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PALAVRA DO PRESIDENTE
A década dos anos sessenta do século vinte foi pródiga em
acontecimentos que muitos circulistas vivenciaram ou tomaram conhecimento por intermédio dos bancos escolares.
No âmbito do planeta terra, surgiram: as primeiras ideias de preocupação com o meio ambiente; o foco ideológico na relação leste-oeste;
o poder bélico; a guerra fria; o movimento hippie; o verão do amor; a
contracultura; as manifestações de maio de 68 na França; o Festival de
Woodstock; a independência de inúmeras colônias africanas; o lançamento ao espaço do primeiro satélite meteorológico; o desconhecido
The Silver Beetles, contratado para tocar no Indra Club, em Hamburgo,
Alemanha Ocidental na época, muda o nome para The Beatles e revoluciona a música para todo o sempre; John e Jacqueline Kennedy são
eleitos presidentes dos Estados Unidos da América.
Nacionalmente, surge: a Bossa Nova; a deliciosa Garota de Ipanema; a canção Banho de Lua, com a campineira Celly Campello,
tornando-se top 1 nas paradas musicais; Éder Jofre conquista o cinturão
mundial de boxe na categoria dos pesos-galo; criada a ordem dos músicos; o Pau Brasil e o Ipê são decretados árvore e flor símbolos do Brasil.
Na nossa querida Campinas, na terceira semana de julho de
sessenta, realiza-se, pioneiramente, o I Congresso Nacional de Conservação do Solo; o Aeroporto de Viracopos, fundado nos anos trinta, em
19 de outubro de 60, é elevado à categoria de Aeroporto Internacional
e homologado para aeronaves de jato puro.
Circulistas!!! em meio a esse saboroso caldo de cultura, transformações, revoluções e autêntico romantismo, em 21 de abril de 1960 é
fundado, por homens abnegados e visionários, personificados no saudoso Coronel Petenná, o nosso admirado Círculo Militar de Campinas.
Esta data coincide com a interiorização da administração do Brasil, materializada pela inauguração de Brasília.
Tanto a capital federal quanto o nosso Círculo Militar comemoram neste ano de 2016, 56 anos de existência.
As motivações comemorativas da capital são extremamente
discutíveis; as nossas não!!! Porque ao longo deste tempo, partimos do
lançamento da simbólica pedra fundamental e evoluímos a este invejável patrimônio construído por homens ilustres, competentes e de
inatacáveis ética e moral, que nos antecederam na administração profícua e gestão moderna do nosso clube. Entretanto, as edificações, o
lago, os campos, os jardins, o parque aquático e demais instalações
seriam construções inertes e desprovidas de vida se não fosse a existência do quadro social que, com o comparecimento diário, confere
o dinamismo, a alegria e a pujança do nosso espaço. A presença de
cada sócio empresta a verdadeira luz, iluminando o nosso complexo.
O CMC aniversaria, mas os parabéns destinam-se a vocês circulistas – civis e militares cada vez mais unidos!!!
Ao nosso querido CMC uma calorosa salva de palmas!!!
Cordiais Saudações!!!

Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente
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Especial dia das mães

Raízes de amor
Por Elizabeth Pereira Silva
Associada do CMC

Último domingo do mês de março.
Manhã cheia de sol. Estou chegando
na Rodoviária de Campinas e é fácil
perceber o movimento meio barulhento de gente que vai e gente que vem...
Até parece uma interminável festa
colorida.
Confiro a passagem. O ônibus já
está na plataforma: Viação Cometa,
destino Rio de Janeiro, 10 horas. Tudo
resolvido, me acomodo na poltrona
três e fico imaginando quem sentará
ao meu lado.
Sorridente, ela senta na poltrona
quatro e me dá um bom dia muito
generoso! Apresentações rotineiras:
eu moro aqui e vou visitar uma pessoa
muito querida. Ela é Marluce, Assistente
Social numa Casa de Repouso na Zona
Oeste do Rio. Está voltando do batizado de um sobrinho.
Que interessante: no Magistério
eu estive envolvida com centenas de
crianças. E ela vive rodeada pelas
quinze velhinhas que estão muito longe
da infância... Rapidamente me interesso por essa rotina bem diferente da
minha e me surpreendo com a sua
boa vontade e a paixão pelo que faz.
Creiam: as próximas sete horas serão
inesquecíveis!
Existe lá um voluntário que leva presentes para todas, e mais os ingredientes para um lauto almoço na semana
do Natal. Há um grupo de jovens que
aparece, de vez em quando, cantando antigas canções, ajudando a dar os
remédios, penteando os cabelos (tão
branquinhos...). A maioria dos filhos fica
por perto, em um exercício de afeto e
gratidão. Algumas não passeiam mais
no jardim. E assim, a vida vai seguindo o
seu rumo...

Quinze mães. A mais nova tem 85
anos. A mais idosa, 98. Quanta sabedoria em cada história, quantas lágrimas
nas inesquecíveis saudades, quanta luz
atravessando tantas lembranças! Eu
escuto embevecida e emocionada,
sem perceber que a viagem está terminando.
Na despedida, um abraço apertado e sinceros votos de sucesso.
Pensando naquele encontro, deixo
aqui impregnado um cheiro gostoso de
alecrim a todas as mulheres que receberam de Deus a bênção da maternidade.
Fica, também, uma carinhosa sugestão às jovens mães: enquanto embalam seus filhos, persigam a esperança,
alimentem a fé, cultivem raízes de amor
para que seja possível festejar a realização de antigos sonhos, quando o tempo ultrapassar os limites do pleno vigor.
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E A IMPORTÂNCIA DE SUA CONSERVAÇÃO
NA SOCIEDADE MODERNA
Prof. Dr. Edson Eiji Matsura
Professor Titular- Faculdade de Engenharia Agrícola-UNICAMP
Nestes últimos anos novos costumes e hábitos
vêm se incorporando no nosso modo de vida,
uma vez que a disponibilidade de água está se
tornando restrita. Isto porque em determinadas
regiões do país, ou mesmo do planeta, a distribuição de chuvas se tornou irregular e ainda não
frequente.
De alguma forma a sociedade teve que se
adaptar à sua falta, e aprender a racionalizar o
uso de água dos nossos mananciais e mais ainda
do uso de água tratada.
Importante é reconhecermos que a sociedade, que somos nós, e que como cidadãos e
mantenedores desta, devemos praticar as boas
regras de conduta previstas em uma sociedade
moderna. Neste sentido seria importante conhecermos e nos informarmos da importância da
conservação da água no meio ambiente, tanto
no meio urbano e rural.
Para tanto algumas premissas ou ainda conceitos importantes do uso racional de água
deverão ser entendidos e colocados em prática
no nosso dia a dia. Desta forma, definimos o uso
racional de água como sendo um conjunto de
ações que permitem a economia de água e um
eficiente combate ao desperdício quantitativo
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em superfícies cobertas (casas prédios, edificações,
shoppings, áreas de lazer , etc), de maneira a combater o volume de água tratada desperdiçado pelo
uso abusivo e/ ou reduzir as perdas de vazamento.
E mais ainda, saber que a racionalidade do uso
deve nos conduzir a conservação de água de forma a não permitir a degradação das águas superficiais e subterrâneas, a partir da contaminação do
solo e dos corpos d’água por elementos poluentes
de diferentes origens (óleos, fertilizantes químicos,
esgoto doméstico, resíduos sólidos, petróleo, metais
pesados). Além disso, as águas contaminadas
podem destruir as matas ciliares/várzeas e as áreas
de recarga dos aqüíferos.
Considerando a chuva como a principal fonte
de água para os múltiplos usos do homem desde a produção de alimentos no campo, na produção de consumos de bens industrializados ao
saneamento básico da população, o seu aproveitamento começa desde a captação, transporte,
armazenamento, tratamento, monitoramento da
qualidade e distribuição para o uso. Neste caso os
sistemas de armazenamento e distribuição deverão ser totalmente separados, de modo a impedir
a mistura com água da rede pública, conforme
legislações vigentes.

A racionalização do uso de água pode ser contabilizada, por exemplo, em um volume de água de uma chuva expressa em milímetros (mm), onde esta representa
a quantidade de água precipitada a partir da relação
volume / área, ou seja, o volume de 1litro de água de
chuva coletada propicia uma altura de água de 1 mm
em uma área impermeável de 1m2 . E ainda se tomarmos a média de precipitação de chuva anual em Campinas como sendo de 1424 mm, teremos em uma área
de 1 ha (10.000m2 ) um volume captado de 14.240.000 de
litros de água ou o equivalente a 14.240 caixas de água
de 1000 litros. Importante saber que este volume pode ser
utilizado de 2 formas em uma cidade: por infiltração direta no solo, quando este não é impermeável (solo nu e/ou
com cobertura vegetal) e numa superfície impermeável
(asfalto, telhados, calçadas). Em se tratando de áreas
impermeáveis a água não é perdida, e sim drenada,
transportada e armazenada em reservatórios (lagos, rios,
reservatórios artificiais) para serem usadas em diferentes aplicações. Resultando no que chamamos de ciclo
hidrológico da água, permitindo desta forma aproveitar
toda a água precipitada, beneficiando as diferentes formas de consumo e de uso múltiplos.
“Não podemos esquecer que o nosso principal papel
é fazer com que este ciclo seja sustentável, ou seja,
permitir que os caminhos da água beneficiem o homem
sempre em harmonia com a natureza sem impactar o
meio ambiente.”

O Professor Doutor Edson Eiji
Matsura é associado do CMC
desde 1988. No ano de 2014 foi
agraciado com o Prêmio RAC-Sanasa de Responsabilidade
Ambiental, em sua oitava edição, na categoria público/privado, como autor do projeto
que reutiliza o esgoto na plantação de cana-de-açúcar.
Com essa pesquisa, ele
acredita que possa trazer
benefícios diretos na economia
de água da agricultura irrigada
e aos recursos hídricos do país.

Os objetos encontrados nas dependências
do Clube deverão ser entregues ao
Almoxarifado onde, após cadastramento,
permanecerão à disposição por 60 dias.

Horário de Funcionamento:
Segunda - 7h às 16h
Terça a sexta - 7h às 17h
Sábado, domingo e feriado - Fechado
Informações pelo telefone:
(19) 3743.4800 - ramal 4816
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BOAS VINDAS AOS NOVOS COMANDANTES DE OM
Num jantar realizado em 19 de março no
Golden Room, os novos Comandantes de
Organizações Militares, recém chegados à
Guarnição de Campinas, foram recepcionados pelo Exmo Sr Gen Bda Ricardo Rodrigues
Canhaci - Comandante da 11ª Brigada de
Infantaria Leve e Presidente de Honra do CMC.
A Diretoria Executiva do Círculo Militar de
Campinas, na pessoa de seu Presidente, o Cel
Almirante Pedro Alvares Cabral, deseja que
todos sintam-se acolhidos e motivados a tornarem-se membros da família circulista. Sejam
todos bem vindos!.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Em conformidade com o artigo 53 do Estatuto do CMC, foi realizada em 13 de abril, no
Golden Room, a Assembleia Geral Ordinária
(AGO), para deliberação das Contas relativas ao ano de 2015.
A mesa diretora foi composta pelo Cel R/1
Roberto Assumpção Pimenta (Presidente da
AGO), Cel R/1 Carlos Henrique Teixeira Costa
(Secretário da AGO), Gen Bda R/1 Gilberto
Serra (Conselheiro de Honra do CMC), Cel
R/1 Almirante Pedro Alvares Cabral (Presidente da DE), Cel R/1 Adilson Mangiavacchi
(Presidente do Conselho Consultivo) e Cel
R/1 José Roberto Pires (Presidente do Conselho Fiscal).
Ao final, a Ata da Assembleia Geral Ordinária, redigida pelo Secretário da AGO, foi
autenticada pelos seguintes associados presentes: Gen Bda R/1 Gilberto Serra, Cel R/1
Sirval Agusto Alves, Sr Durvalino Buzo Ferraresso, Cap R/1 Lincoln Augusto Machado e Sr
Francisco Roberto Carvalho Tavares.
A apresentação realizada pelo Cel R/1
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Almirante Pedro Alvares Cabral - Presidente
da DE, contemplou além da Prestação de
Contas 2015, a Variação Patrimonial 20142015, Obras e Serviços, a Situação de Processos Judiciais, o Parecer do Conselho Fiscal e
Conclusão.
Encerrada a apresentação, o Cel R/1
Pimenta – que presidiu a AGO – consultou os
associados presentes, os quais APROVARAM
as Contas Relativas ao ano de 2015.

CIRCULISTAS QUE DEIXAM SAUDADES...
Homenagem ao ex Diretor e Conselheiro
do CMC, Jefferson Afonso Kobal

HOJE NÓS PERDEMOS
Hoje eu perdi.
Perdi um amigo, perdi um tio, perdi um pai.
Hoje eu perdi.
Perdi como médico, perdi a confiança, eu
perdi. Não. Nós perdemos.
Perdemos a primeira pessoa que levanta
oferecendo ajuda.
Perdemos o primeiro fã de uma banda de
amigos.
Perdemos o itinerário de nossas viagens.
Perdemos nosso motorista titular.
Perdemos nosso companheiro de caminhadas
pelo Círculo Militar, nos domingos de manhã.
Perdemos a Norteña gelada trazida em bolsa
térmica pesadíssima para o nosso churrasco
tabajara.
Perdemos o parceiro do Carlos Emílio Medeiros,
que o deixava filar metade do seu bife.
Perdemos o beijo no rosto.
Perdemos o vinho em Bento Gonçalves, a
pizza em Curitiba, o fondue em Gramado, o
churrasco em Ubatuba.
Perdemos o Ano Novo em Blumenau.
Perdemos a chuva em Mauá.
Perdemos a seresta em Conservatória.
A vida de um médico é um paradoxo constante,
você salva quem não conhece, e às vezes tem
que assistir o fim de quem você ama.
Hoje eu perdi, amanhã terei, a partir das 07:00
horas, quinze pessoas me esperando com a
mesma doença e a mesma esperança que
meu tio, amigo, mentor, exemplo, depositava
em mim, mas à qual, por força do destino, não
consegui corresponder.
É por você Jefferson, que estarei lá fazendo o
meu trabalho.
Até logo e muito obrigado!
Carlos Emílio Guimarães Medeiros Filho

Onde você estiver, irmão, temos a certeza
que estará servindo aos que o rodeiam. Essa é
sua natureza, espírito amigo que nunca deixará
nossos corações.
Em nossos encontros, ainda hoje e para sempre, brindaremos à sua eterna presença, pois
entre nós você nunca estará ausente e será
sempre um farol a iluminar nossos caminhos.
Seu amor e entusiasmo pela vida ficaram
evidentes pela sua dedicação ao Círculo Militar, para nós solo sagrado onde fincamos as raízes de nosso sólido grupo de amigos, e de cuja
administração você participou mais de uma
vez, como Diretor e Conselheiro. Ficam também
evidentes pelo seu vibrante papel de professor
da EsPCEx. Mais que professor, um verdadeiro
educador, cuja dedicação aos alunos ultrapassava os limites do horário normal de expediente. Incontáveis vezes fomos privados de sua
companhia na nossa sagrada cervejinha dos
sábados e domingos, por estar você acompanhando voluntariamente grupos de alunos em
visitas culturais à cidade de São Paulo e outras
localidades.
Cumpre também lembrar seu papel de amoroso pai e romântico esposo, que culminaram
na construção de uma belíssima família.
Por isso, Jefferson, apesar de, do nosso ponto
de vista terreno, termos a certeza de que você
partiu cedo demais, no fundo temos uma leve
impressão de que nossos mentores celestiais o
consideraram com a sua missão bem cumprida
antes do prazo, e resolveram chamá-lo mais cedo
para desfrutar dos verdes campos celestes.
Onde quer que você esteja, temos a certeza
de que estará com Deus.
De seus amigos Martino, Luciano, Castello,
Carlos Emílio, filhos e esposas.
O Cel Jefferson Afonso Kobal nasceu em 16
de setembro de 1951 na cidade de Assis, SP, e
faleceu em 06 de março de 2016, na cidade de
Campinas, SP.

Com pesar comunicamos
o falecimento da associada:

LETÍCIA HELENA F. PETENATE
15/11/1926
30/03/2016

Manifestamos nossas sinceras
condolências à família enlutada.
Nosso Clube

ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS GERAIS
DE AÇÃO (NGA) - ANO DE 2016
Foram atualizadas, no corrente ano, as Normas Gerais de Ação (NGA) do Círculo Militar
de Campinas, as quais entraram em vigor em
12 de abril de 2016, após aprovação da Diretoria Executiva.
As NGA são um documento importante
para os órgãos estatutários e também para
todos os circulistas, pois trata dos deveres, direitos e normas para a utilização das instalações
e condições de execução das modalidades
desportivas, dentre outros aspectos. Elas respaldam a direção do CMC, funcionários e os
associados ao regular e normatizar os diversos
procedimentos, atividades e ações.

As novas NGA têm 33 (trinta e três) capítulos, tendo incorporado 04 (quatro) à edição
do ano de 2015:
- Normas de funcionamento da Comissão
Disciplinar de Esportes.
- Normas de utilização do clube por não-sócios nas atividades desportivas e culturais.
- Normas do Departamento de Patrimônio
e Serviços.
- Previsão de aplicação de sanções e relação de transgressões disciplinares.
As NGA estão disponíveis na íntegra no site
do clube.

Tópicos abordados pela NGA:
* FINALIDADE
* ACESSO AO CLUBE
* NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DAS CHURRASQUEIRAS
* SERVIÇO DE GERENTE-DE-DIA
* BANCO DE TÍTULOS À VENDA NO CLUBE
* NORMAS DA ACADEMIA
* NORMAS DO BASQUETE
* NORMAS DO BEACH TÊNIS
* NORMAS DO FUTEBOL-DE-CAMPO
* NORMAS DO FUTEBOL-DE-SALÃO
* NORMAS DO JOGO DE CARTAS
* NORMAS DA PESCA
* NORMAS DA SINUCA
* NORMAS DO TAMBORÉU
* NORMAS DO TÊNIS-DE-CAMPO
* NORMAS DO TIRO COM ARCO

* NORMAS, DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA
O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES SOCIAIS
* NORMAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E
E SERVIÇOS
* PADRONIZAÇÃO DE REQUERIMENTOS E
PROCEDIMENTOS PARA O TRATO COM OS
FUNCIONÁRIOS
* CADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES EXTERNOS
NAS ATIVIDADES SOCIAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS
DO CLUBE E AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
RELAÇÕES PÚBLICAS
* VEÍCULOS NO INTERIOR DO CLUBE
* NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DA SAUNA
* NORMAS “VAMOS PEDALAR NO CLUBE”
* TABELA DE PREÇOS (2016)

* NORMAS DO XADREZ

* REGRAS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
ADMISSÃO E EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS OU
DEPENDENTES MEDIANTE REQUERIMENTO OU NÃO

* NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
DISCIPLINAR DE ESPORTES

* PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES E
RELAÇÃO DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

* NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO CLUBE POR NÃOSÓCIOS NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS

* PLANO DIRETOR DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

* NORMAS, DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA O
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
CULTURAIS

* PLANO DE MANEJO DAS ÁREAS VERDES

* NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DA PISCINA
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Teve início, no mês de maio, a atualização
do Estatuto do Círculo Militar de Campinas,
com o objetivo de adaptá-lo às demandas
resultantes das modificações da legislação
em vigor no país e considerando-se, também,
que está vigindo já há quase uma década,
necessitando de ser atualizado.

ATUALIZAÇÃO
DO ESTATUTO
DO CLUBE

ITENS

RESPONSÁVEL

PRAZO

Diretoria
Executiva

31.05.16

2.Consolidação dos aspectos a serem propostos para
alteração/atualização com a confecção do anteprojeto.

Diretor Secretário
Diretor Jurídico

31.08.16

3. Encaminhamento e parecer do Cmdo Militar de Área
(CMSE).

CMSE

30.09.16

Presidência

30.11.16

5. Averbação do mesmo junto ao cartório de Títulos e
Documentos.

CMC

31.12.16

6. Entrada em vigor do novo Estatuto.

CMC

01.01.17

7. Elaboração do Regulamento do novo Estatuto.

Diretoria
Executiva

31.03.17

8. Aprovação do Regulamento do novo Estatuto pelo pelo
Conselho Superior e entrada em vigor do mesmo.

Conselho
Superior

30.04.17

1. Término do prazo para entrada de propostas para
alteração/atualização pelos diretores executivos.

4. Deliberação e aprovação pela AGE.
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Em homenagem ao Dia das Mães reproduzimos o texto abaixo, de autor desconhecido, que
compara de maneira criativa sua própria mãe
com uma costureira. Deu ao texto os nomes de
MÃE (ou ALTA COSTURA):
No tecido da história familiar, as mãos da
minha mãe reforçaram as costuras para nos
protegerem de qualquer empurrão da vida.
As mãos de minha mãe uniram com um alinhavo as partes do molde sem esquecer que cada
uma é diferente da outra e que juntas fazem um
todo como uma família;
As mãos de minha mãe fizeram bainhas para
que pudéssemos crescer para que não ficassem
curtos os nossos ideais;
As mãos de minha mãe remendaram os estragos para voltarmos a usar o coração... sem fiapos
de ressentimentos;
As mãos de minha mãe juntaram retalhos para
que tivéssemos uma manta única que nos cobrisse;
As mãos de minha mãe seguraram presilhas e
botões para que estivéssemos unidos e não perdêssemos a esperança...

Especial dia das mães
As mãos de minha mãe aplicaram elásticos
para que pudéssemos nos adaptar folgadamente
às mudanças exigidas pelos anos;
As mãos de minha mãe bordaram maravilhas
para que a vida nos surpreendesse com as suas
contínuas dádivas de beleza;
As mãos de minha mãe coseram bolsos para
guardar neles as moedas valiosas das melhores
recordações da nossa identidade;
Quando estavam quietas... zelavam os nossos
sonhos para que alimentassem os nossos ideais
com o pó das suas estrelas;
As mãos de minha mãe seguraram-nos com
linhas mágicas quando entrava na vida para
começar a vesti-la;
As mãos de minha mãe nunca abandonaram
o seu trabalho.
Sei muito bem que, hoje, onde estiverem, fazem
orações por nós...
E eu beijo-as como se recebesse bênçãos.

Pesca Esportiva
O objetivo da pesca esportiva é fisgar o
peixe, não para consumo ou comércio, mas
pelo prazer de pescar. Por isso os peixes são
devolvidos vivos à natureza, com o objetivo
deixá-los crescerem ainda mais, e desovarem mais vezes, aumentando a população.
Para tanto, o pescador pode utilizar algumas técnicas para preservar o peixe, como:
Manusear o peixe dentro da água o
maior tempo possível.

Cortar a linha e deixar o anzol dentro do
peixe, quando o anzol estiver muito profundo.
Rapidez e delicadeza ao tirá-lo da
água para pesar, medir ou fotografar.
A prática da pesca esportiva tem aumentado em todo o mundo. O CMC dispõe de
um belo lago e toda estrutura para os amantes dessa modalidade.

Fora da água, ao manusear o peixe,
manter as mãos molhadas.
Usar somente anzóis sem farpa ou
com a farpa amassada.
Utilizar a linha com um comprimento
um pouco maior do que a recomendada,
para que a luta dure menos tempo, cansando menos o peixe.
Retirar o anzol com alicate de bico,
quando não estiver muito profundo.
12 Nosso Clube

Acima, o associado Jorge Yamada, orgulhoso com seu “troféu” retirado das águas
do nosso lago.

PORTAL
DO
DO ASSOCIADO
ASSOCIADO
SERVIÇOS DISPONIVÉIS

Com este serviço,
disponível no menu esquerdo
do site do clube (www.cmcamp.com.br),
o associado poderá imprimir segunda via
de boleto com vencimento corrigido,
consultar extrato financeiro de taxas abertas
ou pagas, consultar inscrições em modalidades
esportivas, dados ou situação cadastral,
vencimentos da carteira social,
situação de dependentes, ou ainda,
impressão de ficha cadastral.

Para ter acesso a este serviço, deverá ser
cadastrada uma senha única para o título no
Portal do Associado ou na Secretaria do Clube.

Para cadastramento no Portal do Associado,
será solicitado a confirmação da matrícula,
CPF (do titular), data de nascimento, e-mail
(caso não tenha não será necessário digitar) e
senha (composta por quatro números).

É importante ressaltar que esta é uma senha única
que poderá ser utilizada tando para o Portal do
Associado como no Terminal de Autoatendimento.

Informática 13

Dia da Mulher
Em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher, celebrado em 08 março, o Departamento
Cultural inaugurou a belíssima Exposição Fotográfica “Mulheres Circulistas” onde associadas foram
clicadas pelas lentes mágicas do fotógrafo Heleno
Clemente. O evento foi abrilhantado pelo show
“Emoções”, com o cantor Roberto Guimarães
(cover do Roberto Carlos).
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Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Uma
noite
em
Uma
Madri
noite
em
Madri
No dia 19 março, viajamos um pouco mais
longe e desembarcamos na Região de Andaluzia - Espanha. Conhecemos um pouco da dança,
música e canto Flamenco, considerados símbolos
da cultura espanhola. Contamos com um grupo
de bailarinos e músicos do mais alto gabarito, sob
a coordenação da Professora Tatiana Hass.
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Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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´ em destaque
Socio
Associado fundador do CMC, o músico
Raul do Valle, um dos mais representativos
compositores brasileiros da atualidade, nasceu em Leme-SP, tendo sido Professor titular
da Unicamp, onde criou o Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora. É membro
fundador das Sociedades Brasileira de Música Contemporânea e Brasileira de Música
Eletroacústica, e, das Academias Paulista
e Campineira de Música, além de membro
efetivo da Academia Brasileira de Música
(cadeira 33).
Recebeu inúmeros prêmios, entre os quais,
no Brasil, o Prêmio Candango, na categoria
de Melhor Trilha Sonora no XVII Festival de
Cinema de Brasília com o filme “O Incrível
Senhor Blois”, e, no exterior, o Finalist Award-The New York Festival (1995), com a trilha
sonora “Beija-flor”. Sua produção inclui obras
sinfônicas de câmara e eletroacústicas,
além de músicas para filmes, vídeos, dança
e teatro. Entre outras, destaca-se “Encadeamento”- obra para cinco contrabaixos - que
representou o Brasil na 28ª Tribuna Internacional de Composição, em Paris (Unesco, 1981).

Este é um pequeno resumo da trilha artística percorrida por esse homem que muito
orgulha nosso quadro associativo.
No site Youtube encontramos não só o
depoimento pessoal do nosso querido associado, como também outros vídeos que
possibilitam uma melhor apreciação de suas
maravilhosas obras. Vale a pena conferir!
Ao prezado Raul, o agradecimento do
Círculo Militar de Campinas pela alegria que
sua presença traz ao nosso convívio.

RECEITA CULTURAL 2015
Em 2015, o Departamento Cultural realizou 27 eventos
com público estimado em 6000 pessoas entre associados e
não associados.
As despesas e receitas estão, rigorosamente, dentro da
Previsão Orçamentária do referido ano, tendo sido aprovadas pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral Ordinária.
DESPESAS:
O Departamento Cultural fez uso de 78.6% da verba que lhe
foi destinada para 2015.
RECEITA:
Foram alcançados 99.5% da arrecadação prevista para o
ano.

$
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MAIO

20. MAIO
Legião Urbana Cover do Brasil
Sexta, 20h
Centro Cultural
Associado: gratuito | Convidado: retirar convite

22. MAIO
Bem-Vindos ao Mundo Mágico
Cia do Circo de Campinas

JUNHO

Domingo, 10h
Centro Cultural
Entrada Gratuita

04. JUNHO

18. JUNHO

“Vamos conhecer o Brasil”

Encontro de Corais

Sábado, 20h
Centro Cultural

Sábado, 20h
Centro Cultural

Região Sul

Associado: R$15,00 | Convidado: R$30,00
20 Cultural

Associado: gratuito | Convidado: retirar convite

Agenda Cultural

29. JUNHO

29. JUNHO

Tradicional Missa de São Pedro
“Dia do Pescador”

Arrecadação de roupas e cobertores

Quarta, 19h
Concentração no Centro Cultural

Quarta, 19h
Centro Cultural

promovida pelo Grupo de Pescadores

JULHO

23. JULHO
10. JULHO
Mágico de Oz

Jhonn Elvis - Artistic Performance
Sábado, 20h
Centro Cultural

Cia Arte & Manhas

Associado: gratuito | Convidado: Retirar convite

Domingo, 10h
Centro Cultural

Informe-se no Departamento Cultural: (19) 3743.4814

Entrada Gratuita
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“Sinal dos Tempos”. Este foi o nome dado
ao maravilhoso show realizado no dia 16
abril, no Departamento Cultural. Neste evento, os músicos Guilherme Lamas, Rafael Tho-

22 Cultural

maz e Roberto Amaral fizeram uma homenagem ao compositor e multi-instrumentista
Aníbal Augusto Sardinha, mais conhecido
por “Garoto”.

O carnaval passou, e como dizem, o
ano começou! Nada melhor do que uma
bela Noite Italiana para iniciar os jantares dançantes no Golden Room. Unindo
associados e convidados, o evento foi
realizado no dia 26/03, com decoração
inspirada na tradicional cantina italiana,
cardápio recheado e boa música agitando a noite toda, ao som de violino e tarantela. Vontade de ir embora não deu!

Social 23

24 Social

MAIO

Agenda Social

07. MAIO

28. MAIO

Jantar Dia das Mães

com Sidney Magal e Banda Falso Brilhante

Baila Comigo

Sábado, 21h
Golden Room

Sábado, 21h
Golden Room
Associado: R$ 60,00 | Convidado: R$100,00

Associado: R$90,00 | Convidado: R$180,00

Convites à venda a partir de 14/05

JUNHO

24 e 25. JUNHO
11. JUNHO

Festa Junina
Sexta e sábado, 18h
Convites à venda a partir de 13/06

Jantar dos Namorados
Sábado, 21h
Golden Room
Convites à venda a partir de 28/05

Informe-se no Departamento Social: (19) 3743.4803
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Aconteceu
no turismo
workshop África do Sul

PASSP

ORT

viagens
Diversão garantida para as associadas
na capital nacional do Tricô. Tiveram
também a oportunidade de conhecer o
Mosteiro da região.

monte sião - mg|07.04

Dia 09 de abril, o Turismo CMC realizou
um workshop para proporcionar aos
seus associados uma abertura ao
diálogo e envolvimento. As palestras
foram conduzidas por especialistas nos
destinos África do Sul e Portugal, sendo
fonte de informação, contribuindo para
o planejamento e prática dessas
viagens.

workshop Portugal

caminhada Serra do mar - sp|10.04
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No mês de abril, o Turismo CMC reuniu
famílias e amigos para uma agradável
caminhada, com percurso de 9km em meio
à Mata Atlântica na Estrada Velha de Santos.
Durante o trajeto, os visitantes puderam
apreciar a bela paisagem e ter contato
com a natureza e história.

ta descobrir, é prec
s
a
b
iso com
ão
partilhar."
N
"

PROGRAME-SE
EMBU DAS ARTES - SP | 21 DE MAIO

natal - rn | 12 a16 junho

porto seguro - ba | 19 a 24 junho

festival do japão - sp | 9 de julho

áquario gigante - SP | 14 de julho

poços de caldas- mg | 22 a 24 DE julho

vendas abertas
Confirme sua viagem,
faça novas amizades.
Informações no Turismo:
3743-4805
turismo@cmcamp.com.br

são lourenço - mg| 14 a 17 DE agosto
Turismo 27

Por duas oportunidades, nas piscinas
do Círculo Militar, os associados puderam
vivenciar o mergulho através do programa
“Descubra o Mergulho”, ministrado, gratuitamente, pela empresa Haloclínica.
Os participantes experimentaram a
sensação de respirar embaixo da água utilizando o equipamento de mergulho autônomo completo, sob a supervisão direta
de um profissional habilitado, credenciado
e atualizado.
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CMC
RUNNERS

São Silvestre

Em 20 de fevereiro, aconteceu um
treinão especial aqui
no clube, onde todos
puderam participar
em várias distâncias.

Os atletas circulistas Ismael, Luciane
Sá e Roberto Jofen
Tin Participaram da
Corrida de São Silvestre, onde a atleta
Luciane classificou-se em 3º lugar em
sua categoria com o
tempo de 1h16’27’’.
Parabéns a todos
pela participação e
à Luciane pela conquista.

Treinão especial

ATESTADO MÉDICO PARA A ACADEMIA
Tendo em vista a exigência imposta pela
Lei Municipal 14.405, de 21 de setembro 2012,
solicitamos a todos os participantes de atividades físicas na academia, a apresentação do
atestado médico permitindo tais práticas, sob
pena de impossibilidade de praticar as atividades, tudo em atenção ao imperativo legal.
Sabemos que toda atividade física, seja ela
competitiva ou recreativa, é importante para
nossa saúde e deve ser praticada com responsabilidade.

Diante dessa recomendação, o Círculo Militar de Campinas, amparado pela exigência
e obrigatoriedade imposta pela Lei Municipal
14.405 de 21 de setembro de 2012, informa aos
seus associados que não será permitida a prática de atividades físicas sem o Atestado Médico
expedido, exclusivamente, por um profissional
da Medicina.
Atenção associados inscritos na Academia
do Círculo: fique atento ao vencimento do seu
Atestado Médico!
Esporte 29

BEM-VINDO

verão
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2016 teve início para a Equipe Circulista Master
de Natação com a premiação que aconteceu
em Limeira dia 12/03/2016.
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Com início em 30/01, o Futevôlei abriu o mês
dos Festivais de Verão aqui no clube.
Na sequência vieram as modalidades Futebol
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de Areia dia 06/02, Vôlei de Areia dia 13 e Beach
Tennis dia 20.
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Sereno
TURMA DO

VIVA VIDA!
O grupo de caminhada “Viva Vida”, que há
mais de 10 anos proporciona atividades dirigidas
à Terceira Idade circulista, reuniu-se no último
mês de dezembro para comemorar os bons
resultados alcançados na temporada.
O Cel Cabral – Presidente do CMC e o Prof
Fábio – Coordenador de Esportes, prestigiaram a
confraternização do Grupo que tem por objetivo
propor melhorias da qualidade de vida na
terceira idade, incentivando principalmente, a
caminhada e atividades físicas específicas para
esta fase da vida.

CONFRATERNIZAÇÃO 2015
Em 17/12 a Turma do SERENO realizou a sua
festa de confraternização nas churrasqueiras
17 e 18 com uma festa animada pelo
Grupo Samba de Gaveta e que contou
com a presença do Presidente do CMC,
Cel Cabral e do Diretor Social Armando
Guaiume.

O Grupo se reúne no Ginásio de Esportes do
CMC, às terças e quintas-feiras, das 7h às 9h.
Venham caminhar conosco! Saúde e boas
amizades esperam por vocês!
Informações no Departamento de Esportes –
F. 3743-4812

RETOMADA DAS ATIVIDADES 2016
O grupo retomou suas atividades futebolísticas em 07/01, marcando o início do
ano em que o grupo completa 15 ANOS de
existência. Estão previstas várias atividades
comemorativas para festejar essa importante data.
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SUB ATÉ 14 ANOS
Foi disputado no dia 27/02, no Ginásio de
Esportes do CMC, o Torneio de Verão de Xadrez.
O evento contou com com a participação de
64 jogadores, distribuidos nas categorias veteranos, feminino, menores e adultos.
Os melhores classificados foram:

VETERANO
1º Pedro Henrique | 2º Mateus Fogalli |3º Francisco Carreira

ABSOLUTO

1º Leogi Matsuda | 2º Gerson Ciampi | 3º José Ungari

FEMININO

Adulto: 1º Sheila Souza | 2º Cleide Jorge | 3º Melissa Silva
Até 14 anos: 1º Giovanna Menezes
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Reginaldo Ferreira | Márcio Medeiros | Rogério Meirelles

Os interessados em jogar ou aprender Xadrez
devem procurar a Secretaria de Esportes ou a
Sala de Xadrez nos horários: quartas das 19h às
21h ou sábados das 09h às 12h.

FUTEVÔLEI
O Torneio Interclubes, realizado no dia 20/03, contou com a presença de 16 duplas de 5 clubes participantes. Destaques: Flávio Fernandes e Ricardo Bombardi (CMC), que conquistaram a 3ª colocação

No II Torneio Academia de Futevôlei
TS2, realizado no dia 02/04, os atletas
circulistas Du Fantinatto e Thiago Teixeira conquistaram o 3º lugar.
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BASQUETE
O Torneio Interclubes de Basquete Master
foi realizado em fevereiro/2016, no sábado e
domingo de Carnaval, entre associados dos
clubes CMC, Cultura, Fonte SP e Regatas. O
evento contou com a presença de 56 atletas,
com idade acima de 40 anos, divididos em 08
times, homenageando as escolas de samba
da cidade de São Paulo. Foram 12 jogos na
fase classificatória e 04 jogos nos Play-Offs para
a definição dos times que fariam a grande final.
Campeão: UNIDOS DO PERUCHE
Vice Campeão: VAI-VAI

Unidos do Peruche - Equipe campeã

Foi uma grande confraternização dos atletas e clubes de Campinas que correm atrás da
bola laranja.
O próximo Torneio Interclubes está programado para Junho deste ano.

Vai Vai - Equipe vice-campeã

Águias de Ouro
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X9 Paulistana

Imperio Casa Verde
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Rosas de Ouro

Pérolas Negras

Mocidade Alegre

Sr. Ballone - Homenageado 60+

Hugo - Cestinha e MVP

Marcus - Toco
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O Círculo Militar de Campinas foi fundado em
21 de abril de 1960, nas terras da antiga fazenda Chapadão, pertencentes à União e posteriormente cedidas para a construção de sua
sede social. O Clube ocupa uma área verde
com dimensões suficientes para caracterizá-lo
como sede campestre, embora esteja próximo
ao centro da cidade. Atualmente, possui aproximadamente 5.400 associados, entre civis e milita-

res. Considerando os dependentes, este universo
pode ser estimado em cerca de 14 mil associados.
Para comemorar os 56 anos do nosso querido
CMC, foram preparadas várias atividades sociais,
culturais e desportivas, durante todo o mês de
abril, as quais foram registradas nas páginas a
seguir.
PARABÉNS A TODOS QUE FAZEM PARTE DESSA
GRANDE FAMÍLIA CIRCULISTA!
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56 ANOS CMC
Salve o nosso querido Circulo Militar de Campinas,
na passagem dos seus 56 anos de existência!
Existência extremamente profícua, graças a seriedade e dedicação de todas as suas administrações,
cuidadosas e corretas com os gastos de recursos disponíveis e sempre voltadas para os objetivos principais
do clube, quais sejam: proporcionar, aos associados e
seus convidados, eventos de qualidade nos campos
das atividades culturais, sociais, esportivas e turísticas,
dentro de um ambiente de respeito, compreensão e
solidariedade entre todos os circulistas, proporcionando a união entre civis e militares, dentro da comunidade campineira, como preconiza os dizeres existentes
na bandeira do clube.
As diferentes diretorias que passaram pelo clube
sempre souberam respeitar os associados e seus convidados, bem como os funcionários, responsáveis por
manter, sempre muito bem cuidada, a privilegiada
área que nos foi cedida pela União, através do Exército Brasileiro, além da realização dos trabalhos necessários para manter o clube em boas condições de
funcionamento.
Dentre todos os Presidentes CMC, cabe ressaltar
o papel importante do ex-presidente e saudoso - Cel
Rodolpho Pettená - como o grande impulsionador do
nascimento e do crescimento do clube, fazendo-o
respeitado por todos os demais clubes de Campinas
e região e pela comunidade campineira.
A todas Diretorias e Conselhos que trabalharam
pelo clube, nossos cumprimentos pela dedicação
com que exerceram os seus mandatos; aos funcionários os nossos sinceros agradecimentos pelos trabalhos
realizados e, finalmente, aos associados, razão primordial da existência do clube, PARABÉNS por fazerem
parte da selecionada Família Circulista.
FELIZ ANIVERSÁRIO ao nosso querido Círculo Militar
de Campinas!

Roberto A. Pimenta - Cel
Ex-Presidente - período 2002/2008
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Inauguração simbólica do
estacionamento da Portaria 1
Realizou-se no dia 17 de abril a inauguração
simbólica do estacionamento da Portaria 1, obra
prevista no Plano de Obras da Gestão 2014/2017,
iniciada em meados do ano de 2015 e que trouxe diversos benefícios para os associados, ressaltando-se o esplendoroso visual proporcionado
pelo paisagismo.
Outros benefícios observados foram a redução da poeira, garantindo mais conforto aos que
transitam pelo local, o decréscimo do incômodo
com a sujeira e a lama antes trazidas pela água
das chuvas e a mitigação dos gastos com a
manutenção dos veículos que deixaram de transitar por vias que já não estavam mais à altura
dos sócios circulistas, além do importante ganho
em mobilidade e segurança das crianças e,
sobretudo, dos associados da melhor idade.
Destaca-se, também, que a revitalização e
modernização do estacionamento, merecidamente nominado Estacionamento/Praça “Civis e
Militares”, o qual foi projetado pelo Cel Luiz Dutra
de Souza, integrante da Comissão de Obras e
concebido pela paisagista Aldamara Mangia,
não só otimizou o tráfego de veículos, como também racionalizou e organizou as vagas de estacionamento, valorizando o patrimônio do clube.
Na oportunidade, o Presidente do CMC reconheceu e agradeceu, de maneira especial, a
tolerância, a compreensão e a confiança de
cada associado, assim como a dedicação,
incentivo e estímulo de cada colaborador que,
direta ou indiretamente, contribuiu para a concretização dessa importante obra e de suas
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benéficas servidões, que de maneira muito apropriada, eterniza-se em sua placa comemorativa
como uma empreitada “Daqueles àqueles que
amam o Círculo Militar de Campinas.”

Modernização da
Academia de Musculação
Em 17 de abril, foi realizada, a inauguração
simbólica da modernização da “Academia de
Musculação do Círculo Militar de Campinas”,
também prevista no Plano de Obras da Gestão
2014/2017, cujas obras preliminares e melhorias
iniciaram-se ainda no fim do ano de 2014, tendo
o ciclo de modernização encerrado-se no mês
de abril de 2016.

Até o fim do mês de abril estavam inscritos na
academia 1971 associados, sendo 51,2% do segmento masculino e 48,8% do feminino.

Breve histórico da Academia:
1987 - Início das atividades da Academia, junto ao Departamento Cultural.
1988 a 1994 - Passou para o solário do “Golden
Room” (que hoje é o anexo), onde é a atual sala
de dança.
1994 - Transferiu-se para o antigo ginásio de
bocha, onde é o seu local atual.
1996 - Realizada a reforma do telhado da
academia, retirou-se a cobertura de madeira e
aplicou-se o telhado de estrutura metálica.
2009 - Reforma da academia, por ocasião
da gestão do Presidente Cel Luiz Antonio Moraes
Barros, sendo Diretor Administrativo o Sr Antônio
Carlos Penteado e Diretor de Esportes o Sr. Halim
Rached Neto.
2014 - Início da modernização da academia,
na gestão do Presidente Cel Almirante Pedro
Alvares Cabral, sendo Diretor Administrativo o Sr.
Mário Assano e Diretor de Esportes, Prof Wilton
Domingues.
Atualmente, a Academia conta com modernos equipamentos para os seus usuários, em um
ambiente com muito boa infraestrutura, destacando-se a iluminação, a climatização, o piso
vinílico de 3 mm, apropriado para a prática da
modalidade, banheiros adequados, a utilização
de software específico para a programação das
séries de exercícios, o uso de televisores para o
acompanhamento de programação das TV(s)
aberta e a cabo, além da visualização dos eventos e atividades internas específicas do clube,
sobretudo da parte desportiva, por meio de TV(s)
vocacionadas para esse fim.
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Torneio de
Tamboréu
Manuel Alcazar - “Manolo”
Nos dias 02 e 03 de abril foi realizado o
Torneio da Amizade de Tamboréu - Manuel
Alcazar - “Manolo”.
Foram dois dias de confraternização, comemoração e amizade, onde homenageou-se, com muito carinho, o decano do
Tamboréu, o famoso “Manolo”, que ainda
hoje nos brinda com a sua presença frequente em nosso espaço.
As duplas foram escolhidas por sorteio, misturando-se novatos e antigos, jovens e velhos,
bons e melhores.
Quem venceu o maior número de partidas foi a dupla formada pelo associados Luiz
Antônio de Oliveira, que com seus 84 anos
de vida continua jogando(e ganhando partidas) e Ricardo Cantúsio.
Podemos afirmar que todos os que participaram deste torneio foram vencedores,
sendo que o grande prêmio foi a confirmação da amizade e coleguismo entre os tamborelistas do Círculo Militar de Campinas.
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Ao homenageado Manolo foi entregue o
Troféu “Tamboréu de Ouro”, coroando o exito do evento.

Zumba

Fotos: Vinícius D’Ottaviano

A modalidade que vem contagiando o
Clube não poderia faltar no Aniversário do
CMC!
No dia 06 de abril, cerca de 110 participantes dançaram e se divertiram com a aula
dos Professores Grasielle Secarechio, Bruno
Golob e participação especial do professor
convidado Léo Pereira.
As aulas de Zumba já fazem parte da grade de aulas do Clube. Informe-se no Depto.
de Esportes e participe!
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Torneio de
Beach Tennis

Família Circulista
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Como parte das comemorações
de aniversário do CMC, o torneio
trouxe para as quadras de areia,
no dia 09 de abril, 40 duplas
mistas, entre casais e amigos
que se enfrentaram em jogos
disputadíssimos.

Treinamento
Funcional

Fotos: Vinícius D’Ottaviano

Muito procurado nos dias de hoje, essa modalidade esportiva foi trazida ao Clube através de
uma aula aberta onde os associados puderam se
envolver em diversos exercícios físicos com fundamentos em movimentos básicos como: empurrar,
puxar, agachar e levantar. Aqueles que participaram, gostaram muito e tiveram a oportunidade de
conhecer um treinamento diversificado, intenso e
ao ar livre durante os 3 dias em que a atividade
foi oferecida.
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Torneio de Tênis

Marcos Tormin - “Ferrugem”
Realizado em 16 de abril, o Torneio de Tênis
em homenagem ao saudoso Marcos Tormin trouxe às quadras cerca de 40 participantes.
A homenagem póstuma prestada pela Diretoria Executiva do CMC reuniu familiares e amigos do “Ferrugem” (como o Marcos era carinhosamente chamado), e contou com a presença
do Pe Daniel (Capelão da EsPCEx), que proferiu
palavras de conforto e abençoou todos os presentes.
Confira outras fotos no site do Clube.
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Brincadeira
de Rua

Fotos: Vinícius D’Ottaviano

Parte da programação do mês de aniversário do CMC, a atividade “Brincadeiras de Rua”
promovida nos dias 16 e 17 de abril, teve como
objetivo resgatar as saudáveis e interativas brincadeiras de antigamente.
Realizada no campo Ponto de Encontro, a atividade reuniu cerca de 120 crianças, que além
de muita diversão, vivenciaram experiências
importantes como partilha e trabalho em equipe.
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Jogo de Futebol

Diretoria x Sexagenários Notáveis
Realizado em 17 de abril, um clássico do futebol circulista trouxe alegria e emoção às comemorações do 56o aniversário do CMC. Reestruturado com novo alambrado e retaguarda do
gol alinhada, o Campo da Cabana foi o palco
da disputada peleja entre a majestosa equipe
da Diretoria Executiva e os Sessentões Notáveis
(Equipe dos Cardeais), que numa partida altamente equilibrada fechou o placar em 4X3 para
a equipe da Diretoria.
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Vernissage
Exposição de obras de
artistas circulistas

Fotos: Vinícius D’Ottaviano

Em 22 de abril foi realizada no Departamento Cultural a vernissage da Exposição de obras
de arte produzidas por 21 artistas circulistas em
comemoração ao 56o aniversário do Círculo Militar de Campinas.
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Banda EsPCEx
e Coral CMC

A apresentação da Banda da EsPCEx, sob a
regência do Sgt Votdk e do Coral CMC, sob a
regência da maestrina Fátima Viegas, abrilhantaram a noite festiva de 23 de abril no Círculo Militar de Campinas.
Realizada no palco montado especialmente
para as comemorações do 56o aniversário do
CMC, o evento contou também com uma belíssima apresentação dos alunos dos cursos de dança do Clube – Sapateado Irlandês, Jazz e Dança
de Rua – sob a coordenação artística dos Professores Tatiana Carvalho e Rafael Cardoso.
A Diretoria Executiva do Círculo Militar agradece o apoio da Escola Preparatória de Cadetes
do Exército (EsPCEx).

54

Grande Churrasco

Fotos: Vinícius D’Ottaviano

Domingo ensolarado, céu e piscinas num azul
turquesa sem igual e logo na manhã do dia 24 de
abril a Banda de Forró “Flor de Lis” agitava o Parque
Aquático num verdadeiro “esquenta” em preparação para o grande churrasco nas Quadras.
Tudo organizado com muito carinho, ao meio
dia, os portões foram abertos para receber a família circulista e seus convidados para celebrar o 56o
Aniversário do Círculo Militar de Campinas em grande estilo.
Mais de 1.000 pessoas prestigiaram o evento
que, além de um cardápio variado e bem servido,
com bebidas à vontade (até carrinho de chopp
gelado circulando para melhor servir o público), se
divertiram, das 12h às 18h, embaladas ao som de
Newton Máximo e Banda.
Um espaço kids também foi cuidadosamente
preparado com vários brinquedos infláveis, monitores, pipoca e algodão-doce à vontade para a alegria e diversão da criançada.
E assim foi esse dia, dedicado à comemoração
de mais um aniversário do nosso querido Clube.
A Diretoria Executiva do Círculo Militar de Campinas, na pessoa de seu Presidente – Cel Almirante
Pedro Alvares Cabral – agradece a todos aqueles
que, direta ou indiretamente, contribuiram para o
sucesso desse evento e, de modo muito especial ,
aos associados que o prestigiaram.
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“

Sensacional – o melhorrr
evento familiar!

”

José Emilio Mollemberg | Matrícula: 180132

“

A festa neste ano foi uma
das melhores. Foi muito bem
organizada. Quem participou
não esquecerá.

”

Viviani Évelin Santana Patero | Matrícula: 030922

“

Tudo maravilhoso e
organizado! Parabéns CMC!
Sileine Gregolon | Matrícula: 031587

”

“

Simplesmente agradável,
um domingo festivo e alegre,
não podia ser melhor. Feliz
aniversário clube Círculo
Militar de Campinas!

”

Cristiane Chaloub Zangalli | Matrícula: 030969
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“

Um domingo de sol
reunido com amigos e a
família... Tudo organizado com
muito carinho, dedicação e
muito bom gosto!

”

Melissa Stepanoff Banci | Matrícula: 032894

“

Viver e não ter a vergonha de
ser feliz! Amo muito o Círculo
Militar de Campinas!

”

Ezenil Marque | Matrícula: 032554

“

Circulandos estupefatos com
a organização impar do super
níver de 56 anos do CMC.

”

“

Círculo Militar de Campinas,
56 anos de muita emoção!!!

”

Ilca Moreira de Castro | Matrícula: 130640

“

Organização perfeita,
com fartura e alegria!

”

Lea Cristiane V. Pacheco | Matrícula: 080011
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Fotos: Vinícius D’Ottaviano

Susi Mara Perallis Sidel / Sandra / Fátima
Matrícula: 080778
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PARABÉNS CMC
56 anos
unindo civis e militares
A criação do Círculo Militar de Campinas (CMC) foi
a consecução de um sonho acalentado por vários Oficiais do Exército que aqui serviam no final da década
de 1950 e início de 1960, valendo-se da ideia de Associações dessa natureza em outras cidades brasileiras.
Em abril de 1960 foi obtida a autorização para criação do CMC, sendo a data de 21 de abril oficializada
como a de sua fundação.
Foram cinquenta e seis anos de lutas, dificuldades,
alegrias e realizações, mas, acima de tudo, de sadio
crescimento. As Diretorias foram se sucedendo e, juntamente com os Conselhos Consultivo e Fiscal, bem como
a imprescindível participação dos Associados, consolidando o aperfeiçoamento das práticas e normas administrativas, o incentivo às atividades esportivas, sociais,
culturais, turísticas e ambientais, contribuindo para o
pujante patrimônio humano e material que constitui sua
base fundamental.
Somos uma associação sem fins lucrativos, com duração ilimitada, cuja finalidade maior é desenvolver a
convivência e o espírito social entre Oficiais das Forças
Armadas e Auxiliares, seus familiares e o sadio congraçamento entre civis e militares.
E lá se vão cinquenta e seis anos! Como o tempo passa! Ele é inexorável... não para nunca!
Acredito que, podendo usufruir das magníficas instalações do nosso clube, verdadeira dádiva que congrega uma agradável e rara área campestre no centro de
uma cidade em vertiginoso ritmo de crescimento, temos
amplas e plenas condições de vivenciar e desfrutar
cada momento desse tempo.
Na pessoa do atual Presidente do CMC, Cel Cabral,
meu dileto amigo, cumprimento a todos que, ao longo
desses 56 anos, direta ou indiretamente, contribuíram
para que nosso clube se engrandecesse cada vez mais.
Parabéns Circulistas!
Parabéns Círculo Militar de Campinas!
Luiz Antonio Moraes Barros – Cel R1
Ex Presidente do CMC – Período de 2008 -2011)
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