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“Eu sou aquela mulher que fez 
a escalada da montanha da vida, 

removendo pedras e plantando flores.”
Cora Coralina

8 de março - Dia Internacional da Mulher



NOITE
ITALIANA

26 de março

Golden Room - 21h
Associado: R$80,00
Convidado: R$160,00
(com escolha de mesa)
Convites à venda a partir de 12/03
Maiores informações no Dep. Social 
ou pelo telefone: 3743-4803

Banda Santa Fé

 CMC APRESENTA
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4 Nosso Clube

PALAVRA DO PRESIDENTE

 Prezados Circulistas!!!
 
 Neste mês de março, em que rende-se louvor às mulheres 
– paixão de nós homens – dedico este poema do escritor francês 
Vitor Hugo:

“O homem é a mais elevada das criaturas.
A mulher é o mais sublime dos ideais.
Deus fez para o homem um trono;
Para a mulher um altar.
O trono exalta; o altar santifica.
O homem é o cérebro; a mulher o coração, o amor.
A luz fecunda; o amor ressuscita.
O homem é o gênio; a mulher o anjo.
O gênio é imensurável; o anjo indefinível.
A aspiração do homem é a suprema glória;
A aspiração da mulher, a virtude extrema.
A glória traduz grandeza; a virtude traduz divindade.
O homem tem a supremacia; a mulher a preferência.
A supremacia representa força
A preferência representa o direito.
O homem é forte pela razão; a mulher invencível pelas lágrimas.
A razão convence; a lágrima comove.
O homem é capaz de todos os heroísmos;
A mulher de todos os martírios.
O heroísmo enobrece; os martírios sublimam.
O homem é o código; a mulher o evangelho.
O código corrige; o evangelho aperfeiçoa.
O homem é o templo; a mulher, um sacrário.
Ante o templo, nos descobrimos;
Ante o sacrário ajoelhamo-nos.
O homem pensa; a mulher sonha.
Pensar é ter cérebro;
Sonhar é ter na fronte uma auréola.
O homem é um oceano; a mulher um lago.
O oceano tem a pérola que embeleza;
O lago tem a poesia que deslumbra.
O homem é a águia que voa; a mulher o rouxinol que canta.
Voar é dominar o espaço; cantar é conquistar a alma.
O homem tem um fanal; a consciência;
A mulher tem uma estrela : a esperança.
O fanal guia, a esperança salva.
Enfim...
O homem está colocado onde termina a terra;
A mulher onde começa o céu...”

Cordiais Saudações!!!

Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente
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DIA DAS
FELIZ

· MULHERES ·
DIA DAS
FELIZ

· MULHERES ·

MULHER:  promessa de vida que se multiplica e se revela numa for-
ça regeneradora de amor absoluto, inconfundível.

Nem humilhações e descrédito conseguiram abafar o poder 
mágico que alimenta a alma da mulher porque somente a ela são 
permitidos o privilégio e o mistério da maternidade.

Isso, senhores, é incontestável!
E, aí, participantes desse cenário Divino, nos curvamos à extensa 

lista de mulheres que, em especial deferência, têm seus nomes eterni-
zados na História. E as anônimas? Estão por toda parte, diariamente...  

Mulheres queimadas vivas na luta pela liberdade. Muitas, aplaudi-
das por multidões. Várias, vítimas de violências inexplicáveis que nem 
mesmo a Lei Maria da Penha consegue amenizar. Algumas, cujas 
mãos se estendem curando feridas, enxugando lágrimas, diminuin-
do as dores. Outras, amarguradas, sempre perdoando e abenço-
ando tantos filhos desgarrados, perdidos nos labirintos da vida.

Naquele dia o anjo disse à Virgem: “Bendita és tu entre as  
mulheres”. E à beira do poço de Jacó, a samaritana dos cinco 

maridos teve um encontro inesquecível. O 
Mestre, gentilmente, lhe pediu com ter-

nura: “Mulher, dá-me de beber”.
Melhor será quando todos os 

povos, reconhecendo o valor ines-
timável da mulher, cultivarem três 
maravilhas: sinceros abraços aperta-

dos em vez de maldade e desprezo; 
flores perfumadas em vez de duras 

palavras; e a doçura dos  belos ver-
sos da canção: Você é luz, é raio, 

estrela e luar. Manhã de sol...”

A autora Elizabeth Pereira Silva 
é associada do CMC

Por Elizabeth Pereira Silva
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VISITA DA DELEGAÇÃO 
SUL-COREANA DE TIRO 

COM ARCO

Os Jogos Olímpicos de 2016, oficialmente 
Jogos da XXXI Olimpíada, mais comumente Rio 
2016, será um evento multiesportivo realizado no 
segundo semestre de 2016, entre os dias 5 e 21 
de agosto no Rio de Janeiro. A escolha foi feita 
durante a 121ª Sessão do Comitê Olímpico Inter-
nacional, que aconteceu em Copenhague, 
Dinamarca, em 2 de outubro de 2009.

   O local de abertura e encerramento será 
no Estádio do Maracanã. Serão disputadas 
28 modalidades, duas a mais em relação aos 
Jogos Olímpicos de Verão de 2012, ocorrido em 
Londres.

   Dentro desse contexto, esteve no Brasil e trei-
nando no Círculo Militar de Campinas a equipe 
de Tiro com Arco da Coréia do Sul, no período de 
20 de janeiro a 01 de fevereiro.

   O grande sucesso do Tiro com Arco na Repú-
blica da Coreia tem raízes milenares,  sendo que 
uma série de ações ajudou a consolidar o país 
como uma potência do esporte: a introdução 
de crianças na modalidade ainda na escola pri-
mária, patrocínios de mais de 30 empresas aos 
arqueiros profissionais, além de hábitos culturais e 
folclóricos.

   Em Jogos Olímpicos, o maior número de 
medalhas da República da Coreia foram con-
quistadas no tiro com arco. Entre a primeira par-
ticipação, em Los Angeles 1984 e Londres 2012, 
somaram 34 medalhas - 19 de ouro, 09 de prata 
e 06 de bronze. E, desde a introdução da com-

petição por equipes, em Seul 1988, as garotas 
sul-coreanas seguem invictas, com 07 medalhas 
olímpicas de ouro (os homens têm 04, nas 07 par-
ticipações).

   Os motivos de a equipe sul-coreana ter vin-
do treinar em Campinas e no CMC foram: 
aclimatar a sua equipe ao ambiente seme-
lhante ao da competição, a boa infra-
estrutura da cidade de Campinas e as 
muito boas condições de apoio das 
instalações do CMC, incluindo o seu 
excelente estande de tiro, a sua 
moderna academia de muscu-
lação e o seu completo parque 
aquático.

Desejamos, dessa forma, 
“boa sorte” aos sul-coreanos 
nos Jogos Olímpicos de 2016.
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DECORAÇÃO
DE NATAL

  A Diretoria do Círculo Militar de Campinas, 
agradece a participação do Grupo de Artesa-
nato, formado pelas associadas Alessandra Lom-
bardi, Emilia Cassese, Maria Ernestina Frau, Maria 
Tereza Amatte e Marisa Guaiume, pelo carinho 
com que  colaboraram na última decoração de 
Natal do clube.

A bela decoração, feita de forma voluntária, 
ressaltou o espírito natalino de maneira expressiva.

Fica aqui o nosso reconhecimento por esse 
gesto de amor ao CMC,  exemplo de integração 
entre associados e  diretoria.



Informamos que as atividades do Grupo Escoteiro Craós tiveram 
início no dia 13/02/2016. 

Temos vagas para crianças e jovens a partir dos 6 anos.
 As inscrições irão até o �nal do mês de março. É só nos 

procurar em nossa sede, aos sábados, das 9h às 12h.
Sempre alerta!
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VAGAS DE
ESTACIONAMENTO 

EXCLUSIVAS
Temos observado o grande número de asso-

ciados que estão estacionando seus carros, 
indevidamente, em vagas especiais destinadas 
exclusivamente às pessoas idosas (a partir de 60 
anos) e  veículos que transportam pessoas com 
deficiência ou dificuldade de locomoção.

O associado que se enquadrar nos termos 
das Resoluções 303 e 304 do Conselho Nacional 
de Trânsito (CONTRAN) e desejar usufruir de tais 
vagas, deve se cadastrar  no Departamento de 
Atendimento da EMDEC para obter seu cartão 
de credenciamento, o qual deverá ser exibido 
no painel do veículo sempre que a vaga de esta-
cionamento exclusivo estiver sendo usada.

Afim de garantir o bom uso das vagas espe-
ciais, a Diretoria está estudando a possibilidade 
de convênio com a EMDEC para que haja uma 
maior eficácia na fiscalização.  

Pedimos a colaboração de todos associados 
para que respeitem essas vagas exclusivas, para 
que não seja necessário tal convênio, lembrando 
que o motorista que estacionar indevidamente 
estará sujeito a multa de R$ 53,20, com três pon-
tos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

NÃO É HISTÓRIA DE 
PESCADOR

Esta Cachara de 8kg foi pega no lago do 
CMC, em 21/01/2016, pelos associados Lucas 
Campos, Antônio Kaupert Neto e Felipe Cam-
pos. Foram precisos 20 minutos de trabalho em 
equipe para que o trio de pescadores conseguis-
se tirar o peixe da água, já que estavam com um 
equipamento muito leve para um peixe desses. 

Lucas Campos conta a emoção dessa aven-
tura: “Foi muito gratificante devolvê-la ao lago e 
vê-la voltando para continuar crescendo e dan-
do mais alegria aos sócios. Afinal, pescamos nes-
se lago há mais de 10 anos e foi a primeira vez 
que vimos um peixe desse. Vocês não imaginam 
a nossa alegria e esperamos que todos os sócios 
do Círculo tenham a consciência de que este 
lago é apenas para Pesca Esportiva”. 

Você sabia que através de suas manifesta-
ções poderemos melhorar os serviços ofereci-
dos pelo Clube? Valem reclamações, suges-
tões ou elogios, que podem ser feitos pelo email                                               
ouvidoria@cmcamp.com.br ou através do nosso 
site: www.cmcamp.com.br/ouvidoria

OUVIDORIA
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ILUMINAÇÃO DA BANDEIRA
   No dia 19 de novembro de 2015 ocorreu 

a cerimônia relativa ao Dia da Bandeira no Cír-
culo Militar, a qual teve por finalidade cultuar a 
Bandeira Nacional e inaugurar a sua iluminação, 
exatamente 10 anos após a instalação do mas-
tro, realizada então na gestão do Cel Pimenta 
(2002-2008), no ano de 2005. 

   Hasteou a Bandeira Nacional o General-de-
-Divisão R1 Nialdo Neves de Oliveira Bastos, repe-
tindo o gesto de 10 anos atrás, quando também 
hasteou o Pavilhão Nacional, por ocasião da ins-
talação do mastro.

   Compareceram à cerimônia integrantes da 
Diretoria atual, integrantes da Diretoria da gestão 
do Cel Pimenta, membros do Conselho Fiscal, do 
Consultivo Consultivo e associados.

 O Cel Raul Nelson Reigada Leme, represen-
tando o Cel Pimenta, também hasteou a Bandei-
ra Nacional, juntamente com o Gen Nialdo.

   Como informação, o hasteamento da Ban-
deira Nacional segue normas protocolares de 
diversos órgãos governamentais e das Forças 
Armadas que, embora divirjam nos detalhes, 
concordam na maioria dos procedimentos. 

   A bandeira pode ser hasteada e arriada a 
qualquer hora do dia ou da noite, mas normal-
mente isso é feito às 8 e 18 horas, respectivamen-
te. Apenas no Dia da Bandeira (19 de novem-
bro), o hasteamento é realizado às 12 horas, em 

solenidade especial. Durante a noite a bandeira 
deve estar iluminada.

  De agora em diante, o nosso Círculo Militar 
poderá ter a sua bandeira tremulando impávida 
no seu mastro durante toda a noite, quando for 
o caso.
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CIRCULISTAS QUE DEIXAM SAUDADES...

Com pesar comunicamos 
o falecimento dos associados: 

NELSON 
GOUVEIA

14/01/1942
03/11/2015

PAULO BARBOSA 
L. DE BARROS

09/06/1951
21/12/2015

WILSON CARLOS 
FRANCISCO SENGER

26/10/1933
24/01/2016

MARCOS T. LOPES
LIMA (FERRUGEM)

Plácido Armando 
Pazinatto

21/06/1971
07/02/2016

FERNANDO B. 
WHITAKER

05/08/1925
26/11/2015

MAURO S.
FRANCO

31/10/1958
14/11/2015

JOSE
GARCIA

24/09/1929
11/11/2015

Manifestamos nossas sinceras 
condolências às famílias enlutadas.

 
O Círculo Militar de Campinas, consternado, infor-

ma o falecimento do Capitão Plácido Armando Pazi-
natto em 06 de fevereiro último, aos 81 anos.

Sua militância profissional ocorreu dentro do Exér-
cito onde, pelo seu caráter e dedicação, logrou 
construir uma sólida carreira, tendo amealhado inú-
meros testemunhos que atestam sua competência e 
extrema dedicação ao serviço.

Como sócio do clube por várias décadas, colabo-
rou em diversas administrações integrando diferentes 
órgãos estatutários. Foi Diretor de Patrimônio, Diretor 
Administrativo, Conselheiro Consultivo e Fiscal. Nes-
sas ocasiões, suas ações permitiram firmar, em torno 
de sua pessoa, um arraigado conceito de integrida-
de, honestidade e rara capacidade de lidar com as 
mais distintas instâncias que integram o CMC.

Paciente, operoso e bom ouvinte, conquistou o 
reconhecimento dos funcionários que a ele se diri-
giam em busca de solução aos problemas que os 
afligiam.

Ficou mais pobre o “Senadinho”, tradicional mesa 
do clube, local onde marcou presença constante.

Logramos ao Pai do Universo que o acolha em sua 
morada definitiva. À família enlutada, nossos votos de 
pêsames e a certeza de que o amigo Pazinatto reina-
rá para sempre em nossas lembranças.  

12/01/1935
06/02/2016



11Informática

O Círculo Militar de Campinas, através de seu 
Departamento de Tecnologia da Informação, 
investe em instalações e operações de novos 
pontos de acesso Wi-Fi espalhados pelo clube.

Além disto, foi efetuada a compra de um 
novo firewall profissional de alta capacidade 
para o compartilhamento adequado por cone-
xão e filtro de conteúdo, bloqueando acessos a 
sites indevidos e possíveis ataques ou propaga-
ção de vírus.

Visando atender a demanda de uso simultâ-
neo de conexões, também foi contratado um 
link de banda larga com maior velocidade, e 
está sendo realizada a reestruturação de todos 
os pontos de acesso à rede com um novo equi-
pamento (antena), que proporcionará maior 
qualidade no acesso a este serviço.

O Wi-Fi pode ser acessado no Restaurante 
Ponto de Encontro, Salão de Beleza, Centro Cul-
tural, Parque Aquático, Bar da Piscina, Restau-
rante da Cabana, Arco e Flecha e Academia. 
Também está prevista a instalação de um ponto 
na Sala de Xadrez.

Qualquer associado que possua um disposi-
tivo Wireless compatível com a tecnologia IEEE 
802.11 a/b/g, poderá usufruir deste serviço. 

Para se ter acesso à internet através de rede 
Wi-Fi, deve-se estar no raio de ação ou área de 
abrangência de um dos pontos de acesso ou 
nos locais descritos onde opere rede sem fios, 
utilizando-se dispositivos móveis, como compu-
tador portátil ou aparelhos com capacidade de 
comunicação sem fio.

Responsabilidades:

A configuração do dispositivo Wireless 
para acesso à rede WiFi do Círculo Militar 
de Campinas é de inteira responsabilida-
de do usuário. 

O Círculo Militar não dará suporte a equi-
pamentos pessoais. 

O Círculo Militar não se responsabiliza por 
problemas em equipamentos, tais como: 
Vírus, Trojans, etc.

O Círculo Militar não se responsabiliza por 
configurações ou problemas com cone-
xões dos equipamentos pessoais.

O Círculo Militar não se responsabiliza pelo 
uso indevido do acesso à internet para ins-
tigar, ameaçar ou ofender, abalar a ima-
gem, invadir a privacidade ou prejudicar 
outros usuários.
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NIGHT
 Com o restaurante da Cabana 

completamente lotado tivemos, no 
dia 14 de novembro, a magnifica 
apresentação da Banda The Gently 
Weepers. A referida banda, que é 
formada por circulistas e ex-circulis-
tas, vem se destacando como uma 
das principais covers dos Beatles da 
região. A abertura do evento ficou 
por conta dos músicos Robinson Tof-
foli e James Win, que também deram 
um show!

Já está marcado para o ano que 
vem o II Beatles Night!!!!
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Fotos:  Alex Moraes  | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Agenda Cultural

MARÇO

19. MARÇO

Uma Noite em Madri
Sábado, 20h
Centro Cultural
Associado:  R$ 10,00 | Convidado: R$ 20,00
Convites à venda no caixa do Clube, a partir do dia 25/02

05. MARÇO

Especial Dia da Mulher
Sábado,  a partir das 20h
Centro Cultural
Evento gratuitos limitado à capacidade do local
Somente para associados
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BalletOdo
mundo

mágico
Festival de Ballet Infantil

Sob a coordenação artística da Profª 
Gisele Thibes, foi realizado, no dia 28 de 
novembro, o Festival “O Mundo Mágico 
do Ballet”, que contou com a participa-
ção das alunas de ballet infantil do CMC 
e também, debutando no palco do Cen-
tro Cultural, os alunos de Flamenco e Bal-
let adulto, coordenados pela Profª Tatiana 
Hass.
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Esporte
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Fotos:  Pedro Ribeiro  | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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O Centro Cultural ficou completamente 
lotado por sócios e convidados que vieram 
prestigiar o Festival de Dança “Aladdin”, o 
tema escolhido pelos professores Tatiana 
Carvalho e Rafael Cardoso para a apresen-
tação realizada no dia 05 de dezembro.

 O evento ainda foi abrilhantado com a 
participação dos alunos de Flamenco e Bal-
let adulto, coordenados pela Profª Tatiana 
Hass.
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Fotos:  Alex Moraes  | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Chegada do Papai NoelMamãe Noel e seus Duendes

Foi emocionante a chegada do Papai Noel, 
Mamãe Noel e seus Duendes no dia 13 de dezem-
bro. Mais de 1.000 pessoas, incluindo pais, avós e 
a garotada, se divertiram  com o Teatro Infantil  
“Era uma vez... um Natal congelante” e se emo-
cionaram com a participação do Coral CMC, 
que fez uma linda apresentação. Logo após a 
mensagem de Natal, foi a vez da tão esperada 
chegada do Papai Noel, em sua carruagem, o 
que encantou crianças e adultos.
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Concerto de Natal
Encerrando com chave de ouro a programa-

ção Cultural de 2015, dia 18 de dezembro, foi rea-
lizado o tão esperado “Concerto de Natal”, sob 
coordenação artística da maestrina Fátima Vie-
gas. Neste ano, nossos coralistas mostraram que, 
além de cantar, também possuem habilidades 
como atores e atrizes, encenando, com muito 
talento, o “Auto de Natal”. Parabéns moçada!!!
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Fotos:  Thiago Ming  | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

Concerto de Natal
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O Dia das Bruxas, 31 de outu-
bro de 2015, foi comemorado 
no Círculo Militar em grande 
estilo. O Golden Room ganhou 
uma decoração temática incrí-
vel, fazendo com que todos os 
presentes entrassem no clima.  
A banda Quatro Fatos e o Dj Dú 
Fantinatto comandaram a festa 
pra lá de animada.

Fotos:  Pedro Ribeiro  | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Revivendo mais uma vez os bons 
tempos da Dance Music - anos 70, 80 
e 90, circulistas e convidados dança-
ram e recordaram essa época única 
que deixou muita saudade.

O  Studio 54, realizado dia 
14/11/2015, contou com uma bela 
decoração temática e um fantástico 
sistema de som e iluminação, trans-
formando o Golden Room numa ver-
dadeira discoteca.

Fotos:  Pedro Ribeiro  | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Agenda Social

MARÇO

ABRIL

24. ABRIL

Aniversário do CMC
Domingo, 12h
Churrasco nas Quadras
Convites à venda a partir de 09/04 

26. MARÇO

Noite Italiana
Sábado,  21h
Golden Room
Associado: R$ 80,00 | Convidado: R$160,00
Convites à venda a partir de 12/03

Fotos:  Pedro Ribeiro  | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Em um ambiente de muita paz e harmonia, a Família Circulista recebeu 2016 em grande estilo, com muita 
animação e descontração. 

REVEILLON
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REVEILLON

Fotos:  Vinícius D’Ottaviano| Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Para dar início às atividades carnavalescas 
e aquecer os tamborins para o Carnaval 2016, 
o Departamento Social trouxe, no ensolarado 
sábado do dia 30/01, o Grupo Sol & Samba e os 
Aqualoucos, que agitaram o Parque Aquático. 
Um dia de muita diversão para toda a família cir-
culista.



33SocialFotos:  Vinícius D’Ottaviano
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(06 e 08 de fevereiro)

“O Grande Circo”... esse foi o tema do Carna-
val 2016 do Círculo Militar de Campinas. Com uma 
decoração majestosa e rica em detalhes, o Gol-
den Room foi tomado por circulistas e convidados 
que lotaram o salão em sua capacidade máxima.

Os bailes noturnos, realizados no sábado e 
segunda-feira de Carnaval (06 e 08/02), renderam 
inúmeros elogios dos associados, que se surpreen-
deram com a organização do evento. A banda 
Ópera Luz comandou a folia num clima de pura 
animação e alegria. O evento ainda contou com 
malabares, palhaços e equilibristas, completando 
o clima de um grande circo!
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CAMAROTE MAIS ANIMADO MELHOR FANTASIA EM GRUPO
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(07 e 09 de fevereiro)

Os pequenos circulistas tiveram espaço garan-
tido na folia do Círculo Militar e puderam se divertir 
pra valer nas matinês de domingo e terça-feira (07 

e 09/02). Muitos Super-heróis, palhacinhos, fadas e 
princesas lotaram o Golden Room, pulando, brin-
cando e compartilhando alegria.

FOLIÃ MAIS ANIMADA FOLIÃO MAIS ANIMADO

MELHOR FANTASIA MASCULINA MELHOR FANTASIA FEMININA
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Na matinê de  terça-feira, foi realizado o tradicional Concurso de Fantasias Infantis, fechando o Carnaval 2016.

5-9 anos : 1º Lugar - LÍVIA CUNHA VOSGRAU | 2º Lugar - BEATRIZ M. MATTAR DIAS | 3º Lugar - LETÍCIA C. MULLER
1-4 anos:  1º Lugar - MANUELA  C. M. LUGLI  | 2 º Lugar - SOPHIA SALES VIOLA | 3º Lugar - MARIAH MEDEIROS PORTO
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AGRADECIMENTOS

O Departamento Social do Círculo Militar de 
Campinas agradece a presença expressiva dos 
associados no Carnaval de Salão e Carnaval 
de Rua, sendo que os dois bailes noturnos acal-
çaram público na sua capacidade máxima. 
Vale ressaltar que, em nenhum dos even-
tos, houve qualquer tipo de incidente, o que 
demonstra a perfeita integração entre dire-
toria e associados, culminando num alto espí-
rito de confraternização e amizade entre 
todos que prestigiaram o Carnaval do CMC. 
Registro aqui os nossos fraternais agradecimentos 
pelo apoio e confiança em nosso trabalho.

 
Armando e Marisa Guaiume

Ficha técnica: Banda Ópera Luz / Buffet Sim-
patia / Decoração Carla Magalhães / Ilumina-
ção CSL Eventos / Fotos Vinícius D’   Ottaviano 
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carnaval
de Rua

Resgatando as tradicionais marchinhas car-
navalescas, o bloco do Círculo Militar desfilou 
pelas ruas do Jardim Chapadão, na segunda fei-
ra de Carnaval (08/02), com direito a carro ale-
górico, passistas, malabares, Mestre Sala e Porta 
Bandeira. 

Famílias inteiras saíram às ruas para brincar ao 
som da banda Itinerante, transformando o even-
to numa linda e animada festa, digna dos anti-
gos carnavais campineiros!
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“Ninguém roubará meus dois tesouros: 
os livros que li e as viagens

que �z.”

Viagens para 2016Viagens para 2016
Pequenas e 

Inesquecíveis

Viagens
Internacionais

Teatros

Lazer nas
Águas

Saboreando
o Frio

Templo Zulai e 
Embu das Artes - SP

Santarém - PA
Alter do Chão 

Olímpia - SP 
Termas dos Laranjais

Fortaleza - CE 
Jericoacoara

Natal - RN
Dunas

Porto Seguro - BA

Carlos Botelho - SP 

Poços de Caldas - MG 

Petrópolis - RJ

Campos do Jordão - SP 

Conservatória - RJ 

São Roque - SP

Aquário Gigante - SP Águas de Lindóia - SP 

Porto Ferreira - SP

Serra da Canastra - MG 

Festival do Japão - SP 

São Lourenço - MG 

Serra do Mar 
 Caminhada - SP

Visconde de Mauá - RJ

Portugal/Espanha

Consulte nossa programação.

Machu Picchu - Peru Sul da França

Caribe Itália

África do Sul

Grand Canyon - Las Vegas

Informações no Turismo:
Compre  aqui seu pacote da CVC com desconto

3743-4805 turismo@cmcamp.com.br

Montevidéo

Deixe seu nome na lista de interesse, faça novas amizades.

  Circul...ando...
                                                                              Ilha do Mel-PR
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O Turismo do Círculo Militar de Cam-
pinas propicia aos associados  a possi-
bilidade de unir o prazer de viajar e de 
fazer novas amizades.

Com esse espírito descontraído, o 
grupo foi para a Ilha do Mel desfrutar 
das belezas naturais, praias, gastrono-
mia e cultura local.

Foram dias de muito lazer com pas-
seios de barco aos atrativos: Trilha da 
Gruta das Encantadas, Praia do Farol, 
Fortaleza, Mar de Fora e outros com 
muita descontração e alegria!!!

14 A 18 DE NOVEMBRO



“Ninguém roubará meus dois tesouros: 
os livros que li e as viagens

que �z.”

Viagens para 2016Viagens para 2016
Pequenas e 

Inesquecíveis

Viagens
Internacionais

Teatros

Lazer nas
Águas

Saboreando
o Frio

Templo Zulai e 
Embu das Artes - SP

Santarém - PA
Alter do Chão 

Olímpia - SP 
Termas dos Laranjais

Fortaleza - CE 
Jericoacoara

Natal - RN
Dunas

Porto Seguro - BA

Carlos Botelho - SP 

Poços de Caldas - MG 

Petrópolis - RJ

Campos do Jordão - SP 

Conservatória - RJ 

São Roque - SP

Aquário Gigante - SP Águas de Lindóia - SP 

Porto Ferreira - SP

Serra da Canastra - MG 

Festival do Japão - SP 

São Lourenço - MG 

Serra do Mar 
 Caminhada - SP

Visconde de Mauá - RJ

Portugal/Espanha

Consulte nossa programação.

Machu Picchu - Peru Sul da França

Caribe Itália

África do Sul

Grand Canyon - Las Vegas

Informações no Turismo:
Compre  aqui seu pacote da CVC com desconto

3743-4805 turismo@cmcamp.com.br

Montevidéo

Deixe seu nome na lista de interesse, faça novas amizades.
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No último dia 14 de novembro, nossas atletas 
entraram em quadra dispostas a recuperar o título 
perdido em 2014, na categoria Infanto-Juvenil pela 
Copa Itatiba de Voleibol. Determinadas e com mui-
ta raça, as meninas circulistas cumpriram seu obje-
tivo e derrotaram a equipe de Itu na final por 3 sets 
a 1, sagrando-se bicampeãs do torneio (2013/2015).

 
Além do título, nossa equipe teve os destaques 

individuais premiados da seguinte maneira:
- Melhor Levantadora: Ana Carolina Montenegro 
- Melhor Líbero: Giovana Gomes 
- Melhor Atacante: Sabrina Souza 

Pela Liga Sanjoanense nossas meninas trouxeram 
a medalha de bronze, subindo duas posições em 
relação a 2014.

Parabéns a equipe Infanto-Juvenil de Voleibol 
do Círculo Militar que trabalhou o ano todo em bus-
ca desse título.
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A equipe feminina de Voleibol Adaptado ter-
minou a temporada 2015 na terceira colocação 
da Liga Sanjoanense, entre as 12 equipes parti-
cipantes. No último dia 21 de novembro, nossas 
atletas foram até a cidade de São José do Rio 
Pardo disputar o Quadrangular Final da tempo-
rada, e com jogos muito equilibrados, sendo as 
finais decididas pelo saldo de sets, a equipe cir-
culista conquistou a medalha de bronze. Para-
béns a equipe da Melhor Idade circulista que faz 
do esporte uma fonte de vida.

A modalidade de Vôlei Adaptado realizou, 
em 12 de novembro, o tradicional Torneio da 
Família, onde os adeptos da modalidade reú-
nem seus familiares para jogarem juntos.

Os atletas puderam socializar-se com suas 
famílias, transformando o evento num momento 
único, proveitoso e gratificante.

Parabéns a todos os atletas do Vôlei Adapta-
do pelo ano vitorioso que tiveram.

VOLEIBOL ADAPTADO
 ENCERRA TEMPORADA

V TORNEIO DA FAMÍLIA
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II TRIATHLONII TRIATHLON
NO CMCNO CMC

O II Triathlon CMC aconteceu dia 08/11/2015, 
em meio a natureza exuberante do Círculo Militar 
de Campinas  e com muita adrenalina correndo 
nas veias!

32 atletas aceitaram o desafio de nadar 750m 
no lago, percorrer 15km de bike e 4,5m de corri-
da na pista ao redor do lago.

Confira a classificação geral:

1º lugar: Breno Nascimento: 1h01m34s
2º lugar: José Garcia Cuesta Jr.: 1h05m19s 
3º lugar: Ernesto de Paiva Costa: 1h09m30s
4º lugar: Paulo Ciccone: 1h10m48s
5º lugar: André Pereira Almeida: 1h13m25s 
6º lugar: Luis Felipe Galant: 1h17m00s 
7º lugar: Roberto Antonio F. Morais: 1h20m50s
8º lugar: Ricardo Marchi: 1h23m20s 
9º lugar: Leonardo Bernardi Alfaro: 1h25m35s
10º lugar: Fagner Freitas Arakaki: 1h34m42s

1º lugar: Daniel Bernardes Simões: 1h08m47s
2º lugar: Luiz Fernando Arruda: 1h11m09s
3º lugar: Carlos Henrique B. Scamparin: 1h17m55s
4º lugar: Danilo Pereira G. Rodrigues: 1h34m40s

1º lugar: Celso Sakakura/Hugo Fujisawa/ Fernando 
Avelar: 1h04m34s 
2º lugar: André Luiz M. Bezerra/Tony Fabiano Crovador/
Marco Antonio M. Oliveira Jr.: 1h24m22s

1º lugar: Fabiana Adala Moreto: 53m10s 

TRIATHLON SOLO

TRIATHLON TRIOS

DUATHLON SOLO

BIATHLON SOLO
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Mais um Torneio de Tênis “Dupla Maluca” foi 
realizado em 28/11/2015.

Numa manhã muito bonita e divertida, os 
atletas jogaram entre si para disputar os primeiros 
lugares.

No dia 10 de dezembro, realizou-se no espaço 
do Tênis de Mesa, o encerramento do Campeonato 
Interno denominado “Primavera”. Este evento teve 
a duração de 2 meses (outubro e novembro) com 
a participação de 19 jogadores, totalizando 96 par-
tidas.

Foram realizadas 8 partidas para demonstração 
e mais 2 para definir o campeão e vice campeão 
de cada categoria.

Categoria Mirim/Infantil
Campeão geral: Henrique B.B. Ferreira
Vice-campeão geral: Guilherme Ramos Ribeiro

Categoria Adulto
Campeão geral: Franco Lamanna
Vice-campeão geral: Antonio Carlos Carvalho 
Ribeiro

Ao final  dos jogos foram entregues troféus aos 
campeões e vice-campeões, além de medalhas à 
todos os outros participantes.

Para finalizar esse sensacional evento foi ofereci-
do um coquetel aos presentes.

TÊNIS DE MESA
TORNEIO

DUPLA MALUCA
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Mais uma etapa da Copa UNAMI Master de 
Natação foi realizada em 14/11, em Pirassunun-
ga/SP, com a participação de atletas circulistas.

Na Etapa ARN de Natação Infantil,  realiza-
da dia 15/11/2015,  na Piscina Semi-olímpica  do 
CMC, tivemos um número expressivo de crianças 
ciculistas participando, pela primeira vez, de uma 
competição de nível regional. Confiram as fotos:

MASTER NATAÇÃO

ARN
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No dia 28 de novembro, os professores promo-
veram o Festival de Natação, onde cerca de 80 
crianças da escolinha puderam apresentar aos 
pais e convidados, através de uma mini compe-
tição, o que aprenderam durante o ano de 2015. 

Agradecemos a todos pela participação e 
aos professores pelo planejamento e organiza-
ção.

FESTIVAL DE NATAÇÃO  INFANTIL
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Devido ao grande número de feriados aos 
finais de semana, o que deveria ser um problema 
acabou por ser tornar uma boa solução: o tradi-
cional Campeonato Interno de Futsal Menor de 
2015 ocorreu, pela primeira vez, num formato iné-
dito de dois dias de competição. 

Os atletas, seus pais e familiares aprovaram o 
novo formato; houve poucas ausências por par-
te dos atletas, maior duração dos jogos e grande 
participação dos pais, que puderam acompa-
nhar de perto o desenvolvimento que seus filhos 
tiveram durante o ano nas Escolinhas de Futebol e 
Futsal do Clube. 

O campeonato contou com a participação 
de 158 crianças e jovens circulistas de 4 a 15 anos, 
divididos em quatro categorias. Os jogos ocorre-
ram nos dias 07 e 14 de novembro nas quadras 
externas e no Ginásio de Esportes. 

A grande final, ocorrida no dia 14, foi um gran-
de evento que contou com a tradicional festa de 
encerramento com refrigerantes, cachorro quen-
te e churros para todos. 

A presença de dois atletas do time da Ponte 
Preta (Alexsandro e Juninho), assim como o Gori-
lão (um dos mascotes da equipe), animou ainda 
mais a festa e divertiu as crianças. 
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Marcando o encerramento do futebol menor em termos competitivos, dia 12/12, 
foi realizado um amistoso entre CMC e Corinthians. Já as aulas e treinos foram encer-
radas com uma bela confraternização no dia 16/12, coroada com um jogo entre os 
alunos usando os dois uniformes utilizados durante o ano nos amistosos e competições.
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Foram arrecadados 220 kg de alimentos e 
entregues na Associação Esperança e Vida.

Foram arrecadados 180 brinquedos e entre-
gues à Creche Municipal Marilene Cabral

Dia 1º de novembro, a equipe de Bocha do 
CMC conquistou mais um título da Liga Campi-
neira. Os circulistas sagraram-se hexacampe-
ões enfrentando a forte equipe de Indaiatuba, 
vencendo por 4x0, não dando chance para o 
adversário.  Parabéns a todos os atletas por mais 
essa conquista e pela grande atuação nas Com-
petições Regionais em 2015.

Informamos que a Academia funcionará, 
temporariamente, no Golden Room, no período 
de 22/02 a 19/03/2016, para instalação de novo 
piso naquele espaço.

A Academia não funcionará nos dias 21/02 
(domingo) e 20/03 (domingo) para fins de trans-
porte de equipamentos.

Neste mesmo período, as aulas de Ginástica 
Artística estarão sendo ministradas no Ginásio de 
Bocha.

JOGOSBENEFICENTES
AMIGOS DO ROBERLEI  

X 
AMIGOS DO MARCUS NAVEGA

AMIGOS DO FABINHO
X 

AMIGOS DO DUDU

BOCHA ATENÇÃO!!
NOVO PISO DA ACADEMIA
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O Festival de Encerramento da Ginástica 
Artística foi um sucesso! As alunas da professora 
Karinna mostraram seu desenvolvimento duran-
te o ano de 2015, apresentando-se  em vários 
exercícios de Solo, Trave, Salto e Barra. Para 
abrilhantar ainda mais o evento, apresentaram, 
após alguns meses de ensaios, uma bela coreo-
grafia que arrancou muitos aplausos do público 
formado pelos pais e familiares das alunas. 

GINÁSTICA
ARTÍSTICA
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O Campeonato de Basquete homenageou 
o circulista Emil Assad Rached, falecido em 2009. 
Emil foi o mais alto jogador do basquete brasilei-
ro, com 2,20 metros. Ficou conhecido do grande 
público após a sua aposentadoria das quadras, 
interpretando o “gigante” do programa de TV 
“Os Trapalhões”.

Nasceu em Vera Cruz, mas morava em Cam-
pinas, quando foi descoberto para o basquete. 
Começou no Palmeiras onde jogou entre 1964 e 
1980. Jogou ainda pelo XV de Piracicaba, Corín-
thians e Botafogo RJ. Pela Seleção Brasileira, Emil 
marcou 114 pontos em 18 jogos e ganhou duas 
medalhas: bronze no Mundial do Uruguai (1967), 
e ouro no Pan de Cali (1971).

Na final do Campeonato, realizada dia 13/12, 
após a premiação dos atletas, foi entregue uma 
placa à família do homenageado. A final ainda 
contou com a presença de José Roberto Lux, o 
“Zé Boquinha”, considerado um dos homens mais 
respeitados do basquete brasileiro, ex-jogador, 
treinador e técnico e comentarista de TV.

 XV PIRACICABA - 3ºLUGAR
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PALAVRA DO PRESIDENTE CEL CABRAL

BOTAFOGO  –  VICE CAMPEÃ

SANDRO - MVP

GUSTAVO BORGHI -  DESTAQUE

PALMEIRAS - 4º LUGAR

IVO - CESTINHA

CARLOS BITTEN - 5 PONTOS

CORINTHIANS - EQUIPE CAMPEÃ
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Informática

ARCO E FLECHA BASQUETE ADULTO

BASQUETE MENOR

BEACH TENNIS

VÔLEI

XADREZ
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Esporte

Em 26 de novembro aconteceu a 
27ª Edição do “Atleta de Ouro”. O obje-
tivo desta comemoração foi homena-
gear os 62 atletas que se destacaram 
em suas modalidades esportivas, reco-
nhecendo seus esforços e dedicação 
ao longo do ano de 2015.

O evento foi apresentado pelo 
comediante Matheus Ceará com a 
participação de Enio Vivona.

BOCHA

CORRIDA

FUTEBOL HIPER MASTER

FUTEBOL MAIOR

FUTEBOL MENOR
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FUTEVÔLEI

FUTSAL MENOR

JUDÔ

NATAÇÃO

FUTSAL ADULTO

GINÁSTICA ARTÍSTICA

KARATÊ

SINUCA
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TAEKWON DO

TÊNIS DE CAMPO

TRANCA

VIVA A VIDA

TAMBORÉU

TÊNIS DE MESA

TRUCO

VÔLEI ADAPTADO
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Dia da Mulher5 de março

Exposição Fotográfica

Tributo ao Rei Roberto Carlos

Mulheres Circulistas
do fotógrafo Heleno Clemente

20h

Show Emoções
com Roberto Guimarães

21h

Maiores informações: (19)3743.4814

05/03 (Sábado)
No Centro Cultural

Somente para associados
Entrada Gratuita

limitada à capacidade do local


