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Nosso Clube

PALAVRA DO PRESIDENTE
Prezados Circulistas!!
Vez por outra, fala-se neste espaço acerca da inexorabilidade do tempo. Por ser também efêmero, flui com a
velocidade do raio e do trovão. E o prazo destinado à equipe “RENOVAÇÃO e RESULTADOS” para gerir as complexas
demandas do Clube, como num abrir e fechar d’olhos, chegou à metade. Completou-se neste dezembro/15, aproximadamente, um ano e meio; exatos: dezenove meses de gestão. É, portanto, momento de prestar contas ao associado
para socializar-se informações, realizações e atividades.
Pretende-se com a publicação desta edição especial do “Círculo Militar em Notícia” compartilhar com o público interno e externo o quê já foi feito neste período, particularmente, na área do “Investimento”.
O Departamento Administrativo está contemplado
com treze páginas, onde de maneira clara, competente e
profissional discorre sobre o quê de mais significativo foi realizado durante o período. Destacam-se, em parceria com a
Comissão de Obras, a modernização da Academia de Musculação e a revitalização do acesso ao Clube pela Portaria
1, materializado pelo, já comprovado, eficiente, funcional e
eficaz ”Estacionamento”.
As páginas seguintes estampam o desempenho das
Diretorias de Patrimônio e Serviços, Jurídica, Cultural, Social,
Esporte e de Turismo.
Portanto, boa leitura!!!
Quantitativamente, investiu-se nos diversos setores do
nosso Círculo Militar, aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) durante o período de Jun/14 a Out/15. Valor
não só destinado a obras, mas também à infraestrutura, buscando-se suporte para continuar oferecendo ao associado
conforto, bem estar e tranquilidade ao frequentar as dependências e instalações do Clube. A escrituração, destinação e
controle dos recursos financeiros aplicados estão registrados
de maneira transparente no Departamento Contábil/Financeiro e à disposição dos interessados, graças ao trabalho diligente, inquestionável e minudente do nosso egrégio Conselho
Fiscal. Compulsando-se documentação em arquivo, constata-se que jamais investiu-se tanto em tão pouco tempo!!!
Resta ainda um prazo de tempo idêntico ao que já
passou..., a velocidade e fluidez serão as mesmas, entretanto
estamos preparados para utilizá-lo com perspicácia, entusiasmo e motivação na busca do principal objetivo definido pela
atual Diretoria Executiva: atender o anseio do Circulista!!!
Agradeço, sensibilizado, a lealdade, a fidelidade e a
cumplicidade dos Diretores Executivos que disponibilizam o
seu precioso tempo voluntariamente à nobre causa que nos
propusemos: O Círculo Militar de Campinas e o Associado em
primeiro lugar.
A todos nós Circulistas: Boas Festas e Venturoso 2016!!!
Cordiais Saudações!!!
Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente
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ADMINISTRATIVO
Processo implementado no Círculo Militar
de Campinas para a sua administração
De forma inovadora, está em implementação
uma adaptação do que é conhecido, no meio
empresarial, como melhores práticas de gerência
de serviços, muito comum em empresas de Tecnologia de Informação e conhecida como ITIL.
Nesta prática, definem-se os dois grupos principais
do processo, que são clientes. O primeiro grupo de
clientes, representam as demandas dos associados e convidados, e o segundo grupo, representa
o Circulo Militar de Campinas e suas demandas de
controle, integridade, produtividade e resultados.
Para atender as demandas do primeiro grupo,
foram implementadas as seguintes gerências:
Gerência de Incidentes: com ações efetuadas
ou necessárias para restabelecer a operação do
CMC o mais rápido possível. Envolve itens como
acidentes, vazamentos, curto-circuitos, transgressões, etc; e a forma de reportar.
Gerência de Problemas: com as atividades
para corrigir falhas nas instalações que levem a
incidentes recorrentes ou de alto impacto. Identificar, analisar causas e efeitos e aplicar ações para
corrigir itens recorrentes ou preocupações, como
alto consumo de água, consumo de energia elétrica, segurança, etc.
Gerência de Projetos: para acompanhar os
projetos com base em prática comum às empresas de gerência de projetos.
Gerência de Liberação: rever de forma compreensiva todas as atividades de um evento ou
serviço a ser fornecido, para assegurar segurança,
satisfação dos associados e evitar perdas.
Gerência de Eventos: para assegurar a justificativa de cada evento e o cumprimento das
etapas de cronograma, pré evento, evento e
pós-evento.

Gerência de Segurança: para atender de forma pronta aos incidentes de segurança e aplicar
medidas preventivas.
Para atender as demandas do segundo grupo,
foram definidas as seguintes gerências:
Gerência de Capacidade: monitorar a utilização dos recursos e serviços para otimizar o uso e
garantir a capacidade de serviços. Envolve controlar e assegurar as reservas de água, energia
elétrica e contingente de recursos humanos para
atender as necessidades do clube.
Gerência de Disponibilidade: garantir que os
serviços do CMC sejam projetados para atender
as necessidades de uso pelos associados. Envolve
monitorar e reduzir tempos de parada referentes
à conserto de piscinas, manutenção de campos,
pausas no CPD com reflexos nas operações de
pagamento e recebimento, etc.
Gerência de Continuidade: com ações e atividades para garantir que os serviços e recursos
possam ser recuperados, dentro dos níveis de serviço requeridos. Envolve itens como combate a
incêndio, suprimento extra de água, aumento da
resiliência do CPD, etc.
Gerência Financeira: planejar orçamento, contabilizar custos por tipos, analisar tendências e
causa dos desvios de custo.
Gerência de Nível de Serviços: para manter a
qualidade dos serviços prestados aos associados e
ao CMC através de um ciclo de acordos, monitoramento e relatórios de indicadores.
Os eventos e ações são priorizados com base
em matriz que leva em consideração: (1) o nível
de risco pessoal e financeiro; (2) os prazos e custos
e; (3) a satisfação dos principais clientes. Se algum
incidente sinalizar risco pessoal, a ação é priorizada.
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Centro Cultural
1. Construção do Depósito Multiuso do Cultural, uma obra necessária para abrigar os materiais utilizados nas atividades do departamento,
como colchonetes, apoios, cadeiras, adereços
etc. O depósito conta com portas largas para
facilidade de acesso de materiais, além de janelas amplas e um lavabo, para permitir sua utilização para vários fins. A técnica utilizada para a
construção foi de steel framing, o que permitiu
uma construção com rapidez, sem muitos ruídos
e sem gerar entulhos.
2. Automatização da cortina do palco. Uma
implementação simples que buscou melhorar
ainda mais o padrão de apresentação dos eventos do Cultural
3. Foram substituídas placas de piso que estavam quebradas ou desgastadas.

Restaurante do Bosque
1. O restaurante foi reformado com pintura interna, lixamento e aplicação de verniz no
teto. Os sistemas hidráulico e elétrico foram
revisados para receber o novo cessionário.
2. Substituição das lâmpadas de tubo fluorescente por tubos em LED, para atender as normas
da Vigilância Sanitária e evitar a possível queda
de bulbos de vidro sobre os alimentos ou sobre os
usuários.
3. Adesivação da parede de fundo com imagem alusiva à Toscana (Itália) criando um espaço lúdico.
4. Para atender às normas do Corpo de Bombeiros, as portas de acesso foram redimensionadas e instaladas barras antipânico.
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Ginásio de Esportes
1. Modificação do sistema de iluminação do
Ginásio, visando reduzir o risco de acidentes por queda de bulbos de vidro ou da própria luminária, em
decorrência de impactos com bola, ação de ventos
ou vibrações. Foram substituídas 38 lâmpadas metálicas de 400W por 21 lâmpadas LED de 150W e modificada a chave de acionamento, otimizando o uso
das lâmpadas. O ROI (Retorno Sobre Investimento) é
estimado em 10 meses.
2. Correção do apoio da tabela de basquete do
Ginásio. O mesmo trazia risco de afundar na parede
de alvenaria, devido a sua pequena área de apoio
sobre a parede. Efetuou-se um reforço na parede
e aumentou-se a área de apoio em 12 vezes para
reduzir o risco de acidentes.
3. A caixa d’água em alvenaria, sem tampa, foi
substituída por 2 caixas de plástico, com tampas e
revestimento antibacteriano, para atender as normas da Vigilância Sanitária e evitar a proliferação de
insetos.
4. Recuperação do piso do ginásio que apresentava farpas perigosas, trazendo risco de acidente aos
espotistas. Foram aplicadas espuma e cola de poliuretano, eliminando saliências e falhas.

Sistema de Combate a Incêndios
1. Instalação do circuito de alarme de incêndio em todas as dependências do Círculo Militar
de Campinas. Foram instaladas novas tubulações para passagem de cabos de sinal e refeito
o sistema de alarme de incêndio.
2. Para segurança do patrimônio e atender às
normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros,
foram instalados uma nova bomba e um novo
pressurizador de tubulação da água do sistema
de combate a incêndios.
3. Modificação das portas de acesso ao Restaurante Ponto de Encontro para atender às
normas do Corpo de Bombeiros. As portas foram
aumentadas e instaladas barras antipânico.
4. A tubulação de água pressurizada foi revisada através de sensores de vazamento e por
manobras em válvulas estrategicamente distribuídas para identificar pontos de vazamento.
Tais pontos estão em reparo para eliminar o risco de queda de pressão ou não funcionamento
do sistema de combate a incêndio ao acionar
os hidrantes, bem como reduzir o desperdício de
água.
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Restaurante Cabana
1. Correção do vazamento de esgoto no sanitário feminino e o afundamento no piso devido
ao vazamento. Foram corrigidos os circuitos da
tubulação, substituídos os tubos de esgotamento,
as peças e os pisos danificados.

Bar da Piscina
1. Correção da tubulação de esgotamento.
Foram instaladas caixas de gordura e refeito o circuito de esgotamento.
2. Foram instaladas 3 coifas em aço inoxidável,
para atender as normas da Vigilância Sanitária.
3. Revisão e instalação de novas caixas de distribuição de energia elétrica. O circuito anteriormente utilizado, apresentava quedas frequentes devido
à falhas na distribuição e dimensionamento dos
equipamentos elétricos.
4. Istalação de vidros para o fechamento do rescinto, visando melhorar o controle de acesso dos
usuários, buscando um layout que assegurasse a
existência de ventilação cruzada e ascendente em
pelo menos 2 direções.
5. Construiu-se uma rampa de acesso para atender as regras definidas no estatuto do idoso e normas de acesso para cidadãos com necessidades
especiais.

Pavilhão do Karatê
1. Instalação de ventiladores Ecobrisa.

Sala de Artes e Violão
1. Foi construída uma parede em dry-wall para
separar a sala de artes e a de Violão que também ganhou enchimento de manta acústica.
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Aquisição de equipamentos
Foram adquiridos os seguintes equipamentos:
1. Serra circular para corte de pranchas de
madeira. A nova máquina foi projetada para
atender as normas de segurança e permitir a execução de trabalhos internos com acabamento
de melhor qualidade e com maior agilidade.
2. Máquina Giro Zero para serviços de manutenção dos gramados de futebol. A nova máquina permite cortar a grama de forma mais precisa
e rápida. Buscou-se também melhorar a qualidade física dos gramados, permitindo um jogo mais
seguro e confortável para os praticantes.
3. Varredora coletora de grama para agilizar
os serviços de varrição dos gramados de futebol
e, da mesma forma, buscar uma melhor qualidade física dos gramados.
4. Revolvedor de areia para os campos de
Beach Tennis e Futevôlei. O revolvedor de areia
permite obter, de forma mais rápida e com
menor esforço do operador, um campo mais
homogêneo e seguro.
5. Tanque reserva com capacidade de 20.000
litros de água potável. O tanque se destina a
manter uma reserva de contingência para eventos especiais que ocorram no clube. Os tanques
foram dotados de bombas submersas que são
acionadas de forma automática em caso de
consumo excessivo de água. Os mesmos são
portáteis, o que permite sua instalação em pontos estratégicos, assegurando a continuidade
dos eventos em caso de falta d’água.
6. Marteletes elétricos para agilizar os serviços
de quebra de áreas em alvenaria, proporcionando mais rapidez na execução e segurança aos
operadores.
7. Máquina pneumática para inserção de
pregos, para agilizar as tarefas de serralheria e
marcenaria, com menor nível de ruído e maior
conforto do operador.
8. Equipamentos Bosch, a laser, de autonivelamento e de medição, para apoiar os serviços
de instalação de peças e alinhamento, de forma
mais rápida de precisa.
9. Compressor de ar para substituir o equipamento anteriormente utilizado que estava desgastado e não adequado para uso.
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Campo de Tiro com Arco
1. Instalação de lâmpadas LED para reduzir o
consumo de energia elétrica, sem prejuízo da luminosidade. Foram substituídos 3 holofotes de 400W
por 3 de 100W, com o objetivo de gerar economia
de 1000W.
2. Foram construídos novos alvos para Tiro com
Arco. Os alvos circulares dificultavam a sua manutenção e permitiam pouca reutilização. Os novos alvos,
de 9 módulos quadrados, podem ser reaproveitados
de 9 a 18 vezes através de rodízio e pela utilização em
frente e verso.

Reforma da Sauna
1. Substituição das portas de entrada da Sauna que estavam corroídas e em mau estado,
2. Instalação de armários com chave segredo. Substituição
da iluminação de lâmpadas fluorescente por lâmpadas LED.
3. Correção dos vazamentos constantes no SPA.
4. Correção do sistema de acionamento das bombas.
4. Reforma da lanchonete da Sauna, para receber novo
cessionário. Foram substituídas as ligações elétricas e reformada as bancadas de preparo de alimento.

Sala de Jogos de Cartas
1. Reformulação da Sala para atender uma
antiga solicitação do grupo de praticantes e proporcionar ambiente seguro, confortável e de alto
nível de acabamento. Foram instaladas novas
mesas e reformada as antigas. Adquiridas novas
cadeiras, mais firmes e seguras para os usuários.
Instalados aparelhos de ar-condicionado, nova
iluminação em LED e mobiliário próprio para
apoiar a atividade.

Bocha
1. Foi efetuada a pintura do piso da bocha
para melhorar visualmente o ambiente.
2. Recuperação do batedor final da cancha
e da estrutura de apoio, além da substituição da
grade aramada.
3. Instalação de piso de feltro numa das canchas.
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Parque Aquático
1. Reforma na Piscina Olímpica para conter
vazamento dos dutos de retorno. Havia vazamento de cerca de 1 milhão de litros de água,
devido aos canos de retorno apresentarem
corrosão e fraturas. Foram instalados novos
tubos com juntas flexíveis, adesivos Icoforce
(importados da Itália) e graute para assegurar
estanqueidade. Instaladas caixas de inspeção em todos os dutos para permitir acompanhamento e manutenção futura.
2. Manutenção da máquina geradora de
ozônio. O equipamento estava parado devido a falha no filtro, sendo utilizado cloro para a
limpeza da água da piscina aquecida Jóia da
Coroa. Após a manutenção e recuperação
do equipamento, foi estabelecido um POP
(Procedimento Operacional Padrão) para
diminuir a frequência de uso do equipamento e aumentar o MTBF (Tempo Médio Entre
Falhas). O uso de ozônio permite economizar
o consumo de cloro. As medidas de consumo
estão em andamento e pode-se antecipar
um consumo menor de cloro em até 3 vezes.
3. Foi feito um ajuste do horário de aquecimento e recirculação de água, para economizar energia elétrica no horário de ponta.
Aquecimento e recirculação desligados das
17h50 às 21h15, sem afetar a qualidade da
água, gerando uma economia mensal de
cerca de R$1.500,00.
4. Substituição da porta do vestiário masculino da Piscina Social. A porta anterior estava com alto grau de corrosão e prejudicada
esteticamente.
5. Conserto do piso sob as árvores do Parque Aquático. O piso apresentava rachaduras devido a ação das raízes das árvores, trazendo perigo de queda aos usuários.
6. Para eliminar pontos de vazamento de
água potável, efetuou-se a passagem de
tubos de água em PEAD substituindo os canos
antigos que apresentavam vazamentos. Na
mesma obra, efetuou-se a instalação de
tubos condutores para passar a rede de fibra
ótica, destinada a servir a área do restaurante
Cabana.
7. Compra de bomba de calor para atender a Piscina Semi-olímpica. A bomba anterior
apresentava vazamentos e baixa eficiência.
8. Compra de lona para cobrir a Piscina
Jóia da Coroa e manter a temperatura da
água mais constante, com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica.
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Sala de Fisioterapia
1. Preparação da nova Sala de Fisioterapia, para
atender o frequente e crescente número de sócios
que fazem uso dessa terapia para o restabelecimento de suas funções físico motoras. O ambiente foi
dividido em 3 salas, sendo 1 sala para atendimento
reservado, outra para atendimento normal e uma
área para avaliação motora e de aplicação de
exercícios de condicionamento. A instalação elétrica foi preparada com iluminação por lâmpadas LED
para melhor economia de energia elétrica.

Pavilhão da Administração
1. O jardim interno, situado junto a Sala de Reuniões, foi reformado e repaginado. Foi construído um pequeno lago com peixes
coloridos, com seu entorno de plantas ornamentais para representar
uma amostra do clube com seu lago e a vegetação existente, uma
síntese do direcionamento e respeito pelo meio ambiente.
2. Foram construídos, pela equipe interna, novos mobiliários para
acomodar as equipes de gerência financeira e gerência de compras. A gerência de compras passa a ser centralizada, de forma a
otimizar e assegurar a integridade e o cumprimento dos processos
internos.

Golden Room
1. Reforma do piso para atender às exigências do
Corpo de Bombeiros, tornando o ambiente mais seguro e evitando a propagação de chamas em caso de
incêndio. Foi efetuada a raspagem do piso e aplicação
de verniz antichama. Foram retirados os lambris nas laterais e aplicado reboco e grafiato. O forro de tecido também recebeu aplicação de solução antichamas.

Quadras de Tênis
1. Instalação de iluminação LED num dos
paredões. Posteriormente, também será instalada LED no outro paredão.
2. Foram colocadas plantas ornamentais na
arquibancada do Tênis para conferir um visual
mais atraente ao local.
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Arena do Bosque
1. Construídas 3 novas quadras de Beach Tennis e
2 de Futevôlei, para permitir maior número de praticantes, bem como sediar eventos importantes dessas
modalidades.
2. Para maior conforto dos praticantes, foi colocada areia especialmente escolhida pela tonalidade
e isenção de fragmentos. Antes de cada evento, a
areia é afofada por meio de equipamento específico.
3. Foi construída uma mureta para conter a entrada de água da chuva de fora para dentro das quadras, bem como conter a perda de areia e promover
um visual geral mais agradável.
4. Substituição da tela de proteção devido a antiga estar deteriorada e apresentar risco de queda aos
transeuntes da calçada, principalmente as crianças.
5. Instalação de bebedouro de água gelada de
alta capacidade para melhorar o conforto dos praticantes das modalidades esportivas.

Campos de Futebol
1. No Campo da Cabana, foram retirados os
focos de braquiária e replantada grama Batatais.
2. Colocação de pó de pedra na pista de atletismo para maior conforto dos praticantes de corridas
e caminhadas em solo plano.
3. Contratação de empresa especializada em
recuperação de gramados, com o objetivo de
conferir o que se chama de Gramado Técnico: um
gramado que ofereça segurança e conforto aos
praticantes de futebol. Os trabalhos consistiram de
corte inicial rasante para identificar e corrigir irregularidades, perfuração do gramado para introduzir
nutrientes, cobertura com areia para manter a umidade e os nutrientes e finalizado com podas com
roçadeiras helicoidais para um melhor acabamento da superfície. O conhecimento adquirido será
aplicado, pelos nossos profissionais, para a manutenção do gramado.
4. Construção de muretas de proteção no entorno do campo de futebol Madrugada, para melhor
conforto dos praticantes, com a contenção da bola
na área gramada.
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Bosque e Lago
1. Recuperação do espaço Fazendinha com obra
temática e telhado colorido, visando atrair o público
infantil.
2. Foi realizado paisagismo no Cristo sendo utilizadas plantas suaves e serenas, que remetem à meditação e paz espiritual.
3. Início das obras nas ruas do Bosque, para prevenção contra erosão causada por chuvas. A técnica utilizada será o de terraceamento, que consiste em reduzir a quantidade e a velocidade das águas através da
construção de lombadas em nível. Para a retenção das
águas, dentro do Bosque, serão construídas bacias de
contenção gramadas, com o objetivo de reter e manter
a umidade no local.
4. Colocação de pedras e pó de pedra nas pistas de
acesso ao Rancho do Pescador.

Iluminação da Bandeira Nacional
1. Iluminação do Mastro da Bandeira Nacional e instalação de placa em homenagem aos
ex-diretores que, há 10 anos, tiveram a iniciativa
de construí-lo e posicioná-lo no ponto geográfico
de cota mais alta do Círculo Militar de Campinas,
podendo ser avistado por todo o clube e irradiar o
espírito de união entre civis e militares.

Cabine de força 1
1. Reforma da Cabine de Força e instalação de
novo QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão. O quadro anterior apresentava alto risco ao operador e ao
funcionamento do clube, devido estar montado numa
tecnologia antiga e com baixo nível de segurança. Este
item foi classificado como de maior criticidade dentro
da gerência de continuidade do clube.
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Academia
1. A academia foi reformada para receber os
novos equipamentos adquiridos visando proporcionar aos associados mais conforto e equiparar às
academias de porte similares existentes na cidade.
Foram remodeladas as janelas, para um visual mais
amplo e um maior contato visual entre os usuários e
o ambiente externo. Foram instalados 8 aparelhos
de ar-condicionado e forro de lã de vidro, para proporcionar temperatura mais agradável aos praticantes da academia. Foi instalada nova rede elétrica,
dimensionada para atender as demandas de energia
da academia.
2. Reformou-se o banheiro masculino, substituindo
o anterior que era pequeno e não funcional.

Reforma das churrasqueiras 1,2,3 e 4
1. As churrasqueiras, bem como as pias, apresentavam rachaduras. As mesmas foram recuperadas com
rapidez, sendo restabelecido o uso de forma imperceptível aos usuários.
2. Foram substituídas algumas placas de piso, que
apresentavam trincas.
3. O parque infantil, da área das churrasqueiras, foi
revisado sendo construída uma cerca fabricada em
chapas de aço, para proporcionar às crianças um
ambiente melhor controlado. Com a cerca, procurou-se evitar a entrada de animais, como gatos, que
são abandonados no interior do clube. A caixa de
areia foi construída de maneira a facilitar a higienização por vassoura de fogo. O piso instalado nas áreas
reservadas às crianças é emborrachado, para atender as normas ABNT e evitar acidentes com possíveis
objetos pontiagudos.
4. Construção de uma fossa sumidouro para as
churrasqueiras 17 e 18, localizadas na região do lago.
A fossa coleta as águas dos tanques das churrasqueiras e evita o lançamento de água já usada no lago.

Tamboréu
1. Instalação de iluminação.
2. Uma das quadras foi reformada com a
colocação de saibro e pó de telha.
3. Instalação de telas de vedação nos fundos
das quadras.
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Outros itens
1. Instalação de duas caixas d’água de 15 mil
litros cada para atender a demanda de água
na irrigação. Efetuada a rede de distribuição de
água de reuso.
2. Iluminação das ruas com lâmpadas em LED,
para obter economia no consumo de energia
elétrica. As lâmpadas anteriores consumiam 48W
cada, sendo substituídas por lâmpadas de 9W.
3. A área de compostagem foi remodelada e
organizada. Modificou-se a área de despejo de
material reciclado para local apropriado.
4. As quadras externas receberam nova pintura.

Infraestrutura de Tecnologia de Informação
1. Foram adquiridos 2 novos servidores do tipo
octacore visando permitir um ambiente mais resiliente para as operações do clube. Reduziu-se a
vulnerabilidade de parada de sistema de informação e os impactos nas atividades de contas a
pagar e a receber.
2. Implementação do aplicativo Wiki4FIT, para
proporcionar aos praticantes da academia um
melhor controle de suas atividades, bem como
tornar disponível um aplicativo moderno e à frente de várias academias da cidade.
3. Instalação de infraestrutura para tornar disponível aos sócios o acesso à rede WiFi, para
melhor utilização do aplicativo da academia e
proporcionar um ambiente conectado à internet.
4. Instalação do terminal na Academia para
consulta e impressão das rotinas de treino. Mais
uma facilidade para os sócios. A mesma informação é obtida diretamente em smartphones.
5. Instalação de mais um terminal de autoatendimento para que o sócio possa retirar ou adquirir
convites e efetuar pagamentos de taxas.
6. Integração do software Multiclubes de controle de atividades do clube com o software de
contabilidade, o que permite agilizar o processo
e controle financeiro.
7. Desenvolvimento, pela equipe interna, de
software para apoiar o gerenciamento das atividades do evento Festa Junina.
8. Foram adquiridos notebooks para os departamentos, visando permitir melhor mobilidade e
aumentar a disponibilidade dos equipamentos.
9. Instalação de aterramento extra e dispositivos anti surto elétrico nas caixas de distribuição,
evitando a queima de equipamentos durante

períodos de temporais.
10. Todas as licenças de softwares foram devidamente legalizadas. O clube utiliza para atividades internas e comunicação interna, software
livre; já os departamentos com integração com
entidades externas, utilizam softwares comuns no
mercado. O software dos servidores estão todos
devidamente legalizados. Todo o processo de
verificação de legalidade de licenças foram efetuadas no início do ano, com acompanhamento
do principal fornecedor de software do mercado
mundial.
11. A equipe interna de informática desenvolveu e tornou disponível o quadro de temperaturas das piscinas. As temperaturas são medidas e
atualizadas no site do clube a cada 3 horas.
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Obras do estacionamento Port. 1
1. Construção do novo estacionamento da Portaria 1, para atender as solicitações de grande número de associados desejosos em ter a disposição um
local limpo, bem dimensionado para estacionar os
veículos no interior do clube e com equilíbrio paisagístico.
2. A concepção técnica e projeto ficou sob responsabilidade da Comissão de Obras, que buscou
implementar um estacionamento funcional e atender as normas vigentes de construção civil.
3. A sinalização vertical e horizontal foi efetuada para atender as Normas de Sinalização de Vias
Internas e exercer o que está estabelecido no artigo 41 do Estatuto do Idoso, que exige reserva de
5% das vagas de estacionamento público ou privado para idosos, bem como atender a lei 10.098 que
estabelece reserva de 2% para cidadãos portadores de deficiência. Rampas foram cuidadosamente
distribuídas para assegurar a facilidade de acesso.
4. Para o paisagismo, foi levado em consideração os requisitos de beleza estética, facilidade de
manutenção e, principalmente, a segurança, tanto dos veículos como dos transeuntes.
5. A construção do estacionamento ficou a cargo de empresa de grande porte e de larga experiência na construção de rodovias e passeios. Foram
empregadas máquinas novas e modernas, próprias
para o tipo de construção, o que assegurou uma
obra tecnicamente bem elaborada com dimensões rigorosamente atendidas.
6. Procurou-se gerar o menor volume de entulhos possível e movimentação de máquinas com
o menor impacto ao dia dia dos sócios. Os bloquetes do piso antigo, foram selecionados e estocados para futura utilização. Os entulhos restantes
receberam destinação correta segundo as normas
vigentes para disposição de resíduos de obra.
7. Para melhor equilíbrio estético, foram efetuadas melhorias, como a construção de nova casa
de bomba e um muro de pedras para envolver
a caixa d’gua subterrânea conferindo um melhor
efeito visual.
8. O jardim do estacionamento receberá um sistema de irrigação, dimensionado de forma a consumir apenas a quantidade de água necessária
à irrigação. As bombas de irrigação serão controladas por temporizadores e sensores de chuva. O
projeto para construção do sistema de irrigação,
levou em consideração o principal requerimento
do clube: obter o melhor aproveitamento da água
de reuso.
9. Para o acompanhamento da obra, foram
empregadas técnicas disciplinadas de gerência de
projetos, através de relatórios detalhados de gastos,
de andamento da obra, riscos e ações tomadas.
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DIRETORIA DE
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS
Casa de Barcos

- Organização da “Casa de Barcos” e restabelecimento do controle de barcos, caiaques e pranchas.
- Reorganização do Departamento de Almoxarifado com a implantação de um novo sistema de gestão
para o controle de estoque de materiais.
- Reforma do local para armazenamento dos combustíveis, conforme orientações da empresa Safety de
Segurança do Trabalho.
- Criação das Normas Gerais de Ação (NGA) do
Departamento de Compras e do Departamento de
Almoxarifado.
- Organização e controle de plantas de todas as
edificações do Clube.
- Organização e controle de todos os projetos
de reforma realizados e a realizar durante a gestão
2014/2017.
- Negociação para a renovação dos contratos de
cessão de espaço de todos os cessionários.
- Retomada da edição do Anuário “Notícias do Círculo Militar de Campinas” iniciado no ano de 1968 e
interrompida no ano de 1992.

Almoxarifado

Armazenamento de máquinas

Armazenamento de combustivéis

DIRETORIA JURÍDICA
O Departamento Jurídico realizou no ano de
2015 as devidas melhorias.
- Revisão, confecção e acompanhamento
dos contratos realizados pelo Clube.
- Gestão dos prazos contratuais.
- Gestão da atividade do escritório prestador de serviço.
- Elaboração de relação de transgressões
disciplinares para atualização do Estatuto, adequando-o a Constituição Federal.
- Monitoramento direto da condução de
processos judiciais e administrativos.
- Auxílio na elaboração da N.G.A (Normas
Gerais de Ação) do Departamento de Compras.
- Auxílio na negociação dos contratos de
cessão de espaço realizados pelo Clube.
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DEPARTAMENTO CULTURAL
O Departamento Cultural promoveu, em
suas dependências e em outros pontos do
Círculo Militar de Campinas, shows musicais,
teatros adulto e infantil, lançamento de livros,
exposições e palestras, totalizando 49 eventos durante os 18 meses que a atual gestão
está a frente.
Destacamos o Projeto “Vamos conhecer
o Brasil”, com o objetivo de mostrar as diversas faces culturais do país, como: músicas,
danças, poesias, causos, ornamentos e a
culinária local. Em 2014, a Região Nordeste
foi a primeira a ser apresentada com show
de “Chambinho do Acordeon”, no Golden
Room, com lotação máxima. Em 2015, foi a
vez de mostrar as belezas da Região Centro-Oeste, com show “Violas Pantaneiras”,
trazendo os músicos e compositores João
Ormond e Paulo Simões.

Outra noite memorável e de casa cheia,
foi o Tributo à Jovem Guarda, “50 Anos de
Saudade”, que rememorou, no Golden
Room, o alegre e descompromissado rítmo
musical dos anos 60 com a banda de Renato e seus Blue Caps. Este evento se deu em
parceria com o Departamento Social.

Show “Tributo a Jovem Guarda

Show “Violas Pantaneiras”

Na Semana Nacional do Chorinho, com
a participação do músico Guilherme Lamas,
foi feita uma homenagem ao músico e compositor Alfredo da Rocha Vianna Filho (Pixinguinha), muito apreciada pelo público.

Em nossa gestão, constatamos que o
clube possui muitos talentos “artísticos” o
que nos levou a iniciar em 2014, um projeto
com os “Nossos Talentos” (aberto a todos
circulistas). O mesmo apresentou resultados
animadores devido ao grande número de
associados que se apresentaram ao lado de
Músicos como Pedro Buffulin e do apresentador, compositor e cantor, Marcelo Costa. Em
2015, já na sua 14º Edição, tivemos também
a apresentação da Banda composta por
associados “Com Música Circulamos”.

Projeto Nossos Talentos

Semana Nacional do Chorinho

Outra novidade em 2015 foi o 1º Beatles
Night, com a Banda cover “Gently Wheepers”, também formada por associados, que
se apresentaram de forma marcante no Restaurante Cabana completamente lotado!
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Show “The Beatles Night”

O Coral CMC teve um ano de grandes
atuações, dentro e fora do Clube.
Dentre elas, destaca-se: apresentação
com a Banda de Música da Escola de
Cadetes no aniversário de 55 anos do CMC,
Encontro de Corais de Campinas e região,
Concerto de Natal e apresentações externas em Associações, Shopping, Clubes, Igrejas e espaços públicos.
Os circulistas e convidados tiveram oportunidade de apreciar a exposição “Lembranças”, dos nossos alunos de pintura, que
fez parte das comemorações do 55º aniversário do Clube.

nização e preservação de materiais usados
em eventos e cursos promovidos pelo departamento.
O Centro Cultural, no ano de 2016, contará com uma agenda recheada de eventos,
destacando covers de grandes sucessos, a
continuidade do projeto “Vamos conhecer o Brasil” e “Nossos Talentos Circulistas”,
além dos eventos tradicionais como: Dia da
Mulher, Aniversário do Clube, Dia das Crianças e dos Idosos, Festivais de Final de Ano,
a Chegada do Papai Noel e apresentações
do Coral.
Agradecemos pela sua presença em
2015 e contamos com seu apoio e participação para o ano de 2016.
Agradecemos também, aos nossos colaboradores, pelo suporte dado para realizações dos eventos e ao Cel. Serafim, Editor
Chefe do nosso Boletim Cultural.

Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero
Ano Novo!!

A HORA É ESSA!
Cursos Ministrados no
Departamento Cultural

INSCRIÇÕES ABERTAS!
Coral CMC

Mas não foi só na área das artes que os
alunos circulistas se destacaram. Vários Festivais de final de ano foram realizados com
apresentações dos alunos dos cursos de violão, ballet infantil e adulto, Flamenco, dança
de rua, jazz e sapateado Irlandês, prestigiando o resultado do bom trabalho desenvolvido ao longo do ano pelos professores.
Os eventos realizados no Círculo Militar
contaram com a presença de um público
estimado em 9.000 pessoas, fora os eventos
realizados fora do clube.
Os custos estão rigorosamente dentro da
Previsão Orçamentaria, aprovada pelo Conselho Fiscal.
Em 2015, o Centro Cultural ganhou salas
anexas, construídas para melhorar a orga-

Dança Livre, Sapateado Irlandês, Jazz
com a profª Tatiana Carvalho

Ballet Infantil com a Profª Gisele Thibes
Ballet Adulto e Flamenco
com a profª Tatiana Hass

Dança de Rua com o Profº Rafael Cardoso
Aulas de Violão com o Profº Felipe Aranha
Coral CMC com a Maestrina Fátima Viegas
Artes Plásticas com a Profª Vera Pinke
Maiores informações:
Departamento Cultural: (19) 3743-4814 ou

direto com os professores (em horário de aula)
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Social
Além dos tradicionais Bailes de Reveillon,
da Festa Junina, Churrasco em Comemoração ao Aniversário do CMC, das matinês e
noites de Carnaval, Halloween e dos belos
jantares dançantes em comemoração ao
Dia das Mães, dos Namorados, dos Pais e o
Baile da Pátria, neste período, o Departamento Social promoveu diversos eventos que animaram e trouxeram boas lembranças: Studio
54, Una noche al tango, Baila comigo, Dancing Night Video Mix, entre outros.
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03/10/2014 - Noite Del Tango

16/02 - Carnaval de rua

09/05 - Jantar Dia das Mães

13/06 - Jantar dos Namorados

14 a 17/02 - Carnaval das Águas

26/04 - Aniversário CMC

23/05 - Baila Comigo

26 a 28/06 - Festa Junina
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18/07 - Dancing Night Video Mix

08/08 - Jantar dos Pais

29/08 - Roupa Nova Cover

05/09 - Baile da Pátria

12/09 - Tributo à Jovem Guarda

17/10 - Noite Alemã

31/10 - Halloween

14/11 - Studio 54
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O Departamento de Esportes
implantou uma exitosa dinâmica nos eventos no Círculo Militar em 2015. Totalizamos mais de
100 eventos com a participação
expressiva de nossos associados.
No início do ano, destacamos
o “Projeto Verão” onde promovemos festivais de Beach Soccer, Beach vôlei , futevôlei (nova
modalidade no CMC) e o Beach
Tennis, que a cada dia vem conquistando mais adeptos, grandes
resultados e sediando 2 campeonatos abertos e uma etapa do Campeonato Paulista.
Aulas abertas de zumba e hidro
agitaram a piscina social nos fins
de semana, enquanto infláveis
gigantes e atividades recreativas
dirigidas fizeram a festa da criançada.
No carnaval, o departamento
de Esportes também caiu na folia
e atraiu a atenção de todos com
o seu tradicional “Futebol à Fantasia”.
Em Março, reinauguramos a
academia que, além de ganhar
aparelhos novos, foi repaginada
com sala de avaliação, implantação de software de programas de
treinamento e banheiro novo.
Ao longo do ano realizamos
vários eventos e aulas comemorativas, tais como: Dia das Mães,
Endurance, Halloween, dentre
outros.
Com muito orgulho, destacamos a Bocha do CMC que sagrou-se campeã regional e estadual.
Futebol e Futsal menor realizaram 2 campeonatos internos de
grande sucesso com a participa-

ESPORTE
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ção de 240 alunos e seus familiares, contando com a presença dos jogadores profissionais Alecsandro e Juninho da Ponte Preta e
do mascote “Gorilão” que fez a alegria da
criançada.
O futebol maior também marcou presença nos campeonatos internos e se destacou
ao sagrar-se vice – campeão na Olimpesec.
O Spinning inovou… em abril tivemos o
“Bike Night”, um evento de grande sucesso que reuniu aula, balada e muita gente
bonita.
Tivemos momentos especiais com o Triathlon, pois os atletas resgataram a lembrança de muitos associados ao realizarem a
prova de natação no nosso lago.
Sediamos uma etapa da Natação Máster que contou com a participação de 430
inscritos.
Já nossas crianças participaram da ARN
(Associação Regional de Natação) que reuniu 350 participantes em nosso clube.
Parabéns também ao vôlei que, com
grande destaque, sagrou-se campeão em
muitos campeonatos em várias categorias.
Fechamos o ano, literalmente, com chave de Ouro! Em uma noite especial, no Golden Roon, os atletas que se destacaram
em 2015, em suas respectivas modalidades,
foram homenageados no evento Atleta de
Ouro.
Enfim, agradecemos a participação de
todos os associados nos eventos esportivos
de 2015 e convidamos para grandes surpresas em 2016.

Vôlei Menor

Beach Tennis

Futebol Menor

Futevôlei

Vôlei Adaptado
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Futsal Maior

Tiro com Arco

Blackout

Bike Night

Triathlon

Natação Master

Olimpesec

Festival de Natação Infantil
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TURISMO
O Departamento de Turismo propicia aos
associados a oportunidade de unir o prazer
de viajar e conhecer lugares incríveis, despertando novas formas de enxergar o mundo e fazer amizades.
O turismo social desperta a curiosidade
em conhecer a história, as belezas culturais e
riquezas gastronômicas do Brasil e do mundo.

Na gestão atual, todas as expectativas e
metas, foram atingidas proporcionando aos
nossos associados os melhores destinos.

Foz do Iguaçu

Ilha do Mel

Barra Bonita

Poços de Caldas

Caminhada da Serra

Conservatória

“Ninguém roubará meus dois tesouros;
os livros que li e as viagens que fiz”.

