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Pai, que aos olhos da criança é herói.
Pai, que aos olhos do jovem é vilão.

Pai, que aos olhos do adulto é um amigo.
Pai, que aos olhos do velho é saudade.

Luis Alves
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados Circulistas!!!

Em 31 de Maio próximo pas-
sado, os Diretores Executivos, 
Conselheiros Fiscais e Consul-
tivos que integram a Equipe 
“RENOVAÇÃO e RESULTADOS” 
e desenvolvem a atual gestão 
do Círculo Militar de Campinas 
completamos dois efetivos anos 
de trabalho. Falta apenas um 
terço do tempo, a nós conce-
dido pelos sócios nas urnas elei-
torais de 2014, para concluir os 
compromissos assumidos.

Se tivéssemos o poder mágico de levitar para fazermos um 
voo panorâmico sobre o espaço do Clube e visão de raio-X 
para enxergar o interior das instalações, constatar-se-ia que 
muita coisa mudou e para melhor.

Os campos de esportes, verdejantes; a arena do “beach tê-
nis”, modelo de qualidade; o lago integrado à natureza, impo-
nente; os jardins multifacetados, coloridos; o estacionamento 
padrão, funcional; as quadras de tênis, manutenidas; o parque 
aquático, asseado; a academia de musculação, disputadís-
sima; as atividades sociais, admiradas exacerbadamente; as 
competições esportivas, multidisciplinares; os encontros cultu-
rais, pedagógicos; os recursos humanos, motivados; o patrimô-
nio, controlado; a administração, profissional; as finanças, sau-
dáveis; Enfim, muito diferente e provocador!!!

Neste tempo de 2016 que resta, vai-se “CONSERVAR MELHO-
RANDO” o que já foi feito e apresentar-se novidades que irão 
de encontro aos anseios da maioria dos Associados. 

Os banheiros, modernizados; as atividades esportivas situa-
das em locais inadequados/improvisados/dispersos, centrali-
zadas; o campo da madrugada e arena do bosque, área de 
convivência/iluminação; o paisagismo, diversificado. Enfim, 
muito instigante e desafiador!!!

E nos cinco meses iniciais de 2017, o que será feito??? 
Bem, é uma história a ser contada em outra oportunidade...

Aos papais de todas as idades, que têm em seus filhos seu 
maior tesouro, parabéns pela data e plena felicidade.

Cordiais Saudações!!!

Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente
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Dia dos Pais
Não podemos nos esquecer de nossos 

pais em nenhum momento sequer, mas, 
principalmente, no dia consagrado a eles, o 
segundo domingo de agosto.

Como singela homenagem de nossa 
parte, transcrevemos o texto ao lado, de 
autor desconhecido, que foi muito feliz em 
suas palavras.

(Assinado: Filhos)

A TODOS OS PAIS

A vocês, que nos deram a vida e nos ensina-
ram a vivê-la com dignidade, não bastaria um 
“Obrigado”.   

A vocês, que iluminaram os caminhos obscuros 
com afeto e dedicação, para que os trilhássemos 
sem medo e cheios de esperança, não bastaria 
um “Muito Obrigado”.

A vocês, que se doaram inteiros e renunciaram 
aos seus sonhos para que muitas vezes pudésse-
mos realizar os nossos, não bastaria um “Muitíssi-
mo Obrigado”.

A vocês , pais por natureza, por opção e amor, 
não bastaria dizer que não temos palavras para 
agradecer tudo isso.

Mas é o que nos acontece agora, quando 
procuramos sofregamente uma forma verbal de 
exprimir uma emoção ímpar. Uma emoção que as 
palavras dificilmente traduziriam com fidelidade.
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SÓCIOS EM DESTAQUE
Henrique Martins

O Brasil terá uma equipe recorde nas provas 
de Natação dos Jogos Olímpicos Rio 2016, sendo 
representado pela maior delegação da história 
da natação do País. Um dos integrantes dessa 
equipe é o circulista Henrique Souza Martins que 
disputará a prova dos 100 metros borboleta e o 
revezamento de 4x100 medley.

Henrique começou a nadar pelo Círculo Militar 
de Campinas, treinando em suas piscinas, ainda 
na categoria infantil. Disputou vários Campeona-
tos Paulistas e Brasileiros, sagrando-se campeão 
na maioria deles. Muitos de seus recordes perdu-
ram até hoje nesses campeonatos. Nessa época 
passou a integrar a Seleção Brasileira da cate-
goria. Posteriormente, ainda menor de idade, foi 
convidado a integrar a equipe de natação do 
Esporte Clube Pinheiros.

Disputou vários campeonatos internacionais 
pela Seleção Brasileira ganhando várias meda-
lhas. 

Henrique também é atleta do Exército Brasilei-
ro, disputou vários campeonatos internacionais 
representando o Brasil, onde sagrou-se cam-
peão em muitos desses eventos.

Atualmente treina pelo Minas Tênis Clube em 
Belo Horizonte/MG. Conseguiu o índice olímpico 
no Campeonato Open no final de 2015 e foi con-
firmado esse ano no Campeonato Maria Lenk.

Seu objetivo agora é treinar muito para trazer 
uma medalha para o Brasil nas Olimpíadas Rio 
2016!
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Rodrigo Raineri

Os mais de 27 anos de experiência na escala-
da em rocha, gelo e altas montanhas renderam 
ao alpinista Rodrigo Raineri muitas histórias para 
contar. Após o sucesso do livro “No Teto do Mun-
do”, lançado em 2011 e que já vendeu mais de 
18 mil exemplares, Raineri lançou “Imagens do 
Teto do Mundo”, que traz uma apurada seleção 
de fotos, registradas por ele e por alguns fotógra-
fos parceiros de expedição em lugares ímpares 
e de difícil acesso explorados pelo alpinista entre 
1988 e 2013. Entre as fotografias, destacam-se 
imagens do Monte Everest (de onde é possível 
observar a curvatura do planeta Terra), do Acon-
cágua (Argentina), do Kilimanjaro (Tanzânia), 
Ojos del Salado (Chile), Mont Blanc (França) e de 
belíssimas paisagens impossíveis de serem vistas 
por aqueles que não se aventuram no mundo no 
alpinismo.

Entre os projetos para este ano, o alpinista 
liderou entre maio e junho uma expedição para 
escalar alguns vulcões do Equador, como o 
Chimborazo, considerado o ponto mais distante 
do centro da Terra.

Em julho conduzirá a Tocha Olímpica e em 
agosto escalará o Monte Elbrus na Rússia lide-
rando uma expedição, tornando-se o primeiro 

brasileiro a ser guia nos Sete Cumes (desafio que 
consiste em alcançar o cume da montanha mais 
alta de cada um dos sete continentes). 

Nascido em Ibitinga–SP, Rodrigo Raineri  é 
formado em Engenharia da Computação pela 
UNICAMP e associado do Círculo Militar de Cam-
pinas desde 2012. Consagrado como o único 
brasileiro a chegar ao cume do Everest (maior 
montanha do mundo, com 8.848m pertencente 
à China e Nepal) por três vezes, o alpinista já reali-
zou dezenas de projetos e expedições de monta-
nhismo, dentre os quais destacam-se também a 
escalada do Monte Aconcágua (Argentina) por 
6 vezes, incluindo a temida Face Sul e  também 
em pleno Inverno, escalada (3x) e decolagem 
de parapente do cume do Mont Blanc (França), 
e a chegada ao cume do Kilimanjaro (Tanzânia, 
2x) e dos montes Denali (Alaska) e Vinson (Antár-
tica).
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MOVIMENTO
REAL.IDADE

A Diretoria do Círculo Militar, em seu objetivo 
de proporcionar aos sócios opções de lazer e 
bem estar, apresenta o Movimento REAL.IDADE, 
para pessoas com mais de 50 anos ao qual o 
CMC se tornou parceiro visando ampliar os hori-
zontes dos pertencentes da REAL.IDADE. 

O Brasil possui 46 milhões de pessoas acima 
dos 50 anos e projeta-se que esse número mais 
do que dobre nas próximas três décadas. Nesse 
contexto de transição demográfica nasce o Insti-
tuto de Longevidade Mongeral Aegon, organiza-
ção sem fins lucrativos, liderados por uma segura-
dora com mais de 180 anos de experiência e que 
pretende apontar caminhos para que os brasilei-
ros possam viver mais e melhor.

“Transformar os desafios da longevidade em 
oportunidades é o que nos move”, diz Henrique 
Noya, diretor do instituto, lançado oficialmente 
no mês de abril, em um evento para 350 pesso-
as. Os convidados acompanharam um debate 
mediado pela jornalista Mara Luquet e que con-
tou com as participações de Bradley Schurman, 
consultor da AARP International; Fabio Coelho, 
diretor-geral do Google Brasil; Hélio Zylberstajn, 
professor da FEA-USP; Sergio Valente, diretor da 
Central Globo de Comunicação; e Wesley Men-
des, professor da FGV- EAESP.

Para promover o engajamento de todos, o 
Instituto lançou o Movimento REAL.IDADE, com 
o objetivo de realizar ações em conjunto com 
associações, agremiações, entidades do tercei-
ro setor, empresas e setor público. “É um convite 
para, juntos, buscarmos um Brasil melhor, justo e 
mais preparado para as pessoas com mais de 50 
anos de idade”, afirma Noya.

“Instituto de Longevidade cria ações 
para brasileiros viverem mais e 
melhor”

Apoiada por parceiros nacionais, como 
FIPE-USP e FGV- EAESP, e internacionais,  
como AARP, MIT AgeLab e Stanford Center on 
Longevity, o Instituto de Longevidade vai propor 
ao Estado ações que tragam melhorias efetivas 
para a qualidade de vida dessa faixa etária, 
especialmente nas questões relativas à geração 
de oportunidades de trabalho e ao desenvolvi-
mento sustentável das cidades.

No portal www.movimentorealidade.org, o 
Instituto traz diariamente reportagens exclusivas 
sobre trabalho, dinheiro, estilo de vida e saúde 
e a opinião de articulistas de destaque. Além de 
vantagens exclusivas para quem tem mais de 50 
anos de idade, como cursos de capacitação  
online gratuitos, serviço de recolocação profissio-
nal, assistência em informática e descontos em 
medicamentos.

Nem terceira idade.

Nem maturidade.

Nem melhor idade.

Bem-vindo à REAL.IDADE
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Caro associado, 
Pichar ou grafitar qualquer edificação urba-

na, sem que haja o prévio consentimento do pro-
prietário, é crime, conforme o disposto no artigo 
65 da Lei 9.605/98; sendo passível de reparação 
do dano causado.

Assim sendo, atos dessa natureza não devem 
ser praticados, pois além de serem ilegais, cau-
sam dano ao patrimônio alheio.

A educação é fator essencial na formação 
do ser humano e o caminho para a cidadania!

LEI ANTIFUMO
A Lei 12.546 aprovada em 2011, regulamen-

tada em 2014, proíbe o ato de fumar cigarrilhas, 
charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos 
em locais de uso coletivo, públicos ou privados, 
como halls e corredores de condomínios, restau-
rantes e clubes – mesmo que o ambiente esteja 
parcialmente fechado por uma parede, divisó-
ria, teto ou toldo.

Isto posto, é proibido fumar em ambientes 
total ou parcialmente fechados por paredes, 
divisórias, teto ou telhado, ainda que provisórios e 
que se destinem a permanência ou a circulação 
de pessoas.

A preocupação não é somente pela saúde 
do fumante, mas em especial em defesa do 
fumante passivo, aquele que exposto à fumaça 
do cigarro é afetado por ela e que, segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), é a ter-
ceira maior causa de mortes no mundo as quais 
poderiam ser evitadas.

pichacao-
crimee-

CIRCULISTAS QUE 
DEIXAM SAUDADES...

EURIDES SILVA PAUL

CID BASTOS MOTA

12/05/1930
29/03/2016

30/04/1934
28/06/2016

Manifestamos nossas sinceras 
condolências às famílias enlutadas.
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pichacao-
crimee-

MONITORAMENTO E  
SEGURANÇA

O Círculo Militar de Campinas preza pela segu-
rança de seus Associados e Convidados, traba-
lhando e investindo em equipamentos para o 
monitoramento e controle de acesso.

Hoje contamos com mais de 30 câmeras insta-
ladas em locais táticos, trazendo assim, mais segu-
rança para os sócios e patrimônio do clube.

No novo estacionamento da portaria 01 foram 
instaladas 4 câmeras em pontos estratégicos, visan-
do monitorar a velocidade dos veículos e garantir 
a segurança dos pedestres que ali transitam.

“Respeite a sinalização, somos 
todos pedestres.”
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E M  M E M Ó R I A

C Í R C U L O  M I L I T A R  D E  C A M P I N A S

b y .  V i n í c i u s  D ' O t t a v i a n o

G e n  G u e d e s  n o  
l a n ç a m e n t o  d a s  v e n d a s  
d e  t í t u l o s  d o  C M C  

1 9 6 4
1 9 6 4

M a q u e t e  d o  C M C  

1 9 6 5

G e n  A l b u q u e r q u e  c o m  o  P r e f e i t o  d e  
C a m p i n a s ,  O r e s t e s  Q u é r c i a ,  e  a u t o -
r i d a d e s  n a  S o l e n i d a d e  d e  I n a u g u -
r a ç ã o  d a  C a b a n a  C a n a d e n s e  

1 9 6 5

G o v e r n a d o r  d e  S ã o  P a u l o  L a u d o  
N a t e l  e m  v i s i t a  a 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 5
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LEGIÃO
URBANA

COVER DO BRASIL

O Centro Cultural ficou pequeno para o gran-
de número de Circulistas que prestigiaram o show 
da Banda Legião Urbana Cover do Brasil, realiza-
do no dia 20 de maio.

Com um vocalista incrivelmente semelhante 
ao original, que cantou e interpretou tal qual fazia 
o ídolo, a apresentação da banda trouxe à tona 
ótimas recordações aos fãs que acompanharam 
a carreira do cantor Renato Russo, o que conta-
giou até mesmo quem não vivenciou a época, 
agradando o público de todas as idades.

Devido ao grande sucesso, com certeza ire-
mos repetir este evento! 
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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CIA DO CIRCO

“O Mundo Mágico do Cir-
co”. Este foi o tema do Pocket 
Show que encantou adultos e 
crianças, dia 22 maio, no Cen-
tro Cultural.

Com uma linguagem con-
temporânea, o espetáculo 
conquistou o público mirim, 
apresentando a arte circense 
aos pequenos circulistas que 
se divertiram com a dupla de 
palhaços e se impressionaram 
com as acrobacias de solo, 
tecido aéreo, lira acrobática  e 
contorcionismo.
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Com o restaurante Cabana lotado, foi dado 
prosseguimento ao Projeto “Vamos conhecer o 
Brasil”, desta vez homenageando a Região Sul, 
mostrando sua musicalidade, folclore, dança e 
comida típica. 

O evento contou com a apresentação da 
Banda Amantes do Laço e do Centro de Tradi-
ções Gaúchas Tropeiros do Indaiá, que trouxe-
ram ao CMC um pouquinho da cultura sulista, 
numa legítima expressão da alma gauchesca, 
através de música e coreografias impregnadas 
do verdadeiro sabor campesino do Rio Grande 
do Sul.
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Casa cheia, alegria, descontração e 
excelentes interpretações de belas can-
ções foram a tônica do “Encontro de 
Corais” no Círculo Militar, no dia 18 de 
junho, aumentando a tradição do clube 
em patrocinar esse evento. 

Participaram do encontro, além do 
Coral CMC, os corais Uniodonto, “Em 
Canto”, de Morungaba e os corais das 
Igrejas de São Francisco de Assis e São 
Mateus, de São Paulo.
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br



SETEMBRO

OUTUBRO

27. AGOSTO
Miscelânea Musical 
Sábado, 20h
Centro Cultural
Associado: entrada 1kg de alimento não perecível

Convidado: retirar convite gratuito + 1kg de alimento não perecível

09. SETEMBRO

Tributo a Tim Maia
com a Banda Monallizza

Sexta, 20h
Centro Cultural
Associado:  R$5,00 | Convidado: R$10,00

24.
Show da Primavera 
Com Nossos Talentos Musicais Circulistas

Sábado, 20h
Centro Cultural
Inscrições limitadas de 20/07 até 20/08

SETEMBRO

01. OUTUBRO

1º Encontro em homenagem à Melhor Idade

Venha participar!

Centro CulturalInforme-se no Departamento Cultural: (19) 3743.4814

JULHO

AGOSTO

10. JULHO

Mágico de Oz 
Cia Arte & Manhas

Domingo, 10h
Centro Cultural
Entrada Gratuita

23. JULHO

Johnn Elvis - Artistic Performance

Sábado, 20h
Centro Cultural
Associado e convidado:  retirar convite gratuito 

05. AGOSTO

“Vivências Artísticas” 
Sexta, 20h
Centro Cultural
Associado: entrada gratuita
Convidado: retirar convite gratuito

20. AGOSTO

Orquestra de Violas 
Cultura Caipira de Valinhos

Sábado, 20h
Centro Cultural
Associado e convidado: retirar convite gratuito

26  Agenda Cultural
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Clima acolhedor e sofisticado. O brilho 
dos mimos de joalheria, especialmente 
escolhidos para presentear àquelas que 
têm brilho próprio, deram as boas-vindas à 
família circulista e convidados que presti-
giaram o evento em homenagem ao Dia 
das Mães realizado em 07 de maio no Gol-
den Room. 

A Banda Falso Brilhante fez a abertu-
ra da noite dançante com um verdadeiro 
“esquenta” para receber nada mais, nada 
menos do que o carismático cantor Sidney 
Magal que com sua animação e simpatia 
contagiantes, colocou todos para dançar. 
Após o show, com bom astral e sorriso no 
rosto, o artista recebeu alguns convidados 
em seu camarim.

E foi assim: organização, decoração, 
jantar, show... tudo para deixar associa-
dos e convidados satisfeitos e completar a 
noite especial em Homenagem ao Dia das 
Mães - nossas joias de Amor!
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano
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Ingressos esgotados em poucas horas! O evento que lotou o Golden Room na noite de 28 de 
maio - Baila Comigo - foi um sucesso! Ao som da Banda Discow e DJ Celsinho tocando os melho-
res hits dos anos 80, 90 e 2000 e com a animada turma do The Friends comandando a pista com 
passos de dança da época, ninguém ficou parado e a alegria tomou conta do salão. Sucesso do 
começo ao fim! Confira todas as fotos no site www.cmcamp.com.br
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano



JULHO

SETEMBRO

AGOSTO

Informe-se no Departamento
Social: (19) 3743.4803

13. AGOSTO

Jantar Dia dos Pais
Sábado,  21h
Golden Room
Associado: R$ 90,00 | Convidado: R$180,00
Convites à venda a partir de 30/07

BailedaPatr ia
03. SETEMBRO

Baile da Pátria
Sábado,  21h
Golden Room
Associado: R$ 90,00 | Convidado: R$150,00
Convites à venda a partir de 20/08

23. JULHO

Dancing Night
Sábado,  21h
Golden Room
Associado: R$ 70,00 | Convidado: R$120,00
Convites à venda a partir de 02/07

35Agenda Social
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Decoração romântica, jantar à luz de velas, música para namorar, se divertir e esquecer 
o frio que ficaria lá fora... porque no Golden Room, a noite de 11 de junho foi aquecida com 
um brinde ao Amor, ao estilo “Love is in the air”!

Sob o comando da Banda Clip, que trouxe um repertório para todos os gostos e estilos, 
associados e convidados curtiram a noite.

Ao final de tanta diversão, cada casal recebeu uma lembrança do evento – vinho e 
taças carinhosamente embalados numa linda caixa – um convite, um brinde ao amor por-
que, afinal, a festa chegava ao fim, mas a noite, não! 
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano
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Sucesso de público! Mais uma vez a tradi-
cional Festa Junina do Círculo Militar de Campi-
nas reuniu a família circulista e convidados num 
ambiente seguro, acolhedor e alegre! 

Dança da quadrilha, parque de diversões e 
touro mecânico garantiram momentos de ale-
gria às crianças e também aos adultos. Diversas 
barracas com comidas típicas e cardápios dife-

renciados. Muito quentão e vinho quente para 
aquecer  e tornar os 02 dias de festa ainda mais 
agradáveis. E não faltou boa música: na sexta-
-feira (24) a animação ficou por conta de Márcio 
& Tchelo e Banda Megusta e no sábado (25)  foi 
a vez da Banda Clip agitar o Arraiá do Chapa-
dão. Êta festa boa demais sô!
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24/06 
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25/06 
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano
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Fotos:  Vinícius D’Ottaviano

São Pedro, padroeiro dos pescadores, foi refe-
renciado no Circulo Militar de Campinas com 
procissão e missa celebrada na noite de 29 de 
junho pelo Padre Valentim. Cerca de 400 associa-
dos compareceram ao evento, organizado pelo 
grupo de Pescadores do CMC, com apoio dos 
departamentos Cultural, Social e Administrativo.

A concentração se deu em frente ao Centro 
Cultural, com distribuição de velas e arrecada-
ção de agasalhos para a Associação Dom Ávila e 
Capela Santo Tomás de Aquino. 

Na ocasião, o Cel Cabral – Presidente do CMC 
– em breves palavras, lembrou que no dia a dia 
nós cuidamos do corpo através das várias ativi-
dades que o clube no oferece. No entanto, não 
podemos nos esquecer de alimentar a alma e o 
espírito.

Após a celebração, todos os presentes pude-
ram se confraternizar e saborear deliciosas comi-
das típicas que foram servidas graciosamente. 
Como sempre, não faltou peixe frito e pão, além 
de milho cozido, quentão, vinho quente, canjica, 
doces variados e refrigerantes. 



Aconteceu no Turismo

21de maio

Experiência de paz e harmonia

na visita cultural ao Templo 

Zu Lai e Embu das Artes.

09 a 16 de maio
Energia vibrante dos circulistas nesta viagem fantástica,  com visita panorâmica ao Blyde River Canyon & God's Window e ao Cabo da Boa Esperança em Cape Town - África do Sul.

12 a 20 de maio

Circulistas desfrutando da 

exuberância e cultura 

de uma das sete maravilhas do

mundo. Machu Picchu - Peru.

Apreciaram bons vinhos, 

visitaram a casa do 

Mandela em Johannesburg

e a estátua em Cape Town 

África do Sul.

46 Turismo
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GINÁSTICA
ARTÍSTICA
Em 03  de junho, o Departamento de Espor-

tes promoveu o Campeonato Interno de Ginás-
tica Artística. Sob o comando da Profª Karinna, a 
competição nas categorias Salto, Paralela, Tra-
ve e Solo foi realizada em estilo Olimpíada onde 
as crianças se apresentaram aos familiares sen-
do premiadas com medalhas e certificados de 
participação. Confira as fotos!
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BASQUETE MASTER
Nos dias 28 e 29 de maio, foi realizado no Clube 

Campineiro de Regatas e Natação, o 5º Torneio 
Interclubes de Basquete Master.  Participou do 
evento um total de 65 atletas com idade superior 
a 40 anos, dos quais 17 circulistas defenderam o 
nosso Clube. 

Foram 12 jogos classificatórios e 4 para a defini-
ção do 1º ao 8º colocado. 

Parabenizamos nossos atletas pelo ótimo 
desempenho e agradecemos especialmente ao 
Clube Regatas pela cessão do Ginásio e apoio de 
seus funcionários nos dois dias do evento. 01

0302

04

06

05

07

01. 1º Lugar - Pinhão | 02. 2º Lugar - Canjica | 03. 4º Lugar - Pipoca | 04. 6º Lugar -  Quentão  
05. 8º Lugar - Paçoca | 06.  Troféu Roubo de Bola - Jonathas | 07. Troféu Cestinha - Chicão
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FUTSAL
MAIOR

Nos dias 5, 12 e 19/5 e 2/6, foi realizada no 
Ginásio de Esportes do CMC, a Copa Libertado-
res da América de Futsal Maior. Participaram do 
torneio mais de 60 atletas, divididos nas categorias 
16+ e 35+.  Os jogos foram bem equilibrados e, até 
a última rodada, todos os times tinham chance de 
chegar à final. 

Damos especial destaque aos Artilheiros da 
competição: Barrenha e Fábio Samel, na catego-
ria 16+, e Daniel, na categoria 35+.

Parabenizamos a todos os atletas participantes 
e informamos que devido ao sucesso do evento, 
no segundo semestre será realizada mais uma 
competição. Fiquem ligados e participem!

01

03

05

07

06

08

04

02

01. Equipe Campeã 35+
      Dependente Del Valle
 02. Equipe Campeã 16+
      Pumas

03. Equipe Vice-campeã 35+
      Atlético Nacional

04. Equipe Vice-campeã 16+
      Desportivo Tachira
 05. Artilheiro 35+
      Daniel

06. Artilheiro 16+
      Fábio Samel
 07. Goleiro 35+
      Jorge

08. Goleiro 16+
      Vitor



51Esporte

MENOR
Pela primeira vez o Círculo Militar participou da 

Copa Interclubes de Futsal Menor. Nossos garotos 
entraram na disputa em duas categorias, Sub 10 
e Sub 12. As equipes circulistas foram compostas 
pelos alunos que se destacaram nas escolinhas 
de futebol e futsal do clube. 

Os jogos ocorrem de março a agosto (exceto 
no mês de julho em virtude das férias escolares) e 
são realizados no CMC e em outras cidades do 
interior de São Paulo, tais como: Mogi- Mirim, Mogi-
-Guaçú, Cosmópolis e São João da Boa Vista.

01

03

02

04

01. Bruno Binotti
 
02. Cauã Coelho

03. Leonardo Martins

04. Matheus M. K. Otoni
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FUTEBOLMAIOR

Organizado pelo Departamento de Esportes, 
o Campeonato Interno de Futebol Maior foi um 
sucesso! Divididos nas categorias 16+, 36+, 46+ e 
60+, cerca de 210 craques do futebol circulista 
movimentaram nossos campos durante o mês 
de junho. As finais, realizadas no domingo 26/6, 
reuniram grande público que, além de acompa-
nhar partidas disputadíssimas, participou de uma 
agradável confraternização ao som do Grupo 
Quarteto do Samba.

Cofira todas as fotos no site!
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01 02

0403

05

07

06

08

09

10

11

12

13

14

15

16

01. Artilheiro 16+
      Leandro Custódio
 02. Goleiro 16+
      Victor Martins

03. Artilheiro 36+
      Marcos Souza

04. Goleiro 36+
      Jorge Luis
 05. Artilheiro 46+
      Ricardo de Paula

06. Goleiro 46+ 
      José Ricardo
 07. Artilheiro 60+
      Ricardo Billi
08. Goleiro 60+
      Gilberto Falco

09. Campeão 16+
      Holanda

10. Vice-campeão 16+
      Espanha

11. Campeão 36+
      Holanda
 12. Vice-campeão 36+
      Alemanha

13. Campeão 46+ 
      Alemanha
 14. Vice-campeão 46+
      França
15. Campeão 60+
      Holanda
16. Vice-campeão 46+
      Alemanha
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MENORFUTEBOL
FESTIVAL DIA DAS MÃES

No dia 1º de maio, data em que comemora-
mos o Dia do Trabalho, foi realizado também o 
Festival de Futebol Menor em homenagem ao 
Dia das Mães. 

Além da equipe do Círculo Militar, o evento 
contou com a participação das escolinhas do 
Corínthians, Guarani e Ponte Preta. 

Num agradável domingo de sol, aproximada-
mente 90 crianças de 7 a 10 anos, divididas em 
duas faixas etárias, viveram momentos gratifican-
tes onde, através do esporte, puderam homena-
gear suas mães, se sociabilizar com outras crian-
ças da mesma idade e ainda exercitar o trabalho 
em equipe. 

O evento contou com a maciça participa-
ção dos pais que lotaram as arquibancadas dos 
campos da Escolinha e do Ponto de Encontro. 
Durante a cerimônia de premiação, que aconte-
ceu após as partidas, houve uma emocionante 
homenagem às mães com a leitura de um poe-
ma dedicado a elas, lido por um atleta de cada 
escolinha. As mamães ainda foram responsáveis 
pela entrega das medalhas aos seus filhos e em 
troca recebiam um belo cartão.
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TORNEIO INTERNO

Realizado no dia 11 de junho, o Torneio Inter-
no de Futebol Menor 2016  substituiu o tradicional 
campeonato, que teve de ser cancelado em 
decorrência das chuvas que atingiram a cidade. 

Embora realizado em apenas um dia, o torneio 
foi um sucesso! Aproximadamente 120 crianças e 
jovens circulistas se dividiram em 4 categorias nas 
disputas dos jogos que duraram a manhã toda, 
proporcionando diversão, socialização, grande 
público e muito futebol no Círculo Militar.

01 02

0403

05

07

06

08

09

10

11

12

13

14

01. Artilheiro Sub 9
      Lucas Fauvel
 02. Artilheiro Sub 12
      Felipe Falivene
03. Artilheiro Sub 15
      Igor F. Gazella
04. Artilheiro Sub 15
      Gabriel Murano
 05. Artilheiro Sub 15
      João Miguel
06. Artilheiro Sub 15 
      Lucas T. Momente
 07. Goleiro Sub 9
      João Pedro

08. Goleiro Sub 12
      Lucas Bueno
 09. Goleiro Sub 15
      José Aquino
10. Campeão Sub 9
      Peñarol
11. Campeão Sub 12
      LDU
 12. Campeão Sub 15
      Boca Juniors
13. 04 a 06 anos 
      Equipe verde
 14. 04 a 06 anos
      Equipe amarela
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TURMA DO 
SERENO

Em atividade desde 2001, a Turma do Sereno 
está completando 15 anos no mês de agosto e 
para marcar o início das comemorações será 
realizado na manhã de sábado, 06 de agosto, 
um jogo comemorativo onde serão convidados 
todos os “ex-Serenistas” para uma partida de 
futebol em homenagem a esta data marcante.

Fechando as comemorações,  no dia 20 de 
agosto, será realizado no Restaurante Cabana, a 
Festa de Aniversário do SERENO. 

Caminhada
Daprimavera

24SETEMBRO
8h Café da manhã

8h30 Alongamento

9h Caminhada

2 Percursos: Moderado e Avançado

Faça sua inscrição do Departamento de Esportes
Para mais informações ligue: 37434812
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NATAÇÃO
Como sabemos, a Natação traz inúmeros 

benefícios à saúde de quem a pratica, entre eles: 
melhora na coordenação motora, melhora na 
capacidade cardiorrespiratória, no fortalecimen-
to da musculatura, etc. 

A Natação do CMC conta com professores 
especializados e prontos para receber seus filhos 
para essa atividade tão benéfica e prazerosa.  
As crianças podem iniciar as aulas no nível de 
Adaptação a partir de 4 anos de idade e con-
forme a evolução, passam para os níveis 1 e 2 
onde receberão o Certificado de Conclusão de 
Nível e, a partir daí, seguem para o Aperfeiçoa-
mento, integrando-se à Equipe de Treinamento 
do Clube.

Tragam suas crianças para participar dessa 
modalidade!

Atividades recreativas, brinquedos infláveis e a 
especial visita do Coelhinho da Páscoa que distri-
buiu deliciosos chocolates, alegraram a Semana 
da Páscoa das crianças da Natação circulista.

VENHA PARA A NATAÇÃO!

ESPECIAL PÁSCOA

HORÁRIO ESPECIAL DE FÉRIAS 
Adatação Criança HidroginásticaN1 e N2 Adulto

N1 e N2 Infantil

Adatação Adulto

Piscina Joia da Coroa Piscina Joia da CoroaPiscina de 25m

Ter a Sex - 10h às 10h30
Ter e Qui - 15h às 15h30
Qua e Sex - 14h30 às 15h
Qua e Sex - 15h às 15h30
Sáb (Adaptação 1) - 10h às 10h30
Sáb (Adaptação 2/3) - 10h30 às 11h

Ter e Qui - 07h15 às 08h
Ter e Qui - 08h15 às 09h
Ter e Qui - 11h às 11h45
Ter e Qui - 18h30 às 19h15
Qua e Sex - 08h30 às 09h15
Qua e Sex - 11h às 11h45
Seg e Qua - 17h às 17h45
Seg e Qua - 18h às 18h45
Seg e Qua - 19h às 19h45

Ter a Sex - 07h15 às 08h
Ter e Qui - 14h45 às 15h30
Seg a Qui - 18h30 às 20h
Sáb - 08h15 às 9h

Ter a Sex - 09h15 às 10h
Ter e Qui - 14h45 às 15h30
Ter e Qui - 15h30 às 16h15
Qua e Sex - 14h45 às 15h30
Sáb - 09h às 09h45

Ter e Qui - 14h30 às 15h
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SINUCA

TRUCO

Em 14 de maio foi realizado o Torneio Indivi-
dual da Sinuca do CMC. O evento, que reuniu 
grande número de participantes, contou com 
partidas disputadas em caráter eliminatório onde 
os vencedores foram:

Campeão: Newton Salvador; Vice-Campeão: 
Celso Andrade; 3º Lugar: Almeidinha

Após o Torneio e a entrega dos troféus pelo 
Cel Cabral – Presidente CMC, Prof Wilton – Dire-
tor de Esportes e Dr Armando Guaiume – Diretor 
Social, houve uma confraternização no Restau-
rante Cabana.

No mês de junho, teve início o RANKING DA 
SINUCA – com regulamento para as séries OURO 
e PRATA, disputa entre todos os participantes, 
jogos individuais e contagem de pontos para 
os vencedores sobre os perdedores. No final do 
ano, será realizada a confraternização anual 
da modalidade com premiação para os primei-
ros, segundos e terceiros lugares. Para o mês de 
agosto está programado um Torneio em Duplas 
e desde já convidamos todos os circulistas para 
conhecer e participar desta saudável, alegre e 
agregadora modalidade esportiva.

Fechando a programação de aniversário de 
56 anos do Círculo Militar de Campinas, em 30 
de abril, aconteceu o Torneio Interno de Truco, 
que homenageou o circulista “Dorinato Pereira 
Maia”, falecido em 2015. O Torneio contou com 
a presença da esposa do homenageado, Sra. 
Maria Regina e familiares. 

O circulista Dorinato, muito prestativo, querido 
e respeitado por todos, era frequentador assíduo 
do clube, tanto do salão de jogos como da Sinu-
ca, participando ativamente de torneios dessa 
modalidade.

Dupla Campeã: Ferdinando Mattiello Neto e Billy; 
dupla vice-campeã: Toshirar e Francisco Bressan.

O Departamento de Esportes agradece a 
todos os participantes do Torneio e aos familia-
res que puderam estar presentes nessa singela 
homenagem.
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VÔLEI
VÔLEI MENOR CONQUISTA TÍTULO EM LOUVEIRA 

UNIFORME DE TREINO DAS MENINAS DO VÔLEI

AS EQUIPES DE VOLEIBOL NA 
TEMPORADA 2016

FESTIVAL INTERNO 

A nova geração do voleibol circulista partici-
pou pela primeira vez do Festival de Mini Vôlei em 
Louveira-SP. Em sua 11ª edição, o Festival promo-
vido pela Prefeitura da cidade visa o aprimora-
mento e a socialização de atletas de até treze 
anos.  Nosso Clube foi representado pelas equi-
pes das categorias Iniciante (até 12 anos) e Pré-
-Mirim (até 13 anos).

Disputando com Equipes das cidades de 
Cajamar, Louveira, Campo Limpo, Itupeva e do 
Colégio Leonardo da Vinci, nossas meninas ven-
ceram todos os nove jogos, trazendo para nosso 
Clube o troféu de Campeãs do Festival.

Parabéns atletas do Voleibol circulista pela 
raça e determinação!

As turmas do vôlei, Escolinha e Equipes de 
Competição Infantil agora desfilam o novo uni-
forme de treino, que foi adquirido em parceria 
com os patrocinadores New Signs Comunicação 
Visual e  Teckne Arquitetura e Engenharia.

Agradecemos a iniciativa e parceria!

Como ocorre todos os anos, nossas equipes 
de Voleibol estão disputando várias Ligas e Cam-
peonatos Estaduais, buscando sempre o aprimo-
ramento, socialização e crescimento na modali-
dade.

Na temporada 2016, as atletas circulistas dis-
putam os seguintes campeonatos: Liga Itatiba de 
Voleibol (Iniciante, Pré-Mirim e Mirim), Liga Sanjoa-
nense de Desportos (Infanto-Juvenil e Melhor Ida-
de) e Copa CMC de Voleibol (Master).

Na Liga de Itatiba, nossas equipes começa-
ram bem a temporada e buscam um título iné-
dito para nosso Clube. No último dia 7 de maio, 
nossa equipe Mirim estreou com vitória diante da 
equipe de Itatiba, por três sets a zero e a atleta 
circulista Aline Baboni foi o destaque da partida. 
Iniciante e Pré-Mirim estrearam em junho contra 
Fonte São Paulo e Atibaia, respectivamente.

Pela Liga Sanjoanense, as atletas circulistas 
buscam o ouro na temporada (em 2015 ficamos 
com o bronze), sempre determinadas e focadas 
na competição, somam três jogos e três vitórias 
na categoria Infanto-juvenil e nove vitórias em 
nove disputas na Melhor Idade.

Parabéns por manterem o Voleibol do CMC 
em destaque!

Em comemoração ao aniversário do CMC, 
em 27 de abril foi realizado um Festival Interno 
de Mini Vôlei, onde nossas atletas se dividiram e 
jogaram entre si. Com muita cooperação, nos-
sas meninas deram um show dentro de quadra. 
Parabéns à nova geração do vôlei circulista!
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