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Cordiais Saudações!

Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente

Prezados Circulistas!!!

Como a rapidez do lampejo de uma estrela 
cadente, passou-se o primeiro semestre do ano da 
graça de 2019.

O Círculo Militar de Campinas (CMC), por 
intermédio dos Diretores Executivos, tentando 
ludibriar a inexorabilidade do tempo e torná-lo 
aliado, arregaçaram as mangas e debruçaram-
se nas Pranchetas – a exemplo dos Verdadeiros 
Mestres – para consumirem cada segundo 
disponível na busca incessante das melhorias do 
nosso Espaço e Patrimônio.

Durante o período, foram adquiridas três viaturas: 
um caminhão (Volkswagen) para o recolhimento 
diário de detritos; uma Spin para transporte de 
pessoal; e, uma Strada visando o traslado de 
materiais e bens adquiridos. Todas zero quilômetro!!!

Os cento e cinquenta Funcionários foram 
brindados com um Plano de Carreira, Cargos 
e Salários - privilegiando o tempo de serviço e a 
meritocracia - moderno, consistente e competitivo, 
proporcionando-lhes segurança, visão de futuro 
e identificação com o Clube. Agora, eles com 
orgulho, vestem a nossa “camisa”!!!

O tripé de sustentação (Social, Esportes, Cultural) e 
razão de ser de um Clube de Lazer e Entretenimento 
levou ao Associado eventos significativos: 
aquisição de Equipamentos de última geração 
para Academia; a memorável comemoração do 
quinquagésimo nono aniversário de fundação do 
CMC com a apresentação de Rodrigo Teaser – O 
Maior Tributo ao Rei do POP – Michael Jackson; 
a tradicional Festa Junina com o show do Grupo 
Falamansa e presença maciça dos Circulistas, 
culminando com a Missa em homenagem a São 
Pedro – o Pescador de Homens – que este ano 
atingiu com pleno sucesso a vigésima edição.

Na esteira de aniversários de década fechada, 

ressaltam-se também o Jubileu de Ouro dos 
Escoteiros Craós (Observadores dos Pássaros) com 
um trabalho inestimável em prol da juventude 
Circulista e o Cinquentenário da Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra.

Em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 04 Abr 
19, aprovou-se a atualização do Estatuto Social 
e, em sequência a 2ª Região Militar a homologou 
na íntegra, possibilitando aos Gestores, dentre 
outras iniciativas, negociar Títulos Sociais que se 
encontram em situação de desuso há mais de 
vinte anos.

Administrativamente, em breve, serão entregues 
aos Associados o moderno conjunto de Banheiros 
das piscinas aquecidas, o Deck da Cabana 
e o Estacionamento contíguo ao Espaço 
Multidesportivo.

Em caráter de teste, entrará em funcionamento 
o experimento da “mobilidade interna”, que 
contempla o ir e vir no interior do Clube, 
harmonicamente, de pessoas, automóveis, 
motocicletas e bicicletas, em atendimento a 
diversificação do deslocamento nos atuais dias.

Para finalizar, desde 2017, quando foi criado o 
Troféu “Clube TOP 100 do Brasil” pela FENACLUBES 
– entidade nacional que congrega mais de dez 
mil Associações no País – o nosso querido CMC foi 
distinguido neste ano, pela quarta vez consecutiva, 
recebendo a honrosa menção PRATA.

Quando a “vontade de fazer” torna-se uma 
Bandeira, o tempo poderá passar com a 
velocidade do raio, porque dele seremos aliados 
como se fôssemos cúmplices de mútua abrasadora 
paixão!!!

Por isso: “Deixe o seu melhor por onde passar… 
Porque talvez um dia tenhas que voltar!!!!
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Circulação de 
motos e bicicletas

Encerrou-se no dia 03 de maio de 2019 a pesquisa 
de opinião sobre o assunto de circulação de 
MOTOS e BIKES no interior do CMC.

Houve na pesquisa 1.012 participações de 
associados, tendo-se chegado ao seguinte 
resultado:

1) Bikes: 
Favoráveis - 82% / Desfavoráveis - 18%

2) Motocicletas: 
Favoráveis - 52% / Desfavoráveis - 48%

Considerando-se o desejo da maioria dos 
associados, a partir de 1º de agosto, motos e 
bicicletas poderão circular no interior do Clube, 
por um período experimental, seguindo as 
seguntes regras básicas:

Lugar de bicicleta é na rua, no sentido 
dos carros e no lado direito da via

Deve-se seguir, rigorosamente, as 
mesmas regras dos carros. 

6

Velocidade máxima de 20 Km/h



NOSSO CLUBE

Proibido estacionar 
fora desses locais.

Caro associado: cumpra, coopere e colabore na 
fiscalização dessas regras . 
A implementação do projeto dependerá 
do êxito do período de experimentação.

Obs: a modalidade de ciclismo só é permitida ao 
redor do lago.

Locais de estacionamento 
das motos e Bikes:

Saída pela Portaria 4, apenas para as 
motos e bicicletas estacionadas no 
“Estacionamento Nº 1”.

O pedestre tem sempre a prioridade.

Passagem de pedestres: redobre a 
atenção. 

Circulação de bicicletas: somente para 
deslocamento dentro do Clube.
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Portaria 4 - Motos e Bicicletas

Beach Tennis - Motos e Bicicletas

Rancho do Pescador - Motos e Bicicletas

Pavilhão Multidesportivo - Motos e Bicicletas

Estacionamento Portaria 1 - Motos

Portaria 1 - Bicicletas
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Cargos e salários

Novo Estatuto

Está em vigor, desde o dia 1º de julho de 
2019, o Plano de Cargos e Salários (PCS) do 
Círculo Militar de Campinas, o qual estimulará, 
incentivará e beneficiará os colaboradores 
do Clube, permitindo a todos que visualizem a 
sua trajetória profissional no decorrer de suas 
carreiras.
Esse Plano, o qual foi ponderado, aperfeiçoado 
e desenvolvido por mais de 2 anos pela direção 
do Clube atende aos anseios do CMC e às 
demandas norteadas pela Lei 13.467/2017 - 
Reforma Trabalhista, sobretudo no que tange 
aos seguintes aspectos estruturantes:
a. Observar os aspectos concernentes à 
equiparação salarial;
b. Possuir um sistema de avaliação de 
desempenho objetivo;
c. Considerar a meritocracia e o nível de 
escolaridade dos seus quadros; 

d. Observar o tempo considerado adequado para 
as promoções horizontais; e
e. Ser baseado em competências bem definidas 
para os seus colaboradores.

Após quase 4 anos de intensos trabalhos 
dos Órgãos Estatutários do Círculo Militar de 
Campinas, envolvendo o Conselho Fiscal, o 
Conselho Consultivo e a Diretoria Executiva e 
com a cooperação de significativa parcela 
do Quadro Social, o Estatuto Social do CMC foi 
atualizado, sendo aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) realizada no Salão Golden 
Room, no dia 04 de abril de 2019.
O novo Estatuto Social foi homologado 
recentemente pelo Comando da 2ª Região 
Militar - São Paulo, por intermédio do Boletim Nº 
119 do dia 27 de junho de 2019, daquele Grande 
Comando.
Como consequência, diversos processos, 
rotinas, demandas, diligências e pleitos da 
atualidade foram modernizados, normatizados e 
regulamentados, trazendo inúmeros benefícios, 
prerrogativas e conveniências para os associados 
e para a direção do CMC, posicionando nosso 
Clube em vantajosas e extraordinárias condições 
de prosperar, cada vez mais, na vanguarda e no 
cenário clubístico do País.
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Bromélias x Dengue
Em um período onde a dengue voltou a ter 
forças e a se proliferar, uma questão que tem 
preocupado parte dos associados do Clube são 
as bromélias. Isso se deve ao armazenamento 
de água que a planta possui em meio às suas 
folhas, que poderia ser um foco do mosquito 
da dengue. Porém, um estudo realizado pelo 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC) aponta que os 
mosquitos Aedes Aegypt, transmissores da 
doença, não gostam tanto assim da água da 
planta. Em análises feitas durante o período de 
1 ano dos líquidos no interior de 156 bromélias, 
foram encontradas 2.816 formas imaturas de 
mosquitos (larvas e pupas), onde apenas 
0,07% correspondiam ao Aedes Aegypt. Os 
pesquisadores também apontam que o maior 
número de espécies encontradas na água da 
planta, que são do gênero Cullex, não oferecem 
risco à saúde humana, além de que sua alta 
presença pode indicar dificuldades para o 
gênero Aedes de se proliferar, pois teria de 
competir com insetos mais adaptados àquele 
ambiente. Além disso, a água acumulada pela 
planta se torna um suco biológico, o que não é 
favorável ao mosquito da dengue.
A paisagista de nosso Clube, Aldamara de 
Souza Mangia, também traz uma mensagem 
tranquilizadora aos nossos frequentadores: 
“jardins externos possuem predadores para 

diversas espécies de insetos. A lagartixa, a libélula 
e aranhas são predadores naturais do Aedes 
Aegypt. Por isso, as bromélias, nessas condições, 
não oferecem risco. Além disso, para que a planta 
sobreviva é necessário manter água no miolo dela; 
aqui no Clube, a rega é diária e a água presente na 
planta é sempre renovada.
Um procedimento importante é atrair predadores 
para o mosquito, protegendo lagartixas, aranhas 
e libélulas. Hoje quase não vemos libélulas e uma 
forma de atraí-las é através do cultivo da Crotolaria 
Juncea, planta de crescimento rápido e que protege 
o solo contra efeitos da erosão e muito utilizada na 
adubação verde.”
Então podemos ficar tranquilos! As bromélias não são 
nem um pouco amigas do transmissor da dengue, e 
têm passagem liberada para continuarem presentes 
em nossos jardins.

Rua Sybele de Camargo Andrade, 335
Jd. Garcia - Campinas/SP

www. in s tagram.com/applem i xdocer ia

www. facebook.com/applem i xdocer ia

(19) 9 8124.0834

Peça o Cardápio Completo
Entregamos a domicílio

Peça o Cardápio Completo
Entregamos a domicílio

Apresente sua 
carteir inha do CMC 

e ganhe 2 maçãs
recheadas na 

compra de 1 bolo

Apresente sua 
carteir inha do CMC 

e ganhe 2 maçãs
recheadas na 

compra de 1 bolo

Promoção para associadosPromoção para associados

Dressed
Cake

Drip
CakeNaked

Cake

Espatulado
ou

aveludado

Chantininho

Integral
de

maçã

Infantil
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Escoteiros Craós
O Grupo Escoteiro Craós realizou no sábado, 
dia 09 de junho, atividades relacionadas ao 28º 
Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica - 
MUTECO. 
Esse evento tem abrangência nacional e 
é promovido, anualmente, pela União dos 
Escoteiros do Brasil onde todos os Grupos 
participantes devem realizar uma das atividades 
propostas, tendo como objetivo oferecer ao 
jovem a oportunidade de participar de uma ação 
ecológica, gerando aprendizado e respeito pelo 
meio ambiente. Dentre as atividades que foram 
realizadas também tivemos o plantio de árvores 

no entorno de nossa sede.
Durante esta atividade, os membros da Diretoria 
Executiva do CMC, Cel Cabral, Cel Carlos 
Henrique e  Cel Dutra, visitaram a sede do Grupo e 
conheceram a nova Diretoria Executiva do Craós.
Nos dias 14 e 15/06, nossos jovens participaram 
ativamente da festa junina do Clube com a 
barraca da Pipoca e outros quitutes a qual, por 
iniciativa dos próprios escoteiros, teve 10%  da 
arrecadação revertida em fraldas geriátricas e 
produtos de higiene que foram destinados ao Lar 
São Vicente de Paulo.

Fundado em 25 de agosto de 1969, o  Grupo 
Escoteiro Craós está comemorando neste ano seu 
Jubileu de Ouro.
Dando início às comemorações, no dia 05 de 
julho, foi realizado um jantar no Golden Room, 
abrilhantado pela dupla Caíque & Kauê. Além 
de associados do Clube e integrantes do Craós, 
o evento contou com a presença de membros da 
Diretoria Executiva, Ex-Presidentes deste Círculo 

Militar, autoridades militares, representantes de 
Grupos Escoteiros do Distrito de Campinas e o 
Diretor Presidente da União dos Escoteiros do Brasil 
– Região São Paulo.
Na ocasião, o Grupo foi agraciado pela União dos 
Escoteiros do Brasil com o Troféu Jequitibá, pelos 
50 anos de atividades. Por sua vez, representantes 
do  Craós entregaram ao Presidente do CMC, Cel 
Cabral, uma placa de agradecimento ao Círculo 

Craós - 50 anos!
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NOSSO CLUBE

Novas aquisições

Visando a Modernização e a Renovação da Frota 
de Veículos do Clube, a Diretoria Executiva do 
Círculo Militar de Campinas, Gestão 2017/2020, 
adquiriu em junho/2019, mais dois novos veículos 
que se juntarão ao novo caminhão adquirido em 
outubro /2018. São eles:

Automóvel marca 
Chevrolet Spin, 1.8 L, 
modelo Premier, Flex, 
2019/2020, capacidade 
07 passageiros: para a 
utilização da Diretoria 
Executiva;

A relevância dos investimentos acima 
apresentados evidencia a Excelência 
Administrativa desta atual Diretoria Executiva.

Caminhonete Fiat/
Strada, 1.4 L,  modelo 
Hard Working, Flex, 
2019/2020: para 
utilização da Diretoria 
Administrativa e do Setor 
de Manutenção.

Militar de Campinas pelo apoio que tem dado ao 
Grupo durante todos estes anos de atividade.
As comemorações do Jubileu de Ouro continuarão 
com uma Missa de Ação de Graças na Capela 
São Tomás de Aquino, em 22/08/2019.
Encerrando as comemorações, no dia 24/08/2019 
teremos a Olimpíada Escoteira, nas dependências 

do Clube, com a participação de diversos 
membros dos vários Grupos Escoteiros do Distrito.
Nossas atividades são aos sábados, das 09h às 
12h, sendo que a idade para início do movimento 
escoteiro é 6 anos e meio. Convidamos todos a 
conhecerem um pouquinho mais desse espaço 
dentro do Círculo Militar de Campinas. 
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Circulistas que deixam saudades
NOSSO CLUBE

Bem em frente à entrada das instalações da 
musculação há uma enorme árvore que domina 
aquele espaço conhecida como farinheira, ela era 
a preferida de Dona Edite, como era conhecida 
nossa associada, que acompanhou com ansiedade 
a reformulação visual do entorno da musculação, 
esperando que aquela árvore fosse preservada. 
“Eu não vou deixar que mexam na minha árvore” 
costumava dizer, porque, como diretora auxiliar da 
musculação durante muitos anos, teve um carinho 
muito especial para com ela.
Assim era Dona Edite, que infelizmente nos deixou 
recentemente. Apegada a valores, e defensora 
ferrenha de suas idéias. 
Associada desde 1978, Dona Edite foi uma grande 
colaborada do Círculo Militar em várias áreas. 
Além de sua longa participação na Diretoria de 
Esportes, atuava como Diretora de Dia, quando 
a responsabilidade pela condução do Clube, 
nos finais de semana, era delegada a Diretores 
Auxiliares. Na área social, até recentemente, foi 
ativa participante das rodadas de bingo das festas 
juninas, auxiliando na distribuição das cartelas. 

Crooner de algumas bandas em sua juventude, 
Edite sempre teve a música como uma de suas 
paixões. Nos eventos musicais promovidos pelo 
Cultural, meia hora antes do espetáculo iniciar, lá 
estava ela esperando a abertura das portas para 
poder ocupar um lugar na primeira fila. “É de onde 
gosto de apreciar o show”, dizia.
Não perdia oportunidade de mostrar que ainda 
tinha uma voz bonita e marcante. Todos os 
eventos “Talentos Circulistas” contaram com a sua 
participação. Samba-canção e boleros eram seus 
ritmos preferidos. E só quando subia ao palco para 
cantar que Edite não estava acompanhada de 
seu companheiro Nelson Pimenta de Oliveira.
Aquela árvore em frente ao prédio da musculação 
ainda vai nos fazer lembrar de Dona Edite durante 
muitos anos. E “aquela mesa”, a música de Sérgio 
Bittencourt em homenagem ao seu pai e Jacó do 
Bandolim, será a nossa lembrança de sua voz e do 
seu talento.
Deixa saudades.

(Texto por José Ovídio de Andrade)

Edite Damário de Oliveira

27/10/1931
13/05/2019
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09/01/1947
03/02/2019

Ligia Maria 
Gerin de Souza

Luiz Carlos 
Pinheiro

16/02/1969
13/03/2019

11/12/1931
26/03/2019

29/12/1946
22/06/2019

17/06/1940
01/07/2019

15/08/1949
01/05/2019

Marco Antonio 
Campos Martins

Noel Youssef
Rached

Donato Fernandes
Nicoliello

Thereza Maria
Sivaldo Paes

Manifestamos nossas sinceras condolências às famílias enlutadas.

NOSSO CLUBE
João Valdir Junquer

E agora, João?!

Naquele primeiro de maio, João Junker, você jogou 
seu tênis com seus amigos do Círculo Militar de 
Campinas – um ritual de longos anos; assentou-se 
com eles na “Quadra Zero” e pediu uma cerveja; 
como sempre, uma só; não havia “saideira”. 
Sempre saía mais cedo, dizendo que era sua 
obrigação preparar uma jarra de caipirinha para 
o almoço; uma desculpa para se juntar à família: 
Ângela, Lívia, Fabiano e Alice. Família perfeita, feliz! 
Levantou-se e despediu, gentilmente, de todos: 
“Boa semana! Melhor, bom fim de semana! Até!”
Não sabíamos, João “Trinta e Oito”, que era um 
adeus! Se soubéssemos, teríamos nos levantado 
para lhe dar um grande abraço; teríamos insistido 
para ficar um pouco mais; teríamos pedido para 
contar de novo a história de como, “naqueles 
tempos”, dirigia seu opala amarelo a 120 por hora, 
tendo a pequena Lívia a brincar no banco de trás 
e sem cinto de segurança; teríamos pedido para 
repetir a história de como deixou sua netinha, 
Alice, cair do seu colo no tapete da sala. Qualquer 
coisa, João, que o retivesse por alguns minutos 
mais, só para desfrutarmos da sua companhia. 
Mas, não sabíamos que aquele “Até!” fosse um 
“Adeus!” Seus últimos momentos com seus amigos.
E agora, João?! Ficou um vazio, uma cadeira vaga 
na “Quadra Zero”, uma saudade. 
Alguns aqui acreditam no céu; talvez é lá que 
esteja, vislumbrando uma paisagem indescritível 
com seus profundos olhos azuis... e um balde 
daquela caipirinha que só você tem a receita.

Alguns aqui acreditam em reencarnação. Nesse 
caso você está por aí, revestido com seu perispírito, 
aguardando uma chance de retornar. Se for assim, 
apareça de vez em quando; verás que contamos 
as mesmas lorotas e que sempre falaremos de 
você; como se ainda estivesse por aqui.
Alguns aqui não acreditam em vida depois da 
morte, acham que morreu acabou, que somos pó 
e ao pó voltaremos. Mas, ainda assim, esses incréus 
manterão você vivo em suas mentes e corações.
O que sabemos, João, é que somos seres finitos e 
que a vida é breve e que os poucos momentos 
juntos devem ser vividos com intensidade, pois não 
sabemos qual será o próximo que dirá “até mais!” 
e na verdade estará dizendo “adeus!”
“É o destino”, João – como disse Oliver Sacs, “o 
destino genético e neural – de cada ser humano 
ser um indivíduo único, achar seu próprio caminho, 
viver sua própria vida, morrer sua própria morte.”

“Quadra Zero” (Gama), 25 de maio de 2019.

12/03/1954
22/05/2019
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CULTURAL  

Teatro Adulto 
Casa! Depois me conta!

Casa! Depois me conta! - uma divertidíssima 
comédia estrelada por Roberto Bento e Gil 
Vilela, interpretando seis personagens, abriu 
com chave de ouro a temporada anual de 
eventos culturais do CMC.
Na noite de 16 de fevereiro, subiu ao palco 
do Centro Cultural uma divertida e sonhadora 
empregada que acredita no casamento; 
uma assistente de palco bem perua; um 

apresentador de talk show de quinta 
categoria; um taxista endinheirado, ignorante, 
apaixonado e desconfiado de sua mulher; uma 
esposa dedicada e um advogado machão 
abandonado pela mulher e traumatizado 
pelo casamento. 
O espetáculo tratou de forma muito divertida 
os sentimentos e comportamentos da 
sociedade atual.
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Teatro Infantil 
Boa sorte, Cinderela!

A encantadora peça Boa sorte, Cinderela!, 
encenada pela Loki Produções Artísticas, 
trouxe ao palco do Centro Cultural do Círculo 
Militar de Campinas uma história cheia de 
magia, humor e muita música! 
O espetáculo garantiu a alegria da gurizada 

circulista e, a exemplo de outros eventos 
infantis promovidos pelo nosso Departamento 
Cultural, foi convidado para este evento, um 
grupo de assistidos pela Casa de Maria de 
Nazaré, entidade que atende crianças que se 
encontram em situação de vulnerabilidade.

CULTURAL  
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CULTURAL  
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Dia Internacional da Mulher
Como não poderia deixar de ser, o 
Departamento Cultural do Círculo Militar 
de Campinas preparou um evento muito  
especial em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. Agradáveis 
surpresas, entre elas, fotografias instantâneas 
com adereços divertidos, sorteio de brindes, 
coquetel e apresentação musical do 

quarteto composto somente por mulheres 
e voz da cantora e compositora Martina 
Marana, encantaram o público que 
prestigiou a merecida homenagem, não 
só às marcantes personalidades femininas  
do Brasil e do mundo, mas de modo especial, 
às nossas queridas circulistas!

CULTURAL  
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Lançamento do livro 
“Um olhar furta-cor”

Nem mesmo a chuva que caía no final da 
tarde de 16 de março ofuscou o sucesso da 
Noite de Autógrafos e lançamento do livro “Um 
olhar furta-cor, realizada no Centro Cultural 
do Círculo Militar de Campinas. A autora e 
associada Thaís Rebello foi também uma  

das premiadas no Concurso de Literatura  
2018 promovido pelo SindiClube, APL e 
FenaClubes com a crônica Consolação.
Durante o evento, o público adquiriu a 
obra que permanecerá à venda pelo site  
da Amazon.        

CULTURAL  
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CULTURAL

LANÇAMENTO DO CD
CANTANDO MINHAS HISTÓRIAS

1º LUGAR NO CONCURSO 
DE DANÇA

Em 24 de maio, o associado Élcio José Benetti 
recebeu familiares, amigos e convidados para o 
lançamento do seu primeiro CD solo “Cantando 
Minhas Histórias”. 
Realizado no Centro Cultural do Círculo Militar de 
Campinas, o evento contou com participação 
especial do Coral CMC e encantou o público 
que veio prestigiar não só as belíssimas canções 
interpretadas pelo artista, mas o resultado de 
um trabalho que reúne composições que fazem 
parte de sua história. 

A  equipe de Sapateado Irlandês do Círculo 
Militar de Campinas sagrou-se campeã 
do “Valinhos em Dança 2019 - Festival 
Internacional de Dança e Circo”, que 
aconteceu de 5 a 14 de julho, no Ginásio 
Municipal de Esportes de Valinhos/SP. Com 
apresentações diversas, o evento é o terceiro 
maior festival de dança do Brasil, contando 
com a participação de aproximadamente 
2,5 mil pessoas, entre artistas e dançarinos.
Sob a Coordenação Artística da Professora 
Tatiana Carvalho, as dançarinas do CMC 
deram um verdadeiro show, superando 
grandes equipes provenientes de vários 
estados do Brasil.
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Tributo Andrea Bocelli Duo 
Seguindo a programação de tributos, 
homenagens e covers de artistas consagrados, 
o Departamento Cultural promoveu em 30 de 
março, uma belíssima homenagem ao tenor 
italiano Andrea Bocelli.
Internacionalmente reconhecido, inclusive 
pela própria equipe do brilhante tenor, o 
Tributo Andrea Bocelli Duo protagonizado 
por Germano Brissac (tenor) e Fabíola Cariatti 
(soprano), trouxe ao palco do Centro Cultural 
do Círculo Militar de Campinas os maiores 
sucessos do artista.

Sob a regência do maestro José Consani, a 
virtuosidade musical e vocal dos cantores, 
acompanhados por sua camerata fiel 
aos detalhes, proporcionou um concerto 
encantador que rendeu enorme satisfação 
e elogios dos associados e convidados que 
prestigiaram o evento.     
Con Te Partirò, O Sole Mio, Vivo Per Lei, The 
Prayer, Core’ngrato, Romanza, Canto Della 
Terra, Por Una Cabeza e Brindisi (la Traviata), 
foram algumas das inesquecíveis canções que 
fizeram parte do belíssimo tributo.
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Projeto: Noite do Chorinho e Samba  
com o Grupo “Chorando na Sombra”

Para celebrar o Dia Nacional do Choro, 
comemorado no dia 23 de abril em 
homenagem a Pixinguinha e o Dia Nacional do 
Samba, comemorado em 02 de dezembro em 
homenagem a Ari Barroso, o Departamento 
Cultural do Círculo Militar de Campinas reuniu 
os dois gêneros musicais em uma única 
apresentação realizada na noite de 4 de maio.

O evento, embalado ao som do Grupo 
“Chorando na Sombra”, composto por Márcio 
Modesto (flauta), Maik Oliveira (cavaquinho), 
Rafael Ceará (pandeiro), Gláucio Santana 
(trombone), Jorge Cirilo (saxofone) e Edinho 
Silva (vocal), agradou em cheio o animado 
público que cantou, dançou e se emocionou 
com aquela memorável noite! 
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Organizado pelo Departamento Cultural do 
Clube, o evento realizado em 20 de abril e que 
reuniu mais de 800 associados e seus convidados 
contou com três partes, apresentação do Coral 
CMC sob a regência da maestrina Fátima Viegas 
e acompanhamento do pianista Tiago Pereira; 
apresentação das alunas dos cursos de sapateado 
irlandês e jazz sob coordenação artística da Profª 
Tatiana de Carvalho; e, para fechar a noite com 
chave de ouro, o espetacular Tributo ao Rei do Pop, 
Michael Jackson, com a impecável apresentação 

de Rodrigo Teaser – cover oficial do astro na 
América Latina.  
Um show perfeito e que a todos encantou com 
performances, coreografias e cenários idênticos 
aos shows do saudoso Rei do Pop. 
Ao final, além da super selfie com a plateia, o 
simpático Rodrigo Teaser, gentilmente fotografou 
com todos os que prestigiaram o elogiado evento 
que, quem sabe, virá a repetir a dose de alegria e 
satisfação em 2020, no 60° aniversário do Clube.

Comemoração do 59° Aniversário CMC 
Tributo ao Rei do Pop – Michael Jackson 



27

CULTURAL  



28

CULTURAL  CULTURAL  - Comemoração 59º Aniversário CMC
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TEATRO INFANTIL 
MOANA

“Moana, um Mar de Aventuras” conta a história de 
uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo 
na Oceania, que para ajudar seu povo, resolve 
partir em busca de seus ancestrais iniciando sua 
jornada em mar aberto, enfrentando terríveis 
criaturas marinhas. Descobrindo muitas histórias 
desse submundo, a jovem segue em busca de 
Mauí, semideus lendário, cuja ajuda, acredita ser 
capaz de salvar seu povo. 
Além de prestigiar o evento, o público que lotou 
o Centro Cultural do Clube em 05 de maio, 

contribuiu com a doação de 120kg de alimentos 
não perecíveis que foram encaminhados para o 
Convívio Aparecida - Unidade II, um dos projetos 
de acolhimento desenvolvidos pela Associação de 
Educação do Homem de Amanhã (Guardinha), 
que a convite da Diretoria do Clube trouxe 15 
crianças para assistir ao espetáculo infantil. A 
iniciativa, muito bem aceita pelos circulistas, 
deverá continuar nos próximos teatros infantis, 
portanto, desde já, o Departamento Cultural 
agradece a colaboração de todos os associados.

CULTURAL  
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CULTURAL  Teatro Infantil - Moana
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VIAGEM MUSICAL PELO MUNDO 
ORIENTE MÉDIO

Em continuidade ao Projeto “Viagem Musical pelo 
Mundo”, o Departamento Cultural realizou em 
18 de maio uma adorável mostra da cultura do 
Oriente Médio que reuniu a magia da dança do 
ventre e da música de diversos países, entre eles 
Egito, Líbano, Síria e Marrocos.
Sob a coordenação artística de Cathía Cantusio, 
professora e produtora do Espaço Lince Negro 

Oriente Dance de Campinas, o público vivenciou 
uma encantadora viagem musical inspirada 
nas mil e uma noites de aventura da princesa 
Sherazade e pela brilhante apresentação de Amyr 
Cantusio (pianista e músico), Fady Sharief (cantor 
sírio), Abdallah Zawit (cantor árabe e tecladista) e 
Hamada Nayel (dançarino e percussionista).  
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V ENCONTRO DE CORAIS

Quem teve a oportunidade de prestigiar o  
V Encontro de Corais promovido pelo Círculo 
Militar de Campinas em 22 de junho, além de 
assistir uma belíssima demonstração dos variados 
estilos musicais que os coros proporcionam,  
pôde embarcar numa agradável viagem musical 
que reuniu música clássica, sacra, folclórica, 
barroca, MPB nacional, além de sucessos da música 
internacional, majestosamente interpretados 
pelo anfitrião Coral CMC e os corais convidados 
Tocando em frente, Cantábile e Reluz.
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SETEMBRO

COLDPLAYERS - BRASIL 
Melhor cover da América Latina! 

Sábado - 20h - no Centro Cultural 

Associado R$ 20,00 / Não Associado R$ 40,00 

Venda de Convites a partir do dia 26 de 
agosto, no Caixa do Clube.

14/09

AGOSTO

TEATRO INFANTIL: “AS AVENTURAS DE 
EMÍLIA”, DO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO 
Inspirado na Obra de Monteiro Lobato, com 
a Loki Produções. 

Domingo - 10h - no Centro Cultural

Associado R$15,00 / Não Associado R$30,00 

Venda de Convites a partir do dia 13 de março, 
no Caixa do Clube.

04/08

AGENDA CULTURAL

VIAGEM MUSICAL PELO MUNDO – 
ESPANHA 
Música, Dança Flamenca e Folclórica, 
sob a Coordenação da Profª Tatiana Hass 
Sábado - 20h - no Centro Cultural 

Associado R$15,00 / Não Associado R$30,00 

Venda de Convites a partir do dia 08 de 
agosto, no Caixa do Clube.

24/08

TEATRO ADULTO: “VIDAS SECAS - UMA 
CANTATA NORDESTINA”.
Inspirada na obra de Graciliano Ramos – 
Grupo Artemis de Teatro

Sábado - 20h - no Centro Cultural 

Associado R$15,00 / Não Associado R$30,00 

Venda de Convites a partir do dia 13 de julho, 
no Caixa do Clube.

03/08
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III ENCONTRO EM HOMENAGEM À 
MELHOR IDADE 
Palestra: “Como chegar bem aos 100”, 
com a Professora e Jornalista Andréa 
Dimarzio – Palestrante do Clube Qualiti e 
Banda: Jovem Guarda Sim!  
Com Free Dancers 
Sábado - 19h30 - no Centro Cultural 

Associado R$15,00  
Somente para associados da melhor idade (a 
partir de 60 anos) - Venda de Convites a partir 
do dia 12 de setembro, no Caixa do Clube, 
mediante apresentação do RG.

28/09

ATIVIDADES DO DEPTO. CULTURAL
- Pilates de solo
- Ginástica localizada/ Aeróbica
- Alongamento/ Postura/ Equilíbrio
- Dança de Rua
- Jazz Infantil/ Juvenil/ Adulto 
- Dança Livre
- Sapateado Irlandês- Juvenil/ Avançado
- Ballet Infantil/ Adulto 
- Flamenco iniciante/ intermediário
- Violão
- Coral CMC
- Artes Plásticas

Venha fazer uma aula experimental! 
Informações e inscrições no Depto. Cultural 
(19) 3743.4814

OUTUBRO

18º FESTIVAL DE VIOLÃO: VEM PRA MÚSICA 
com alunos do curso de Violão, sob a 
Coordenação do Prof Felipe Aranha. 
Sábado - às 17h e 20h - no Centro Cultural,  

Associado R$ 15,00 / Não Associado R$ 30,00 

Venda de convites a partir de 08 de outubro, 
no Caixa do Clube.

26/10

Dança do Ventre
SEXTA-FEIRA (EM FORMAÇÃO DE TURMA) 

Infantil (5 a 10 anos): das 16h às 17h  
Adulto: das 17h às 18h30 

SÁBADO 
Adulto: das 14h30 às 16h

PRÓXIMOS EVENTOS

- 09/11: Vernissage: 21ª Mostra de Artes do CMC, 
com os alunos de pintura da Profª Vera Pinke. 

-23/11: Festival de Ballet e Flamenco “Sonetos”, 
com as alunas da Profª Tatiana Hass. 

-30/11: Festival de Ballet: “A Magia do Cinema”, com 
as alunas da Profª Gisele Thibes.

- 6 e 7/11:Festival de Dança: “Matilda”, com os 
alunos dos Professores Tatiana Carvalho e Rafael 
Cardoso.

- 13/12: Apresentação de Natal, com o Coral CMC.

- 15/12: Chegada do Papai Noel no CMC.

CULTURAL  Agenda Cultural
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Ficha Técnica:
- Sonorização e Iluminação e Dj: CSL
- Segurança: Valseg 
- Fotos: Vinícius D’Ottaviano

Balada Teen 
Pré-Carnaval 
Realizada em 09 de fevereiro, a Balada Teen Pré-
Carnaval coloriu o Golden Room do CMC com a 
alegria da juventude circulista e seus convidados. 
Quem veio, viu a fantasia virar festa!!!

SOCIAL
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SOCIAL Balada Teen - Pré Carnaval
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SOCIALCarnaval
O Maravilhoso Mundo das Fantasias!

A Commedia Dell’ arte foi o tema escolhido para 
este tradicional evento circulista. Nos primórdios 
do Carnaval das máscaras e fantasias venezianas 
de onde surgiu Arlecchino, Colombina, Pantalone, 
entre outros, buscamos a inspiração que deu nome 
aos nossos animados camarotes.

Ficha Técnica:
- Banda Ópera Luz com produção de - 
Multishow Produções Artísticas e Eventos
- Buffet Simpatia
- Decoração: Carla Magalhães
- Segurança: Valseg
- Som e Iluminação: CSL
- Fotos: Vinícius D’Ottaviano
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SOCIAL Carnaval -Matinê - 03 de março
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SOCIALCarnaval - Matinê - 05 de março
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SOCIAL Carnaval - Baile Noturno - 02 de março
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SOCIALCarnaval - Baile Noturno - 04 de março
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SOCIAL Carnaval de Rua - 04 de março
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Carnaval de Rua - 04 de março SOCIAL
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SOCIAL

Noite Italiana
A Toscana, inspiração para a decoração da Noite 
Italiana, realizada em 23 de março, no Golden 
Room, garantiu o clima aconchegante, festivo 
e familiar onde, em meio aos tons rústicos e até 
um pequeno vinhedo, todos se divertiram com os 
personagens da Banda Itália Brasil.

Ficha Técnica:
- Banda Italia Brasil com produção de 
Multishow Produções Artísticas e Eventos
- Buffet Simpatia
- Decoração: Carla Magalhães
- Som e Iluminação: CSL
- Fotos: Vinícius D’Ottaviano
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Noite Italiana SOCIAL
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SOCIAL

Balada Teen
Personagem
Em 06 de abril, diversos personagens desfilaram pelo 
Golden Room em mais uma animada balada teen 
que reuniu a juventude circulista e seus convidados.  

Ficha Técnica:
- Som e Iluminação e DJ: CSL
- Segurança: Valseg
- Fotos: Vinícius D’Ottaviano
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59º Aniversário do CMC

Nosso Círculo Militar completou 59 anos em 
pleno Domingo de Páscoa e a comemoração foi, 
simplesmente, sensacional! 
No ensolarado 21 de abril, data oficial de fundação 
do CMC, o tradicional Churrasco nas Quadras teve 
seus ingressos esgotados e, repetindo o sucesso 
dos anos anteriores, reuniu a família circulista, 
seus familiares e convidados numa linda festa 
cuidadosamente organizada pelo Departamento 
Social do Clube. 
Instalações confortáveis, espaço kids, praça 
de alimentação com cardápio farto e variado 
e o chopp gelado garantiram a diversão e o 
harmonioso congraçamento do seleto público que 
veio celebrar o aniversário do Clube e a Páscoa 
em família! 
A animação musical da festa foi conduzida pela 
Banda Sapo Brasilis que fez a abertura do show 

Ficha Técnica:
- Banda Sapo Brasilis e Banda 14 Bis com produção 
   de Multishow Produções Artísticas e Eventos
- Buffet Simpatia
- RM decorações
- Som e Iluminação – CSL
- Segurança: Valseg
- Fotos: Vinícius D’Ottaviano

da atração principal – a Banda 14 Bis que levou 
o público a relembrar e cantar grandes sucessos 
como “Nossa Linda Juventude”, “Planeta Sonho”, 
“Todo Azul do Mar”, dentre outros. 
Parabéns, Círculo Militar de Campinas – um Clube 
“lindo por natureza”, sempre honrando sua nobre 
missão de “Unir Civis e Militares”, proporcionando 
alegrias e vivências inesquecíveis aos seus 
associados! 
Fotos disponíveis em www.cmcamp.com.br 
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Jantar em Homenagem 
ao Dia das Mães
“Mãe, amor sem fim...” 
Não há palavras para expressar o amor de uma Mãe! Por 
isso, com muito carinho e gratidão às nossas Mãezinhas 
preparamos um evento cheio de encantos, assim como 
elas. Tudo pensado nos mínimos detalhes para prestigiar 
e homenagear esse presente que a vida nos deu – nossa 
amorosa Mãe.  

Ficha Técnica:
- Gil Duarte e Banda com a produção de 
   Multishow Produções Artísticas e Eventos
- Buffet Simpatia
- Decoração: Carla Magalhães
- Som e Iluminação: CSL
- Lembranças: Chapeados Porto
- Fotos: Vinícius D’Ottaviano
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Jantar em Homenagem 
aos Namorados
Sucesso de bilheteria e convites esgotados em menos de 
uma semana!
O romantismo do “Amor em Paris” ao som do The Carpenters 
aqueceu o clima no Golden Room que recebeu os casais 
circulistas e seus convidados em grande estilo.
Realizado em 08 de junho, o evento dedicado aos 
apaixonados e aos eternos namorados rendeu suspiros, 
elogios e deixou aquele gostinho de “quero mais!”      

Ficha Técnica:
- Banda Sweet Memory e The Carpenters   
  com a produção de Multishow  
  Produções Artísticas e Eventos
- Buffet Simpatia
- Decoração: Carla Magalhães
- Som e Iluminação: CSL
- Fotos: Vinícius D’Ottaviano
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Balada Teen 
Black & White
Em 25 de maio foi a vez de reunir a juventude circulista 
e seus convidados numa animada festa, que apesar de 
Black & White, coloriu o nosso Golden Room. 

Ficha Técnica:
- Som, Iluminação e DJ: CSL
- Segurança: Valseg
- Fotos: Vinícius D’Ottaviano
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Festa Junina

É São João e o forró tomou conta do Arraiá do 
Círculo Militar!
Nossa tradicional Festa Junina aconteceu nos 
dias 14 e 15 de junho e trouxe um pedacinho 
do nordeste para o CMC, com uma decoração 
colorida e acolhedora, inspirada nos cordéis 
nordestinos, onde os Circulistas e seus convidados 
puderam curtir muitas atrações como parque de 
diversões, shows, sorteios, quadrilha e diversas 
barracas de “comes e bebes” para todos os 
gostos. A festa começou na sexta-feira (14), com 
os shows do cantor João Bellini e da dupla Pâmela 
Paz e Denilson. 
No sábado (15), foi dia de dançar o famoso  
xote dos milagres! O grupo de forró Falamansa 
abrilhantou nosso Arraiá com uma novidade e 
tanto: lançamento do DVD de 20 anos de carreira. 

Ficha Técnica:
- Bandas Pamela Paz e Denilson, 
João Bellini / Fabio Henrique e 
Gabriel, Falamansa com produção 
de Cerimonial Online e Multishow 
Produções artísticas e eventos
- Decoração RM decorações
- Som e iluminação – CSL
- Fotos: Vinícius D’Ottaviano

O CMC recebeu Tato, Valdir Acordeon, Alemão e 
Dezinho com seus grandes sucessos, como “Rindo 
à Toa”, “Deixa Entrar”, “Xote da Alegria”, “Oh 
Chuva” e várias outras canções que marcaram 
uma geração! Para completar, a noite ainda 
contou com a dupla Fabio Henrique e Gabriel que 
contagiou a plateia. 
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SOCIAL Festa Junina
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Festa Junina SOCIAL



SOCIAL Festa Junina

62



63

SOCIAL

Missa de São Pedro
Seguindo a tradição, mais uma vez os pescadores circulistas, 
com o apoio do Departamentos Social do Clube, organizaram, 
com muito capricho e dedicação, a Missa de São Pedro em 
louvor ao santo padroeiro dos Pescadores. O evento, realizado 
em 29 de junho, às margens do Lago do CMC, teve início 
com a concentração em frente ao Centro Cultural onde os 
associados entregaram suas doações de agasalhos em prol 
da Associação Dom Ávila e receberam as velas oferecidas 
para acompanhar a Procissão que seguiu até o Rancho do 
Pescador onde a Missa foi celebrada pelo Padres Valentim 
e Passadore. Uma linda fogueira, comidas e bebidas típicas, 
incluindo o “queridinho da festa”, o peixe frito na hora, foram 
gentilmente servidos ao final da celebração religiosa. O mastro 
de São Pedro foi erguido ao lado do Rancho do Pescador e 
a apresentação musical da dupla Fábio e Luciano fechou a 
noite com chave de ouro!  
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Agita CMC
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ESPORTES

Em 6 de Abril, como parte das comemorações de 
aniversário do Clube, o Departamento de Esportes 
promoveu o III Agita CMC.

Foram 28 modalidades e um total de 720 
participantes numa manhã de sábado repleta de 
energia e muita atividade física.

Bike

Basquete

Xadrez

Zumba

Natação

Tênis de Mesa

Futebol Menor

Funcional



ESPORTES

Futebol Menor

Taekwon do

Tamboréu

Futebol Menor

Tênis de Mesa

Beach Tennis

Karatê

Futebol Menor Sinuca

Tênis de Campo
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ESPORTES

Vôlei Adaptado

Vôlei Maior

Corrida

Vôlei Menor

Bocha

Ginástica ArtísticaFutevôlei

Natação

Derbi SessentõesDerbi Sessentões
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Bocha

Futsal Maior

Categoria 16+ Categoria 36+

O Campeonato Individual de Bocha da Cidade, 
promovido pela Prefeitura de Campinas, no último 
dia 14 de abril, contou com a presença de avô e 
neto circulistas na mesma competição. Essa disputa 
“em família” resultou na medalha de prata para o 
neto Nougan Felipe Gomes Barbutti  e o bronze para 
o vovô José Humberto Barbutti.
Parabéns aos atletas e a todos que participaram das 
etapas de classificação.

Como parte das comemorações de aniversário 
do Clube, durante o mês de abril, aconteceu o 
Campeonato Interno de Futsal Adulto.
Com a participação de 50 circulistas, os jogos, às 

quintas-feiras à noite, foram disputadíssimos.
Em 02 de maio, as finais definiram o quadro de 
medalhas da segunte forma:
Na categoria 16+
1º lugar: a equipe do LIVERPOOL

1º lugar: NÁPOLI

2º lugar: ROMA

3º lugar: JUVENTUS

1º lugar: LIVERPOOL

2º lugar: ARSENAL

3º lugar: TOTTENHAM



69

ESPORTES

Futsal Menor

Basquete

Com o objetivo de estimular, nas crianças, o 
prazer pelo futsal, foi realizado, no dia 23/07, no 
Colégio Doctus, 4 jogos amistosos entre atletas das 
escolinhas de futsal e futebol do Clube e os alunos 
do Colégio. No total, 24 crianças circulistas, de 6 a 
12 anos, participaram do evento.

Esses jogos têm um papel fundamental na 
formação das crianças, pois, através deles, elas 
percebem a importância do respeito com o 
adversário e são estimuladas a cooperar e a 
trabalhar em equipe.

O basquete do Círculo Militar de Campinas, 
praticado por associados acima de 16 anos, nos 
rachas que acontecem todas as terças-feiras, 
às 19h30, e aos domingos, às 10h, no Ginásio de 
Esportes, tem a maior frequência entre todos os 
clubes tradicionais de Campinas como Cultura 
Artística, Tênis Clube, Regatas e Hípica.
Isso demonstra que o ambiente no CMC é sempre 
bem receptivo à novos praticantes da modalidade, 
cuja integração é total. 

Para o segundo semestre, várias atividades estão 
programadas, tais como:
- II Torneio de Basquete 3x3 (nova modalidade 
olímpica);
- II Campeonato de Habilidades;
- Campeonato Interno ;
- IV Jogo CMC 40+ x CMC 40- (Mais Experientes 
contra o time dos Mais Jovens);
- Participação nos jogos da Liga Metropolitana e 
no Torneio Interclubes de Basquete.
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Arena do Bosque foi palco do primeiro In-
tercâmbio do Beach Tennis, em 18 de abril, 
recebendo os atletas da Arena Vinhedo. 
O evento foi um sucesso, o que se deve, 
sem dúvida,  à participação e entusiasmo 
dos associados do CMC.

Intercâmbio 

Turma da Madrugada

Copa Davis / Pró Kids 

Para quem gosta da modalidade, a Turma da 
Madrugada do Beach Tennis está treinando 
todas as quartas e sextas-feiras, às 6h da manhã. 
Venha você também!

No dia 10 de maio, os pequenos circulistas 
sagraram-se campeões da Copa Davis Pró Kids 
de Beach Tennis, promovida pela Sociedade 
Hípica de Campinas, competição inspirada na 
Davis Cup, considerada a “Copa do Mundo” 
do Tênis.
Parabéns aos nossos GRANDES atletas que foram 
exemplo de conduta, FairPlay, participação e 
muito Beach Tennis!
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Ginástica Artística
Em novembro de 2018, aconteceu o Festival 
Interno de Ginástica Artística. 
O evento contou com a presença de 50 ginastas, 
com faixa-etária de 05 a 13 anos, dos níveis 
iniciante, intermediário até o treinamento principal. 
“Esse evento tem como principal objetivo a 
formação de base das nossas ginastas, assim 
como a integração e introdução das mesmas na 
modalidade. Foi um evento de muito sucesso que 
contribuiu para a experiência individual de cada 
ginasta”, contou o professor e responsável pela 
modalidade Leonardo Estevão Sante Maria. 
Além das apresentações individuais das ginastas 
associadas, o evento contou com a presença 
das ginastas da Prefeitura Municipal de Valinhos. 
Essas ginastas, já com nível técnico elevado e 

participantes do alto rendimento da modalidade, 
fizeram apresentações individuais dando abertura 
ao festival.
“A presença das ginastas valinhenses serviu como 
incentivo para as ginastas que estão começando 
e que sonham em voar alto como elas. Essas 
ginastas já participaram de diversos campeonatos 
nacionais e internacionais, representando a 
cidade e o país na modalidade”, frisou Leonardo. 
Com o excelente desempenho das ginastas 
circulistas nas quatro provas (solo, salto, Barra-fixa 
e trave de equilíbrio), encerramos mais um ano 
da modalidade com direito a muitos aplausos 
e elogios referentes a organização do evento e 
modalidade no Clube.
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Natação Master

A Equipe de Natação Master do Círculo Militar de 
Campinas marcou presença na prova de Águas 
Abertas - Maratona Aquática - Trirex – realizada 
dia 30 de março, na Represa de Patrimônio de São 
Sebastião da Serra, município de Brotas/SP.
Os nadadores circulistas Ricardo Marchi, Natalia 
H. Rodrigues de Sá e Ismael Rodrigues de Sá 
disputaram os 1500 metros, tendo como destaque 
a atleta Marta Castelo Branco Rosário que estreou 
nessa modalidade com chave de ouro, sagrando-
se campeã em sua categoria.

O Master  CMC  participou do Jantar de Premiação 
dos TOP 5 promovido pela UNAMI (União de 
Natação Master do Interior). O evento, que tem 
como objetivo premiar os 5 melhores atletas do 
ano de cada categoria, foi realizado no Nosso 
Clube de Limeira, em 09 de fevereiro e premiou 
os atletas circulistas Marta Castelo Branco Rosário, 
Natalia H. Rodrigues de Sá e Edison Lourenço.

Brotas/SP

Prêmio Top 5

Etapa Limeira - UNAMI

7ª Copa de Natação Master Nosso Clube de 
Limeira -  Competição válida pelo Circuito UNAMI, 
dia 01 de junho
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Futevôlei

Cubo Mágico

Categoria A Categoria iniciante

O Departamento de Esportes promoveu no dia 
23 de março, o Campeonato Interno de Futevôlei 

1º lugar: Flavio e Rafinha
2º Lugar: Douglas e Marcelo
3º lugar: Du e Murilo

1º lugar: Vinicius e Gian
2º lugar: Andre e Gustavo
3º lugar: Zé e Tomate

onde 25 circulistas tiveram uma manhã muito 
agradável, fazendo o que gostam: jogar!

Dificilmente alguém nunca teve contato com um 
cubo mágico durante sua infância. O brinquedo, 
que faz parte do imaginário de crianças e adultos 
há bastante tempo, virou um esporte praticado 
mundialmente, sendo o Brasil o quarto país no 
mundo com mais praticantes do jogo. 
Pensando nisso, o CMC promoveu dia 16 de 
fevereiro, uma competição da modalidade, 
reconhecida pela Associação Mundial de Cubo 
Mágico (WCA), com a participação de 64 inscritos, 

cujos resultados fizeram parte dos rankings oficiais.
O grande destaque da competição foi a final 
do 3x3 em que o competidor Caio Hideaki Sato 
quebrou o recorde Brasileiro com uma média de 
7.52 segundos. O recorde anterior era dele mesmo 
com média de 7.73 segundos.
Entre os Circulistas, os melhores colocados foram 
Marcos. F. Semolini,  Breno Aguirre e Fernando F. 
Semolini, respectivamente.
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Futebol Menor
Torneio Interno Sub 7, 9, 11 e 14

SUB 7: os iniciantes do futebol de sábado tiveram 
a oportunidade de participar do torneio interno 
que aconteceu no dia 04 de maio. Num total de 
4 equipes com destaque para o garoto Pedro 
Capato de Carvalho.

Corrida

Você corre? Quer aprender? Venha fazer uma 
aula experimental!
Às segundas e quartas-feiras, das 7h às 8h30 e 
das 18h30 às 20h. Aos sábados, das 8h às 10h
Informações no Departamento de Esportes: 
(19)3743.4812

Meia Maratona 
Internacional de SP, 
em 16/02/2019 

Corrida de Igaratá, 
em 24/03/2019 

Meia Maratona 
Internacional de SP, 
em 14/04/2019 

Corrida do Oba, em 07/04/2019 

Meia Maratona de 
Itapetininga, em 
20/01/2019
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SUB 9: o torneio dos meninos sub 9 foi marcado 
por muita chuva e  frio, o que fez com que 
não houvesse o número de crianças desejado 
participando, porém aquelas que vieram fizeram 
bons jogos, se divertindo e proporcionando 
também diversão a seus pais. O torneio ocorreu 
no sábado, dia  25 de maio.

Equipe Campeã: Laranja

SUB 11: também num sábado com possibilidade de 
chuva e muito frio, o torneio contou com 3 equipes 
que fizeram jogos muito bons tecnicamente 
e extremamente equilibrados. Foram 2 jogos 
com resultado de empate e apenas 1 equipe 
vencendo por placar apertado. A diversão e 
comprometimento dos meninos ficou evidenciado 
com o apoio dos pais ao final do torneio.

Equipe Campeã: Azul Uruguai

Equipe Campeã: Azul Uruguai

Destaques

SUB 14: no dia 01 de Junho, ocorreu o último torneio 
de futebol menor do primeiro semestre. Dessa vez, 
foi hora dos jovens atletas circulistas de 12 a 14 anos 
mostrarem seu futebol. Foram 3 jogos equilibrados, 
mostrando um bom nível dos participantes.

Artilheiro: Guilherme Mendes 
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Futebol Maior
Campeonato Interno de Futebol Soçaite

Durante os meses de maio e junho, cerca de 
200 associados participaram das rodadas do 
Campeonato Interno de Futebol Soçaite, realizadas 
no clube sempre aos domingos pela manhã. 15 
times, divididos em 4 categorias, disputaram o 
campeonato, que foi um sucesso.

Categoria 16+: 

Categoria 37+ 

Equipe campeã: Paraguai 

Equipe campeã: Paraguai 

Artilheiro:  Fábio Fantinatto

Goleiro menos vazado: Caique Lopes

Equipe vice-campeã: Chile

Equipe vice-campeã: Chile

Artilheiro: Rodrigo Mendes
Goleiro menos vazado: Vinícius
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Categoria 48+ 

Categoria 59+ 

Equipe campeã: Uruguai

Artilheiro:  Albino Cantanhede

Goleiro menos vazado: Rafael de Moraes

Equipe vice-campeã: Paraguai

Equipe vice-campeã: Bolívia

Equipe campeã: Chile

Artilheiro: Valêncio Queiroz
Goleiro menos vazado: Antonio Caetano

Artilheiro:  Gilmar Queiroz

Revelação:  Jorge Luis Santos

Revelação: Mateus Marega
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Sessentões

Pentatlo Moderno

O Círculo Militar promoveu em 10 de março, um 
jogo amistoso para os nossos Sessentões: atletas 
acima de 60 anos que jogam e representam o 
Clube com muito orgulho!

A atleta circulista Victoria Marchesini  foi medalha 
de prata  no Panamericano e no Sul-Americano  de 
Pentatlo Moderno, realizado em 17 de novembro, 
na cidade de Magdalena, Argentina.
Victoria, que é a atual tri campeã paulista de 
Pentatlo Moderno, também conquistou o ouro na 
competição por equipes e prata novamente no 
revezamento misto.

Xadrez
A sala de Xadrez do CMC está aberta a todos 
os associados,  às quartas-feiras, das 19h às 
21h e aos sábados das 09h às 12h, no Espaço 
Multidesportivo.

Aulas e Atividades: temos aulas e treinamento 
para diferentes níveis em vários horários. 
Realizamos torneios amistosos, oficiais 
internos e participamos do Circuito Regional.

Torneios Oficiais CMC: no segundo semestre, 
teremos um circuito de torneios sempre 
ocorrendo no último sábado de cada mês, 
das10h às 13h.

Haverá premiação por categorias em cada 
etapa e o circuito apontará o
“Campeão de Xadrez – CMC 2019”. 

Datas dos torneios: 1° Etapa 29/06, 2° Etapa 
27/07, 3° Etapa 31/08, 4° Etapa 28/09, 5° 
Etapa26/10 e 6° Etapa 30/11 – encerramento 
e premiação. 

Venha participar e aprender a jogar Xadrez!
Para participar, faça sua inscrição no local 
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A cidade de Santos – SP, sediou o XIV Campeonato 
Pan-Americano de Taekwon-Do - ITF (Internation 
Taekwon-Do Federation), na Arena Santos.
A competição contou com 1.350 atletas, de 06 
a 60 sessenta anos, que representam 10 países: 
Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Estados Unidos, 
Colômbia, Peru, Guatemala, Uruguai e Brasil.
Os atletas do Círculo Militar de Campinas de 
Taekwondo, Lucas Favinha, ficou com o 4º Lugar 
e Julia Ramírez – medalha de prata em forma e 
bronze em luta. Ambos atletas da Associação 
Brasileira de Taekwondo (ABT) 

XIV Campeonato Pan-Americano

SN Ricardo Ramirez 
com Luis Favinha - 1º 
Faixa Preta graduado 
no Dojang do Círculo 
Militar de Campinas

Festival Taekwon-Do do CMC - 21 de outubro
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Voleibol
Voleibol circulista fecha semestre no topo

Voleibol adaptado circulista em alta

As equipes de voleibol do CMC terminaram 
o semestre com saldo positivo. Invictas na 
temporada, as categorias Pré-Mirim, Mirim, Sub 
20 e Master caminham a passos largos em busca 
de seus objetivos. Fechando o semestre, nossas 
equipes venceram seus últimos compromissos 
como segue: Pré-Mirim venceu a Hípica por 2 sets 
a 0; no Mirim, nossas meninas aplicaram 2 sets a 0 
na equipe do Clube Mogiano. Pela categoria Sub 

Nossas equipes de Voleibol Adaptado estão em 
alta, disputando três campeonatos onde nossos 
atletas se mantém invictos em duas competições.
Na Liga Sorocabana de Voleibol, a equipe 
feminina busca o bicampeonato e a masculina, 
na Liga Sanjoanense, está almejando um título 

20, o último resultado foi 3 sets a 0 na equipe da 
P.M. Porto Feliz e, por fim, a equipe Master venceu 
a equipe do Grêmio também por 3 sets a 0.
Na categoria adulta, onde nossas meninas buscam 
um título inédito na Copa Jaguariúna de Voleibol, 
nossa equipe soma 1 derrota e 2 vitórias, sendo o 
último jogo vencido por 3 a 0 em Araras, contra a 
equipe da casa.

inédito. Ambas equipes se mantém invictas com 
grandes chances de alcançarem seus objetivos.
Pela Copa Jaguariúna de Voleibol, nossa equipe 
feminina de 50 anos está na vice liderança com 2 
derrotas e 4 vitórias, onde também busca um título 
inédito.
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Vem aí... Cruzeiro A Rosa



Marketing Digital são ações de comunicação e 
marketing feitas no ambiente online (sites, blogs, 
redes sociais, mobile e outros meios digitais) com 
o objetivo de divulgar e/ou vender empresas, 
produtos ou serviços.
O marketing digital tem ganhado cada vez mais 
espaço nas empresas por oferecer inúmeras 
vantagens, tais como:
•Maior Segmentação: somente através de 
campanhas online é possível criar mensagens 
diferentes para cada um dos públicos-alvo da 
empresa, indo muito além dos itens padrão como 
faixa etária, cidade e classe social. No marketing 
digital é possível segmentar ao extremo: desde 
hábitos de consumo até gostos e locais que 
frequenta;
•Grande Alcance: não existem barreiras online, 
então a presença na web garante exposição da 
marca a pessoas do mundo todo. Se o objetivo da 
empresa é expandir o negócio para outros bairros, 
cidades ou até mesmo países, então ter uma boa
presença na rede é imprescindível;
•Rápido: ao contrário dos meios offline, as ações 
de marketing digital têm resultados instantâneos, 
pois o consumidor pode realizar a compra em 
poucos minutos, de qualquer lugar;
•Mensurável: é possível medir os resultados com 
precisão e em tempo real, acompanhando quais 
ações estão gerando resultados positivos para a 
empresa;
•Ajustável: se perceber que uma determinada 
ação não está tendo bons resultados, é possível 
ajustá-la ou removê-la imediatamente, impedindo 
que a empresa perca dinheiro;
•Poder de Viralização: se a empresa tiver um 
bom conteúdo, as chances de as pessoas 
compartilharem com amigos e conhecidos é 
enorme. Isso aumenta a exposição da marca, 
impactando um público novo e diferente, com um 
custo muito baixo.
Com tantas vantagens, é fácil perceber porque 
tantas empresas estão investindo cada vez mais 
no marketing digital.

As vantagens do Marketing Digital 
e a evolução do Turismo/CMC

Considerando essa nova tendência de mercado, 
o Turismo CMC está trabalhando, desde 2016, 
para se adequar à esta nova realidade, utilizando-
se de todos os recursos tecnológicos oferecidos 
pelo Clube, para que as informações cheguem 
ao maior número de associados possível. Dentre 
esses recursos, podemos destacar o aplicativo de 
celular  disponível na Play Store (Android) e App 
Store (iOS), onde  o circulista pode ter acesso à 
programação de viagens e demais informações 
do Turismo, em tempo real, de forma prática e 
gratuita (veja o quadro abaixo).
Além do APP, o Turismo utiliza-se de outras 
ferramentas de comunicação para deixar o sócio 
sempre muito bem informado, tais como: email 
marketing, faixas e a projeção de vídeos nos 
monitores de TV’s espalhados pelo Clube.
O associado também pode encontrar toda 
a programação de viagens acessando o site    
(www.cmcamp.com.br/turismo) ou pelo facebook 
(www.facebook.com/circulomilitardecampinas).
Quem prefere uma forma de comunicação 
mais dinâmica e direta pode utilizar também o 
Whatsapp: (19) 98852.2421

Matéria retirada do site:https://rockcontent.com/blog/marketing-tradicional-vs-
marketing-digital/

1) O primeiro passo é ter um celular com um leitor 
de QR-Code.

2) Depois, com a câmera ligada, aponte o visor do 
celular para o código acima que, automaticamente, 
irá capturar a imagem.

3) Abrirá um link com o endereço onde se encontra 
o aplicativo (Play Store ou App Store).

4) Pronto! agora é só instalar o APP e ficar por dentro 
de tudo que acontece no CLube!

Baixe agora o aplicativo do CMC:
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TURISMO

Que os associados do CMC têm desconto, o ano 
todo, no Hotel Bourbon Atibaia, você já sabia. A 
novidade é que agora o Bourbon Cataratas de 
Foz de Iguaçú também está fazendo um precinho 

O que já era bom, 
ficou ainda melhor!

Nossos Parceiros

Enjoy Olímpia 
Park Resort/SP

Hotel Fazenda Poços de 
Caldas/MG

Rede de Hoteis Vitória

Nadai Confort Hotel & Spa 
Foz do Iguaçu/PR

Hotel Brasil 
São Lourenço-MG

Hotel Fazenda Parque dos 
Sonhos - Sococaba/SP

Hotel Bourbon Atibaia/SP Hotel Bourbon Foz do Iguacú/PR

especial para os circulistas! Aproveite essas super 
vantagens!
 Informe-se no Turismo: (19) 3743.4805
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TURISMO

Aconteceu

14 a 17 de fevereiro 2019
Foz do Iguaçú/PR

17 a 23 de março 2019
Cidades Históricas/MG
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07 a 18 de abril 2019

18 de maio 2019

07 a 13 de junho 2019

Cruzeiro Skorpios e 
Lagos Andinos/Chile 

Teatro Sunset Boulevard/SP 

Curaçao / Caribe

TURISMO
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Consulte com antecedência (vagas limitadas) 

Próximos destinos

Gramado/RS  
(Natal Luz e Vale dos Vinhedos) 
de 10 a 14 novembro

Holambra/SP (EXPOFLORA 2019) 
Dia 14 setembro

Peregrinação no México 
de 13 a 21 dezembro

 (19) 3743.4805

Informe-se  no
Turismo CMC::

(19) 98852.2421

turismo@cmcamp.com.br

www.facebook.com/
circulomilitardecampinas

www.cmcamp.com.br/
turismo




