É Primavera
no CMC!

Foto: Ana Maria Felgar de Toledo (Associada CMC)
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Bateu aquela fome? O CMC conta agora com
novas e deliciosas opções pra você!
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Agora, o Bar da Piscina é:

Horário de funcionamento:
Terças e quartas - das 9h às 22h
Quintas - das 9h às 23h
Sextas e sábados - das 8h às 24h
Domingo - das 8h às 20h

Coco gelado, sucos naturais, chopp,
pratos saudáveis, especiarias,
doces e queĳos.
Café da manhã de terça a domingo,
a partir das 07h.
Horário de Funcionamento:
Segunda-feira: fechado
Terça a sexta-feira: das 07h às 20h
Sábado, domingo e feriado: das 07h às 18h

2

ÍNDICE
NOSSO CLUBE

EXPEDIENTE

04

EXPEDIENTE

Círculo Militar de Campinas

-Fundado em 21 de abril de 1960 GEN BDA Luís Cláudio de Mattos Basto
Presidente de Honra
CEL ADILSON MANGIAVACCHI
Presidente do Conselho Consultivo

CULTURAL

18

CEL JOSÉ ROBERTO PIRES
Presidente do Conselho Fiscal

Diretoria Executiva
CEL ALMIRANTE PEDRO ALVARES CABRAL
Presidente
CEL CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
Vice-Presidente
MÁRIO SATOCHI ASSANO
Diretor Administrativo

SOCIAL

42

TC ROBERTO SAMIR SABBAG
Diretor Secretário
MAJ JORGE FREDERICO PORT
Diretor Cultural
Dr GILBERTO FALCO JUNIOR
Diretor de Esportes
JOE YOSHIDA
Diretor de Patrimônio e Serviços
PAULO CEZAR DE ALMEIDA
Diretor de Comunicação Social
TC SAMUEL ROBERTO DE ALMEIDA PACHECO
Diretor Jurídico

ESPORTES

58

Dr ARMANDO EUSTÁQUIO GUAIUME
Diretor Social
LUIZ FERNANDO GIUDICI
Diretor Financeiro

Círculo Militar em notícia
Publicação do Círculo Militar de Campinas
sob a responsabilidade do
Departamento de Relações Públicas
relpub@cmcamp.com.br
Diretor Responsável:
PAULO CEZAR DE ALMEIDA

TURISMO

84

Jornalista Responsável:
Flávio Lamas
Projeto Gráfico:
Cristiane Costa T. Bispo
Impressão: Lince Gráfica e Editora
Tiragem: 5.200 exemplares
Círculo Militar de Campinas
Av. Getúlio Vargas, 200
Jd. Chapadão - Campinas - SP
CEP 13070-0807
www.cmcamp.com.br
(19) 3743.4800

EDITORIAL
Caríssimos Circulistas!!!
A
atual
gestão
“Consolidação
e
Resultados/2017-2020” completará, no próximo
mês de Outubro, DEZESSETE meses de trabalho
ininterrupto em prol, exclusivamente, do Associado,
buscando atingir a satisfação da Família Circulista,
particularmente, nos setores Social, Esportivo e
Cultural, tripé de sustentação e razão de ser do
nosso Círculo Militar de Campinas.
O Departamento Social, nesse período, levou a
efeito dois românticos Bailes aos apaixonados
Namorados, duas tradicionais Festas Juninas
com saborosas comidinhas típicas, duas Missas
do Pescador para cuidarmos da saúde da alma,
dois Bailes da Pátria que resgataram os Símbolos
Nacionais, “Studio 54” replicando no Golden
Room a famosa boite Novaiorquina, a espetacular
comemoração do 58º Aniversário do Clube, um
Reveillon de renovação das esperanças de um
Novo Ano, um Sambão na Piscina aos amantes da
música brasileira, o Carnaval do extravasamento
do suor e da alegria, Balada Jovem contemplando
o anseio dos sócios adolescentes, dois Jantares
Dançantes em homenagem aos Pais e um Baile
dedicado ao amor das Mães. DEZESSETE eventos
que mobilizaram e entusiasmaram os Associados.
O Esporte, em face das inúmeras práticas
disponíveis e da realização da VI Olimpíada
Interna, reuniu o maior número de Sócios nas
seguintes competições: Festival de Ginástica
Artística; Copa CMC de Tamboréu; Super Férias;
Torneio de Truco; Futebol Feminino; Futebol Infantil
Dia dos Pais; Torneio Duque de Caxias de Tênis
de Campo; Caminhada da Primavera; Torneio
de Habilidades no Taekwon-Do; Atleta de Ouro;
Maratona Aquática; Projeto Verão; Festival do
Karatê; Torneio de Carnaval de Beach Tennis;

Vôlei Feminino Master; Torneio de Pesca; e, Futebol
Masculino à Fantasia. DEZESSETE competições que,
amistosa e cavalheirescamente, colocaram frente
a frente os Atletas do nosso Clube.
A
Diretoria
Cultural
empreendeu
uma
programação diversificada e plena de boas
surpresas, senão vejamos: Tributo a Rita Lee/
Mutantes; III Encontro de Corais de Campinas
e Região; Vernissage “Pintando Emoções” com
as alunas da Prof Vera Pinke; Tributo a Tim Maia;
Comemoração do Dia da Criança; Tributo a
Elis Regina, 35 Anos de Saudade; Auto de Natal
com o Coral do CMC; Teatro Infantil “João e
Maria”; Homenagem ao Dia da Mulher; Musical os
“Boêmios de Adoniran”; Projeto “Vamos Conhecer
o Brasil” no Norte é Assim; V Encontro Nossos Talentos
Circulistas; Teatro Infantil “A Pequena Sereia”;
Viagem Musical Pelo Mundo/Itália; Vivenciando
20 Anos de Arte; Teatro Adulto “Pequenas Igrejas,
Grandes Negócios; e, XVI Festival de Violão do
CMC. DEZESSETE atrações que deleitaram os mais
de dois mil e quinhentos Associados que passaram
pelo Departamento.
Com paixão arrebatadora pelo nosso querido
Clube e carinho respeitoso aos nossos Associados,
continuaremos trabalhando com afinco e denodo,
pelo tempo que nos resta até Maio de 2020 (outros
DEZESSETE meses e sessenta dias), à frente de uma
Equipe primorosa que busca conquistar, dentre
outros destinos, o objetivo maior de tornar o Círculo
Militar de Campinas, que une Civis e Militares, no
melhor Clube Sócio/Esportivo/Cultural da Região
Metropolitana.
Que a Verdadeira Luz nos ilumine!!!

Cordiais Saudações!
Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente
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Noite

Tropical
no Caribe

24/11 (sábado)

das 21h às 02h, na piscina social
convites à venda, com escolha de mesa,
a partir do dia 10/11, NO DEPTO. SOCIAL
MAIS INFORMAÇÕES 3743.4803

55

20 DE OUTUBRO
Das 19h Às 24h - NO ESPAÇO DA FESTA JUNINA
FOOD TRUCKS - exposição de carros antigos - MÚSICA AO VIVO
6

Grupo Escoteiro Craós

Em 09 de junho, o Grupo Escoteiro Craós participou
do 27º Mutirão Nacional Escoteiro de Ação
Ecológica (MUTECO). O Grupo escolheu a Praça
Ópera Salvador Rosa, próxima ao Clube, para a
realização de atividades relacionadas ao meio
ambiente que contou, entre outras coisas, com
ações de limpeza da Praça e um bate-papo sobre
o desastre ambiental ocorrido na cidade mineira
de Mariana e que afetou drasticamente o Rio Doce
e todo o seu entorno.
A participação no 27° MUTECO
teve como
proposta incentivar nos lobinhos, escoteiros,
sêniores e pioneiros não só a preocupação
com o meio ambiente de maneira pontual, mas

NOSSO CLUBE

desenvolver a compreensão de todo o processo,
aprofundando parcerias com escolas, buscando
cultivar o interesse pelo Escotismo em novos
jovens, adolescentes e crianças por intermédio
da visão construtivista do Método Escoteiro e de
trabalhos voltados para a área de meio ambiente
já existentes nas escolas. Trata-se também de
uma nova oportunidade de ampliar a atuação
do Grupo Escoteiro na comunidade por meio de
ações em prol de um mundo melhor.
Crianças a partir de seis anos e meio podem iniciar
no movimento escoteiro. As atividades do GE Craós
são realizadas aos sábados, das 9h às 12h, no Círculo
Militar de Campinas. Todos estão convidados!
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Obras CMC
Sanitários

Ponto de Encontro

O Ponto de Encontro agora conta com os
banheiros reformados para melhor conforto dos
usuários. Foram instalados novos revestimentos,
pisos, divisórias e todas as peças dos sanitários
masculino e feminino. Foram construídos 02
novos banheiros, sendo um para portadores
de necessidades especiais - PNE e outro
para atender a função de fraldário, ambos
dimensionados de forma a atender os requisitos
de norma.
Para a intervenção, considerou-se aplicar
soluções capazes de conciliar elevado padrão de
qualidade, custo operacional e higiene. Todos os
vasos sanitários são elevados e sem contato com o
piso, os ralos são do tipo linear e as peças metálicas
especialmente desenvolvidas para PNE.

Renovação da Fachada
Foi reformada a fachada do Clube com a troca das
placas de policarbonato, recuperação de toda a
estrutura metálica e do logotipo do CMC.
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Aquecimento da Piscina
Para melhor conforto dos usuários do Conjunto
Aquático, as piscinas aquecidas contam agora
com 03 novos aquecedores de alto desempenho,
cada um com capacidade de aquecimento
de 180 m³ de água, o que resulta num melhor
controle das faixas de tolerância para a
temperatura. A substituição foi efetuada de
forma gradativa, instalando-se inicialmente um
aquecedor para avaliação e após confirmado o
bom desempenho do mesmo, foram instalados
os outros dois.

Arena do Bosque
Em continuação aos investimentos efetuados
na Arena do Bosque, foram realizadas
novas intervenções:
- execução da obra de drenagem das quadras de
areia com a instalação de tubos de dreno sobre o
berço de pedras recobertos com manta Bidim;
- colocação de areia especialmente escolhida
pelos praticantes da modalidade;
- instalação de novos equipamentos como postes
e redes personalizadas com o logotipo CMC.
Ainda em fase de execução, em breve estaremos
entregando uma nova e agradável área de
descanso coberta, com churrasqueiras, pias
e banheiros, adequada para realização de
confraternizações.

Convidados: entrada após às 12h

12/10
Sexta

Das 09h às 13h, no Ginásio
de Esportes
Camas Elásticas, Piscina de Bolinha, Balão
Pula-Pula, Tobogã Gigante, Tombo Legal, Chute
a Gol, Pinturas Artísticas e Esculturas de Balões
(com a presença de monitores).

Campo de Futebol
Montanha de Alpinismo, Aero Jump, Boliche
Humano e Futebol de Sabão (com monitores).
Carrinhos de Pipoca, Algodão Doce,
Personagens da Liga da Justiça, Patrulha Canina,
Peppa e George, Lol Surprise e Transformers.

Às 09h30 - Apresentação de
Dança de Rua
Com as alunas do Prof Rafael Cardozo.

11h30 às 12h30, no Centro Cultural

Show: “De onde Vem o Som?” Com a Bandinha
de Recife
Mais informações no Depto. Cultural
(19) 3743.4814
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Mérito Esportivo
Em sessão solene realizada em 04 de setembro no
Golden Room, a Câmara Municipal de Campinas
concedeu, por proposição do Vereador Paulo
Haddad, ao Prof Ivaldo Luis Campos Mariano (Ivo)
e por proposição do Vereador Marcos Bernardelli,
ao Prof Edvaldo Cavalcante de Arruda, o Diploma
de Mérito Esportivo “Sérgio José Salvucci”.
Também por proposição do Vereador Marcos
Bernardelli foi concedido ao associado Cel Eliz
Luiz Tavone Serafim, o Diploma de Mérito Cultural
“Guilherme de Almeida”.
Além dos homenageados, Cel Serafim, Prof Ivo e
Prof Edvaldo, a mesa de autoridades foi composta
pelo Presidente do Círculo Militar de Campinas,
Cel Cabral; pelo Presidente do Conselho Fiscal,
Cel Pires; pelos Ex-Presidentes e Conselheiros de
Honra do CMC, Cel Villaça, Cel Paula Freitas, Cel
Pimenta, Cel Fábio e Gen Serra; Gen Seixas, Gen
Nialdo, Paulo Haddad e Marcos Bernardelli que
presidiu a sessão solene.
Após a execução dos Hinos Nacional e do
Município, os Vereadores Marcos Bernardelli e Paulo
Haddad fizeram o uso da palavra e entregaram as
honrarias concedidas pela Câmara Municipal a
pessoas que tenham se destacado por relevantes
serviços prestados ao município.
A solenidade, abrilhantada com a participação
do Coral CMC, sob regência da maestrina Fátima
Viegas, terminou com palavras dos homenageados
que foram calorosamente cumprimentados pelos
familiares e amigos que prestigiaram o evento.
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Mérito Esportivo
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NOSSO CLUBE Espaço do Associado

A IDEOLOGIA DAS PALAVRAS
por Samuel Roberto de Almeida Pacheco

Karl Marx foi o primeiro a empregar o termo
ideologia como instrumento político para camuflar
a realidade e alienar as pessoas. A ideologia se
expressa por palavras ou expressões que possuem
elevado grau de abstração e generalidade como
por exemplo, liberdade e liberalismo, alvos de
duras críticas de Karl Marx que, segundo ele, foram
usadas para esconder os verdadeiros interesses
da burguesia e dos políticos que era o domínio da
sociedade. A ideia do liberalismo era que o Estado
deveria intervir o mínimo possível na sociedade
e na vida das pessoas e que este seria o melhor
caminho para o bem comum. Na prática, o que
houve foi liberdade apenas para os detentores do
capital. Os trabalhadores não tinham liberdade de
escolher o emprego, de negociar as condições de
trabalho como salário, férias, previdência social,
horas de trabalho, etc. Segundo Marx, a ideologia
contida nas palavras liberdade e liberalismo visava
impedir que as massas alienadas se organizassem
em alguma ação revolucionária, fazendo com
que aquilo que foi legalizado e estabelecido
aparecesse para os homens como legítimo e
incontestável.
Assim, Marx entendia que a solução para as crises
sociais de sua época estariam na mudança total
da sociedade, elegendo a palavra igualdade
como o objetivo a ser atingido.
De fato, há certas palavras que de tanto serem
exaltadas, repetidas como verdades absolutas,
acabam sendo colocadas em um pedestal
criando a ilusão de que se trata de um fundamento
irresistível, ao qual ninguém pode recusar adesão.
Tornam-se o fundamento absoluto no mundo das
nossas ideias. Diante de um fundamento irresistível, a
mente deve se dobrar, necessariamente, tal como
o faz a vontade diante do poder irresistível. Essas
palavras são colocadas acima da possibilidade de
qualquer refutação.
O século XVIII, iluminismo, século das luzes,
Revolução Francesa teve como lema as palavras
Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
Embora os revolucionários franceses afirmassem
que liberdade e igualdade estavam em um
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mesmo plano, a liberdade foi colocada em
primeiro lugar. A liberdade passou a ser a
ideologia da burguesia. Com ela todos os
outros objetivos seriam atingidos, no entanto,
o liberalismo econômico sem freios produziu
um enorme abismo
entre ricos e pobres e
fez nascer aquela corrente de pensamento,
iniciada por Marx, que pregou a ideologia da
igualdade. Assim é que no século XIX, a teoria
marxista colocou-se em plano oposto, dando à
palavra igualdade o maior destaque. Igualdade
essa que, de início, seria feita pelo Estado e,
posteriormente, surgiria de forma espontânea,
considerando, segundo seus defensores, a natural
solidariedade latente nos seres humanos.
A história mostrou que a ênfase na liberdade
produziu muita desigualdade social e a ênfase
na igualdade forçada pelo Estado levou ao
sufocamento da iniciativa e da criatividade
inibindo a produção de riquezas. Hoje já se sabe
que liberdade e igualdade são princípios que não
são inteiramente compatíveis, pois o exagero de
um reduz a eficácia do outro.
Nem mesmo os EUA, que possuem a Estátua da
Liberdade como um de seus mais destacados
símbolos, admitem a liberdade sem limites.
Penso que ocorre algo semelhante com as
palavras e expressões: “Democracia”, “Eleito
Democraticamente”,
“Vontade
Popular”
e
“Representantes do Povo”. Estas também tem
sido colocadas no mesmo patamar que aquelas,
ou seja, como algo incontestável, como verdade
absoluta, além de qualquer refutação e que
devem ser colocadas acima de qualquer outra,
até mesmo de Instituições do Estado.
A palavra Democracia tem sua origem na Grécia
antiga e significa Governo do Povo (Demos =
povo, Cracia = governo). É claro que democracia
tem diversos outros significados e, sem discutir a
validade do sistema democrático, mas apenas
a etimologia da palavra, vemos que inúmeros
pensadores definiram Democracia como o
governo do povo. Abraham Lincoln, 16º presidente
dos EUA (1861 a 1865) disse: “Democracia é o
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governo do povo, pelo povo e para o povo”.
A realidade mostra que o povo não governa e
nem deve governar. Entendendo governar como
a atividade destinada a estabelecer objetivos,
reunir os meios necessários, ordená-los e
impulsioná-los de modo a atingir as metas de
uma determinada sociedade que devem estar
voltadas para o bem comum. Em nenhum
momento da história vemos o povo no poder
governando até mesmo porque povo é
entidade abstrata, não existe como unidade
concreta. O que existe são indivíduos isolados
manifestando seus interesses particulares que
muito frequentemente não coincidem com
os interesses da maioria.
Considerar a vontade do povo em pesquisas de
opinião, eleições ou votações em determinados
momentos específicos é, a meu ver, um grande
engano. O grande filósofo Sócrates foi condenado
à morte por uma assembleia popular. Jesus Cristo
foi condenado a ser crucificado por uma suposta
vontade do povo. O povo como aglomerado
de pessoas é massa facilmente manipulável.
Hitler e Mussolini chegaram e se mantiveram no
poder por algum tempo pela vontade popular.
Platão
condenava
veementemente
a
democracia grega que era aberta apenas à
elite econômica da época. Escravos, estrangeiros
e mulheres não podiam participar dos debates
na Ágora. Debates esses que em sua maioria
discutiam futilidades em vez de interesses
da coletividade.
Santo Agostinho, um dos expoentes da filosofia
patrística,
em seu livro A Cidade de Deus,
condena a participação do povo no poder,
dizendo que o povo não tem condições de saber o
que é bom para ele e se comporta como criança
que precisa ser conduzido pelos mais sábios.
A essas críticas, que são bastante conhecidas,
é comum se dizer que o povo governa por
intermédio de seus representantes que são
escolhidos livremente pelo povo em uma
democracia. A realidade, em especial a
brasileira, tem mostrado que isto é uma grande
ilusão. De início, observa-se que o povo
não escolhe os seus representantes, mas sim os
partidos políticos, que definem quem serão os
candidatos. Na democracia vive-se a ditadura
dos partidos políticos. Os políticos raramente

representam o povo, por
essa razão já se
pensou em substituir partidos políticos por
representantes
das
categorias
profissionais;
outro
grande
engano
que
resultou
em ditaduras em todo os locais em que
foi implantado.
A política virou profissão onde se obtém
poder e dinheiro. A preocupação do político
resume-se, na maioria das vezes, em chegar ao
poder e manter-se no poder. Para isso, no Brasil,
funciona uma imensa rede formada por cabos
eleitorais onde são necessários muitos recursos
para ser eleito a qualquer cargo político. Daí a
ligação dos partidos e dos políticos com os
grandes agentes econômicos do país.
Marlon Reis, juiz de direito no Estado do
Maranhão, um dos autores do projeto Ficha
Limpa, fez excelente pesquisa e a publicou em
seu livro O Nobre Deputado. Nessa pesquisa
apresenta relato chocante e verdadeiro de como
nasce, cresce e se perpetua um corrupto na
política brasileira.
Por meio de um personagem fictício, Cândido
Peçanha, que incorpora o pensamento de vários
políticos entrevistados em diversos pontos do
Brasil, afirma nas páginas 13 e 14:
“A vontade do eleitor individual não vale nada
no processo. O que conta é a quantidade
de dinheiro arrecadado para a campanha
vencedora, que usa a verba num infalível
esquema de compra de votos. Arrecadou mais,
pagou mais. Pagou mais, levou. Simples assim”.
“A política é movida a dinheiro e poder. Dinheiro
compra poder e poder é uma ferramenta
poderosa para se obter dinheiro. É disso que
se trata as eleições: o poder arrecada o
dinheiro que vai alçar os candidatos ao poder.
Saiba que você
não faz diferença alguma
quando aperta o botão verde da urna eletrônica
para apoiar aquele candidato oposicionista
que, quem sabe, possa virar o jogo. No Brasil,
não importa o Estado, a única coisa que vira o jogo
é uma avalanche de dinheiro. O jogo é comprado,
vence quem paga mais. Sempre foi assim e
sempre será, pois os novatos que ingressam com
ilusões de mudança são cooptados ou cuspidos
pelo sistema” (pág. 21).
Diversos políticos ouvidos por Marlon Reis definem o
que pensam sobre democracia:
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“Não sou funcionário do povo, não. A visão de
que o deputado representa o povo é uma visão
distorcida da política, disseminada pelos políticos
para bajular a gente que pensa que os elegeu.
Devo obediências às minhas lideranças partidárias,
é a elas que me reporto e cabe a elas definir os
rumos da minha carreira. Os líderes do meu partido
são, portanto, meus chefes, não o povo” (pag.20).
Marlon Reis identificou nos políticos entrevistados
a predominância do interesse dele, interesse
individual antes de tudo, depois o que interessa
à sua família, em seguida o interesse dos amigos,
depois, por último, o interesse do país.
Pode-se argumentar que esta falta de
representatividade não ocorre nas grandes
democracias do mundo e que ocorre aqui porque
não temos tradição democrática. O relato do
psicólogo norte americano Carl Rogers mostra
que também lá a democracia, como governo do
povo, está longe de ser realidade, conforme se
pode verificar em seu livro Sobre o Poder Pessoal
(Capitulo 12 - pág. 241 a 265 – Ed Martins Fontes):
“Há uma crescente descrença por parte do
homem quanto à viabilidade de qualquer tipo de
democracia política...”
“Os direitos à liberdade de pensamento e
expressão, o direito de defender qualquer
ponto de vista no qual se acredita não são hoje
em dia liberdades tão consideradas. Mesmo
nas universidades que, por essência, provém
dessas liberdades, frequentemente negam a
palavra aos oradores cuja opinião se opõe
à algum grupo influente. E não somente os
administradores que limitam essa liberdade,
mas também os membros do corpo docente
e alunos”
“No governo que é, supostamente, a fonte e o
protetor da liberdade individual a erosão dos
valores democráticos ainda é pior. O cidadão
comum não acredita na autoridade eleita”.
“O descaramento da elite federal, a parte do
Presidente, no escândalo Watergate, mostra
um claro desrespeito oficial pela pessoa e seus
direitos. Mentiras, enganos, invasão criminosa
da privacidade, burla da lei, vigilância e
aprisionamento de dissidentes, todos esses
instrumentos tem sido usados para controlar a
população e manter o poder sobre as pessoas”.
“Economicamente, o quadro é bizarro... Grandes
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empresas tem excessiva influência sobre o
governo, sobre a nossa vida e até interferem
presunçosamente nos negócios de nações
estrangeiras. Altos cargos são ocupados agora
preponderantemente por homens de dinheiro,
de modo que, dos nossos 100 senadores, supostos
representantes do povo, 40 são conhecidos
milionários. A pessoa comum não tem qualquer
representação significativa e complacente nem
na firma em que trabalha, nem no governo que
a rege”.
“A nação americana ficou chocada, há pouco
tempo, pelos esforços maciços do presidente
Nixon e seus colaboradores para subverter a
Constituição e assumir o controle. Entretanto, não
podemos declinar nossa responsabilidade evidente
há anos. Além disso, os antecedentes de Nixon
eram claros. Ele acreditava e agia repetidamente
de acordo com esta crença – que quaisquer meios
poderiam e deveriam ser usados para manter o
poder em suas mãos. O uso de mentiras e de outras
formas sutis de enganar, bem como o emprego
de assessores que eram peritos na construção de
uma “imagem” sem qualquer semelhança com
a realidade, tinha sido a base de sua política.
Um grande cartaz nos escritórios do Comitê
para reeleição do Presidente, em 1972, resumia
sua filosofia: “ganhar na política não é tudo. É a
única coisa”. Assim mesmo, nós o elegemos por
esmagadora maioria. Nós o quisemos. É importante
o fato de que, depois, não aguentamos mais digerir
suas mentiras e forçamos sua renúncia, mas não
menos importante é o fato de que o escolhemos
conscientemente não só uma, mas duas vezes.
E não há razão para supor que estamos livres do
desejo de termos um líder forte opressor. É duvidoso
que nosso povo realmente deseja a democracia
de participação que foi idealizada pelos autores
da nossa constituição”.
Prossegue o autor destacando a apatia
dominante
na
sociedade
americana
da
época (1976):
“Em recente pesquisa na Califórnia, 80% dos
eleitores de 18 a 21 anos, os jovens, cujo futuro está
em jogo não compareceram à votação. A atitude
dos jovens não deixa dúvida. Para que serve?
Eles não creem poder participar de forma
significativa no governo”
Estes relatos, verdadeiros, mostram que o povo

não governa e que os políticos não representam
o povo, embora eles passem a ideia de que são
os representantes do povo e que são eleitos
democraticamente. De fato, o povo não governa,
a eleição não é democrática e os políticos, em
regra, não representam a vontade do povo.
Deixo claro que não é minha intenção discutir a
validade da democracia como sistema político,
apenas chamar a atenção para palavras e
expressões que são utilizadas como verdades
indiscutíveis, mas que na realidade representam
ideologias que servem de instrumentos da política
para manter alienado grande parcela do povo.
No Brasil, hoje, essas expressões tem sido
utilizadas para afrontar instituições públicas.
Alguns discursos chegam a deixar transparecer
que o fato de determinados políticos terem
sido “eleitos democraticamente” os impedem
de ser alvo de investigação, não podendo
ser presos ou condenados. Eles devem ser
“julgados” pela vontade do povo que os
elegeu “democraticamente”.
Se Karl Marx tinha razão quando afirmou que
os políticos do século XVIII e XIX pretendiam
controlar o povo utilizando os termos “liberdade”
e “liberalismo”, penso que nos dias de hoje,
em especial no Brasil, as palavras “eleitos
democraticamente”, “representantes do povo”,
“vontade do povo” têm sido também utilizadas
como projeto político para chegar ao poder e
manter-se no poder.
Reafirmo minha fé na democracia, mas acho
imprescindível que ela seja aperfeiçoada e, para
isso, a meu ver, o povo deve ser esclarecido
conhecendo o verdadeiro significado das palavras
que têm sido usadas por alguns políticos para
atender seus interesses e interesses de grupos que
estão no poder ou pretendem acessá-lo, para isso,
as apresentam como dogmas, verdades absolutas
e
indiscutíveis. Ousar discutir essas questões
tão enraizadas na consciência popular não é
tarefa fácil, soa como heresia, mas me parece
necessário, especialmente no Brasil de hoje.

Circulistas que
deixam saudades
TC Saulo Monte Serrat
20/05/1925
04/05/2018

Kleber Tezin
02/09/1936
31/05/2018

Bjarne Norking
15/02/1939
23/06/2018

Izabel de C. Gonçalves Dias
19/01/1949
17/07/2018

Aurora Regina dos Santos
Margosian Leite
09/03/1963
20/07/2018

Alberto Castanheira
15/11/1937
03/09/2018

Waldir Gregolin
13/10/1935

SAMUEL R.A. PACHECO
Diretor Jurídico do CMC, Tenente Cel
de Infantaria QEMA, advogado e
professor Universitário de Filosofia Geral
e Filosofia do Direito na Faculdade
UNISAL de Campinas.

04/09/2018

Manifestamos nossas sinceras
condolências às famílias enlutadas.
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NOSSO CLUBE Circulistas que deixam saudades
pelo melhor critério. Sua habilidade em ensinar o

Elio Caldas

colocou na rota das Escolas Militares. Começou na
Escola de Instrução Especializada, onde realizou os
Cursos de Guerra Química e Observação Aérea,

10/11/1931

seguindo-se sua caminhada pela AMAN (berço do
oficialato e do bacharelato em Ciências Militares), a

07/05/2018

EsAO(Centro do Mestrado em Operações Militares)
e a ECEME (destinada ao Doutorado em diferentes
áreas), escolas que frequentara e posteriormente
veio a se destacar como instrutor.
No Exterior, foi selecionado para integrar a Missão

16

Nenhum

momento

despedidas.

Os

bom

para

Militar Brasileira de Instrução no Paraguai (MMBIP),

entes

queridos,

sendo dali convidado a ser Subcomandante da

em verdade, costumam não estar preparados para as

EsPCEx, em 1975, ano de sua chegada em Campinas.

perdas, prevalecendo, via de regra, a fé numa possível

Ali, de imediato, identificou no Círculo Militar de

recuperação. Em 07 de maio passado, dia consagrado

Campinas (CMC) um lugar aprazível para a família e,

ao Silêncio, deixou nosso convívio um ilustre Circulista,

sobretudo, propício à socialização e estabelecimento

que elegera Campinas como sua melhor e última

de fortes vínculos de amizade. Ademais, como

morada. Talvez essa data já fosse um sinal do céu, onde

desportista nato, que colecionara medalhas e troféus

os anjos silentes tentassem nos avisar que ele cumprira

no atletismo, no vôlei, no basquete, no tiro de armas

com louvor sua missão junto a nós e deveria passar à

curtas e no hipismo, no qual conquistara na AMAN

eternidade. Apenas, não compreendemos.

o título de “Melhor Cavaleiro”, à época de sua

Praticamente impossível sintetizar uma existência

chegada ao Círculo descobriu no tênis a sua paixão

em algumas poucas linhas. Filho de imigrantes

maior, o seu hobby, que praticou até o oitavo decênio

portugueses, nascido em Pitangueiras-SP em 10 de

de vida. Agora, saliente-se que o ato de se associar

novembro de 1931, portanto há quase 87 anos, foi

ao CMC foi uma de suas primeiras providências para

de Bauru-SP que partiu para conquistar o mundo.

acolhimento de seus entes queridos.

Teve uma vida plena, onde pode se realizar

Da Escola de Cadetes foi para o Comando da,

integralmente, tanto no campo pessoal, como no

então, 11ª Brigada de Infantaria Blindada, ocasião

profissional. Acompanhou de perto a vida de seus

na qual foi alçado para contribuir com o CMC

filhos, vibrando com cada uma de suas conquistas,

no ajuste de sua administração que passava por

e ainda conseguiu fazer o mesmo com quase todos

sérias dificuldades. Exerceu os cargos de Diretor

os netos, chegando a desfrutar de convívio feliz com

Administrativo, de Vice-Presidente, e, posteriormente,

bisnetos, uma dádiva rara.

também o de Conselheiro Fiscal entre outros apoios

Talvez um dos fatos pitorescos de sua vida que

que fez voluntariamente. Isso serviu para vinculá-

mereça menção, diga respeito à insatisfação de

lo definitiva e afetivamente ao Clube. E justamente

sua mãe ao constatar ausência de seu sobrenome

fruto dessa rica experiência colhida no Círculo

no registro de nascimento. Ocorreu que, tomado

Militar foi convidado e exerceu com êxito o Cargo

pela imensa alegria, seu pai, conhecido capataz na

de Presidente do Clube Vale Verde, em Valinhos-SP,

região, sequer apeou de seu cavalo para registrá-lo.

logrando sanear também sua administração.

Amigo do tabelião, montado, apenas declarou que

A seguir, da Brigada de Campinas, saiu nomeado

seu filho se chamaria Elio. E ao ser questionado sobre

para o Comando de sua Unidade de coração,

o restante, limitou-se a dizer Caldas, “Elio Caldas”,

o tradicional 20° GAC L – Grupo Bandeirante, em

daí a razão de seu nome diminuto, que, aliás, viria a

Barueri-SP, OM na qual já servira como Capitão, que,

premiar um grande homem, sob todos os aspectos.

na prática, veio a coroar a sua brilhante trajetória

Nas fileiras do Exército Brasileiro teve uma carreira

profissional, uma vez que passou a se constituir em

brilhante e destacada, plena de sucesso. Com justiça

referência a muitos que com

sempre mereceu ser promovido a todos os postos

lembrado pelos mais antigos até os dias atuais.

amigos

é
e

os

ele serviram, sendo

Circulistas que deixam saudades NOSSO CLUBE
Contudo, ressalte-se que, a partir dessa época, sua

soube deixar a sua marca indelével por onde

família permaneceu radicada definitivamente em

passou e mais, repito, fazer amigos, notadamente

Campinas sempre vinculada ao nosso querido CMC.

nas fileiras do Exército, nas quais militou por quase

Ao término do Comando de OM, acompanhou seu

quatro décadas, bem como no nosso querido

Chefe, como Assistente em Brasília (DGS) e Porto

Círculo Militar de Campinas. Privilegiados os que

Alegre (III Ex), encerrando sua profícua carreira militar

tiveram

no Estado-Maior do Exército, como destacado e

Já deixa saudades!

respeitado Coronel de Artilharia de sua geração. Sua

A Diretoria Executiva do CMC, na pessoa de seu

sede de saber fez com que pautasse sua história na

Presidente, Cel Cabral parodiando parte da Carta de

busca do autoaperfeiçoamento. Assim, cursou direito

Pêsames de Abraham Lincoln à Sra. Lydia Bixby (1864),

e foi advogado (OAB-RJ), além de, também, ser

diz aos familiares e amigos Circulistas, o seguinte:

piloto privado, conquistas essas que bem atestam e

“Sinto-me como deve ser fraca e infrutífera qualquer

valorizam sua inteligência e seu espírito de aventura.

palavra minha na tentativa de reduzir a dor de uma

Saliente-se, também, que como representante do

perda tão grande. Mas, não posso evitar a tentativa

Comando do Exército no Conselho Nacional do

de que o consolo possa ser encontrado nos ideais

Petróleo, o que poucos sabem é que foi ele um dos

que ele sempre buscou.

artífices da confortável reabertura dos postos de

Oro para que o Pai Celestial possa amainar a angústia

combustível diariamente, sustando o desagradável

desse luto e deixar-lhes apenas a memória do ente

fechamento imposto nos finais de semana. Um alívio

querido que sempre esteve ao lado do bem.”

para todos.

Ele deixou a todos a maior das heranças, construída a

Sereno e bem humorado, soube ser e fazer amigos.

partir dos exemplos de honestidade, honradez, senso

Apreciava uma boa conversa, de ouvir e contar

de justiça e de intenso e verdadeiro amor. Foi um

piadas, enfim, de frequentar ambientes descontraídos.

paizão e um vozão! Seus filhos e netos podem bem

Responsável e possuidor de um caráter irrepreensível

atestar e se orgulhar do caráter bem formado, da

sabia agir com simplicidade e conseguir arrancar

dignidade e do exemplo legado como ser humano.

sorrisos dos semblantes mais entristecidos, seus amigos

Assim, estamos certos de que o orgulho de com ele

e familiares bem o sabem. E mais, tinha sempre a mão

conviver já sobrepujou a dor do luto. As lágrimas já se

estendida, boas palavras de estímulo e até conselhos

perderam, permanecendo, sim, a eterna saudade,

aos que solicitassem. Suas decisões, mormente

que só será saciada no futuro, na oportunidade do

as mais difíceis, careciam de acurados estudos e

reencontro, no desfrutar daquele abraço acolhedor,

reflexões, o que denotava respeito. Costumava se

que hoje tanta falta faz. Afinal, com fé, sabemos que

usar da expressão “vamos amadurecer essa ideia”.

permanece vivo quem fica nos corações! E o amigo

Justo, valia-se de atitudes enérgicas apenas quando

Elio Caldas permanecerá eterno para todos os que o

absolutamente necessárias, sabendo corrigir e orientar

admiraram! Por esta razão, aqui estamos celebrando

sem desestimular. Durante toda vida castrense soube

a sua vida!

conferir tratamento digno e respeitoso aos chefes,

Há que se registrar que, não por acaso, esse grande

pares e subordinados.

Soldado, que ora descansa na eternidade o sono

Presente

e

participativo,

constituía-se

em

oportunidade

de

com

ele

conviver!

elo

dos justos, teve uma acolhida de gala no céu, sob

aglutinador de familiares e amigos, fomentando

escolta de uma legião de anjos, exatamente na data

reuniões para celebrar apenas o encontro. Seus

consagrada ao término da 2ª GM, o Dia da Vitória (08

netos o definiam como fantástico, pelas palavras

de maio). Corneteiro, toque Silêncio!

apropriadas nas demandas difíceis. E, ainda no

Desse modo, fica o registro da gratidão e de

seio familiar, se comentava sobre sua memória

homenagem do Círculo Militar de Campinas, por

privilegiada e sabedoria própria dos que souberam

intermédio de seu Presidente e de toda sua Diretoria

conviver e superar diferentes momentos da História

Executiva, com o sentimento expresso na sintonia de

do País com elegância e sobriedade.

palavras equilibradas associadas às emotivas, que bem

O Cel Caldas, afetuoso, espirituoso, elegante,

traduziam o estilo próprio de nosso amigo que partiu.

companhia agradável de todos os momentos,

Júlio César S. Caldas - Cel
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Teatro Infantil

Teatro Infantil CULTURAL

Ô Magicô

Cumprindo a promessa de promover peças
infantis a cada dois ou três meses, o Departamento
Cultural realizou no dia 5 de abril mais um belíssimo
espetáculo. Desta vez, a peça “O Magicô”
encenada pela Companhia dos Arlequins, trouxe
ao palco o palhaço Le Petit Tatit e seu ajudante
Vareta com um maravilhoso Show de Mágicas
que se transformou numa grande brincadeira
recheada de imaginação infantil!

19

CULTURAL

Teatro Infantil

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Projeto “Vamos Conhecer o Brasil”
Região Norte
Em 19 maio foi concluído o Projeto: “Vamos
Conhecer o Brasil”, onde pudemos mostrar um
pouco da dança, da música, da culinária e do
folclore das diferentes Regiões do Brasil.
A homenageada da noite foi a Região Norte.
Abrindo o evento tivemos a participação dos
alunos da Escola Preparatória de Cadetes do
Exército (EsPCEx), com as tradicionais danças da
região, carimbó e boi. Na segunda parte tivemos
uma degustação gourmet das iguarias do Norte,
entre elas, tacacá, maniçoba, pirarucú no tucupi
e assaí, sorvetes e sucos de cupuaçú e taperebá

preparados pelo restaurante Raiz Tapiocaria
Gourmet, além do show musical “No Norte é
assim” com o cantor e músico João Ormond
desfilando músicas dos compositores e sucessos
musicais dos cantores daquela região.
Nossos especiais agradecimentos ao Cel Marcus
Alexandre F. de Araújo, Comandante da EsPCEx,
ao Ten Menegon, Coordenador do Centro de
Tradições, à Tia Cristina, Profª e Coordenadora
Artística pela brilhante apresentação dos Alunos
do Grupo de Dança da EsPCEx existente há mais
de 50 anos.

21
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Projeto Vamos Conhecer o Brasil

Projeto Vamos Conhecer o Brasil

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Os Grandes
Clássicos
do U2

24

Respeitando a sonoridade do grupo irlandês,
a Banda U2 Limeira desenvolveu um show
onde, desde a primeira música, a participação
da plateia se tornou um fator decisivo para
o sucesso da apresentação que reviveu os
maiores sucessos do U2 e fez com que muitos
espectadores adultos, adolescentes e crianças
acompanhassem as músicas cantando e
dançando numa contagiante alegria que invadiu
todo o salão!
A apoteose ficou por conta da presença das
crianças no palco quando do encerramento do
evento com a linda mensagem do vocalista:
“Vamos cuidar das nossas crianças, sejam elas,
de onde for!”

25

CULTURAL Os grandes clássicos do U2
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Os grandes clássicos do U2 CULTURAL

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Nossos Talentos Circulistas
Realizou-se no dia 21 de julho o tradicional evento
“Nossos Talentos Circulistas”.
Já em sua 5ª edição na gestão 2014-2020,
participaram deste espetáculo os circulistas
cantores Antonio Carlos da Silva, José Ovídio de
Andrade, Bento Francisco Silva, Leila Josefa de
Campos Silva, Aurora Rodriguez Alabi, Adriano
C. F. de Marcondes, Lilian de Camargo Cunha,
Ana Cristina Stradiotti, Marcos Flávio Honorati,
Ernesto Fabiano, Felipe Porto Aranha e seus alunos
Nathália Gomes e João Victor Pereira, Bárbara
Effori (mãe) e Enzo Effori (filho).

28

A apresentação e o acompanhamento dos
artistas ficou por conta da Maestrina do Coral
CMC, Fátima Viegas (teclado) e dos músicos Erick
de Paiva Silva (baixo) e Natã Avelino (bateria).
Na ocasião, foi prestada uma singela e merecida
homenagem a dois saudosos ex-talentos circulistas,
Germano Denisale Ferreira e Wander Lousada
(Vandinho), que durante muitos anos alegraram
as boêmias noites do nosso CMC.
Agradecemos a presença da Srª Marlene
Denisale, Srª Vera Lousada e demais familiares que
prestigiaram o evento.

V Nossos Talentos Circulistas

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

A IV edição do nosso Encontro de Corais,
realizada em 04 de agosto no Centro Cultural
do Clube, contou com a participação dos
corais: Círculo Militar de Campinas, Parque
Prado, Chariz, Avis Rara e Uniodonto.
As belíssimas interpretações de clássicos
nacionais, internacionais e religiosos,
garantiram mais uma vez a alegria, a união
e o encanto das apresentações!
Agradecemos ao público que vem
aumentando a cada edição, prestigiando e
valorizando os nossos dedicados Coralistas.
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IV Encontro de Corais CULTURAL

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Teatro infantil
A Pequena Sereia

“Era uma vez... uma arriscada aventura que teve
início quando uma pequena sereia, descontente
com a vida no fundo do mar, se apaixonou por um
príncipe humano.”
Encenada pela Companhia Teatral Arte &
Manhas, “A Pequena Sereia”, emocionante peça
infantil promovida pelo nosso Departamento
Cultural em 05 de agosto, além da família circulista
contou também com a presença de 22 crianças e
Educadores do “Lar da Criança Feliz”, que vieram
abrilhantar ainda mais aquela manhã de domingo.
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Teatro Infantil

CULTURAL
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Teatro Infantil

Viagem Musical pelo Mundo
Itália

Após o bem-sucedido Projeto “Vamos Conhecer
o Brasil”, onde pudemos apreciar um pouco
da cultura de cada região brasileira, em 18 de
agosto teve início o segundo Projeto: “Viagem
Musical pelo Mundo” cuja estreia contou com
a apresentação daquele que é considerado
o maior intérprete da música italiana no Brasil
– Tony Angeli & Banda.
O belíssimo evento organizado pelo nosso
Departamento Cultural proporcionou à família
circulista e seus convidados uma verdadeira
viagem musical à querida Itália.
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CULTURAL Viagem musical pelo mundo
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Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

Vernissage

Vivenciando 20 anos de arte
Escolhido pela Profª Vera Pinke, o tema
“Vivenciando 20 anos de Arte” é uma homenagem
aos 20 anos de vivências, apoio e incentivo às
artes prestado pelo Departamento Cultural do
CMC, sempre semeando um caminho prazeroso
e criativo, expressando emoções, criando e
fortalecendo laços através da arte.
A Exposição, aberta em 27 de agosto, reúne obras

produzidas por 21 alunos e participação especial
do Grupo Phoenix com a obra “Entrelaçados” principal quadro da Exposição e que permanecerá
exposto na Secretaria Cultural.
A vernissage realizada em 25 de agosto contou com
apresentação do Grupo de Dança Lamat da aluna
Val Morelli, apresentação de piano com a musicista
Fátima Viegas e violino com Marcos Schafel.
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Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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AGENDA CULTURAL
OUTUBRO
12/10

NOVEMBRO
10/11

Dia das

CRIANÇAS
COMEMORAÇÃO AO DIA DAS
CRIANÇAS NO CMC
Das 9h às 13h - Brinquedos

III The Beatles Night - Cover
com a Banda The Gently Weepers

no Campo de Futebol e Ginásio de Esportes.

Sábado - 21h - no Centro Cultural

Das 11h30 às 12h30 - Show: De onde vem
o Som? com a Bandinha de Recife
no Centro Cultural

Associado R$15,00 / Não Associado R$30,00
Venda de Convites a partir do dia 24 de
outubro, no Caixa do Clube.

EVENTO GRATUITO - APENAS PARA ASSOCIADOS
ENTRADA DE CONVIDADOS APÓS ÀS 12H

27/10

40

24/11

17º FESTIVAL DE VIOLÃO:
“VEM PRA MÚSICA!”

FESTIVAL DE BALLET “O MÁGICO DE OZ”,

com alunos do curso de Violão, sob a
Coordenação Artística do Prof. Felipe Aranha

com as alunas da Profª Gisele Thibes
Participação especial das Alunas de Ballet e
Flamenco da Profª Tatiana Hass

Sábado - 17h e 20h - no Centro Cultural

Sábado - 19h30 - no Centro Cultural

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

Associado R$10,00 / Não Associado R$20,00
Venda de Convites a partir do dia 16/11, no
Caixa do Clube.

CULTURAL

DEZEMBRO
7 e 8/12

FESTIVAL DE DANÇA “JOÃO E MARIA”
Com os alunos da Profª Tatiana Carvalho,
Rafael Cardoso e Participação especial das
alunas de Ballet e Flamenco da
Profª Tatiana Hass

Sexta- feira e sábado - 20h
no Centro Cultural

16/12

CHEGADA DO PAPAI NOEL, MAMÃE
NOEL E OS DUENDES NO CÍRCULO
MILITAR DE CAMPINAS
Domingo - das 10h às 13h - no Centro Cultural
EVENTO GRATUITO
ENTRADA DE CONVIDADOS APÓS ÀS 12H

Associado R$10,00 / Não Associado R$20,00
Venda de Convites a partir do dia 21/11, no
Caixa do Clube.

14/12

AULAS OFERECIDAS NO
CENTRO CULTURAL
- Dança Livre, Sapateado Irlandês, Jazz
com a Profª Tatiana Carvalho;
- Ballet Infantil com a Profª Gisele Thibes;
- Ballet Adulto e Flamenco com a Profª
Tatiana Hass;
- Dança de Rua com o Prof. Rafael Cardoso
- Aulas de
Felipe Aranha;

Violão

Prof.

- Coral CMC
Fátima Viegas;

Sexta- feira - 20h - no Centro Cultural

- Artes Plásticas com a Profª Vera Pinke.

Associados e convidados: retirar convite gratuito
no Depto. Cultural, a partir do dia 27/11.
(convites limitados para convidados)

a

o

CANTATA DE NATAL
com o Coral CMC

com

com

Maestrina

PARTICIPE!!!
Para mais informações entre em contato
pelo telefone 3743.4814 ou pelo e-mail
cultural@cmcamp.com.br
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NEON PARTY
05 de maio no Golden Room
Super iluminação neon, estilos musicais diversificados,
muita animação e gente bonita! Sucesso total!
Assim foi mais uma festa temática organizada pelo
Departamento Social do CMC para o público jovem
de 12 a 17 anos. Confira todas as fotos no nosso site:
www.cmcamp.com.br

Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação e pista: CSL
- Dj: Marco Borges
- Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano
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Neon Party

Jantar em homenagem às Mães
12 de maio no Golden Room
Noite dedicada às Mães circulistas e convidadas
trouxe show com inesquecíveis sucessos de
Elvis Presley.
Interpretadas por Mark Rio, cover do ídolo, belas
canções acompanhadas pela Sweet Memory
Band, o ambiente aconchegante, sofisticado e
carinhosamente preparado para homenagear
nossas amadas garantiu a alegria dos bons
momentos em família!

Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação: CSL
- Decoração: Carla Magalhães
- Banda: Sweet Memory Band
- Produtor Musical: Geraldo Lamanna
- Apresentação Musical: Mark Rio(Cover Elvis)
- Buffet Simpatia
- Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano
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Jantar em homenagem às Mães

Jantar dos Namorados
09 de junho no Golden Room
Romantismo foi o tom especial da noite preparada
pelo Departamento Social em comemoração
ao Dia dos Namorados.
Envolvidos pelo clima romântico e o requinte
da apresentação musical de Frank Sinatra cover
e Jazz Big Band, os enamorados curtiram a deliciosa
noite e inesquecíveis canções que embalaram
belas histórias de amor.

Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação: CSL
- Decoração: Carla Magalhães
- Banda: Jazz Big Band
- Produtor Musical: Geraldo Lamanna
- Apresentação Musical: Frank Sinatra cover
- Buffet Simpatia
- Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano
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Jantar dos Namorados

Arraiá Copa na Roça
22 e 23 de junho
Não ganhamos a Copa, mas o Arraiá do CMC foi
mais uma vez... Campeão!!!
Festa Junina caprichada, decoração e comidas
típicas, boa música, parque de diversões, ambiente
seguro e gente bonita! Assim foi o Arraiá “Copa na
Roça” do Círculo Militar de Campinas.
Em clima de Copa do Mundo a tradicional Festa
Junina do Clube, realizada em 22 e 23 de junho,
proporcionou aos circulistas e seus convidados
muita diversão e bons momentos de descontração

animados pelas atrações musicais e a divertida
Dança da Quadrilha que levou o público para a
pista.
Uma praça de alimentação com cardápios
diversificados, Parque de Diversões montado
especialmente para as duas noites da Festa e que
esteve em funcionamento também no domingo
(24), contribuíram para o sucesso do tradicional
Arraiá do Círculo Militar de Campinas!
Ano que vem tem mais!

Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação: CSL
- Decoração: RM decorações
- Bandas (sexta-feira): Lu & Luan / Banda Clip
- Bandas (sábado): Pâmela Paz e Denilson/
Fábio Henrique e Gabriel
- Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano
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Arraiá Copa na Roça

Arraiá Copa na Roça
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Studio 54
28 de julho no Golden Room
Uma verdadeira balada disco dos anos 70 reuniu
circulistas e convidados que lotaram o Golden
Room do CMC para curtir e relembrar os bons
tempos da dance music.
A decoração temática, o super sistema de som
e iluminação e os DJ’s Deko Lopes e Adilson
Mantovani no comando das pick up’s garantiram
a descontraída viagem pelo túnel do tempo
ao encontro do glamour do lendário nightclub
Studio 54.

52

Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação: CSL
- Decoração: RM Decorações
- DJ: Deko Lopes e Adilson Mantovani
- Buffet Simpatia
- Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano

Studio 54
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Jantar em homenagem aos Pais
11 de agosto no Golden Room
Pais circulistas e convidados foram homenageados
com um sensacional jantar e show com o grupo
Bee Gees Alive & Banda Oviedo. Os inesquecíveis
sucessos do saudoso grupo embalaram a noite e
lotaram a pista de dança num clima de alegria e
descontração em mais um evento cuidadosamente
organizado pelo Departamento Social do Clube.
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Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação: CSL
- Decoração: Carla Magalhães
- Bee Gees Alive & Banda Oviedo
- Produtor Musical: Geraldo Lamanna
- Buffet Simpatia
- Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano

Jantar em homenagem aos Pais
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Baile da Pátria
1º de setembro no Golden Room
O tradicional Baile da Pátria do CMC, além do
congraçamento entre civis e militares, associados
e convidados, alcançou mais uma vez seu objetivo
maior que é homenagear e reverenciar a Nação
Brasileira na passagem de sua Data Magna – 07
de setembro – e celebrar mais um ano de sua
Independência.
Incluído no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Campinas (Lei n° 15.442 de 21 de
junho de 2017), o evento circulista promove não só
o sentimento de civismo, mas de pertença à nossa
Pátria amada, Brasil!
Ao som da Orquestra Sul América de Jaboticabal,
o concorrido evento esteve mais uma vez revestido
do merecido brilhantismo e encantou todos os
presentes!
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Agradecimentos especiais à 11ª Brigada de
Infantaria Leve e à Escola Preparatória de
Cadetes do Exército (EsPCEx), pelo apoio
prestado à Cerimônia de Entrada das Bandeiras
Históricas e do Pavilhão Nacional.

Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação: CSL
- Decoração: Carla Magalhães
- Bee Gees Alive & Banda Oviedo
- Produtor Musical: Geraldo Lamanna
- Buffet Simpatia
- Fotógrafo: Vinícius D’Ottaviano

Baile da Pátria
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Esportes
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VI Olimpíada Interna CMC 2018
Realizada no período de 05 de maio a 16 de junho, a VI Olimpíada Interna do CMC contou
com a participação de 1.153 associados que, em suas faixas etárias, puderam escolher até
três modalidades para participar e defender sua delegação.
Além do congraçamento entre civis e militares e do incentivo à prática de esportes, a
competição teve também caráter beneficente. Aos domingos pela manhã, foram promovidas
atividades de Zumba, Ginástica para Terceira Idade, Ginástica Funcional e Caminhada com
arrecadação de alimentos não perecíveis, somando aproximadamente 600 itens que foram
doados ao Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, entidade que atende 150 famílias.

Realizado em 16 de junho, o encerramento da VI Olimpíada do CMC contou com especial
apresentação de futebol Free Style e do saxofonista, também associado, Ernesto Fabiano
e numa alegria contagiante a animada torcida circulista conheceu a classificação e a
pontuação final de cada Delegação:

1º Lugar

Vermelha

272 pontos

2º Lugar

Azul

240 pontos

3º Lugar

Amarela

234 pontos

4º Lugar

Verde

231pontos

O Departamento de Esportes, por intermédio do seu Diretor Dr Gilberto Falco Jr agradece aos
Chefes de Delegação por aceitarem o convite e pelo empenho dedicado durante os 40 dias
de intensas competições, à Diretoria Executiva pelo apoio dispensado, aos nossos Instrutores
de Educação Física - profissionais que contribuíram sobremaneira para o sucesso deste
grande evento esportivo e a todos os Circulistas que embarcaram nessa jornada esportiva
participando ativamente “vestindo a camisa” de sua Delegação Amarela, Azul, Verde e
Vermelha, colorindo e alegrando nosso Clube!
Agradecimento especial pelo apoio recebido da New Signs Comunicação Visual.
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Basquete Menor

Basquete Maior

60

Beach Tennis

61

Ginástica da 3ª Idade

Caminhada

Taekwondo

Sinuca

Corrida Adulto
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Futebol Menor

63

Futebol Maior

64

Futsal Menor

65

Futsal Maior

66

Corrida Infantil

Bocha

Ginástica Artística

67

Tiro com Arco

Natação Infantil

68

Natação Adulto

69

69

Tamboréu

Tênis de Campo Infantil

70
70

Tênis de Campo Adulto

71
71

Tênis de Mesa

72

Truco

73

Zumba

Vôlei Menor

74

Vôlei de Areia

75

Vôlei Adaptado

Karatê

76

Vôlei Adulto Feminino

77

Funcional

Xadrez

78

Futevôlei

Encerramento

VI Olimpíada Interna CMC 2018

CURIOSIDADE
A primeira Olimpíada Interna do CMC foi realizada no
ano de 2.000 por iniciativa do Sr Reinaldo Morelli, então
Diretor de Esportes, que contou com especial apoio dos
associados Marcos Nery e Antonio Fernandes, além dos
chefes de delegação e diretores auxiliares da época.
Naquele ano, o evento esportivo reuniu 1.656 associados
inscritos em 26 modalidades e além do incentivo à
prática esportiva e o saudável convívio entre associados,
o evento teve também caráter beneficente com
arrecadação de fraldas descartáveis, material escolar e
de higiene, brinquedos e alimentos não perecíveis que
foram doados para instituições de nossa cidade.
A iniciativa deu tão certo que em 2002, a II Olimpíada
Interna do CMC registrou considerável aumento no
número de participantes somando 2.058 inscritos em 27
modalidades.
A atual Diretoria Executiva, considerando a excelente
iniciativa de outrora, vem apoiando e incentivando
sempre mais o esporte circulista!
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Vôlei circulista lidera 1º turno
Nossas equipes de voleibol feminino terminaram
o turno de suas respectivas competições no alto
da tabela!
Pela Liga de Sorocaba e Região, a categoria Pré-Mirim
liderou a competição com cinco vitórias em cinco
jogos com apenas um set perdido. Partindo para o
returno, buscou repetir os bons resultados, recebendo
em nosso Ginásio de Esportes as equipes das cidades
de Pilar do Sul, Salto e Boituva.
Na categoria Infantil ocupa a terceira posição, com
quatro vitórias e duas derrotas e o returno em busca
de uma melhor posição na tabela aconteceu em 25
de agosto na cidade de Botucatu-SP.
A categoria Master, atual tricampeã do tradicional

Torneio Cultura de Voleibol Master, se mantém invicta
com vitórias significativas contra as Equipes dos
Clubes Cultura, Regatas, Hípica, Katadinho / Taquaral,
Vergara / Jundiaí e AABB / Campinas.
Por fim, nosso Vôlei Adaptado 60+, segue na disputa
da Liga Sanjoanense de Voleibol, onde é a atual
campeã da competição. Invicta a equipe circulista
venceu ainda 3 (três) Festivais realizados nas cidades
de Valinhos, Mogi Guaçú e também no Círculo Militar.
Desejamos que o voleibol circulista mantenha os bons
resultados obtidos no primeiro semestre de 2018 e siga
representando nosso Clube com raça e determinação
para chegar sempre aos melhores resultados possíveis!
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Natação Master
Nossos atletas da Natação participaram de mais uma importante
etapa do Circuito da União da Natação Master do Interior (UNAMI),
realizada em 19 de maio, em Botucatu/SP.
Parabenizamos os participantes e o técnico Joelson de Lima e Silva
pela dedicação e comprometimento com a natação circulista!

Maio

Agosto

Todos os anos, de março a dezembro, a Equipe Circulista participa das
etapas da UNAMI Master de Natação, realizadas em várias cidades
da Região.
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CMC Runners

Equipe CMC Runners, com apoio da RX
Assessoria Esportiva, marcou importante
presença na 4ª Maratona de Campinas,
realizada em 22 de julho.
Você já é corredor ou pretende iniciar
na
modalidade?
Venha
fazer
uma
aula
experimental!
Esperamos
você!!!

Segundas e quartas, às 7h ou 18h30
Sábados, às 8h
No Campo Oficial
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Turismo

A IMPORTÂNCIA DE CONTRATAR
UM SEGURO VIAGEM
Quando planejamos uma viagem não devemos
deixar a segurança de lado. Da mesma maneira
como escolhemos cuidadosamente nosso destino,
a programação e companhia aérea, também
precisamos nos atentar aos imprevistos que podem
acontecer.
Em maio de 2013 um acidente envolvendo
dois balões na Capadócia, na Turquia, deixou
23 pessoas feridas e 3 vítimas fatais. No caso, a
companhia responsável pelos balões assumiu a
responsabilidade e arcou com os custos médicos
para a recuperação dos feridos. No entanto, os
acidentes podem não envolver uma empresa, e
o próprio turista deverá arcar com as contas de
hospitais e medicamentos. Uma simples queda
que deixe algum ferimento um pouco mais grave
já pode dar muito mais dor de cabeça.
O Seguro Viagem Internacional é obrigatório?
Alguns países já exigem um Seguro Viagem
Internacional, como os países da Comunidade
Europeia após a assinatura do Tratado de
Schengen, que cubra assistência médica e
hospitalar no valor mínimo de 30 mil euros.

É exigido, durante o desembarque, que o
passageiro apresente o comprovante do seguro
com o valor mínimo estipulado pelo país.
Cobertura
O Seguro Viagem oferece assistência para os
viajantes durante sua permanência e retorno.
Existem diversos Seguros, cada um visando um
perfil de viajante e se adequando também aos
destinos. O seguro poderá, além de arcar com
despesas médicas, oferecer assistência quanto
a diárias por atraso de voos, perda, roubo ou
danificação de bagagens, entre outros. Os
planos também são diversificados, podendo ser
escolhidos em diversas categorias, como viagens
a lazer, negócios ou ainda viagens em família.
O Seguro Viagem proporciona um melhor
aproveitamento de suas viagens, evitando que um
sonho possa virar um pesadelo. Quando contratar
este serviço, leia atentamente o contrato e saiba
dos seus direitos.
FONTE:http://www.aeroportoguarulhos.net/dicas-deviagem/a-importancia-de-se-contratar-um-seguro-viagem

Você sabia...
que os associados do CMC têm desconto,
o ano todo, no Hotel Bourbon Atibaia?
Informe-se no Turismo: (19) 3743.4805
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Aconteceu
Rota das Emoções
20 a 29 de junho/2018

Canoa Quebrada - Fortaleza

São Luís - Maranhão

Petrópolis - RJ
De 12 a 21 de julho/18

Mangue Seco - Parnaíba

Pedra Furada - Jericoacoara

Cunha - SP

25 e 26 de agosto/2018

Lençóis Maranhenses - Maranhão

86

Próximos destinos
Consulte com antecedência
(vagas limitadas)

Punta Cana

Inglaterra, Escócia e Irlanda
09 a 22 de agosto/2018

Costão do Santinho - Resort
25 e 26 de agosto/2018

25 e 26 de agosto/2018

Natal Luz, Gramado-RS

Informe-se no Turismo CMC:

(19) 3743.4805
(19) 98852.2421
25 e 26 de agosto/18

turismo@cmcamp.com.br
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MATRÍCULAS ABERTAS !

CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA ASSOCIADOS DO
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS.

Em um mundo onde a busca por
atenção cresce sem parar, é bom poder
contar com uma escola onde seu ﬁlho
não é considerado apenas “mais um”.
Aqui na 14 Bis, cada aluno é cuidado
individualmente, de acordo com suas
necessidades, para que cada pai ou
mãe tenha a certeza de que seu ﬁlho
recebe o mesmo carinho, valores e
atenção que ele tem em casa.

Seu filho é único.

Bretas

Sua educação também tem que ser.
Venha conhecer!

• Turmas do Berçário ao Fundamental 2
• Programa bilíngue opcional
• Flexibilidade de horários

• Período Integral com aulas de
Robótica LEGO, atividades extracurriculares,
culturais e esportivas.

LOCALIZADA A APENAS 4 MINUTOS DO CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS
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Rua Francisco Otaviano, 329
Jd. Chapadão | Campinas
19-3243-4525
www.escola14bis.com.br

