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PALAVRA DO PRESIDENTE

 Caríssimos Circulistas!!!

 Conduzir a gestão do Círculo Militar é uma tarefa multiface-
tada que requer dedicação integral do seu Presidente e demais Di-
retores Executivos, dentre outras exigências não menos importantes. 
Porém, devem estar presentes, também, sentimentos não mensura-
dos, intangíveis e nobres como a felicidade e a paixão!!!

 Ao experimentarem-se momentos contínuos de felicidade 
durante a atividade que se realiza, conseguem-se transferir ao pro-
duto final que se busca resultado mais adequado, melhor acaba-
mento e as pessoas beneficiadas sentem-se partícipes do processo, 
compartilhando o brilho nos olhos do contentamento.

 Acresça-se a isso a centelha da chama iniciadora da pai-
xão aos atos planejados, desenvolvidos e executados, conferindo-
-lhes colorido, calor e beleza e o público-alvo interage com o gestor 
como integrante do empreendimento.

 É assim que se amálgama a relação simbiótica existente en-
tre Diretoria Executiva e Associados, após dois anos e quatro meses 
da Equipe “RENOVAÇÃO e RESULTADOS” à frente do destino do nos-
so Círculo Militar de Campinas.

 No período entre a edição anterior da revista impressa “CMC 
em Notícia” e essa atual, muitas atividades foram levadas a efeito 
no âmbito dos diversos Departamentos, como os queridos  Associa-
dos poderão constatar ao longo das páginas que a compõem.

 Na Diretoria Social destacam-se a comemoração ao Dia dos 
Pais - “Reviva New York” - e o tradicional Baile da Pátria.

 O Departamento de Esportes, dentre as inúmeras atividades 
realizadas, contemplou o Torneio Duque de Caxias e o Torneio sem 
Perdedores (Tamboréu).

 O Cultural teve o seu período de “Canto do Cisne”, pois to-
dos os eventos foram sucesso.

 Há muito mais na Revista, portanto envolvam-se e boa leitura.
 Como fato de transcendente relevância, cabe informar ao 

Associado que, em 15 de setembro, houve a transferência do cargo 
de “Presidente de Honra” do nosso Clube.

 Após mais de dois anos como Presidente de Honra do Cír-
culo Militar de Campinas, estamos privados do salutar convívio com 
o Excelentíssimo Senhor General de Brigada RICARDO RODRIGUES 
CANHACI, em face da sua transferência para Brasília-DF, por neces-
sidade do serviço. Ao Gen CANHACI auguramos sucesso na nova 
Comissão. O CMC continuará sendo sempre seu!

 Ao mesmo momento, damos as boas vindas e saudamos 
a chegada do Excelentíssimo Senhor General de Brigada CARLOS 
SÉRGIO CAMARA SAÚ, empossado como novo Presidente de Honra. 
Gen SAÚ, faça do Círculo Militar de Campinas, a exemplo de todos 
os Associados - Civis e Militares - a extensão do vosso lar.

 Por tudo isso, estamos felizes e trabalhando com muita pai-
xão!!! Pois são, dentre todos os sentimentos, os que se multiplicam 
quando se dividem!!! 

  

Cordiais Saudações!!!

Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente
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07 DE SETEMBRO

Breve história da Independência do Brasil
A Independência do Brasil ocorreu em 7 de 

setembro de 1822.
A partir desta data o Brasil deixou de ser uma 

colônia de Portugal. A proclamação foi feita por 
D. Pedro I às margens do riacho do Ipiranga em 
São Paulo.

CAUSAS :
— Vontade de grande parte da elite política 

brasileira em conquistar a autonomia política ;
— Desgaste do sistema de controle econômi-

co, com restrições e altos impostos, exercido pela 
Coroa Portuguesa no Brasil;

— Tentativa da Coroa Portuguesa em recolo-
nizar o Brasil.

DIA DO FICO
— D. Pedro não acatou as determinações fei-

tas pela Coroa Portuguesa que exigia seu retorno 
imediato a Portugal. Em 9 de Janeiro de 1822, D. 
Pedro negou-se a atender a ordem.

MEDIDAS PRÉ-INDEPENDÊNCIA
Logo após o Dia do Fico, D. Pedro I tomou 

várias medidas com o objetivo de preparar o 
país para o processo de Independência:

— Organização da Marinha de Guerra;
— Convocou uma Assembleia Constituinte;
— Determinou o retorno das tropas portugue-

sas para Portugal;

— Exigiu que todas as medidas tomadas pela 
Coroa Portuguesa deveriam, antes de entrar em 
vigor no Brasil, ter a sua aprovação;

— Visitou São Paulo e Minas Gerais para acal-
mar os ânimos dos políticos dessas províncias.

A PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA
Ao viajar de Santos para São Paulo, D. Pedro 

recebeu uma carta da Coroa Portuguesa que 
exigia seu retorno imediato para Portugal e anu-
lava a Constituinte que ele tinha promulgado. 
Diante desta situação, D. Pedro deu seu famoso 
grito, às margens do riacho Ipiranga: “Indepen-
dência ou Morte!”

MEDIDAS PÓS-INDEPENDÊNCIA
— D. Pedro I foi coroado imperador do Brasil 

em dezembro de 1822;
— Portugal reconheceu a independência, 

exigindo uma indenização de dois milhões de 
libras esterlinas;

— Em algumas regiões do Brasil, principal-
mente no Nordeste, ocorreram revoltas; a prin-
cipal, foi na Bahia, onde as tropas portuguesas, 
sob o comando de Gen Madeira, não aceita-
vam a proclamação da nossa independência. 
Tais manifestações foram duramente reprimidas 
pelas tropas a D. Pedro I.
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SÓCIOS EM DESTAQUE
Paula Gonçalves

Paula Cristina de Araujo Gonçalves é uma 
tenista profissional brasileira, nascida em 11 de 
agosto de 1990, na cidade de Campinas/SP. 
Em 2016, alcançou sua melhor pontuação no 
ranking da Women’s Tennis Association (WTA). No 
ranking de duplas, a sua melhor performance, 98ª 
do mundo, foi alcançada em 2015. Atualmente 
é a 160ª do ranking de simples.

 Em 2013, ganhou o troféu Fed Cup Heart 
Awards, se tornando a segunda brasileira a 
ganhar o prêmio. Como recompensa, ela rece-
beu um cheque simbólico no valor de US$ 1 mil, 
que doou para Associação de Assistência à 
Criança Deficiente (AACD). Seu técnico é Car-
los Alberto Kirmayr, com quem está desde 2005 
a convite para um projeto de Tênis que tem por 
objetivo colocar uma tenista brasileira no TOP 100 
do ranking mundial.

   Em 2015, venceu seu primeiro troféu de WTA, 
nas duplas, em Bogotá. Com isso, ficou muito pró-
xima de entrar para o top 100 da modalidade. 

Desde 2013, participou de 14 jogos de simples, 
tendo vencido 12 .

Nas olimpíadas do Rio de Janeiro, Paula Gon-
çalves, ao lado de Teliana Pereira, 177ª e 135ª 
colocadas nas simples, respectivamente, tive-
ram a difícil tarefa de enfrentar as espanholas 
Garbiñe Muguruza (campeã em Roland Garros 
este ano), a 4ª melhor tenista do mundo e Carla 
Suárez Navarro, 12ª. Valentes, destemidas e cora-
josas, as donas da casa fizeram um excelente 

primeiro set mas acabaram derrotadas. Embora 
não tenham prosseguido nos jogos, tiveram um 
rendimento consistente e convincente, muito 
acima do esperado, atendendo plenamente a 
expectativa do público brasileiro.

Com o atual ranking mundial, participou do 
Qualy de Roland Garros e Winbledon e agora 
no mês de agosto participando do Qualy do US 
Open em NY.

  A atleta olímpica Paula Gonçalves iniciou a 
prática de tênis no Círculo Militar de Campinas 
com o professor Fabio Saltori, onde obteve gran-
des conquistas estaduais vestindo a camisa do 
CMC, quando em 2005 recebeu um convite do 
atual técnico para ser incluída no projeto. Seus 
pais, Renato Sona Gonçalves e Rita de Cassia 
Araujo Gonçalves, ao lado de seu irmão Caio 
Cesar, são os grandes incentivadores da brilhan-
te trajetória dessa extraordinária circulista!

“Agradeço a todos que me acompanharam 
no CMC desde muito pequena. Não vou citar 
nomes, mas a gratidão por todos que acredita-
ram em mim é enorme e podem ter certeza que 
no filme que passou na minha mente, quando 
entrei nas quadras na RIO 2016, todos estavam 
presentes.  Agora é seguir em frente com muito 
trabalho e dedicação”, disse a atleta.

Parabéns Paulinha, que venham, as próximas 
Olimpíadas!
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Maj Cássio Rippel

Cássio Cesar de Mello Rippel é paranaense, 
tendo nascido em Ponta Grossa, no dia 2 de 
maio de 1978. Associado do Círculo Militar de 
Campinas desde 2013, esse atleta olímpico inte-
gra a equipe brasileira de tiro esportivo.

   Ele foi eleito pelo Comitê Olímpico Brasileiro 
o melhor atleta do Tiro Esportivo nos anos de 2013 
e 2015, quando recebeu o Prêmio Brasil Olímpico. 
Em 2013, 2014 e 2015, recebeu o prêmio Orgulho 
Paranaense. 

   Destacam-se como resultados mais expressi-
vos, em âmbito mundial:

- 5º lugar na Etapa da Copa do Mundo da 
Alemanha, em 2015;

- 5º lugar na Etapa da Copa do Mundo da 
Espanha, em 2013; 

- 5º lugar na Etapa da Copa do Mundo dos 
Estados Unidos,  também em 2013;

- 6º lugar na Etapa da Copa do Mundo da 
China, em 2014; e

- 7º lugar na Etapa da Copa do Mundo da 
Eslovênia, também em 2014. 

  Nos Jogos Pan-Americanos de 2015, conquis-
tou a medalha de ouro vencendo a prova de 
carabina deitado 50m com 207.7 pontos, baten-
do o recorde pan-americano na fase classifica-
tória, com 625.9 unidades. Com isso, assegurou 
uma vaga nos Jogos Olímpicos do Rio de Janei-
ro, onde disputou, com os melhores atiradores do 
mundo, as provas de carabina deitado e carabi-
na 3 posições.

   Rippel é Major do Exército e serve atualmen-
te no Comando da 11ª Brigada de Infantaria 
Leve, em Campinas. É casado com a Srª Audrey 
Rippel e tem dois filhos: Gabriel e Rafael, de 13 e 
12 anos, respectivamente.

   O Círculo Militar cumprimenta o Maj Rippel 
pela sua trajetória de conquistas, superação e 
sucessos, extensivos a sua família. Parabéns!
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Cel Emerson Duarte

O atleta olímpico Emerson Duarte, coronel do 
Exército Brasileiro, nasceu em 18 de outubro de 
1971, na cidade de Campinas. Filho do Sr. Her-
mas Martins Duarte, também oficial do Exército, 
e da Srª Dirma Nanuncio Duarte, iniciou sua ati-
vidade esportiva em 1991, ainda nos bancos da 
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 
em Resende/RJ.

Integrou a delegação nacional que disputou 
os Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro, em 
2007, os de Guadalajara, no México, em 2011, e 
os de Toronto, no Canadá, em 2015, quando foi 
medalhista de prata na prova de Pistola de Tiro 
Rápido 25m.

Além dessa prova, compete nas disciplinas de 
Fogo Central, Pistola Standard e Tiro Rápido Mili-
tar. Tem no currículo 34 participações em Copas 
do Mundo, 04 em Campeonatos Mundiais da 
Federação Internacional de Tiro Esportivo, 07 em 
Campeonatos Mundiais Militares e 03 em Jogos 
Mundiais Militares. Foi campeão do mundo por 
cinco vezes e por duas vezes consecutivas foi 
eleito o melhor atirador de pistola do Conselho 
Internacional de Esportes Militares (CISM). 

O Cel Duarte é sócio do Círculo Militar de 
Campinas desde o ano de 2005, onde utiliza, 
com regularidade, as dependências da acade-
mia e as demais áreas desportivas para aprimo-
rar e desenvolver o seu condicionamento físico. 

“Considero o Círculo a extensão do meu local 
de treinamento. É onde aperfeiçoo minha capa-
cidade aeróbica e neuromuscular e, ao mesmo 
tempo, é um lugar extremamente agradável, 
com um ambiente sadio e que me proporciona, 
e à minha família, momentos de lazer e de con-
vívio com os demais associados”, disse o oficial.

Seus pais, a sua esposa, Srª Tatiana Lance 
Duarte, e os seus sogros, Sr Afonso Lance Silva e 
Srª Maria de Lourdes Carvalho Lance, também 
são circulistas e grandes incentivadores desse 
atleta de escol.

Na Olimpíada do Rio de Janeiro, o Cel Duar-
te obteve a 13ª colocação entre os melhores 
atiradores do mundo na prova de Pistola de Tiro 
Rápido 25 m. “Fiz uma boa preparação e estava 
confiante que poderia conquistar uma medalha. 
Faltou pouco! Porém, em uma competição com 
um nível elevadíssimo, o pouco é o bastante 
para deixá-lo de fora de uma final olímpica. Mas 
fiquei feliz com meu desempenho e vou aprovei-
tar a experiência obtida para aprimorar minha 
preparação para as próximas competições”, 
explicou o atleta.

O Círculo Militar reconhece e destaca sua 
determinação, força de vontade e espírito de 
luta, desejando muitos êxitos e sucessos no pros-
seguimento dos novos desafios. Parabéns!
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Henrique Martins

  Henrique de Souza Martins nasceu na cida-
de de Campinas, em 14 de novembro de 1991. 
É sócio do Círculo Militar desde criança e repre-
sentou o clube nos primeiros anos de sua carrei-
ra, conquistando títulos estaduais e nacionais nas 
categorias mais novas.

    Destacam-se como eventos mais impor-
tantes em sua trajetória a sua participação no 
Campeonato Mundial Júnior em Monterrey, 
onde foi finalista nas provas de 50 e 100m bor-
boleta, Campeonato Mundial Universitário 2011, 
em Shenzhen, China, quando Henrique Martins 
ganhou a medalha de prata no revezamento 4 × 
100 metros livre.

   No Campeonato Mundial de Natação 
(25 m) em Doha, Qatar, Martins ganhou quatro 
medalhas. Ouro nos 4 × 50 metros revezamen-
to medley masculino, nos 4 × 100 metros  reve-
zamento medley masculino, nos 4 × 50 metros 
revezamento medley misto e uma medalha de 
bronze na prova de revezamento  4 × 50 metros 
livre misto. 

   No Mundial Universitário em Gwangju, Coréia 
do Sul, Martins ganhou duas medalhas de ouro 
nos 100 metros livre e nos 50 metros borboleta, 
além de uma medalha de prata nos 50 metros 
livre e foi o único brasileiro medalhista de ouro 
nessa edição dos jogos.

    Henrique também faz parte do programa 

de alto rendimento do Exército Brasileiro e repre-
senta a Instituição em competições desde 2010. 
Participou dos Jogos Mundiais Militares sediado 
no Rio de Janeiro em 2011, onde conquistou 1 
ouro e 3 pratas. Integrou a seleção da Forças 
Armadas nos Jogos Mundiais Militares em 2015, 
realizado na Coréia do Sul, onde conquistou 4 
ouros e 2 pratas e foi o 3º maior medalhista do 
time brasileiro.

   Nas Olimpíadas do Rio, esse extraordinário 
atleta teve um desempenho muito bom nas pro-
vas em que participou, 100m borboleta e reveza-
mento 4x100m medley. Na prova de revezamen-
to, Martins juntamente com outros 3 atletas se 
classificou para a final tendo a equipe conquis-
tado o 6º lugar. Cabe lembrar que o Brasil não 
era finalista nessa prova desde 1980.

   O atleta olímpico Henrique Martins tem em 
sua família o incentivo e o apoio incondicional 
que o fazem um dos melhores nadadores do 
Brasil, sendo motivo de orgulho para  a sua mãe,  
Srª Doris Aparecida e seu pai, Sr Luiz Henrique. 
Ressalta-se que os seus familiares e amigos 
realizaram uma força-tarefa para acompanhar 
e apoiar o circulista em sua primeira disputa de 
Jogos Olímpicos e já se preparam para torcer 
para esse atleta na sua trajetória para vencer os  
novos desafios que virão.

Parabéns Henrique Martins!
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Arita Damasceno Pettená 
por Vinícius D’Ottaviano

MULHERES EM DESTAQUE

A partir desta edição, o CMC em notícias passa a 
publicar entrevistas com mulheres que se destacaram 
no meio circulista. A nossa primeira entrevistada é Arita 
Pettená, associada do Círculo Militar deste sua funda-
ção. 

Nascida em uma tarde do dia 28 de junho, na 
cidade de Florianópolis/SC, Arita é formada em Letras, 
Pedagogia e Ciências Sociais. Em 1963, casou-se com 
o saudoso Coronel  Rodolpho Petenná, ex presiden-
te do CMC, com o qual teve quatro filhos: Alcyonê, 
Elisabete, Raquel e Rodolpho . Possui uma vasta car-
reira como professora, vereadora e poeta. Escreveu 
13 livros, além de inúmeros artigos, crônicas, contos e 
poesias. No ano de 1971 recebeu o Título de Cidadã 
Campineira e 1975 foi homenageada com a Meda-
lha Carlos Gomes ambos pela Câmara Municipal de 
Campinas e depois, em São Paulo recebeu a Meda-
lha Governador Pedro de Toledo - Veteranos.  Na área 
política, foi eleita, em 1989, vereadora para a Câmara 
Municipal de Campinas.

 
CMC em notícia: Faça um resumo da sua carreira 

em geral.
 
Arita Pettená: Sou Membro da Academia Campi-

neira de Letras e Artes; Membro da Academia Cam-
pinense de Letras; Membro Honorário da Academia 
Maçônica de Letras; Membro Correspondente do 
Movimento Poético Nacional; Membro da Casa do 
Poeta de São Paulo; Presidente do Clube dos Poetas 
de Campinas; Diretora Cultural e Vice-Presidente da 
Associação de Educação “O Homem de Amanhã”; 
Membro do Sindicato dos Servidores Públicos de São 
Paulo; Membro do Instituto Histórico e Geográfico e 
Genealógico de Campinas; Membro da ABAL (Asso-

ciação Brasileira de Artistas Líricos) e Membro do CON-
DEPACC (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico 
de Campinas).

 
CMC em notícia: E agora, conte-nos um pouco 

mais da sua relação com o nosso CMC.
 
Arita Pettená:  Lembrei ainda hoje que possuo a 

documentação de outorga do título de número 0001 
do Círculo Militar de Campinas. Ajudei sempre e mui-
to, como esposa e primeira-dama do nosso clube, o 
Coronel Pettená a fundar e solidificar o Círculo Militar 
de Campinas por cerca de 18 (dezoito) anos de ges-
tão, anos estes que marcaram época, tanto no clube 
como também na cidade de Campinas.

 
CMC em notícia: Por fim, como uma das grandes 

“primeiras-damas” do nosso clube gostaria de ser lem-
brada?

 
Arita Pettená: Entre outras coisas, gostaria de desta-

car também as muitas coisas boas (que com a ajuda 
de outras associadas) ajudei a realizar em nosso clube: 
lembrar da organização das primeiras Festas Juninas; 
as Festas do Folclore; os Campeonatos e Competições 
dos inúmeros esportes; os Eventos Culturais; como a 
Semana Guilherme de Almeida; as festas do Dia da 
Criança; as Festas de fim de ano dos Funcionários; 
além dos tradicionais e disputados Bailes de Carnaval; 
os Bailes da Pátria; as Festas Havaianas e a tradicio-
nal Noite de Réveillon com grandes orquestras, salões 
e conjunto aquático ricamente ornamentados... Sem-
pre lembrando também, a fundamental dedicação 
do meu amor Rodolfo e da minha família, com o pen-
samento: “Unindo Civis e Militares”.
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P i s c i n a  S o c i a l

1 9 6 8

T i m e  d e  F u t e b o l  d o s  V e t e r a n o s  

1 9 6 8

P r i m e i r a  V i s t a  A é r e a  d o  C M C

O b r a s  P i s c i n a  S o c i a l  

1 9 6 6

11Nosso Clube
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CONHECENDO AS NGA

Esse assunto está contemplado no Capítulo 
II das Normas Gerais de Ação (NGA), nomina-
do de ACESSO AO CLUBE, que regula o acesso 
de todo o seu quadro social, convidados de 
sócios, babás e enfermeiras, escoteiros, acom-
panhantes, vendedores e prestadores de servi-
ços, entre outros, ao interior do Círculo Militar.

1. Convidados que residem fora da Região 
Metropolitana de Campinas:

Esses convidados de sócios poderão usar as 
dependências do clube integralmente, median-
te o pagamento de taxa, de acordo com a 
tabela de preços vigente no ano. No corrente 
ano, essa tabela, a qual consta do Capítulo XXIX 
das NGA – TABELA DE PREÇOS 2016 é a seguinte:

2. Convidados que residem na Região Metro-
politana de Campinas

   Também poderão usar as dependências do 
clube integralmente, mediante o pagamento 
de taxa, de acordo com a tabela de preços em 
vigor no ano de 2016. 

Esses convidados deverão apresentar, obriga-
toriamente, o RG e o comprovante de residência.

Para cada associado titular serão concedi-
dos dois convites cortesia por mês.  No caso de 
não utilização, o total de convites cortesia não 
é acumulativo.

O convite cortesia é somente para almoço 
e visita, não se podendo utilizar as instalações 
do clube, como as piscinas, quadras despor-
tivas, academia de musculação, sauna, etc.  
O convite poderá ser retirado no Terminal de 
Autoatendimento (ATM) pelo próprio titular, 
coassociado ou dependente, sendo necessá-
rio possuir o número de matrícula e senha.

   Os convites cortesia que excederem a cota 
mensal do titular serão cobrados de acordo 
com a tabela de preços vigente no ano. Neste 
ano, o valor é de R$ 14,50, destacando-se que, 
igualmente ao convite de cortesia, ele é válido 
apenas para almoço e visita, não podendo o 
convidado se utilizar das instalações do clube.   

   Ressalta-se que não é permitida a entra-
da de veículos de convidados. Esta regra não 
se aplica a deficientes físicos e a cadeirantes 
devidamente constatados.

Acesso de convidado de sócios ao Clube

Convites cortesia e convite pago

Convites para utilização 
das dependências do clube

(entrada por 01dia) PERÍODO

01 a 07 dias R$ 65,00

R$ 130,00

R$ 195,00

R$ 260,00

01 a 14 dias

01 a 21 dias

01 a 30 dias

VALOR

DIAS

De 2ª a 6ª Feira R$ 78,00

R$ 118,00Sáb/Dom/Feriado

VALOR DA DIÁRIA



Honrando o compromisso assumido com a 
família circulista, a atual gestão segue traba-
lhando na conquista de seu objetivo maior, ou 
seja, “renovação e resultados”. Visando não só 
o atendimento aos anseios do associado, mas 
também, priorizando ações e investimentos 
para a manutenção e valorização de todo o 
patrimônio do nosso querido Círculo Militar de 
Campinas,  está em andamento a reforma do 
antigo Ginásio de Bocha, que seguindo um 
projeto personalizado, desenvolvido volunta-
riamente por um engenheiro civil associado do 

ESPAÇO MULTIDESPORTIVO

MEZANINO

TÊNIS DE MESA

ESPAÇO MULTI-USO

SPINNING

XADREZ

TÉRREO

DEPÓSITO

SECRETÁRIA

BAR

HALL 
DO BAR

GINÁSTICA SINUCA

8

BOCHA

Mezanino

Térreo

CMC, integrante da Comissão de Obras do Clu-
be, será transformado num espaço multidespor-
tivo que, além da Bocha e da Sinuca, atenderá 
algumas modalidades que necessitavam de um 
local adequado para sua prática, como é o caso 
da Ginástica Artística, Spinning, Tênis de Mesa e 
Xadrez. 

A reforma, com término previsto ainda em 2016, 
contemplará também um espaço multiuso que 
poderá ser utilizado para o atendimento de outras 
demandas desportivas ou de lazer num ambiente 
confortável e seguro.

13Nosso Clube



14 Nosso Clube
14Nosso Clube

A natureza, sem dúvida, foi generosa com 
o Círculo Militar de Campinas. Um lindo “clube 
de campo” em área urbana, e que, indepen-
dentemente de sua beleza natural, é mere-
cedor de cuidados paisagísticos capazes de 
renovar e trazer novas cores e contornos aos 
seus jardins e praças.

O projeto paisagístico realizado, numa pri-
meira etapa, desde a Portaria 1 até a Acade-
mia de Musculação e que em breve contem-
plará outras áreas do Clube, já pode também 

PAISAGISMO
ser admirado nas proximidades do Restaurante 
e Campo da Cabana e das Quadras de Tênis.

Com o objetivo de tornar o nosso Clube 
ainda mais bonito, valorizar seu patrimônio e 
proporcionar aos circulistas um visual capaz de 
encher os olhos e tornar ainda mais agradáveis 
seus momentos dentro do CMC, a Diretoria Exe-
cutiva têm priorizado também projetos como 
este buscando não só valorizar as belezas natu-
rais mas revitalizar espaços já existentes. 
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A doce circulista Helena Macedo Bigatto embelezan-
do ainda mais o paisagismo do nosso clube.

CIRCULISTAS QUE DEIXAM SAUDADES...

NORMA J. CONSOLO

08/02/1923
22/06/2016

WILSON MALAVAZZI

06/03/1946
23/07/2016

ANTONIO GONZALES

24/05/1930
16/08/2016

FRANCISCO ENTENZA 
GUIMERANS

04/04/1942
31/08/2016

KIRKOR PARSEKIAN
26/12/1927
24/08/2016

Manifestamos nossas sinceras condolências às famílias enlutadas.

Parte das ações necessárias à implementação 
deste grande projeto paisagístico foi o transplantio 
dos ipês amarelos que há anos foram plantados em 
frente à Academia. 

A espécie que até então não havia florescido, 
recentemente nos agraciou com lindas flores amare-
las, constatando-se assim, que a operação de trans-
plantio foi um sucesso! 

Há alguns dias, o pequeno Ipê Amarelo floriu 
anunciando que se adaptou muito bem ao novo 
local e tem agora um belo futuro pela frente, embe-
lezando ainda mais nosso Clube, atraindo pássaros e 
encantando principalmente os circulistas que cami-
nham em volta do Campo Oficial de Futebol.    
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CONFRATERNIZAÇÃO COM O CLUBE MILITAR /RJ

Realizou-se nos dias 03 e 04 de setembro a edi-
ção 2016 do “Torneio da Amizade de Tênis”, tra-
dicional confraternização entre o Círculo Militar 
de Campinas e o Clube Militar do Rio de Janeiro, 
que teve a sua origem no ano de 1998, quando 
então foi capitaneada pelo Cel Seixas Duarte 
(Clube Militar/RJ)  e Cel Jefferson Sensi (CMC), 
entre outros idealizadores.

   Após 34 partidas oficiais entre as duas enti-
dades, sagrou-se campeão desta  edição de 
2016 o CMC, com 19 vitórias, contra 15 vitórias do 
Clube Militar, havendo disputas de duplas mas-
culinas, femininas e mistas.

   A equipe do Clube Militar, integrada por 
quase 40 participantes, composta por oficiais das 
três Forças Singulares e Civis associados daquele 
clube, teve como Chefe da Delegação o Asses-
sor da 3ª Vice-Presidência (Sede da Lagoa), o Cel 
Ricardo Lindenblatt.

   Entre outros destaques, compuseram a sele-
ta equipe do Clube Militar o Cel de Artilharia do 
Exército Nilo Jaime, de 84 anos, um dos maiores 
atletas de Pentatlo Militar que as Forças Armadas 
já teve em sua história, o qual foi o atleta mais 
idoso do torneio.
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NOVO PRESIDENTE DE HONRA 
DO CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Em 15 de setembro, foi realizado 
no Golden Room, a solenidade de 
Posse do Novo Presidente de Hon-
ra do Círculo Militar de Campinas 
– Gen Bda Carlos Sérgio Camara 
Saú, e de despedida do Gen Bda 
Ricardo Rodrigues Canhaci, que 
ocupou  a presidência de honra 
no período de 26 de agosto de 
2014 a 15 de setembro de 2016 e 
que a partir dessa data tornou-se 
Associado Honorário do Clube. O 
evento contou com a presença de 
ilustres convidados, Diretoria, além 
de autoridades civis e militares.
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Como Oficial de Estado-Maior, chefiou a 2ª 
Seção da 5ª Brigada de Infantaria Blindada, em 
Ponta Grossa / PR; desempenhou a função de 
Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército, no Rio de Janeiro; foi Oficial de Liga-
ção do Exército Brasileiro junto ao Comando de 
Educação e Doutrina do Exército Argentino, em 
Buenos Aires / Argentina; serviu no Gabinete do 
Comandante do Exército, em Brasília / DF; no 
Comando da 2ª Região Militar, em São Paulo 
e foi Chefe do Estado-Maior da 11ª Brigada de 
Infantaria Leve – Brigada Anhanguera.

Comandou o 2° Grupo de Artilharia de Cam-
panha Leve – Regimento Deodoro, em Itu / SP, 
no triênio 2007-2009 e o Centro de Preparação 
de Oficiais da Reserva de São Paulo – Centro 
Solar dos Andradas, no biênio 2012-2013.

Possui, dentre outras condecorações, a 
Ordem do Mérito Militar, a Medalha Militar de 
Ouro, a Medalha do Pacificador, a Medalha de 
Corpo de Tropa com Passador de Bronze e a 
Medalha das Nações Unidas.

O Gen BDA Saú  foi promovido ao posto atual 
em 25 de novembro de 2014 e sua última comis-
são foi a de Chefe do Centro de Coordenação 
de Operações do Comando Militar do Oeste, em 
Campo Grande / MS.

É casado com a Sra. Sandra Mara Sanches 
Saú e possui dois filhos, André e Mariana.

Ao ser nomeado para o comando da 11ª Bri-
gada de Infantaria Leve – Brigada Anhanguera, o 
Gen Saú estava servindo no Comando Militar do 
Oeste, em Campo Grande / Mato Grosso do  Sul.

Nascido em 15 de outubro de 1962, na cidade 
de São Paulo, é filho do Capitão QAO Alcyr Saú e 
de Jacyra  Camara Saú.

Incorporou às fileiras do Exército em 18 de 
fevereiro de 1978, na Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército, em Campinas / SP.

Declarado Aspirante-a–Oficial da arma de Arti-
lharia em 15 de dezembro de 1984, foi classificado 
no 2° Grupo de Artilharia de Campanha Autopro-
pulsado, em Itu/SP, onde desempenhou, durante 
dois anos, as funções de Oficial Subalterno.

Como Tenente e Capitão, destacam-se as 
funções de Instrutor da Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército de 1988 a 1990 e participa-
ção, como Observador Militar, na Missão de Veri-
ficação das Nações Unidas em Angola, em 1995.

Cursou a Escola de Educação Física do Exér-
cito em 1987, a Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais em 1992, a Escola de Comando e Esta-
do-Maior do Exército no biênio 1999 – 2000 e a 
Escola Superior de Guerra em 2010.

O Gen Saú é, ainda, Oficial de Estado-Maior 
pela Escola Superior de Guerra do Exército 
Argentino e é pós-graduado em Estratégia e 
Administração pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.

CONHECENDO O NOVO PRESIDENTE DE HONRA

General de Brigada Carlos Sérgio Camara Saú
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Canta o  relógio todo contente:
Tia, bom dia! É dia!

Levanto apressada, um pouco atrasada,
E quando percebo,

Meio dormindo, meio acordada,
Estou dentro da sala de aula!

A manhã passa depressa.
Burburinho, a merenda, muitas vozes...

“Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar.”

E nessa roda que roda,
Camisa toda amassada,
Entre risos e abraços,

O portão se abre e todos se vão!

E eu, professora, agora cansada,
Olho a sala vazia num momento

E me perco em profundos pensamentos:
Que pedaço de mim lhes dei hoje?

Como alcançar cada coração?
O futuro virá e por onde andarão?

Para alguns, pode parecer brincadeira.
Para outros, uma história sem valor.
Para mim, a educação é prioridade,
É a força poderosa de uma Nação.

As ideias se multiplicando
E a tarde já vai longe...

As horas vão engolir o tempo, 
E logo o relógio, todo contente,

Vai cantar novamente:
 Tia, bom dia! É dia!

Roda que Roda
por Elizabeth Pereira Silva

Associada do CMC

15 de outubro 
Dia do  Professor



1 ASSOCIADO

p a c o t e  f a m i l i a r

r$ 65,00
2 ASSOCIADOS

3 ASSOCIADOs

4 ASSOCIADOs

5 ASSOCIADOs

6 ASSOCIADOs

7 ASSOCIADOs

r$ 120,00 r$ 60,00
(POR PESSOA)

r$ 165,00 r$ 55,00
(POR PESSOA)

r$ 200,00 r$ 50,00
(POR PESSOA)

r$ 225,00 r$ 45,00
(POR PESSOA)

r$ 240,00 r$ 40,00
(POR PESSOA)

r$ 245,00 r$ 35,00
(POR PESSOA)

Academia
promoção especial
P r o m o ç ã o  v á l i d a  a  p a r t i r  d o  d i a  0 1 / 0 8

Com o objetivo de estimular as famílias circulistas a utilizarem as dependências e serviços da Academia,
entrou em vigor, em caráter experimental, o PACOTE FAMILIAR, a �m de bene�ciar as

famílias mais numerosas que praticam unidas a atividade de musculação.
Maiores informações: (19) 3743.481

“Mens sana in corpore sano”

2
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sauna
promoção especial

A fim de incentivar os saunistas circulistas a 
utilizar cada vez mais as dependências e 
serviços da Sauna, está em vigor, em caráter 
experimental, a promoção especial para 
associados do Clube:

r$ 7,00
10 tickets

20 Tickets

30 tickets

r$ 60,00
r$ 100,00
r$ 120,00

Ticket

A p r o v e i t e !

22 Nosso Clube

MARCOS
BERNARDELLI

PSDB | 45234

PAULO
HADDAD

PPS | 23023

RACHED

DEM | 25444

TENENTE
SANTINI

PSD | 55190

IMACULADA
TAMBASCIA

PDT | 12456

VANESSA
FERREIRA

PHS | 31222

JORGE
VEIGA

PSB | 40777

Conforme o artigo 4º do primeiro capítulo do nos-
so estatuto, ao Círculo Militar de Campinas é vedada 
a participação e a utilização do nome da entidade 
para atividades de natureza político-partidárias bem 
como a cessão total ou parcial de suas dependên-
cias para esses fins. Em conformidade com nosso 
estatuto e com a legislação sobre propaganda elei-
toral vigente, informamos que os associados, relacio-
nados  abaixo, estão concorrendo à uma vaga ao 
cargo de vereador na cidade de Campinas.

Caso existam outros associados candidatos, 
favor se manifestarem para esta Diretoria.

ELEIÇÕES 2016
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Um clássico do teatro infantil -   
“O Mágico de Oz”- do norte ame-
ricano L.Frank Baum, conta a estó-
ria de Dorothy e seu cãozinho Totó 
que têm sua casa levada por um 
furação até o incrível mundo de Oz. 
Encenada pela Cia de Teatro Arte & 
Manhas, a peça infantil transmitiu a 
bela mensagem “Você é capaz de 
fazer muito mais do que imagina!”, 
e, emocionou crianças e adultos 
que prestigiaram o espetáculo reali-
zado em 10 de julho no  Centro Cul-
tural do Círculo Militar de Campinas.
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br



Evento em homenagem ao

12 de outubro

09h30 às 10h
Dança das alunas 

da Profª Tatiana Carvalho
(no Anexo ao Cultural) 

09h às 12h30
Brincadeiras

(no Campo de Futebol
Ponto de Encontro)

Camas Elásticas 
Piscina de Bolinha
Aero Jump
Montanha de Alpinismo 
Balão Pula Pula 
Tobogã Gigante 
Tombo Legal 
Futebol de Sabão
Chute a Gol  
Pintura Artística
Esculturas de Balões
Perna de Pau
Super Heróis e Princesas 
Carrinhos de Pipoca 
Algodão Doce 
e muito mais...

11h30 às 12h30
Teatro Infantil: 

“A Bela e a Fera”
CIA Arte & Manhas

(no Centro Cultural)

10h20 às 11h20 
Show de Mágica 

com Kaio Filho
(no Centro Cultural)

Evento somente para associados
Entrada gratuita! 

Informações: (19) 3743.4814

26 Nosso Clube
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Em mais um excelente evento 
organizado pelo nosso Departamen-
to Cultural, associados e convida-
dos puderam relembrar os grandes 
sucessos de Elvis Presley que desde os 
anos 50, 60 e 70 encantam multidões. 
O show, a performance e a voz do 
carismático JohnnElvis acompanha-
do pela Banda Memphis Tennessee, 
levou ao delírio o público que lotou o 
Centro Cultural na noite de 23 de julho. 
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Ao som do Trio Jazz e Bossa, circulistas e con-
vidados prestigiaram a vernissage da Exposição 
“Vivências Artísticas” realizada em 06 de agosto 
no Centro Cultural. Sob a coordenação da Profª 
Vera Pinke, a Exposição reuniu trabalhos produ-
zidos por alunos do curso de pintura do Círculo 
Militar de Campinas. 

O destaque da Exposição, aberta até o dia 
16/08, foi a obra “Panapaná”, produzida pelo 
grupo Phoenix, que é formado pelas associadas 
artistas plásticas: Celina Pimenta, Cleusa Sasaki, 
Cora Zakia, Kazuko Osawa, Sandra Thadeo, Val 
Moreli e Vera Pinke. 

O Departamento Cultural e toda a Diretoria 
Executiva parabenizam os artistas expositores e 
convida os circulistas a conhecerem os cursos 
oferecidos. 

Com alunos da Profª Vera Pinke

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



“Fio de Cabelo”, “Cuitelinho”, “Menino da 
Porteira”, “Chico Mineiro” e “Tocando em Fren-
te” foram algumas das músicas que a Orquestra 
de Violas da Cultura Caipira de Valinhos apre-
sentou à seleta plateia que lotou o Centro Cultu-
ral na noite de 20 agosto.  

Sob a regência do Maestro Robson Furio-
so, a encantadora apresentação fez relembrar 
grandes sucessos do passado e um clima de 
emocionante saudosismo contagiou o animado 
público que rendeu inúmeros elogios ao evento.

Fique atento à Agenda Cultural do CMC, pois 
pelo sucesso, no ano que vem tem mais!

Orquestra
Violasde

Cultura Caipira de Valinhos

32 Cultural
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Nosso Centro Cultural foi palco de vários estilos 
musicais com o show intitulado  “Miscelânia Musi-
cal”, realizado no dia 27 agosto. Com um reper-
torio direcionado conforme resultado de pes-
quisa feita na última apresentação, em 2015, os 
circulistas Aurora  Rodrigues Alabi, Norma Peyrer 
Monteiro e Osvaldo Cunha Caldeira esbanjaram 
musicalidade, competência e, acima de tudo, 
alegria. 

O evento ainda arrecadou alimentos que 
foram doados ao Educandário Eurípedes de 
Campinas.     

Nossos parabéns para a Banda CMC (Com 
Música Circulamos) por mais um show de boa 
música e solidariedade.  
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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O Centro Cultural recebeu na noite de 9 de 
setembro o Show Tributo a Tim Maia, com a Ban-
da Monallizza, que trouxe os maiores clássicos 
deste que foi um legítimo representante do soul 

brasileiro e reconhecido mundial-
mente como um dos grandes ícones 

da música no Brasil.
Circulistas e convidados 

lotaram o Salão Cultural para 
relembrar os sucessos dos 

anos 70 e 80 como ‘Azul da 
cor do mar’, ‘Primavera’, ‘Me dê 

motivo’, ‘Não quero dinheiro’, ‘Gostava tanto de 
você’ e tantas outras.

A banda contagiou a plateia com o caris-
ma  e alegria  das consagradas canções, o bom 
humor na apresentação e a constante interação 
com o público presente. 

Pelo sucesso do evento, estamos pensando 
em repeti-lo em 2017!!
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br



OUTUBRO

NOVEMBRO

01. OUTUBRO
1º Encontro em homenagem à 
Melhor Idade com Trio Yucatan 
Sábado, 19h30
Centro Cultural
Somente para associados acima de 60 anos 

Evento em homenagem ao

12. OUTUBRO

Dia das Crianças no CMC
Teatro, show de mágica, brinquedos e muito mais.

Centro Cultural / Campo Ponto de Encontro

Quarta-feira, 09h às 12h30
Somente para associados

22. OUTUBRO

Tributos
15º Festival de Violão do Círculo Militar de Campinas

Sábado, 17h e 20h
Centro Cultural
Associado:  R$10,00 | Convidado: R$20,00

04. NOVEMBRO

The Beatles Night
com a Banda The Gently Weepers

Sexta, 20h
Restaurante Cabana
Associado:  R$15,00 | Convidado: R$25,00

AGENDA CULTURAL

40  Agenda Cultural
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DEZEMBRO

VENHA PARTICIPAR!

1ª SEMANA DE DEZEMBRO

Festival de Dança: “Mágia do Circo”
com alunos da Profª Tatiana Carvalho, 

Profº Rafael Cardoso e participação da Profª Tatiana Hass

Centro Cultural
Associado:  R$10,00 | Convidado: R$20,00

26. NOVEMBRO

Festival de Ballet: Era uma vez...
com alunas da Profª Gisele Thibes

Sábado, 19h30
Centro Cultural
Associado:  R$10,00 | Convidado: R$20,00

CORAL CMC
Melhore sua disciplina, respiração, memória e voz. 
Aumente seu círculo de amizades, reduza seu stress!
Informe-se no Dep. Cultural: (19) 3743.4814
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Sob o comando dos VJ’s Deko Lopes 
e Marco Ferrari, o Golden Room foi ao 
delírio na noite de 23 de julho. Hits e 
vídeos que marcaram os anos 70, 80 
e 90, luzes e decoração no estilo flash 
back garantiram a satisfação de circu-
listas e convidados que prestigiaram a 
Dancing Night Vídeo Mix.

Em agradecimento à presença do 
animado público, o Diretor Social – Dr 
Armando Guaiume e sua esposa - Dnª 
Marisa, realizaram o sorteio de seis 
lugares (uma mesa) para o evento 
“Reviva New York” - Jantar em Home-
nagem ao Dia dos Pais. 
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano



“Reviva New York!” – Sim, o objetivo de 
reviver os saudosos bons tempos da antiga 
New York foi alcançado proporcionando 
alegria e satisfação aos circulistas e convi-
dados que desfrutaram de um evento espe-
tacular em comemoração ao Dia dos Pais.

O ambiente sofisticado do Golden 
Room do Círculo Militar de Campinas, Ban-
da Chapéu da Máfia, Buffet Simpatia, Mel 
com Pimenta Bartender e Brigadeiro Gour-
met garantiram uma noite sensacional. 
Para completar a homenagem, os papais 
que prestigiaram o evento receberam um 
lindo e útil presente para deixar ainda mais 
feliz o Dia dos Pais!

  
  

R
E V I V A

Jantar  d�  P a i s

45Social



46 Social



47Social

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano
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Repetindo o sucesso alcançado em sua primeira edição, o II Encontro Circulista 
de Food Truck, além das diversas opções de cardápio oferecidas pelo Lions Street 
Food, Master Sabores, Boca de Anjo, Máfia do Brownie, Mortadela Gourmet, 
Allameda Karamello, Molho Caseiro, Tutti Cone, Rockabilly, Kombilter, Whatts 
Beer, Denzhel Hamburgueria, Country Dog, Ca Di Riso, Sabor Paris e Gullygers, 
proporcionou à família circulista e convidados um dia muito especial que contou 
ainda com apresentação musical da dupla Caíque & Kauê e Banda Clip.

Seguindo uma tendência atual que congrega variedade e praticidade, o 
Encontro Circulista de Food Trucks, experiência inovadora em nosso Clube, reuniu 
nos dias 6 e 7 de agosto, no espaço da Festa Junina, 16 “trucks” num ambiente 
familiar, seguro e confortável. Acompanhe a programação no site    www.cmcamp.
com.br e não perca o próximo evento!   
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano



Além da homenagem à data magna da 
Nação Brasileira, do incentivo ao civismo e 
ao culto aos símbolos nacionais promovidos 
por meio da solenidade cívica que ante-
cede o evento, o Baile da Pátria do Círculo 
Militar de Campinas, este ano realizado em 
03 de setembro, tem como objetivo o con-
graçamento da família militar de Campinas 
com as famílias circulistas e autoridades 
convidadas. 

52 Social

O evento, já tradicional em nosso Clube, 
contou com momentos especiais dos quais 
destacamos o emocionante canto do Hino 
Nacional Brasileiro unindo civis e militares 
numa só voz.

Ao término da solenidade, todos foram 
convidados a desfrutar do jantar dançante 
ao som da Orquestra Sul América.
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano
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OUTUBRO

NOVEMBRO

Informe-se no Departamento
Social: (19) 3743.4803

22. OUTUBRO

Noite dos Horrores
Sábado,  21h
Golden Room
Associado: R$ 70,00 | Convidado: R$150,00
Convites à venda a partir de 08/10

03.

OUTUBRO

Halloween Matinê
Domingo,  18h
Golden Room
Associado: Gratuito | Convidado: R$30,00
Convites à venda a partir de 08/10

23.
de 12 a 17 anos

19. NOVEMBRO

Noite Tropical
Sábado,  21h
Conjunto Aquático
Associado: R$ 70,00 | Convidado: R$160,00
Convites à venda a partir de 05/11

08. OUTUBRO

Noite Árabe
Sábado,  21h
Golden Room
Associado: R$ 80,00 | Convidado: R$160,00
Convites à venda a partir de 24/09

AGENDA SOCIAL
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UM TORNEIO SEM PERDEDORES
Torneio de Tamboréu

Um torneio sem perdedores ou como costu-
ma-se dizer: “o segundo colocado é o primeiro 
dos últimos!”,  pois a amizade foi o maior prêmio 
nessa competição. 

Assim foi o “Torneio da Amizade” da Liga 
Interiorana de Tamboréu (LIT), realizado em 11 
de junho no CMC e que contou com a participa-
ção de 28 atletas mesclados em 14 duplas onde 
os melhores colocados foram: 1° -  Crist (SHC) e 
Pirão (AABB) | 2° -  Zazá (SHC) e Carlão (CMC).

Após a premiação, houve um churrasco de 
confraternização para celebrar os bons momen-
tos vivenciados naquele dia. 

01

02

03

01. Campeões: Crist (SHC) e Pirão (AABB)      
 
02. Vice Campeões: Zazá (SHC) e Carlão (CMC)    

03. Jairo (Diretor Aux. de Tamboreu CMC), Cel Cabral 
(Presidente CMC),  Aires (Diretor do Tamboréu da Hípica) e 
Prof. Wilton (Diretor de Esportes CMC)
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TORNEIO OLD BOYS
Basquete Master

O Basquete Adulto CMC homenageou, em 
Julho, os 03 atletas da bola laranja que mais tem 
inspirado a prática do Basquetebol no Circulo 
Militar de Campinas.

O torneio interno de Basquete, que é realiza-
do no final do primeiro semestre de cada ano, 
foi denominado “TORNEIO OLD BOYS”... uma 
singela lembrança aos meninos sexagenários: Sr. 
Adriano, Sr. Carlos e Sr. Edson. 

Apesar do jogo de basquete ter se tornado 
um esporte de contato e velocidade, os OLD 
BOYS tem mostrado, a todos os jovens pratican-
tes do CMC, que idade não é problema. Isso tem 
motivado, cada vez mais, a participação de 
sócios nas quadras de nosso clube. 

Tivemos 40 atletas inscritos com 04 Equipes 
assim denominadas: Galaxi, Dodge, Landau e 
Maverick.

Com um total de 08 jogos, todos disputados 
até o últimos segundo, algo que tem sido fre-
quente nos campeonatos internos de Basquete 
do CMC, tivemos a definição do time mais regu-
lar e campeão Invicto

01

02

03

04

01. 1º Lugar - MAVERICK  |  02. 2º Lugar - GALAXY  |  03. 4º Lugar - DODGE  |  04. 6º Lugar -  LANDAU 
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05 06

07 08

05. Cestinha - Sandro Mochiero | 06. Revelação - Pedro Pa| 07. MVP - Rafael Ducatti | 08. “Old boys”

Agradecimento especial à Simone Bueno, atleta do Basquete Feminino do CMC, 
e à Leo Rached que sempre tem apoiado o basquete circulista.

XADREZ
Realizada em 19 de junho na cidade de Nova 

Odessa-SP, a 44ª Etapa do Circuito Solidário de 
Xadrez, reuniu quase 300 competidores represen-
tantes de várias cidades do Estado de São Paulo.  

O Círculo Militar de Campinas esteve mui-
to bem representado e a dedicação de nossos 
jogadores garantiu a seguinte colocação: 

Categoria Feminino 10
Campeã - Giovanna Peluqui   
3° lugar  - Julia Viana Souza    

Categoria Feminino 12
Campeã - Luiza Viana Souza  

Categoria Masculino 12
6° lugar - Francisco Souza Carreira Vicente     

Circulistas interessados em aprender ou se 
aperfeiçoar na modalidade, podem entrar em 
contato com a Secretaria de Esportes f. 3743.4812 
ou dirigir-se à Sala de Xadrez, nos seguintes horá-
rios: quartas-feiras das 19h às 21h e sábados das 
09h às 12h  
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MENORFUTEBOL
FESTIVAL DIA DOS PAIS

O mês de agosto contempla uma data impor-
tantíssima: o Dia dos Pais! E para comemorar, as 
crianças circulistas puderam entrar em campo 
junto com seus pais. O evento aconteceu no dia 
13 de agosto, véspera do dia dos pais, no campo 
do Ponto de Encontro e contou com uma gran-
de participação e celebração entre pais e filhos. 

O evento teve a participação de aproxima-
damente 50 crianças divididas entre 04 a 14 anos 
e de aproximadamente 30 pais que prestigia-
ram, brincaram e se divertiram num evento para 
a família, ou seja, o dia dos pais também foi o dia 
dos filhos para nossas crianças circulistas. 



A Equipe Circulista Master de Natação parti-
cipou em Julho de mais uma etapa do Circuito 
Unami, em Ribeirão Preto. Parabéns aos atletas 
pela dedicação e participação constante, tanto 
nos treinos como nas competições mensais e ao 
técnico Joelson Lima e Silva que os acompanha 
com profissionalismo e companheirismo.

NATAÇÃO
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Ligue para nós e marque 
uma avaliação!

CMC 
RUN
NERS

Meia Maratona Pague Menos Campinas      

Corrida Turística de Piracicaba

1º Lugar - Luciane
categoria 50-59 anos

1º Lugar - Tomoki  
categora acima de 70 anos



ESPORTES: BENEFÍCIOS ALÉM DA SAÚDE! 
 O esporte possui um grande potencial de 

socializar indivíduos das mais diferentes classes, 
religiões, gêneros, entre tantas outras diferen-
ças presentes em nossa sociedade. Através da 
prática esportiva, grupos se formam, pessoas 
se relacionam, fortalecem amizades, criam 
vínculos mesmo sem nunca terem se visto.

A importância da prática esportiva vai além 
dos benefícios na saúde física. A sociabilidade, 
ou seja, a troca de vivências, enriquece nossa 
vida e nos faz enxergar para além de nós mes-
mos. Ajudar um companheiro, desafiar nossos 
limites, superar obstáculos, são algumas das 
experiências vivenciadas durante a prática 
esportiva. 

 Por tudo isso, é essencial o Clube estimu-
lar a prática do esporte. Comprovado o seu 
poder de transformação na busca por uma 
vida mais saudável e meio de inclusão social, 
ele deve ser adotado e apoiado como forma 
de melhorar a convivência em sociedade.

O Círculo Militar de Campinas possui exce-
lente estrutura para prática de diversas moda-
lidades com orientação profissional nas suas 
escolinhas e para as equipes que representam 
o Clube em diversas competições. 

No esporte circulista, além das escolinhas 
e equipes competitivas, nas quais todos os 
associados podem participar, existem ainda, 
modalidades praticadas coletiva ou individu-
almente que buscam simplesmente o lazer e o 
sadio convívio social.  

Sendo assim, os eventos realizados pela 
Diretoria de Esportes, além da integração com 
outros clubes e associações congêneres busca 
ainda o exercício da responsabilidade social, 
recebendo e visitando grupos e agremiações, 
não só na sociedade local na qual o Círculo 
Militar de Campinas está inserido, possibilitan-
do assim um saudável intercâmbio esportivo e 
social. 

Na tabela a seguir relacionamos os even-
tos esportivos em que o CMC participou nos 
meses de julho e agosto, recebendo ou visitan-
do outros grupos e equipes.

Venha fazer parte das escolinhas, equipes 
competitivas ou simplesmente, participar de 
descontraídos amistosos e momentos de lazer!

Informe-se no Departamento de Esportes: 
F. (19) 3743 4812.

Equipe CMC

Equipe CMC

Equipe CMC Copa HÍPICA

CMC

CMC

CMC

CMC

Torneio Aberto FPT

Equipe RX

Corrida Track & Field
Dom Pedro

Cultura e Hípica
Virada Esportiva Campinas

Colégio Militar 
de Brasília

Etapa UNAMI de Natação
em Santa Bárbara D’Oeste

XADREZ

NATAÇÃO

TAMBORÉU

BEACH TENNIS

CMC RUNNERS

27 e 28
AGO

06 e 07
AGO

30/07

20/08

27/08

28/08

13/08

JOGOS DA AMIZADE DO EXÉRCITO

As modalidades HANDEBOL, VÔLEI e FUTEBOL 
foram disputadas no CMC. 

29/07
A

04/08

VÔLEI

14/07

08/08

19/08

06/08

13/08

20/08

27/08

23/08

ADAPTADO

ADAPTADO

INFANTO JUVENIL

MASCULINO

MIRIM

MIRIM

MIRIM

INFANTO JUVENIL

INFANTO JUVENIL

LIGA SÃO JOANENSE
em INCONFIDENTES

ITAPIRA
LIGA SÃO JOANENSE

PORTO FELIZ
LIGA ITATIBA 

VINHEDO
LIGA ITATIBA 

LIGA SÃO JOANENSE
no CMC

Andorinha e Louveira

Louveira / Valinhos /
Campo Limpo

AABB

Campo Limpo Pta

Bragança Paulista

CARECA SPORT CENTER

CMC

CMC

Etapa FPAF 
Vila Olímpica Mário Covas

Etapa Indoor da FPAF 
realizada no CMC 

Etapa FPAF
Vila Olímpica Mário Covas

ARCO E FLECHA
23 e 24

JUL

20 e 21
AGO

CMC27/08
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Juvenil CMC Medicina UNICAMP16/08

Amador CMC

Limeira F.C

Amigos F.C.

BASQUETE

BOCHA

Basquete ADULTO

MASCULINO

IAPI / Hortolândia/ 
Grizzales /AFB / Itupeva

MASCULINO

Basquete MENOR

09/07

21/07

19/08

04/08

Colégio Rio Branco

Aston Villa

GFC

Amador CMC

Valinhense

Jardim Garcia

Veterano Society Botafogo

Primos F.CJuvenil CMC

Univers. da Bola

20/08

Veterano “A”

XV do CMC

Juvenil

AABB Master

Cultura 

Univers. da Bola

XV do CMC

Country Clube

Regatas

27/08

River Plate F.C

Desportiva Oliveira

Concórdia A

Veterano “A”

XV do CMC

E.C.PirâmideVeterano Society

Juvenil CMC

13/08

Amador CMC Atlético São Marcos

Valinhense XV do CMC20/08

FUTEBOL

Amador CMC

Univers. da Bola

União Alviverde

Velhos Amigos

Veterano “A” E.C.Pirâmide

Juvenil CMC F. F.C.02/07

XV do CMC Advogados e Amigos

E.C Portale Empreend.

Veterano Society Barrica E.C.

Hugo do Bragantino

Clube Regatas

Clube Bonm

CET do Guarani

Hípica

Veterano “A”

E.C.AmigosJuvenil CMC

Juvenil CMC

Juvenil CMC

XV do CMC

Juvenil CMC

Juvenil CMC

Valinhense09/07 XV do CMC

AFA São PauloUnivers. da Bola

Veterano Society

Amador CMC

Sinergia F.C

Canto do Rio

Juvenil CMC Grêmio

12/07

16/07

24/07

28/07

04/08

7 de Setembro F.C.Univers. da Bola

Amador CMC

Palmares F.C

E.C.Amigos

Vila Brandina

23/07

Veterano “A”

XV do CMC BFC

Univers. da Bola

XV do CMC Amigos do XV 

Veterano Society Velhos Amigos

Bonm

Concórdia

Juvenil CMC

Juvenil CMC São Fernando Valinhos

Veterano “A”

30/07

06/08

Univers. da Bola Nextel SP

Equipe CMC Louveira

KARATÊ

21/08

FUTSAL MENOR

FUTSAL MENOR São João da Boa Vista06/08

A Diretoria do Círculo Militar de Campinas, por meio de seu 
Dep. de Esportes, agradece à UVRC pela permissão de uso de 
suas canchas de bocha aos nossos associados durante o perío-
do de reforma do Pavilhão de Bocha do CMC.
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TORNEIO DUQUE DE CAXIAS
Realizou-se no dia 26 de agosto de 2016 o já 

tradicional torneio de tênis em comemoração à 
Semana do Soldado, denominado “Torneio de 
Tênis Duque de Caxias”.

Sagrou-se bicampeã do Torneio a equipe 
da Escola Preparatória de Cadetes do Exército 
representada pelo Cel Kyiota e Cap Navroski. O 
vice-campeonato coube ao CMC, com a dupla 
formada pelo Cel Cabral e o Cel Carlos Henri-
que. O pódio foi completado pelo 28º BIL, com o 
seu Comandante, Cel Cláudio e o Cap Moreira.

   Nessa oportunidade, além de ser reveren-
ciado o Patrono do Exército, o Duque de Caxias, 
também  foi feita uma homenagem póstuma 

ao General Romildo Canhim, sócio circulista e 
atleta que muito se utilizou do complexo des-
portivo de Tênis, onde granjeou a admiração, 
o respeito e a amizade de todos que tiveram a 
oportunidade de usufruir de sua extraordinária 
companhia.

   O seu filho, Sr Romildo Canhim Júnior, em 
companhia dos sócios e tenistas Sr Santiago, Sr 
Manolo e Sr Gama, os quais tiveram o privilé-
gio de, entre outros, participar ativamente do 
grupo de amigos de tênis do Gen Canhim, fez 
a reinauguração da placa alusiva à homena-
gem que tinha sido prestada na gestão do Cel 
Pimenta, no ano de 2007.



ORGANIZAÇÃO
MILITAR/ENTIDADE

CMDO 11ª 
BDA INF L

28º BIL

2º B LOG L

2ª CIA COM L

ESPCEX

CÍRCULO MILITAR 
DE CAMPINAS

EQUIPE

TCel Paulo Cezar
TCel Hecksher

Cel Cláudio
Cap Moreira

Cap Honorato
Cap Ritton

Ten Marcio
Ten Anderson

Cel Kyota
Cap Navroski

Cel Moraes Barros
Cel Matarézio 

TCel Samir
Sr Mario Assano

Sr Santiago
Sr Gama

Sr João
Sr Reinaldo

TCel Martinez
Maj Gabriel

Cel Evandro
Ten Dondeo

TCel Vilarim
Sr Jorge

Sr Celinho
Sr Fabiano

Sr Manolo
Sr Bené

Sr Romildo Canhim Jr
Sr Eduardo

 Nesta edição do torneio, participaram as 
seguintes Organizações Militares, além de sócios 
civis e militares do CMC:

Parabéns a todos os participantes! 

Cel Cabral
Cel Carlos Henrique

DIA DO PROFISSIONAL 
DE  EDUCAÇÃO FÍSICA

No dia 1º de setembro, é comemorado em nosso 
país o Dia do Profissional de Educação Física, uma 
data voltada para a valorização e entendimento 
das várias modalidades que englobam essa profis-
são. Essa celebração ocorre nessa data por coincidir 
com a instituição da Lei Federal nº 9696, em 01 de 
setembro de 1998, que regulamentou a Profissão e 
criou os Conselhos Federais e Regionais de Educa-
ção Física.

A você, profissional de Educação Física, que 
atua nos corpos de seus alunos e atletas para, em 
verdade, alcançar-lhes as mentes e os corações,

a nossa homenagem e o nosso reconhecimento.

1º de setembro

“Um corpo sem inteligência não ama!
Um corpo sem saúde não desfruta do amor!

Um gênio sem amor não tem saúde espiritual!
Diante disso tudo devemos, a cada instante,
procurar a companhia dessas três virtudes,
mesmo que as alcancemos uma a uma.”

Paulo Baleki
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V Ô L E I
O Círculo Militar promoveu a Copa CMC 

de Voleibol Recreativo durante todo o primei-
ro semestre do ano onde, além dos treinamen-
tos intensos, as associadas também disputa-
ram vários jogos com equipes de Campinas e 
Região.

A equipe CMC classificou-se em 1º lugar, 
seguida da AABB Campinas em 2º, TDA Campi-
nas em 3º, Telecamp em 4º e Prefeitura Munici-
pal de Itatiba em 5º lugar.

Parabéns a todas associadas e ao técnico 
Rui Gaino Jr. pelo excelente resultado.
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ZUMBA JULINA
Como parte das comemorações Juninas, no dia 

22 de junho, os professores de zumba reuniram apro-
ximadamente 85 circulistas, que vestidos a caráter, 
dançaram, se exercitaram e se divertiram muito sob 
o comando dos professores Bruno, Grasielle, Fabiana 
e Juliana. 

Além do ambiente alegre, na Zumba Junina 
teve também comidas típicas e dança da Qua-
drilha.

O Departamento de Esportes agradece a par-
ticipação de todos e parabeniza os professores 
pela iniciativa!
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e s c o l i n h a s  C M C

basquete
no Ginásio de esportes

Terça e quinta

sub 10 - 17h Às 18h
sub 14 - 18h15 Às 19h30

ginástica artística
na sala do fitness

escolinha masc/fem ( 4 a 10 anos)

terça e quinta  - 9h10 Às 10h | 15h30 às 16h20 | 18h10 às 19h

treino

terça e quinta  - 19h

cmc runners
pista de atletismo

segunda e quarta - 7h Às 8h30 | 18h30 Às 20h
sábado - 8h Às 9h30

beach tennis
infantil

Terça e quinta - 17h Às 17h45

adulto

quarta - 9h Às 10h | 10h às 11h
sexta - 7h Às 8h | 9h Às 9h45
Sábado - 10h30 Às 11h30 | 11h30 às 12h30

quarta - 9h Às 10h

natação
acima de 4 anos

Terça e quinta - 9h30 Às 11h | 14h às 16h30
quarta e sexta - 9h30 Às 11h | 14h às 16h30

Acima de 18 anos

Terça e quinta - 7h15 Às 9h | 18h15 às 20h30
quarta e sexta - 7h15 Às 9h
Sábado - 08h15 Às 9h

aulas de bike
segunda

7h15 Às 8h
8h15 às 9h00
18h às 18h45
19h às 19h45

quarta

7h15 Às 8h
8h15 às 9h
18h às 18h45
19h às 19h45

sexta

7h15 Às 8h
18h às 18h45

SÁBADO

8h15 Às 9h

terça

7h15 Às 8h
18h às 18h45
19h às 19h45
20h às 20h45

quinta

7h15 Às 8h
8h15 Às 9h
18h às 18h45
19h às 19h45
20h às 20h45
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TÊNIS DE CAMPO
06 a 9 anos

terça e quinta  - 16H Às 17h

06 a 14 anos

terça e quinta  - 18H30 Às 21h30

06 a 10 anos

quarta  - 9H Às 9h30
sEXTA  - 9H30 Às 10h00

10 a 12 anos

Segunda e quarta  - 16H30 Às 17h
SEXTA  - 14H30 Às 16h30

terça e quinta  - 8H30 Às 9h
06 a 12 anos

Sábado  - 15H Às 16h

aDULTO

SEXTA  - 8h àS 8H45
SÁBADO - 16H Às 18h

voleibol
no ginásio de esportes

escolinha mista

segunda e quarta  - 14h às 15h30
terça e quinta  - 14h30 às 16h

equipe pré - mirim, mirim e infantil

segunda e quarta - 15h30 às 17h30

master recreativo

segunda e quarta - 18h30 às 20h
sábados - 10h às 12h

ADULTO MASTER COMPETITIVO

segunda e quarta - 20H às 22h

futebol
campo escolinha

terça e quinta

7 a 14 anos - 15h30 Às 17h

sábado

4 a 6 anos - 8h10 Às 9h 
7 a 10 anos - 9h Às 10h15
11 a 15 anos - 10h15 Às 11h30

futsal
ginásio esportes ou quadras externas

quarta e sexta

7 a 15 anos - 9h20 Às 10h40 
4 a 14 anos - 16h Às 17h10

terça e quinta ( treino equipe )

11 a 14 anos - 18h Às 19h 
6 a 10 anos - 19h Às 20h

7h15 Às 8h
8h Às 8h45
8h45 às 9h30
11h às 11h45
11h45 às 12h30
13h45 às 14h30
17h às 17h45
18h15 às 19h
19h às 19h45

hidroginástica

segunda e quarta

17h às 17h45
18h às 18h45
19h às 19h45

quarta e sexta

7h15 Às 8h
8h às 8h45
8h45 às 9h30
11h às 11h45

sábado

9h às 9h45

terça e quinta

piscina aquecida

Obrigatória a apresentação de atestado médico 
para maiores de 15 anos.
Veri�car disponibilidade de vagas.
Maiores informações e inscrições no Dep. de Esportes,
pelo telefone (19) 3743.4812



turismo
- CMC -

AQUÁRIO DE SÃO PAULO - SP 

POÇOS DE CALDAS - MG 

POÇOS DE CALDAS - MG 

 Famílias e amigos curtindo férias no
 interior de Minas Gerais, um dos
 destinos preferidos dos turistas.

22 A 24 DE JULHO

FESTIVAL DO JAPÃO - SP 

Atrações culturais e típicas unindo

os povos em São Paulo.

09 DE JULHO

AQUÁRIO DE SÃO PAULO - SP Cultura e lazer no maior aquáriotemático da América Latina

14 DE JULHO

FESTIVAL DO JAPÃO - SP 

NATAL - RN 

Capital potiguar recebe grupo
animado de circulistas. Sol,
mar e descontração!

07 A 13 DE AGOSTO

NATAL - RN 

NATAL - RN 

SÃO LOURENÇO - MG 

SÃO LOURENÇO - MG 

As caminhadas e os passeios ao ar

livre no Parque das Águas renovam

as energias.

14 A 17 DE AGOSTO

05 a 06 de novembro
Campos do Jordão - SP 

4 de novembro
Expo São Roque - SP

15 a 20 de novembro

Gramado (Natal Luz) - RS

7 a 11 de dezembroAbrolhos - BA
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Noite
Arabe

08
Outubro

Sábado, 21h no Golden Room
Banda: Mala Direta e Show Árabe
Associado: R$ 80,00
Convidado de associado: R$ 160,00
Venda de convites a partir do dia 24/09
Para maiores informações: (19) 3743.4803


