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Palavra do Presidente
É com grande entusiasmo, júbilo e vibração
que o nosso Clube circula a sua primeira
edição da Revista “Círculo Militar em Notícia”
na nova Gestão 2020-2023, destacando-se
que marca a última tiragem da revista da era
impressa, havendo a transição, doravante,
para a fase digital.
Neste primeiro Editorial, não poderia deixar de
ressaltar o trabalho, dedicação e perseverança
dos pioneiros, idealizadores e fundadores do
Círculo Militar de Campinas, que nos legaram o
patrimônio fabuloso e extraordinário de que hoje
podemos todos usufruir.
Agradeço também, de maneira sensibilizada e
orgulhosa, a todos os Dirigentes e Colaboradores
das Gestões do CMC, remotas e recentes,
notadamente àqueles do século XXI e
especialmente aos gestores e funcionários do
período 2014/2020, sob a batuta do Cel
Almirante Pedro Alvares Cabral, pelas condições
esmeradas, íntegras, irrepreensíveis e exemplares
do Círculo Militar, na qual a Equipe “Dedicação e
Entusiasmo - 2020/2023” assumiu a sua condução.
O ano de 2020 foi completamente incomum,
atípico e inusitado, trazendo dúvidas, incertezas,
indefinições e ambiguidades para os cidadãos
de todo o mundo, em que os irmãos brasileiros
também muito sofreram e ainda padecem da
inédita e insólita pandemia que desconcertou e
assombrou toda a humanidade.
Transportando esse cenário para a cidade de
Campinas e para o CMC, enfatizo que não
foi ou está sendo um período transigente e
tolerante para o nosso Clube, o qual fechou
para os circulistas no dia 24 de março, tendo
sido reaberto, com restrições, no dia 9 de
agosto de 2020.
Nesse período, foi compulsória e mandatória
a ativação de uma Força de Contingência

de funcionários, que de maneira abnegada
e desprendida se esforçou hercúlea e
vigorosamente para manter e conservar todas
as arenas desportivas, incluindo os Campos de
Futebol e as Quadras Poliesportivas, as Piscinas
do Conjunto Aquático, os Parques e Jardins,
as edificações e as instalações hidráulicas e
elétricas do CMC, tendo alcançado um resultado
primoroso e inatacável.
Os Departamentos Administrativo, de Recursos
Humanos, de Patrimônio e Serviços, Financeiro,
Jurídico, a Secretaria Geral e a Presidência
trabalharam de maneira árdua, vigorosa e
diuturna, de forma que toda a atividademeio do Clube não sofresse qualquer solução
de continuidade, o que foi primordial para
a sustentação, o equilíbrio e a preservação
do patrimônio do Círculo, em todas as suas
particularidades e nuances.
Por ocasião do fechamento do CMC por
quase 5 meses, houve economia em itens
como combustível e lubrificantes, material
de expediente, energia, água, material de
limpeza, Correios, artigos de copa, cozinha e
gêneros alimentícios, além da economia oriunda
da supressão dos eventos sociais, culturais e
esportivos.
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Por outro lado, as receitas foram reduzidas,
conjecturando-se a suspensão de diversas taxas
de serviço, como as da Academia de Musculação,
Spinning e todas as Escolinhas de Esporte, assim
como os valores mensais das diversas cessões
de uso, como todos os Restaurantes, Salão de
Beleza e Professores terceirizados de diversas
modalidades.
Acrescenta-se a isso os recursos não absorvidos
pelo aluguel dos salões sociais. E por fim, a
compreensível escalada da inadimplência, a
qual chegou aproximadamente na casa dos 20%.
Diante do cenário adverso e desfavorável,
utilizou-se de maneira judiciosa, ágil e tempestiva
a ajuda do Governo Federal, por intermédio
da MP 936/2020 com parcela do seu efetivo no
período considerado, com o objetivo de usufruir
do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda para esses colaboradores,
os quais tiveram o seu contrato suspenso ou com
redução de carga-horária e de salários.
Desse modo foi possível:
1. Manter, com esforço, o emprego de
todos os seus quase 150 (cento e cinquenta)
colaboradores, os quais não tiveram nenhum
óbice na parte financeira, inclusive os que
tiveram os seus contratos modificados por essa
medida provisória, haja vista a complementação
de salário opcional pela empresa, permitida na
legislação que regulou o assunto.
2. Proporcionar uma redução, mesmo que
pequena, na taxa de manutenção mensal,
beneficiando, mesmo que de maneira parca ou
escassa, o nosso Quadro Social.
3. Permitir ao Clube manter o seu índice de
liquidez financeira em condições favoráveis
para que se possa enfrentar novas adversidades,
vicissitudes e reveses que possam nos surpreender
a curto ou médio prazo, como por exemplo uma
nova, inesperada e indesejada empreitada da
COVID-19.
No entanto, tem-se que olhar para a frente,
como regra e destino, e planejar o futuro, tendo
a crença, a certeza e a mais pura convicção de

4

que o Círculo Militar de Campinas estará sempre
buscando as melhores práticas de gestão,
calcadas em rotinas consagradas, nas superiores
habilidades gerenciais, nas modernas técnicas
de gestão de RH, financeira, administrativa e de
estoques, seguindo sempre de maneira sólida e
impetuosa os mais avançados e atuais princípios
de governança e compliance.
Ressalta-se
que
algumas
melhorias
e
investimentos estão sendo feitos no Clube, a
partir do mês de setembro, quando se consolidou
o equilíbrio financeiro do Círculo, podendo-se
iniciar o que está previsto no Plano de Obras da
Gestão 2020-2023, como por exemplo:
1.
A
melhoria
da
apresentação
homogeneização da sua fachada.

e

2. O carreamento de grande parte das águas
pluviais do Clube para o Lago, por intermédio de
nova e extensa tubulação de concreto.
3. O conserto do Ginásio Desportivo, enquanto se
aguarda a sua reforma geral, prevista para iniciar
no 2º semestre de 2021.
4. A construção do Deck da Piscina Social, um
dos locais mais frequentados pelos circulistas no
verão.
5. A conclusão do cercamento do Campo
Cabana, o qual já tinha sido parcialmente
executado na gestão anterior.
Para se iniciar em breve estão previstas:
1. A reforma geral do vestiário/banheiro masculino
do Conjunto Aquático.
2. A reforma do Departamento de Esportes, com
a construção de uma Brinquedoteca.
3. A reforma da iluminação da Pista de Atletismo
e da Arena do Bosque, além de outras servidões
de menor porte.
Enfatizo que os novos Diretores Executivos do
Clube:
- TC Paulo Cezar (Vice-Presidente);

- Cel Everton (Diretor-Secretário);
- Sr Eduardo Paschoalatto (Diretor Social);
- Cel Correia (Diretor Administrativo);
- Maj Port (Diretor Cultural);
- Sr Adonis Marega (Diretor de Esportes);
- Sr Fernando Giudici (Diretor Financeiro);
- Dr Miguel (Diretor Jurídico);
- Dr Gilberto (Diretor de Patrimônio e Serviços);
- TC Marcio Hecksher (Diretor de Comunicação
Social) constituem-se em profissionais e gestores
competentes, eficientes e dinâmicos, os quais
estão verdadeira e seguramente alinhados a
perseverar, de maneira altruística e obstinada, na
busca de uma gestão segura, hábil e profícua do
CMC, devidamente respaldada nos respeitados
e notáveis Conselhos Fiscal e Consultivo, sob
a batuta e regência dos distintos e estimados
Coronéis Kiyota e Cabral, catapultados pela
experiência dos eminentes Conselheiros de Honra.
Espero que os Associados curtam a Revista “Círculo
Militar em Notícia”, a qual divulgará informações
das atividades realizadas posteriormente à última
revista impressa de 2020 e as executadas a partir
do dia 01 de junho de 2020, data em que a Nova
Gestão do CMC tomou posse.
Aproveito para transmitir, de maneira firme e
segura, que todos os integrantes da direção do
Clube, incluindo a Diretoria Executiva, Conselhos
e Comissões estatutárias, Diretores Adjuntos e
Coordenadores dos Grupos normativos dedicar-

se-ão com entusiasmo, ímpeto e vontade,
juntamente com a qualificada e competente
força de trabalho de seus Funcionários, para
tornar o Círculo Militar de Campinas, a nossa
segunda casa, em um Clube cada vez mais
especial, magnânimo e pródigo.
Curvando-se aos ditames da inexorável marcha
do tempo, estamos chegando ao fim do dubitável
e controverso ano de 2020, o que nos faz refletir
sobre a imperiosa importância de renovar e
fortalecer as amizades que já temos; abraçar
os sonhos ainda não realizados e acreditar que
iremos concretizá-los; correr ao encontro daquele
amor ainda não perdido ou surpreender mais
uma vez o amor já conquistado; aprender com
os erros, dúvidas e incertezas desse período tão
diferente e inexplicável, e brindar o bem-vindo
2021 com coragem e altivez, aliado a um sorriso
de confiança e esperança.
Por fim, desejo ao dileto e estimado Quadro
Social um Feliz Natal e um próspero e venturoso
Ano Novo, agradecendo a toda Família
Circulista: Associados, Funcionários e Cessionários
o incentivo, a colaboração, a compreensão e
o estímulo à Direção do Clube na desafiante,
fascinante, mágica e fantástica tarefa de conduzir
o nosso querido Círculo Militar de Campinas.
“O segredo da felicidade é encontrar a nossa
alegria na alegria dos outros”. (Alexandre
Herculano -1810/1870)

BRASIL ACIMA DE TUDO!

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA - CEL R/1
PRESIDENTE DO CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS
“Círculo Militar de Campinas, 60 anos de entretenimento, lazer, cultura e esportes”
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Melhorias

Continuam as ações, serviços e obras visando
melhorar as atuais instalações do nosso querido
Círculo Militar de Campinas, destacando-se:

Manutenção dos Campos e Quadras
A manutenção e irrigação dos campos foram
realizadas
diariamente,
mesmo
durante
o período que o Clube esteve fechado,
garantindo a qualidade do gramado. O mesmo
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aconteceu com as quadras de saibro que foram
manutenidas, com o mesmo empenho de
sempre.

Melhoria das Churrasqueiras
Foi finalizada a canalização do carreamento das
águas pluviais naquele espaço, o que cooperará
com uma melhor manutenção contínua de toda
aquela área.
Eliminaram-se as churrasqueiras inativas, as quais
atrapalhavam a circulação de pessoas naquela
área, além de contribuir para a despoluição
visual do local.
Foram retirados os tocos do setor de
churrasqueiras, com o auxílio de maquinário
específico, a fim de colaborar com o
embelezamento daquele ambiente, além de

subtrair obstáculos indesejados para os usuários
do local.
Incrementou-se a jardinagem da Churrasqueira
nº7, sendo um modelo de boa apresentação
para as demais daquela área, além da aplicação
de grama no entorno de outras churrasqueiras.
Boa quantidade de grama está sendo aplicada
naquela área, com o objetivo de torná-la mais
bonita e aprazível, ao mesmo tempo em que
facilita a manutenção dessa especial área.
Foram envernizadas todas as madeiras dos
quiosques.
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Manejo e Podas das Árvores (segurança)
Aproveitando o período em que o Clube esteve
fechado ao Associado, foi intensificada a poda

das árvores, sobretudo daquelas que poderiam
apresentar algum risco de queda.

Reforma da Lixeira
A fim de melhorar a paisagem pouco agradável
da lixeira, na parte externa do CMC, para quem
acessa o Clube pela Portaria Nº 4, sobretudo
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de carro, foi feita uma pequena reforma, que
contou com, além da higienização, a troca do
revestimento interno e nova pintura da alvenaria.

NOSSO CLUBE

Migração para o Mercado Livre de Energia Elétrica.
O CMC firmou parceira com a Everest Comercialização de
Energia Ltda, empresa que atua no mercado livre de energia,
trading, geração de energia, consultoria, migração, energia
renovável e eficiência energética.
A parceria/contrato diz respeito à forma de geração de energia
a ser usada no Clube, sendo que a distribuição da energia
continua sendo feita pela CPFL, assim como toda a parte física
de cabeamento praticamente permanece a mesma.
O limite inicial de energia a ser consumida sobe para 500 KW
e haverá uma economia em torno de 20 % nas despesas de
energia elétrica do CMC, a contar do dia 1º de janeiro de
2021. Além de a energia consumida poder ser toda gerada de
maneira limpa (biomassa, eólica e solar, por exemplo).

Instalação de Câmeras no Espaço Multidesportivo
Aplicação de câmeras no Espaço Multidesportivo, a fim de garantir as melhores condições de
segurança para aquela importante edificação.
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Manutenção das Piscinas /trocas de filtros
Todas as piscinas receberam tratamento
apropriado para evitar qualquer tipo de
deterioração, garantindo o melhor estado

de manutenção no momento em que fosse
autorizado o retorno das atividades aquáticas.

Pintura das Quadras
As quadras externas poliesportivas foram
pintadas, melhorando sobremaneira a marcação
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e o aspecto dessas quadras.

Preparo para abertura da Pista de Skate
A pista de Skate, projetada na gestão anterior, foi
entregue para uso dos Associados.
Foi instalada uma placa próxima à mesma,
a fim de orientar a sua utilização, além de
proporcionar aos usuários acessar o Termo de

Responsabilidade, por intermédio do QR Code,
o que resultará em maior segurança para os
praticantes dessa empolgante modalidade
desportiva.

NORMAS DE USO

É obrigatório:

PISTA DE

o uso de capacete, tênis
cotoveleiras e joelheiras

SKATE

É permitido:

DO CMC

prática de skate e patins

É proibido:

bicicletas, patinetes
e assemelhados
O uso deste espaço é EXCLUSIVO DOS ASSOCIADOS,
regulamentado pelo Cap. XXXIV das NGA do CMC Normas de Utilização da Pista de Skate, disponível
no site do clube: www.cmcamp.com.br

Antes utilizar a pista, leia atentamente o
regulamento e aceite do termo de responsabilidade, utilizando o QR CODE:

Horário de
funcionamento:
Terça a sexta feira:
das 10h às 18h
Sábados:
das 08h às 18h
Domingos e feriados:
das 09h às 18h
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Substituição dos “faixódromos” por painéis de LED
Com o passar do tempo, os suportes para faixas ou
“faixódromos”, como eram chamados, ficaram
ultrapassados, já tendo atendido ao fim a que
se destinavam. Atualmente, causavam relativo
prejuízo, na medida em que sistematicamente
se compravam faixas em lona para mobiliálos, assim como eventualmente prejudicavam

Jardim Golden Room
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a visualização de diversas bonitas paisagens
do CMC, sendo substituídos por painéis de LED,
gradualmente, desde a gestão anterior.
Para finalizar esse projeto, foi instalado o último
dos painéis, no acesso ao Bar da Cabana,
fortalecendo e incrementando a divulgação dos
diversos eventos do Clube.

Modernização da fachada principal do Clube
Implementação de uma nova cerca em frente
ao Ginário de Esportes, em substituição ao

ANTES

NOSSO CLUBE

alambrado existente, a fim de homogeneizar a
frente de toda a fachada do clube.

DEPOIS
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Revitalização da Alameda da Arena do Bosque
A calçada na alameda da Arena do Bosque foi
remodelada, inclusive com o plantio de 13 novas
palmeiras do tipo “rabo de raposa”, para dar mais

funcionalidade e beleza em um dos principias
pontos de passagem do Clube.

Melhoria do acesso ao depósito do Bar da Cabana
Foi aplicado um piso sextavado no acesso ao
depósito, o que além de viabilizar a aproximação
de meios para carga e descarga, confere mais
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facilidade de manutenção e limpeza no entorno
do depósito.

Aquisição de Elípticos
Aquisição de 02 (dois) novos elípticos da marca
Righetto para a Academia, em substituição
aos dois existentes da mesma marca, os quais
necessitavam de substituição.

Troca e padronização dos
relógios medidores de
energia elétrica do CMC
Todos os 08 (oito) medidores de energia
elétrica do Clube foram trocados e
redimensionados para o fim a que se
destinam, com o intuito de oferecer total
confiança no produto final das quantificações
realizadas, resultando em dados seguros para
o pagamento dos serviços utilizados.
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Organização do Almoxarifado
O Almoxarifado foi totalmente remodelado,
tendo sido reformado para fortalecer a
produtividade do setor e a melhoria da gestão
de estoque e logística de distribuição e controle
de todo o material do Clube, ordenado e
sistematizado dentro das melhores práticas de

16

excelência gerencial.
Destaca-se que o pátio interno também foi
reestruturado, permitindo melhor conforto
e rapidez na movimentação de cargas,
equipamentos e produtos adquiridos pelo
Clube.

Proteção e preveção contra a COVID 19
Foram adquiridos materiais e equipamentos para
a segurança tanto dos Colaboradores como dos
Associados, para que a reabertura do CMC fosse
feita atendendo as necessidades de proteção
previstas nos protocolos conjecturados:
- 19 totens, 2 tapetes higienizadores, 4 termômetros

para aferição de temperatura, 20 dispensers para
álcool gel, 400 máscaras e 30 faceshields.
Foram providenciadas também placas indicativas
de orientação aos Associados, assim como um
Guia Explicativo com orientações para o retorno
dos funcionários ao trabalho.
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Jardim do Bar da Piscina
Melhoria da apresentação do entorno do Bar da Piscina, a fim de deixar aquele espaço mais bonito,
adequado e funcional.

Estacionamento da Alameda das Churrasqueiras
Com o objetivo de melhorar a apresentação e racionalizar a utilização do número de carros nesse setor,
foram delimitadas as vagas, com a colocação de correntes de plástico e pó de pedra no piso.
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Melhoria da apresentação das Portarias
Foram refeitas as Pinturas do solo e teto das
Portarias 1 e 4, além da troca das lonas dos logos
do Clube.As grades e muros próximos à Portaria

4 tiveram a apresentação melhorada, com a
pintura e a aplicação de novas plantas junto ao
muro.
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Melhorias no Ginásio de Esportes
Os principais óbices do Ginásio que impedem
a sua utilização de maneira segura são o piso e
também as goteiras existentes, fruto das chuvas
e dos ventos constantes, os quais podem causar
acidentes e quedas aos usuários.
Todos os locais do piso com necessidade de
reparo já foram consertados. O mesmo foi lixado
e uma nova pintura foi feita.
Com relação ao telhado, com o objetivo de se
reduzir e eliminar as goteiras, empresas do setor
foram acionadas, a fim de se equacionar esse
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problema com a aplicação de manta asfáltica
aluminizada nos locais necessários.
As telhas danificadas foram trocadas, além
da aplicação de telhas transparentes a fim de
melhorar a iluminação. Os exaustores também
foram substituídos, os quais estavam com
deficiência de funcionamento.
Dessa forma, busca-se proporcionar ao
Associado a utilização funcional do Ginásio
desportivo até a reforma geral do mesmo,
prevista para o 2º semestre de 2021.

Drenagem para captação de águas pluviais para o Lago
Foram realizadas obras pela equipe de
manutenção do CMC para a construção de
dutos com o intuito de desviar as águas da chuva
para o Lago, possibilitando o abastecimento do

mesmo no período de chuvas, cooperando para
reduzir os efeitos da época de estiagem, quando
o nível das águas reduz consideravelmente.
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Rede de Águas Pluviais - Espaço Multidesportivo
Foi realizada uma obra na entrada do
estacionamento da Praça Sete de Setembro,
próxima ao Espaço Multidesportivo, que teve por

finalidade impedir que haja novas erosões no
solo, o que vinha prejudicando o acesso àquele
estacionamento.

Alameda Campo da Cabana
Foi implementado o ajardinamento das alamedas
entre o Campo Cabana e a Piscina Olímpica,

ANTES
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melhorando sobremaneira
desses espaços.

DEPOIS

a

apresentação

Captação águas pluviais - Espaço da Festa Junina
Foi também executada uma extensa obra desde
a frente do Ginásio, atravessando o espaço da
Festa Junina, passando pela retaguarda do
Almoxarifado e margeando toda a alameda do

tamboréu até chegar ao lago, com o objetivo de
evitar as constantes erosões do solo em todo o
trecho, o que ocasionam prejuízos e continuados
retrabalhos ao CMC.

Construção do Deck de madeira na área das Piscinas
A construção de um deck de madeira tem
por objetivo melhorar a área destinada aos

usuários da piscina, permitindo maior conforto,
particularmente no período do verão.
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Piso intertravado
Foi concluído, no mês de novembro, o novo
calçamento da alameda entre o “Bar da
Piscina” e as quadras desportivas externas,
trazendo maior facilidade e segurança nos
deslocamentos a pé dos associados entre
as áreas servidas pelas portarias de acesso
1 e 4, assim como proporcionou uma melhor
qualidade de apresentação no espaço
servido por essa via de deslocamento.

Circulistas que
deixam saudades

Denise Barbosa Amadio
12/03/1962

11/06/2020

Foi com muita tristeza que o Círculo Militar
de Campinas perdeu alguns de seus diletos
associados neste ano de 2020.
A estimada Denise Amadio, esposa do nosso
atleta de ouro de Beach Tênis Anilton Amadio, foi
recolhida pelo Senhor no dia 11 de junho.
Embora a Denise não participasse efetivamente
dos jogos de Beach Tênis, estava sempre presente
nos eventos sociais da modalidade, com a sua
simpatia e alegria contagiantes.
A nossa eterna saudade a essa querida amiga.
Seu legado permanecerá para sempre no dia-adia da nossa família beachtenista.
Sergio Santana - Diretor Adjunto de Beach Tênis
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Alcides Angelini
09/11/1933

06/11/2020

Robeilson da Silva Roberto
14/01/1949

08/02/2020

Com pesar registramos esse ano, a partida
antes do combinado, acometido por grave
enfermidade, do grande atleta Robeilson.
Circulista de corpo e alma, além de pontepretano,
foi um grande atleta fundista de Campinas.
Conhecido e admirado pela sua velocidade, era
jogador cobiçado nos sorteios das equipes para
os campeonatos internos do Clube, onde sempre
participou com muita dedicação e brilhantismo.
Auxiliou também com suas experiências esportivas
nacionais as gestões do esporte no Clube. O
mesmo carinho que alimentava pelo Clube, onde
era freqüentador assíduo, demonstrava pela
natureza. Por seu conhecimento junto aos órgãos
Sr Angelini, como era conhecido dos circulistas,
além de assíduo frequentador ao lado de sua
esposa Catarina e filhas, foi um daqueles sócios
abnegados que dedicaram boa parte de seu
tempo em prol da administração do Clube
participando ativamente na Comissão de Títulos
ao lado do também saudoso Tenente Sylvio
Rodrigues. Por mais de 25 anos, portanto várias
gestões, fez parte dessa Comissão que analisava
toda a documentação dos novos pretendentes
a associados para ingresso no quadro social.
Muitas vezes, também dedicava dias de lazer
para exercer a função de diretor de dia aos finais
de semana no Clube.
Com pesar pelo seu passamento, agradecemos
ao circulista de corpo e alma que foi o Sr Angelini,
com o reconhecimento pela sua colaboração e
participação na vida administrativa e social do
Circulo Militar de Campinas.

florestais, na minha gestão, por diversas vezes
solicitou autorização para a soltura de pássaros
apreendidos pela Policia Florestal, pois achava
o Clube o lugar ideal para que essas criaturinhas
indefesas fossem devolvidas à natureza, sendo
soltos em nossos bosques livres de predadores
humanos. Ajudou assim, a povoar de pássaros
nossos bosques.
Registra-se também que Robeilson foi aluno
do Ginásio Culto à Ciência onde desenvolveu
seus talentos intelectual e esportivo, tendo sido
na ocasião, colega de classe e amigo do ex
Comandante do Exército Brasileiro General Villas
Boas, como outros circulistas também alunos
daquele Colégio.
Os textos em homenagem à Alcides Angelini
e Robeilson Roberto são de autoria do Cel
Fábio (ex Presidente do CMC)
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Circulistas que
deixam saudades
Cel Adhemar Francisco Saraiva Coelho
23/04/1932

21/07/2020

Ao longo de um ano atípico, como nunca
presenciamos, eis que somos surpreendidos com
mais um amigo que se despede, para se alojar
em outra dimensão, legando-nos uma cadeira
vazia que jamais será ocupada por outro tão
semelhante.
De caráter forte, dotado de grandeza humana
invejável, aliava a ponderação com uma certa
teimosia pessoal, o que lhe permitia deixar um
igual falando sozinho, por faltar com a dignidade
que ao soldado se impõe.
Nos encontros semanais, onde marcava
presença frequente, mantinha postura digna
e irrepreensível, somente quebrada pelo
riso contido diante das brincadeiras dos
circunstantes.
Nessas mesmas ocasiões, nunca se ouviu dele
reparos ou críticas que pudessem macular outras
pessoas. Sua passagem pelo clube, em diferentes
instâncias, marcou um histórico de realizações
virtuosas, alicerçadas em sua honrada conduta,

a exemplo de sua vitoriosa carreira no Exército.
De comportamento reto e probo, o homem
da trincheira e da família se foi, mas deixa um
legado de lealdade, amizade e respeito. Vai-se
nosso eterno amigo Saraiva, para sempre nosso
colega de mesa. Que Deus o receba com
alegria!

Cel Saraiva e sua profícua
contribuição ao CMC
Sempre atuante, Cel Saraiva foi presidente do
Círculo Militar de Campinas de 1996 a 2002,
além de ter exercido várias funções durante
os 36 anos em que foi sócio do Clube como
Diretor Administrativo, Presidente do Conselho
Consultivo, Conselho Fiscal e, atualmente,
Conselheiro de Honra.
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Wilson da Silva
17/05/1953

07/08/2020

Saiba que sua ausência sempre era sentida,
especialmente quando longas, tais como nas
visitas aos filhos na Europa. Mano, você nos
deixou muito cedo e tão rápido que sua cadeira
ainda está quente e imaginamos que você ainda
aparecerá vestido de árabe, tal qual fazia nos
carnavais.
Sabemos que está naquela mesa e com certeza
nos esperando com os braços abertos, mas até
então sentiremos a sua falta a cada momento
que nos reunirmos. Pois bem, temos que nos
conformar e guardar na lembrança, o homem, o
amigo de todas as horas.
Até um dia, meu mano Wilson. Muito obrigado
pelo seu eterno legado de alegria, lealdade,
amizade e infinita camaradagem!

“Mano Wilson”, onde está você que não aparece
na mesa? Por que? Ah, já sei, foi para outra mesa
onde o ambiente é mais saudável, mais farto,
mais alegre, com outros amigos!
Pois é, você foi egoísta, deixou-nos sem dar um
tchau, levando as suas brincadeiras alegres,
divertidas, inocentes que às vezes enchiam a
paciência, como assobiar no ouvido com folhinha
enrolada ou carimbar os amigos com apelidos
carinhosos como “João Pai”, “Hugo Chaves”,
“Rábula”, “Nei Bala” e assim outros tantos.

Os textos em
homenagem ao
Cel Saraiva e
Wilson “Mano”
são de autoria do
associado Tomas
Lomonaco Neto
(integrante da mesa
do “Senadinho”,
grupo especial de
notáveis circulistas),
em nome de todos
os seus amigos.
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TC Márcio Mendes Herdade
30/10/1944

11/07/2020

É com pesar que o Círculo Militar de Campinas
vivenciou a súbita partida de um de seus mais
distintos associados. Trata-se de um grande
militar que prestou assinalados serviços ao
Exército Brasileiro. O Cel Herdade nasceu em 30
de outubro de 1944, na cidade de São Paulo, SP
e faleceu em 11 de julho de 2020, na cidade de
Campinas, SP. Formou-se na Academia Militar
das Agulhas Negras em 1968, desde então era
chamado pelos colegas de turma por “Meninão”,
sempre acolhendo os amigos de farda com
entusiasmo e seu eterno jeito de menino.
Sua última atividade militar foi no Magistério
do Exército como brilhante professor de Língua
Portuguesa e Literatura na EsPCEx, dedicando-se
com maestria na formação dos futuros cadetes.
Desempenhou também, com dedicação e
entusiasmo, a presidência da Associação
dos Militares da Reserva, Pensionistas e
Expedicionários/Forças Armadas (AMIRPE/FA -

Campinas/SP), por 04 (quatro) mandatos, além
de ter sido cofundador e membro da Academia
Campineira de Letras Ciências e Artes das Forças
Armadas (Campinas/SP).
Destacava-se, também, como escritor, sendo
suas obras publicadas sem fins lucrativos, pois
tinha o grande prazer de doar pessoalmente seus
livros aos interessados pela leitura, quais sejam:
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS;
WALDIRENE – A GAROTA DO ROBERTO; NOVO
MANUAL DE REDAÇÃO e HISTÓRIAS MILITARES –
Volumes I a XIII.
Que Deus em sua infinita bondade o acolha em
seu seio e conforte a Srª Fernanda e o seu filho
Pedro Henrique para que possam seguir o seu
legado!
Descanse em paz, “Meninão”!
Leni Faria Nunes Fantinatto

Renato Freitas
12/10/1955

02/07/2020

Ao amigo Renato...
Foi com surpresa e tristeza que recebemos a
notícia do falecimento do nosso grande amigo
Renato, esportista participativo, sempre pronto e
disponível às parcerias dos jogos de tamboréu,
mas também amante de diversas outras
modalidades desportivas como o ciclismo, a
corrida, o tênis e o beach tênis.
É claro e certo que a morte não manda aviso, nem
pede licença quando resolve por tirar alguém
de nosso convívio, mas, para todos aqueles que
o conheceram e, de alguma forma conviveram
com ele, não poderíamos imaginar que não mais
o teríamos em nosso meio a partir de uma habitual
aula de tênis, no triste dia em que Deus definiu por
cumprida a sua jornada entre nós.
Deixou-nos
muito
cedo:
aos
amigos,
companheiros e, principalmente, à sua querida
esposa Mônica e suas filhas Milena, Camila e
Regina.
Quis o destino que a chegada de sua neta, Melissa,
logo após a sua partida, viesse a amenizar a dor
irreparável de sua inesperada perda.
Pela convivência, entusiasmo, fraternidade
e amizade que compartilhou com todos nós,
sentiremos para sempre a sua ausência, mas,
rogamos à Deus que acolha a sua alma em Sua
morada e, que do Seu reino possa participar.
José Batista Doné - Diretor Adjunto de Tamboréu,
em nome de todos os seus amigos.

Cel Eliz Luiz Tavone Serafim
19/10/1934

14/08/2020

Círculo Militar de Campinas, sem dúvida o melhor
Clube de Campinas e lugar de destaque no
Brasil, o que deixa todos nós, sócios, orgulhosos
e felizes por desfrutar de suas belas paisagens
e instalações em momentos agradáveis que
enriquecem nossa vida.
Mas para alcançar tal posição, poucos sabem
que foi um caminho longo e árduo e que o sucesso
só foi possível graças a sócios abnegados, que
no início difícil, com pouco dinheiro e imensas
dificuldades, doaram-se ao Clube, sacrificando
horas de lazer e de convívio familiar em
benefício dos circulistas, sendo responsáveis pela
sobrevivência e crescimento do CMC.
Nas décadas de 60, 70 e 80 do século passado,
com poucos recursos e com poucos sócios, a
vida no CMC era tocada por pessoas que se
desdobravam em um voluntariado, exercendo
várias funções, desde trabalhar nas barracas
da Festa Junina, muitas vezes cedendo
gratuitamente o produto que era vendido;
pagando despesas do próprio bolso na função de
chefes de equipe e vendendo rifas para angariar
fundos, entre outras atividades. A iluminação do
Campo da Cabana, a construção da represa do
Lago e a criação da reserva ecológica do CMC
são exemplos relevantes desse trabalho, além de
muitos outros que permitiram ao Círculo Militar
de Campinas dar os primeiros passos e chegar à
idade adulta.
Dentre esses abnegados que construíram o CMC,
o Coronel Serafim ocupa lugar de destaque.
Chegando em Campinas em 1966, professor da
Escola Preparatória de Cadetes do Exército, da
Unicamp e da PUC, com o apoio de sua esposa
Marília encontrou tempo, disposição e paixão
para se dedicar ao Círculo Militar, participando
de várias gestões do Conselho Consultivo e Fiscal,
ao mesmo tempo que coordenava as obras

do CMC e sendo responsável por todas as suas
construções até aproximadamente 2014.
Todos os seus projetos e obras eram realizados
sem que cobrasse um centavo ou mesmo que
pedisse um reconhecimento. Pelo contrário, por
seu temperamento afável e por seu amor ao
Clube estava sempre disposto a colaborar. A
melhoria proporcionada por ele, ao CMC, era
a sua maior recompensa. Ao andarmos pelo
Círculo a todo momento estaremos em contato
com o legado deixado pelo Cel Serafim: Bar da
Cabana, Golden Room, Ginásio de Esportes,
Centro Cultural, Bar do Bosque, Ponto de
Encontro, Quadras de Basquete e de Futsal.
Foi, também, grande colaborador no setor cultural
do Clube. Criou o Boletim do Departamento
Cultural, sendo o responsável pela sua edição
quinzenal durante 20 anos, trazendo história,
estórias, provérbios, fatos pitorescos e charadas
matemáticas de um modo coloquial e agradável,
um verdadeiro reflexo de sua personalidade, que
também estava presente nos vários livros que
escreveu.
Nestas poucas linhas, procurou-se resgatar
um pouco do justo reconhecimento que o Cel
Serafim é merecedor. Hoje o CMC é o admirável
e fantástico Clube graças ao magnífico e
devotado trabalho realizado pelas diversas
gestões durante a sua história, onde se destaca de
maneira incomparável e singular essa querida e
extraordinária pessoa a quem muito respeitamos,
admiramos e tanto estimamos. OBRIGADO POR
TUDO CEL SERAFIM!
Ten Cel João Carlos Pezzo
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O Grupo dos100,
quem são?
Este é um grupo tradicional do CMC,
constituído
maneira

por

Associados

voluntária,

que,

dedicam

de
seu

tempo ao Clube, compondo os Órgãos
Estatutários

e estando à frente de suas

importantes demandas como forte “elo
de ligação” entre as Diretorias Executivas e
os diversos grupos / segmentos do Clube.

GRUPO
DOS

100

Nesta edição, queremos reconhecer esse
imprescindível trabalho que tanto contribui
com o muito bom funcionamento do nosso
querido Círculo Militar:

GEN Edson Massayuki HIROSHI
CEL CARLOS HENRIQUE Teixeira Costa
TC PAULO CEZAR M. de Almeida
CEL EVERTON Cesar Seraphim
DR GILBERTO Falco Jr
DR MIGUEL Valente Neto
CEL João José CORREIA
TC Márcio HECKSHER
EDUARDO Paschoalato
MAJ Jorge Frederico PORT
ADONIS Marega Jr
Luiz FERNANDO Giudici
CEL Almirante Pedro Alvares CABRAL
CEL José Roberto PIRES
TC Roberto SAMIR Sabbag
CEL Luiz DUTRA de Souza
CEL Rubens POLLI Filho
CAP Pedro TARCIZO dos Santos
DR Armando Eustáquio GUAIUME
JOE Yoshida
JOUBERT Beluomini
João MANGILLI Filho
Francisco Roberto C. TAVARES
GEN Gilberto SERRA
TC Fernando de Almeida PAULA FREITAS
CEL Tavírio de Lima VILLAÇA Pinto
CEL Roberto Assumpção PIMENTA
CEL Luiz Antonio MORAES BARROS
CEL FÁBIO Toledo Ferreira
TC ENJOLRÁS José de Castro Camargo
TEN Nilson Antão de ÁVILA Lemes
Kazuhiro NISHIDA
EUDES Simões
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PRESIDENTE DE HONRA
PRESIDENTE DIRETORIA EXECUTIVA
VICE-PRESIDENTE E DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
DIRETOR SECRETÁRIO
DIRETOR DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS
DIRETOR JURÍDICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIRETOR SOCIAL
DIRETOR CULTURAL
DIRETOR DE ESPORTES
DIRETOR FINANCEIRO
PRESIDENTE CONSELHO CONSULTIVO
VICE-PRESIDENTE CONSELHO CONSULTIVO
SECRETÁRIO CONSELHO CONSULTIVO
MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO E PRES. COM. OBRAS
MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO
MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO
MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO
MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO
MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO
MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO
MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO
CONSELHEIRO DE HONRA
CONSELHEIRO DE HONRA
CONSELHEIRO DE HONRA
CONSELHEIRO DE HONRA
CONSELHEIRO DE HONRA
CONSELHEIRO DE HONRA
SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO
SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO
SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO
SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO
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CEL Hajime KIYOTA
CEL João Alves PAIVA NETO
MARCELO de ARRUDA
CEL JOSÉ CARLOS de Oliveira
TEN LINCOLN Augusto Machado
TEN José Vicente de TOLEDO
CEL Íbero Lopes VAZQUEZ
DURVALINO Buzo Ferraresso
ÂNGELO MARRETI Neto
José AFRÂNIO Oliveira Fagundes
JORGE Luiz Urbanetto
CAP Jorge Luiz PEREIRA Ribeiro
CEL SIDÔNIO Lopes Filho
CAP VICTOR Dante Rui Filho
MÁRIO Satochi ASSANO
CELSINO Cunha GAMA
CEL PM ELIZIÁRIO Ferreira Barbosa
SÉRGIO Santana
DR FORTUNATO de Lima
FAUSTO Gabriotti
DR ADAMYR Luís da Silva
NELSON Ruggiero
ENGº OLAVO de Mello Guaraldo
ENGº ANDRÉ Menegazzo da Rocha Vieira
ENGº Bruno Luscher de Almeida Cesar
ENGº José Augusto MAZIN
ENGº AGRON Antonio de Pádua A.MELLO
ADRIANO Coli Pellicioni
ENGº JOÃO Henrique PETTENÁ
Antonio Carlos Leite Penteado
REGINA Yuriko Koki Shibuya
DRª ROSEMEIRY Alaite Pereira
Jorge Alberto Hamra RACHED
CARLOS HENRIQUE Freitas
José OVÍDIO de Andrade
EDMILSON do Carmo
ALEXANDRE da Cunha
JUILIANO Port
Renato PENELLA
MARCO ANTONIO Pires de Moraes
FLÁVIO de Francisco Fernandes
José Batista DONÉ
MARCELO de Souza OLiveira
EUCLYDES Souto Correa
MARCOS Antonio BORTOLOTTO
VITOR Shammas de Mancilha
GERSON José dos Santos CIAMPI
CELSO Saraiva de Andrade
Tsuruhide Mizukami (CARLINHOS)
CLÁUDIO Roberto Antonio Dias
Osvaldo DAMÁSIO
MÁRCIO dos Anjos Padovani
VALÊNCIO Rodrigues de Queiroz Neto
LUIZ Antonio A. ARTUSI
LUIZ PAULO de Lima

PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
VICE-PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
SECRETÁRIO CONSELHO FISCAL
MEMBRO CONSELHO FISCAL
MEMBRO CONSELHO FISCAL
MEMBRO CONSELHO FISCAL
MEMBRO CONSELHO FISCAL
MEMBRO CONSELHO FISCAL
MEMBRO CONSELHO FISCAL
MEMBRO CONSELHO FISCAL
MEMBRO CONSELHO FISCAL
SUPLENTE CONSELHO FISCAL
SUPLENTE CONSELHO FISCAL
SUPLENTE CONSELHO FISCAL
SUPLENTE CONSELHO FISCAL
SUPLENTE CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE COMISSÃO SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
PRESIDENTE COMISSÃO SINDICÂNCIA DE TÍTULOS
COMISSÃO SINDICÂNCIA DE TÍTULOS
COMISSÃO SINDICÂNCIA DE TÍTULOS
COMISSÃO SINDICÂNCIA DE TÍTULOS
COMISSÃO DE OBRAS
COMISSÃO DE OBRAS
COMISSÃO DE OBRAS
COMISSÃO DE OBRAS
COMISSÃO ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE
COMISSÃO ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE
COMISSÃO ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE
PRESIDENTE COMISSÃO SINDICÂNCIA DE ESPORTES
COMISSÃO SINDICÂNCIA DE ESPORTES
COMISSÃO SINDICÂNCIA DE ESPORTES
DIRETOR ADJUNTO SAUNA
DIRETOR ADJUNTO ESCOTISMO
DIRETOR ADJUNTO CULTURAL
DIRETOR ADJUNTO BOCHA
DIRETOR ADJUNTO CARTEADO
DIRETOR ADJUNTO CORRIDA
DIRETOR ADJUNTO FUTEBOL MAIOR
DIRETOR ADJUNTO FUTSAL MAIOR
DIRETOR ADJUNTO FUTVÔLEI
DIRETOR ADJUNTO TAMBORÉU
DIRETOR ADJUNTO TÊNIS DE CAMPO
DIRETOR ADJUNTO TÊNIS DE MESA
DIRETOR ADJUNTO TIRO COM ARCO
DIRETOR ADJUNTOVÔLEI
DIRETOR ADJUNTO XADREZ
DIRETOR ADJUNTO SINUCA
COORDENADOR GRUPO FUTEBOL (Quartalentos)
COORDENADOR GRUPO FUTEBOL (Rachão quinta-feira)
COORDENADOR GRUPO FUTEBOL (Rachão domingo)
COORDENADOR GRUPO FUTEBOL (Madrugada/domingo)
COORDENADOR GRUPO FUTEBOL (Cantagalo)
COORDENADOR GRUPO DA SAUNA
COORDENADOR GRUPO DO SERENO
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Campanha
Nó Solidário
Em março de 2020, a pandemia começa a tomar
proporções alarmantes no Brasil e a necessidade
de todos se manterem em seus lares começava a
se fazer necessário.
Muitas vidas começam a ser perdidas, e a
economia começa a dar sinais de grande
retração, implicando na perda de milhares
de empregos em todo o país gerando fome,
desespero e falta de condições básicas da
população em situação vulnerável poder
enfrentar a, até então desconhecida, pandemia.
“Ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião”
Como manter esta importante parte de nossa
promessa Escoteira em meio a tantas restrições
necessárias para a preservação da vida?
Como continuar com a nossa missão de
sempre trabalhar a formação de caráter de
nossos jovens tornando-os melhores cidadãos
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se estamos com impedimento de tê-los nas
atividades por razões necessárias?
Neste sentido, o GRUPO ESCOTEIRO CRAÓS não
poderia se ausentar desta responsabilidade
e aguardar o tempo passar. Decidimos fazer
algo que ainda que sem os jovens participando
poderíamos continuar trabalhando a sua
formação moral através do exemplo.
Assim, no dia 18 de abril fizemos nossa primeira
campanha de arrecadação “NÓ SOLIDÁRIO”
apenas de produtos de higiene para o
enfrentamento da pandemia.
Era um dia chuvoso e tivemos a modesta
arrecadação de aproximadamente 200Kg
em doações. Não menos importante essa
foi a semente de uma sequência de outras
7 campanhas “NÓ SOLIDÁRIO” e ampliamos
as doações para alimentos, roupas e itens de
higiene.

Nesta segunda campanha da série “NÓ
SOLIDÁRIO”, agora com a parceria do CÍRCULO
MILITAR DE CAMPINAS através da divulgação em
suas mídias sociais, saltamos para um patamar
bastante expressivo de arrecadação em cada
campanha chegando a atingir 1,7 toneladas
em apenas uma campanha.
Vivemos e presenciamos uma realidade que
a cada mês vem aumentando em nosso país:
pessoas vulneráveis que perderam sua condição
mínima de sobrevivência com dignidade.
Assim,
reforçamos
nossa
promessa
e

agradecemos ao CÍRCULO MILITAR DE
CAMPINAS e seus ASSOCIADOS no melhor estilo
Escoteiro:
GRATO, GRATO, GRATÍSSIMO!
Contamos com todos em nossas próximas
campanhas. A fome continua aumentando e a
luta contra o Covid19 não cessou.
GRUPO ESCOTEIRO CRAÓS 195/SP

Concurso FENACLUBES
O Clube participará da competição nacional de
“Casos de Sucesso” da Federação Nacional de
Clubes, com o tema de filantropia, apresentando
o trabalho beneficente realizado pelo Grupo
de Escoteiros Craós, o qual vem ajudando

sobremaneira as pessoas mais necessitadas,
sendo um exemplo de abnegação e amor ao
próximo, digno do respeito e da admiração
não só dos circulistas, mas de toda a sociedade
campineira.
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O Departamento Cultural do Círculo Militar de
Campinas estava com a programação pronta
para o ano de 2020, quando de repente, veio
a pandemia. Fomos obrigados a suspender
não só as aulas dos diversos cursos oferecidos
pelo Departamento, mas todos os eventos
programados, entre eles, as peças teatrais para
público infantil e adulto, os shows musicais,
as comemorações previstas para o Dia das
Crianças, Dia do Idoso, apresentações do Coral

e os diversos Festivais de Final de Ano onde todos
os alunos participam com grande entusiasmo.
Mas, lembrando o velho ditado que diz: “Não há
bem que sempre perdure, nem há mal que nunca
se acabe”. Embora apreensivos pelos reflexos
causados por uma situação totalmente atípica,
estamos certos de que tudo vai passar e que o
ano de 2021 será celebrado com uma intensa
programação cheia de arte, música e alegria!

O Rei Leão
Teatro Infantil
Seguindo a tradição, nosso Departamento
Cultural abriu sua programação anual com um
evento direcionado aos pequenos circulistas.
Numa versão moderna e bem humorada, a
peça infantil “O Rei Leão” - clássico da Disney
que conta a história das aventuras vividas pelo
leão Simba, foi encenada ao som da trilha sonora
original interpretada pelos próprios atores, o que
encantou a criançada e suas famílias.

Somado aos bons momentos de diversão, o
evento, realizado em 1º de fevereiro, promoveu
também a solidariedade com a arrecadação de
alimentos não perecíveis, que foram doados à
instituição “Casa dos Meninos de Campinas”.
Em nome da Diretoria do CMC, o Departamento
Cultural agradece a presença de todos que
colaboraram e prestigiaram o evento.
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O Rei Leão

O Rei Leão
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Virada Cultural
Promovida pelo Departamento Cultural do
Clube, a Virada Cultural do CMC, realizada
nos dias 08 e 09 de fevereiro, reuniu grande
número de Associados que vieram prestigiar
as apresentações dos Professores e Alunos
em diversas modalidades, entre elas: Jazz,
Sapateado, Dança de Rua, Ballet, Flamenco e
Dança do Ventre.
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O evento contou também com Oficina de
Artes Plásticas, aula de Ginástica Localizada e
apresentações musicais de Violão e do Coral
CMC.
Informações sobre os cursos e aulas oferecidos
pelo Departamento Cultural – f. 3743 4814.

Cultural
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Dia Internacional da Mulher
Muita alegria e entusiasmo contagiante
tomaram conta da Comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, 8 de março.
O evento, promovido pelo Departamento
Cultural do Clube, trouxe ao palco do Centro
Cultural, o cantor Jorge Luiz - considerado um dos
melhores covers do cantor Fábio Júnior. O artista,
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cuja aparência e voz muito se assemelham
ao “original”, iniciou sua carreira em 1992 e
desde então, juntamente com sua Banda, tem
presenteado o público, interpretando o vasto
repertório de sucessos do cantor Fábio Júnior,
entre eles, “Alma Gêmea”, “Só Você”, “Caça e
Caçador”, “Pai” e tantos outros.
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Cultural

Concursos FENACLUBES
Prêmio Nacional de Literatura dos Clubes
Mesmo diante das privações impostas pela
pandemia que estamos atravessando, nossos
Associados não deixaram de participar dos
Concursos promovidos pela Federação Nacional
de Clubes (FENACLUBES).

A participação circulista no Prêmio Nacional de
Literatura dos Clubes contou com a inscrição
dos trabalhos de quatro Associados em três
categorias:

Associado

Obra

Categoria

Thais de Castro Rezende Rabello da Silva

Nuvem Feita

Conto

Barbara Aparecida Mazzamuto Effori

Contraponto

Poesia

Mário Celso Effori

Lados Opostos

Crônica

Carlos Emílio Guimarães Medeiros Filho

Luto

Crônica

Concurso de Fotografias
Já o Concurso de Fotografias, onde cada Clube
participante pode inscrever apenas um trabalho,
a etapa interna para a escolha da foto que
irá representar o nosso Clube contou com a
inscrição de seis trabalhos que foram apreciados
pela Comissão Julgadora composta pelo Diretor
Social do CMC, Sr Eduardo Paschoalato que
presidiu a Comissão, e os fotógrafos convidados,
Clóvis Cordeiro e Vinícius D’Ottaviano, que entre
os trabalhos, todos de excelente nível, elegeram
a foto produzida pelo circulista Heleno Clemente.

Os vencedores de ambos os Concursos
promovidos pela FENACLUBES, serão
conhecidos durante o próximo Congresso
Brasileiro de Clubes, ainda sem data
definida para a sua realização.
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Heleno Clemente

Felipe Calicchio

Célia Maria Vilela de Lima

Heleno Clemente

Célia Maria Vilela de Lima
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Cultural

Dia das Crianças
A Comemoração do Dia das Crianças no Círculo
Militar de Campinas já se tornou um evento
tradicional e muito aguardado pelas famílias
circulistas que no dia 12 de outubro, passam horas
se divertindo com seus pequenos num evento
repleto de atrações e muita alegria!
Em 2020, a comemoração foi (obrigatoriamente)
diferente, mas nem por isso, menos emocionante!
Com muito carinho e criatividade, além da
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lembrança que as crianças receberam, os
Departamentos Cultural e de Comunicação
Social, motivaram pais, avós e responsáveis a
enviarem vídeos de seus pequenos, comentando
o seguinte tema: “Ser criança é...”
O resultado final foi uma sequência de lindas
e motivadoras mensagens que puderam ser
conferidas nas mídias do Clube.
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SOCIAL
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Social

SOCIAL
2020 começou cheio de alegria!
Nosso Carnaval que, este ano, trouxe o Tema
“A Sapucaí é aqui” foi um sucesso. O Golden
Room, lindamente decorado, remeteu à
avenida mais famosa do samba, trazendo
um telão de LED com os desfiles das escolas.
Na entrada do evento, todos os participantes
tiveram a oportunidade de passar pelo arco
da Sapucaí, símbolo icônico do carnaval
brasileiro.
Vale lembrar que o Círculo Militar é o único
Clube em Campinas que realiza duas noites
e duas matinês, cheias de atrações e alegria
para seus Associados e convidados, além do
nosso Carnaval de Rua que, mesmo embaixo
de chuva, foi contagiante!
Infelizmente, nossa programação de eventos
anual foi interrompida pela pandemia,
onde tínhamos muitos planos para a
diversão dos nossos Associados. Entre as
atrações programadas estavam a grande
comemoração dos 60 anos do CMC com o
show do cantor Paulo Ricardo, além dos nossos
jantares do Dias das Mães, Namorados e Pais,
o grande Arraiá que todos esperam, o clássico
e municipal Baile da Pátria, flashbacks, noites
temáticas, halloween, dentre outros, fechando
mais um ano com o tão esperado Reveillon.
Apesar de não termos realizado nenhum evento
este ano, após a liberação, na Fase Verde do
Decreto Municipal, realizamos às sextas-feiras,
happy hours em nossos bares de cessionários,
procurando incentivar as atividades noturnas
no Clube e assim oferecer alguma alternativa
de lazer aos nossos sócios, respeitando todas as
normas de distanciamento e higiene, os quais
foram de grande sucesso de público, porém
limitado em função do espaço disponível.
Nossa programação para 2021 já está pronta
para trazer muita alegria e momentos especiais
para a família circulista e procurando manter os
incentivos para as atividades noturnas em nosso
Clube. Pedimos a Deus que esta fase passe
logo para voltarmos com todo entusiasmo em
nossos eventos que são elaborados com muito
carinho para todos vocês.
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Pré Carnaval
15 de fevereiro 2020
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SOCIAL
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Carnaval
Matinês - 23 e 25 de fevereiro
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SOCIAL
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Bailes Noturnos - 22 e 24 de fevereiro
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SOCIAL
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Carnaval de Rua - 24 de fevereiro
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SOCIAL
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SOCIAL
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Happy Hour

SOCIAL
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Esportes

ESPORTES

ACADEMIA E AULAS FITNESS

Horário de Funcionamento
segunda a sexta-feira: 06 às 21h45
sábado: 07h às 17h45
domingo e feriado: 08h às 11h45
Necessário atestado médico

R$
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Obs: programação válida para situações de normalidade, sem restrições da pandemia

ARTES MARCIAIS

KARATÊ
A partir de 05 anos

Segunda, quarta e sexta: 1
 7h15 às 20h15
Terça e quinta: 07h às 08h
Sábado: 10h às 11h30

DEFESA PESSOAL
A partir de 15 anos

Terça e quinta: 19h às 20h
Inscrições e informações: 99788.4418

TAEKWONDO
KIDS/ INFANTIL (04 a 10 anos)
Terça e quinta: 18h10 às 19h

JUVENIL/ADULTO (+10 anos)
Terça e quinta-feira: 20h às 21h

Inscrições e informações: 99305.8468
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FUTEBOL INFANTIL
FUTEBOL
ESCOLINHA (7 a 14 anos)
Terça e quinta: 15h30 às 17h
No Campo da Escolinha

ESCOLINHA (4 e 5 anos)
Sábado, 08h às 08h45

ESCOLINHA (6 a 7 anos)
Sábado, 08h45 às 09h30

ESCOLINHA (8 a 10 anos)
Sábado, 09h às 10h30

ESCOLINHA (11 a 14 anos)
Sábado, 10h30 às 11h30
No Campo Ponto de Encontro
Consultar disponibilidade de
vagas no Depto. de Esportes.

FUTSAL
ESCOLINHA (6 a 10 anos)
Terça e quinta: 19h às 20h

ESCOLINHA (6 a 13 anos)

Quarta e sexta: 09h20 às 10h40 ou 16h às
17h10

ESCOLINHA (11 a 14 anos)
Terça e quinta: 18h às 19h

No Ginásio ou Quadras Externas.
Consultar disponibilidade de vagas
no Depto. de Esportes.
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VOLEIBOL
VÔLEI FEMININO
ESCOLINHA (a partir 09 anos)
Segunda e quarta: 14h às 15h30
Terça e quinta: 14h30 às 16h

PRÉ MIRIM, MIRIM E INFANTIL
Segunda e quarta: 15h30 às 17h30

MASTER RECREATIVO

Segunda e quarta: 18h30 às 20h
ADULTO MASTER COMPETITIVO
Segunda e quarta: 20h às 21h30
Sábado: 10h às 12h
No Ginásio de Esportes

VÔLEI ADAPTADO
A PARTIR DE 40 ANOS
Terça e quinta: 09h às 11h
No Ginásio de Esportes

GRÁTIS
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AULAS AQUÁTICAS
NATAÇÃO
A PARTIR DOS 04 ANOS
Terça e quinta: 09h às 11h
Quarta e sexta: 14h às 18h

A PARTIR DOS 06 ANOS
Sábado, 09h às 12h

ACIMA DE 18 ANOS

Terça e quinta/ quarta e sexta:
07h15 às 09h/ 14h às 14h45/ 18h15 às 09h
Quarta e sexta: 14h às 14h45
Segunda a quinta: 18h15 às 20h
Sábado: 08h15 às 09h
Nas Piscinas Aquecidas
Consultar disponibilidade de vagas
no Depto. de Esportes.

CONDICIONAMENTO
AQUÁTICO
(Parecido com Hidroginástica)
Sexta: 18h às 18h45
Na Piscina Joia da Coroa
Consultar disponibilidade de
vagas no Depto. de Esportes
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HIDROGINÁSTICA
MASCULINO E FEMININO
ACIMA DE 18 ANOS
SEGUNDA E QUARTA:

17h às 17h45 / 18h15 às 19h

TERÇA E QUINTA:
07h15 às 08h
08h15 às 09h
11h às 11h45
12h às12h45
17h às 17h45
18h30 às 19h15

QUARTA E SEXTA:

08h às 08h45/ 11h10 às 11h55

SÁBADO:

09h10 às 09h55
Na Piscina Joia da Coroa

Necessário atestado médico
Consultar disponibilidade
no Depto. de Esportes.

de

vagas

AULA DE XADREZ
MASCULINO E FEMININO
Quarta:19h10 às 20h45
Sábado: 09h10 às 11h45
No Espaço Multidesportivo
Inscrições no Depto. de Esportes
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AULA DE BIKE
(SPINNING)
SEGUNDA: 18h30 às 19h15
TERÇA: 18h às 18h45/ 19h às 19h45
QUARTA: 07h15 às 08h/ 18h30 às 19h15 e
19h30 às 20h15
QUINTA: 18h às 18h45
SEXTA: 07h15 às 08h
SÁBADO: 08h15 às 09h

No Espaço Multidesportivo
Consultar disponibilidade de vagas
no Depto. de Esportes.

1x por semana
INSCRITOS na
Academia

1x por semana
NÃO inscritos na
Academia

AULA ABERTA
DE ZUMBA
Sábado: 10h
Na Tenda da Piscina Social

PARTICIPE!

GRÁTIS
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PREPARAÇÃO FÍSICA
ACIMA DE 18 ANOS
FEMININO

Segunda: 19h30 às 20h30
Na Quadra Externa

MASCULINO e FEMININO
Quarta: 19h30 às 20h30
No Campo Cabana

GRÁTIS

CORRIDA
Características da modalidade:
- Alongamentos especíﬁcos;
- Exercícios coordenativos;
- Treinamento funcional voltado
para corrida;
- Correção técnica do movimento;
- Indicação de vestuário e calçados
adequados;
- Testes de campo;
- Deﬁnição de metas e estratégias;
- Orientação técnica.
Segunda e quarta: 18h30 às 20h
Sábado 07h às 09h
Na Pista de Atletismo (Campo Oﬁcial)
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PILATES DE SOLO
Segunda, quarta e sexta: 07h05 às 07h55
GINÁSTICA LOCAL E FUNCIONAL
Segunda, quarta e sexta: 08h às 08h55
TERCEIRA IDADE (alongamento/ postura,
equilíbrio, interação social e autoestima)
Segunda, quarta e sexta: 09h às 09h55
No Centro Cultural
Inscrições: Profª Luciane 99601.1256.

ALONGAMENTO E CAMINHADA
ACIMA DE 30 ANOS (MASC/FEM)
Terça e quinta: 07h às 08h30
No Ginásio de Esportes.

GRÁTIS

GINÁSTICA
ARTÍSTICA
6 a 10 anos (MASC/FEM)
Terça e quinta: 09h10 às 10h
15h40 às 16h30/ 18h às 18h40
No Espaço Multidesportivo
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ESCOTISMO
6,5 A 21 ANOS

Sábado: 09h às 12h
No Escoteiro Craós
Pres. Carlos H. Freitas: 98138.7400
Dir .Fin. TC Roberto Nunes: 98800.5696
Dir. Social Deise Gaspar: 99123.4389

BASQUETE
TERÇA E QUINTA
SUB 10: 17h às 18h
SUB 14: 18h15 às 19h30
No Ginásio de Esportes

TIRO COM ARCO
Segunda: 16h30 às 19h
Quarta e sexta: 09h às 10h30/ 16h30 às 19h
Sábado: 16h às 18h30
No Campo Tiro com Arco
AULAS PARTICULARES (treino para atletas
com equipamento próprio)
Profº Marcos: 99341.7227
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BEACH TENNIS

INFANTIL (a partir de 09 anos)
Iniciante
Terça: 17h às 18h
Quinta: 16h às 17h
Intermediário
Quinta: 17h às 18h

ADULTO (a partir de 18 anos)
Iniciante
Sexta: 07h às 08h/ 08h às 09h/ 09h às 10h
Sábado: 08h às 09h/ 10h às 11h/ 11h às12h
Intermediário
Terça: 19h30 às 20h30 (FEM)
Quarta: 09h às10h/ 10h às 11h
Sexta:10h às 11h
Sábado: 09 às 10h
Avançado (MASC)
Terça: 20h30 às 21h30

INFANTIL (a partir de 09 anos)
Intermediário
Terça e quinta: 16h às 17h

TÊNIS DE CAMPO

Principiante B
Terça: 20h às 21h e
Quinta: 18h às 19h

ADULTO (a partir de 18 anos)
Sábado: 09h às 10h

AULAS PARTICULARES
Informações e valores
com os professores:
Edla: 99106.7547
Fábio: 99965.4003
Maurício: 99605.4452
Luiz Cesar: 99617.0110
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USO LIVRE

VÔLEI DE AREIA

TAMBORÉU

Aos domingos: das 09h às 12h

Terça e quinta: 09h/ 18h
Sábado e domingo: 09h

SINUCA
Acima de 16 anos
Terça a sexta: 15h às 20h
Sábado, domingo e feriado: 08h às 17h
No Espaço Multidesportivo

TÊNIS DE MESA
Acima de 08 anos
Quarta e quinta: 19h às 21h
No Espaço Multidesportivo
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BOCHA
Terça e quinta: 18h às 21h
Sábado: 12h às 18h
Domingo: 09h às 12h
No Espaço Multidesportivo

TRUCO

+18 anos

Segunda e quinta: a partir das 17h

TRANCA E CAXETA
Segunda a sexta: a partir das 13h
Na sala de jogos

RACHÕES

INFORMAÇÕES

FUTEBOL MAIOR MASCULINO

CANCELAMENTO

Acima de 45 anos

Quarta, às 07h30, no Campo Ponto
de Encontro

Acima de 32 anos

Quinta, às 16h, no Campo Cabana

Acima de 16 anos

Sábado, às 12h30, no Campo Oficial

Acima de 32 anos

Domingo, às 07h, no Campo Ponto
de Encontro

BASQUETE MAIOR MASCULINO
Acima de 16 anos
Terça: a partir das 19h
Domingo: a partir das 10h
No Ginásio de Esportes

O cancelamento de aulas
ou de escolinhas deve
ser feito pessoalmente no
Departamento de Esportes ou
via e-mail até às 18h do último
dia útil de cada mês para não
ser cobrado no mês seguinte.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES:
SEGUNDA: 13h às 18h
TERÇA a SEXTA: 09h às 18h
SÁBADO: 08h às 12h
esportes@cmcamp.com.br
3743.4812/ 98852.2391

FUTSAL MAIOR MASCULINO
No Ginásio de Esportes
Quinta: a partir das 19h
Domingo: a partir das 08h
Na Quadra Externa
Domingo: a partir das 10h

ATESTADO MÉDICO
OBRIGATÓRIO PARA INSCRITOS
A PARTIR DE 15 ANOS
Lei Municipal 14.405 de 21/09/12
Obs.: horário das aulas sujeito
a alteração.

BEACH TENNIS
Terça e quinta: período da tarde
Sábado e domingo: período da manhã

SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES:
ouvidoria@cmcamp.com.br
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Cursos oferecidos pelo Departamento

to

Informe-se: 3743.4814
www.cultural@cmcamp.com.br
Obs: programação válida para situações de
normalidade, sem restrições da pandemia
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