosse realizado e ao grupo de 
artes Phoenix, formado pela professora Vera Pinke 

e suas alunas do curso de pintura, pela realização 
de dois lindos quadros que estão expostos na 
Secretaria e na Sala de Leitura. A reforma do 
espaço também contemplou os Camarins, 
nossa Secretaria e uma Sala de Reunião onde 
poderemos atender aos associados e convidados 
com mais conforto e presteza.

Espaço Cultural e Sala de Leitura 
Um sonho realizado!

31



CMC 58 anos

Musical Boêmios de Adoniran

No dia 21 de abril, em homenagem ao 58º 
aniversário do Círculo Militar de Campinas, o 
Departamento Cultural, sempre procurando 
inovar, promoveu uma linda noite musical!
Abrindo os festejos, tivemos a belíssima 
apresentação dos alunos de dança, coordenados 
pela Professora Tatiana Carvalho e, logo em 
seguida, o Coral do CMC, sob a batuta da 
maestrina Fátima Viegas e do Pianista Tiago Silva 

brindaram o público com canções populares.
Encerrando a programação da noite, foi encenado 
o sensacional teatro-musical composto por atores, 
dançarinos e músicos: “Boêmios de Adorinan”, 
com a Cia Interiorando, onde pudemos relembrar 
antigas e eternas canções do famoso cantor e 
compositor Adorinan Barbosa, como “Saudosa 
Maloca”, “Trem das Onze”, “Samba do Arnesto”, 
“Tiro ao Álvro” e muitos outros sucessos.
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CULTURAL  CMC 58 anos
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CULTURAL  CMC 58 anos

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br34
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MAIO

JUNHO

JULHO

Projeto:
VAMOS CONHECER O BRASIL
Música, Dança, Cultura e Culinária Típica da 
Região Norte

Show “No Norte é Assim”, com o músico 
João Ormond e Banda

Sábado - 20h - Centro Cultural 

Venda de convites no Caixa do Clube, a 
partir de 02/05. CONVITES LIMITADOS
Associado: R$15,00 / Não Associado: R$30,00

AGENDA CULTURAL

19/05

15/09

15/09

15/09

ENCONTRO DE CORAIS
Sábado - 20h - Centro Cultural

Retire seu convite gratuito no Depto. Cultural
(Convites limitados para não sócios)

U2 LIMEIRA
Os grandes Clássicos do U2
Sábado - 20h - no Centro Cultural

Venda de convites no Caixa do Clube, 
a partir de 29/05
Associado: R$10,00 / Não Associado: R$20,00

V NOSSOS TALENTOS CIRCULISTAS
Sábado - 20h - no Centro Cultural

Retire seu convite gratuito no Depto. Cultural
(Convites limitados para não sócios)

COMUNICADO IMPORTANTE:
Cantores, Duplas e Conjuntos - Inscrições 
limitadas direto com o  Dep. Cultural de 12 
de junho a 10 de julho.
Para mais informações: (19) 3743-4814

02/06

16/06

21/07

CULTURAL  CULTURAL  
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A Alegria é a Cor do Mundo! Esse foi o tema 
que coloriu o Golden Room do Círculo Militar de 
Campinas durante os Bailes Noturnos (10 e 12/02) e 
as Matinês (11 e 13/02) do Carnaval circulista 2018.
Retratada nas cores de diferentes lugares do 
mundo, a alegria, que ditou o clima entre circulistas 
e convidados num verdadeiro brinde às delícias 
da vida, transbordou e invadiu as ruas próximas ao 
Clube numa contagiante folia capaz de motivar a 
vizinhança a juntar-se ao esperado e já tradicional 

Carnaval 2018

Carnaval de Rua do CMC (12/02). Confira todas as 
fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação: CSL 
- Decoração: Carla Magalhães
- Banda: Opera Luz
- Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano
- Produtor Musical: Geraldo Lamanna Eventos
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Carnaval de Rua
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SOCIALCarnaval de Rua
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Prestigiando o público teen, o Departamento Social do 
CMC promoveu em 03 de março a White Party que reuniu 
circulistas e convidados na iluminada Festa do Branco.
Ao som do DJ Sales, num ambiente agradável, confortável 
e seguro, jovens de 12 a 17 anos lotaram o Golden Rom 
para curtir a balada. 

White Party

Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação: CSL 
- Mesa de Som: DJ Sales
-  Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano
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SOCIALWhite Party
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Samba na Piscina
Alegria, alegria! É Samba na Piscina! O animado evento 
social que agitou o Parque Aquático do CMC em 07 
de abril, reuniu os ingredientes certos na medida certa: 
Gente bonita, Samba e muita alegria – uma receita 
que sempre dá certo!  

Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação: CSL 
- Grupo de Samba: Canta Brasil
- Produtor Musical: Geraldo Lamanna Eventos
- Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano
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Grande Churrasco de 
Aniversário do CMC

Só elogios! E não poderia ser diferente o resultado 
de mais um tradicional Churrasco de Aniversário do 
Círculo Militar de Campinas. 
Cuidadosamente organizado pelo Departamento 
Social, com o apoio de todos os Departamentos do 
Clube, a comemoração ao 58° Aniversário do CMC, 
realizada em 22 de abril, nas Quadras Externas, foi 
marcada pela alegre e intensa participação da 
Família Circulista e seus convidados que usufluiram 
de boa música, excelente e variado cardápio, 
instalações confortáveis com espaço kids, atrações, 
muita diversão e harmonioso congraçamento para 
celebrar a importante data de fundação do nosso  
Clube. 
Nesta data querida, o Parabéns é para o CMC, 
mas também àqueles que ao longo desses 58 anos 
dedicaram seus dons, sua experiência, seu tempo 
e seu trabalho em prol do desenvolvimento desse 

espaço, lindo por natureza, e, que carrega a nobre 
missão de “unir civis e militares”. 
Parabéns e gratidão especial aos associados, 
razão maior para o contínuo fortalecimento e 
desenvolvimento, o que o fez nosso Clube brilhar 
mais uma vez: “CMC eleito pela 3ª vez, (entre os 
11.500 clubes sociais e esportivos existentes em 
nosso país), um dos 100 melhores Clubes do Brasil”.
Parabéns ao nosso amado e quase sessentão: 
Círculo Militar de Campinas! 

Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação: CSL 
- Decoração: R.M. Decorações
- Banda: Luxus
- Produtor Musical: Geraldo Lamanna Eventos
- Buffet Simpatia
- Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano
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Esportes

Foto: Giancarla Finoti Gava Tomaz



ESPORTES  ESPORTES

Futebol à fantasia

Corrida à
fantasia
Atletas do CMC Runners também 
correram para aproveitar as folias 
de Momo. Um treino especial 
com direito a pódium para as 
melhores fantasias reuniu os 
adeptos da modalidade.
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Ansiosamente esperado, o tradicional futebol 
à fantasia realizado durante os festejos 
carnavalescos, além da criatividade expressa em 
cada detalhe das fantasias, o que predominou 

entre os craques circulistas foi a alegria, a 
descontração e a união das boas amizades 
conquistadas! 



ESPORTES  ESPORTES

Beach Tennis

Ocorreu no período de 16 a 18 de março o 
Torneio CMC OPEN de Beach Tênis, chancelado 
pela Federação Paulista de Tênis (FPT), o qual 
engloba a modalidade de beach tênis, tendo os 
participantes a oportunidade de melhorar as suas 
performances no Ranking da Federação Paulista.

A competição teve lugar na Arena do Bosque do 
CMC e contou com a participação de 243 atletas.
Desses 243 atletas, cerca de 100 participantes 
eram associados do CMC, confirmando o sucesso 
e o desenvolvimento desse jovem esporte no 
clube.
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O circulistas que mais se destacaram foram:

CATEGORIA MASCULINO

- CAÍQUE SPADARI - Campeão dupla B
- RICARDO SIQUEIRA - Vice-Campeão dupla 50 +
- JOÃO VITOR PRADO COSTA - Campeão PRO/A

CATEGORIA FEMININO

- RENATA PELEGRINI - Campeã dupla PRO 
- MARCIA DOMENE - Campeã dupla C  e Campeã dupla 50 +
- JULIANE LAGE -  Vice-Campeã dupla C 
- MARA SANTANA e MONICA BURJATO - Vice-Campeãs dupla 50 +
- RENATA PELEGRINI - Campeã Individual

CATEGORIA MISTA

- RENATA PELEGRINE e LEANDRO CUSTÓDIO - Campeões dupla PRO/A 
- KARYNE CASTRO e GEBER CASTRO - Vice-Campeões dupla C
- CAÍQUE SPADARI - Campeão dupla B 

CATEGORIA INFANTIL SUB 14

- CADU SPADARI e THIAGO TOI - Campeões dupla
- CAÍQUE LOPES - Vice-Campeão dupla

O próximo torneio no CMC será o 2º Campinas Open de Beach Tennis, a 
realizar-se no período de 06 a 08 de Julho de 2018. NÃO PERCAM!!
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Na semana da Páscoa, a Hidroginástica também entrou no clima

Hidroginástica

Natação

Karatê

Em cerimônia realizada em fevereiro, no 
Clube Campineiro de Regatas e Natação, 
atletas circulistas da Natação Master 
foram homenageados com um troféu em 
reconhecimento à dedicação e aos importantes 
resultados alcançados durante a intensa 
temporada 2017 da União de Natação Master do 
Interior (UNAMI). Parabéns aos nossos nadadores 
que levam às piscinas, no coração e em cada 
braçada dada com garra e determinação, o 
nome do CMC! 

 Etapa Pirassununga em14/04/2018 Etapa Limeira em 17/03/2018

Inscrições abertas para o curso de karatê e Defesa Pessoal:

KARATÊ
2ª, 4ª e 6ª feira, das 17h15 às 20h15
3ª e 5ª feira, das 9h30 às 10h30
Sábado, das 10h às 11h30

DEFESA PESSOAL
3ª e 5ª feira,  das 19h às 20h



Torneio de Pesca
O Torneio de Pesca em comemoração ao 58º 
Aniversário do CMC, realizado nos dias 7 e 8 de abril, 
teve a participação de muitos associados que em 
meio às belezas naturais do Lago, participaram 
de uma agradável competição que premiou os 

pescadores dos maiores peixes e agraciou outros 
tantos nos sorteios realizados durante o evento.   
Adultos e crianças, homens e mulheres, pescadores 
amadores e experientes, tiveram um final de 
semana de concentração e muita descontração!   
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Olimpíada Interna

No período de 05 de maio a 10 de junho, será 
realizada no Círculo Militar de Campinas mais 
uma Olimpíada Interna, cujo propósito, desde que 
foi instituída pela Diretoria de Esportes do Clube 
em 1.999, é reunir a família circulista, atualmente 
com cerca de 15.000 associados, numa salutar 
competição esportiva. 
Mais de 1.100 inscritos estarão participando de 
diferentes modalidades, entre elas: basquete 
adulto masculino, basquete menor, beach tennis, 
bocha, corrida adulto, corrida infantil, futebol 
maior, futebol menor, futsal maior, futsal menor, 
ginástica artística, karatê, natação menor, natação 
adulto, sinuca, taekwon do, tamboréu, tênis de 
campo adulto, tênis de mesa, tiro com arco, truco, 
vôlei adaptado, vôlei de areia masculino, vôlei 
feminino adulto, vôlei menor e xadrez e ainda, aos 
domingos pela manhã, aula aberta de zumba, 
ginástica para a melhor idade, ginástica funcional 
e caminhada.
A Cerimônia de Abertura da Olimpíada Interna 
2018, realizada na noite de 04 de maio, no 
Campo Oficial de Futebol, contou com desfile das 
Delegações (amarela, azul, verde e vermelha), 
Equipe Técnica, Funcionários do Departamento de 
Esportes e Professores que conduziram as Bandeiras 
Nacional, de São Paulo, Campinas e do Clube. 
O Diretor de Esportes – Dr Gilberto Falco Jr após 
conclamar os participantes para uma Olimpíada 
onde todos saiam vencedores na união e na 
amizade, passou a palavra ao Presidente do 
CMC – Cel Almirante Pedro Alvares Cabral, que 
após palavras de incentivo e motivação declarou 
aberta a VI Olimpíada Interna do Círculo Militar de 
Campinas.  
Simbolizando a alegria e a amizade que devem 
prevalecer nessa festa esportiva, os associados 
que estarão à frente das equipes durante o 

período das competições cumprimentaram-
se e motivaram suas equipes que após a bela 
apresentação das atletas da Ginástica Artística 
realizaram o Juramento do Atleta.   
       
     Amarela: 
     Carina Spadari e Luiz Paulo Lima (Pelé);

     Azul: 
     Enneo Camargo e Rogério Gross;

     Verde: 
     Renato Pennella e Fernando Menezes Silva;

    Vermelha: 
    José Maria Lomônaco e Renato de Freitas 

Houve também o Juramento do Árbitro, Show 
Pirotécnico e a presença do Circulino – Mascote 
da Competição que foi calorosamente recebido 
pelas crianças circulistas.  
Além do congraçamento entre civis e militares e do 
incentivo à prática esportiva, a Competição terá 
ainda caráter beneficente com a arrecadação 
de alimentos não perecíveis. 
Registramos também a participação da Banda 
Sinfônica da Escola Preparatória de Cadetes 
do Exército (EsPCEx), à qual, na pessoa do 
Comandante – Cel Marcus Alexandre F.de 
Araújo, agradecemos o valioso apoio prestado, 
abrilhantando a cerimônia com a execução do 
Hino Nacional Brasileiro que foi acompanhado por 
todos os presentes.   
No espírito olímpico, com chama olímpica acesa, 
simbolicamente, também no coração de cada 
atleta circulista, que venham os jogos da VI Olimpíada 
Interna do CMC, num clima de alegria e união!!!    
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Turismo



A IMPORTÂNCIA DO 
GUIA DE TURISMO

O Brasil possui centenas de destinos turísticos que 
podem encantar a diferentes perfis de visitantes: 
praias, serras, cachoeiras, cidades históricas, 
natureza exuberante e grandes centros culturais. 
O país contempla também uma diversidade 
temática que atende aos anseios daqueles que 
buscam o turismo de negócios, de gastronomia, 
de aventura, de arquitetura e até de arqueologia. 
E, em meio a toda essa diversidade de opções, 
há um personagem que pode dar um tempero 
especial a experiência do viajante – o guia de 
turismo.
“O guia é um dos mais importantes elos da cadeia 
produtiva do turismo.  Cabe a ele enriquecer a 
experiência da viagem turística, atuando como 
anfitrião indispensável ao sucesso das relações 
que o turista-viajante mantém tanto com as 

pessoas quanto com o local visitado.  Ele auxilia 
na comunicação, na transmissão de informações 
e conhecimentos, na criação de um ambiente 
propício ao sucesso da visita ao destino turístico e, 
fundamentalmente, na provisão de segurança ao 
viajante”.
É ele quem traz para a experiência do turista as 
histórias, os personagens e as curiosidades que o 
visitante não encontra nos livros e nem poderia 
descobrir sozinho. “O guia de turismo é, antes 
de tudo, um apaixonado pela sua região. Ele é 
um embaixador, um anfitrião dos viajantes que 
chegam a sua cidade”. Já a função do guia da 
viagem que acompanha o grupo é atender e 
orientar todos do grupo em relação ao roteiro, 
prestar assessoria para qualquer ocorrência e 
imprevistos da viagem.

que os associados do CMC tem desconto, 
o ano todo, no Hotel Bourbon Atibaia?. 
 Informe-se no Turismo: (19) 3743.4805

Você sabia...
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Aconteceu

De 06 a 08 de abril/2018

Capitólio/MG
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Consulte com antecedência 
(vagas limitadas) 

Próximos destinos

Ushuaia 

Punta Cana
Resort Iberostar

Petrópolis/RJ

Navegação Skorpios
Patagônia Chilena

 (19) 3743.4805Informe-se no 
Turismo CMC:

turismo@cmcamp.com.br

(19) 98852.2421
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VAMOS
   CONHECER
        O BRASIL


