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Círculo Militar de Campinas
- Fundado em 21 de abril  de 1960 -

Prezados Circulistas!!!

No bimestre Maio/Junho, cumpriu-se uma 
extensa gama de atividades prevista na grade 
de programação do período, já divulgada nas 
diversas e instantâneas fontes eletrônicas de 
informações, à disposição do Associado.
Entretanto, no âmbito social destacaram-
se o Jantar Dançante, com a apresentação 
emocionante de Tony Angelli, em homenagem 
às Mães e “Uma Noite em Paris”. Noite especial 
dedicada aos namorados apaixonados que 
compareceram ao Golden Room, onde tiveram a oportunidade de 
renovar votos e juras de amor eterno. Primeiro evento integral sob a 
batuta do novo casal Diretor Social, Armando/Marisa Guaiúme.
O Diretor de Esportes - Professor Wilton Domingues - durante o período 
considerado empreendeu uma dinâmica admirável e até invejável 
nos setores do seu Departamento, movimentando todos os Associados 
que praticam algum tipo de esporte. Campeonato interno de futebol 
menor e maior, basquete adulto e menor, confraternização do vôlei 
adaptado, torneio Cultura de vôlei competitivo, torneio interno de 
tranca, torneio de duplas de sinuca, dentre outros.  
Maj Jorge Frederico Port - Diretor Cultural - brindou os Associados, 
particularmente os amantes da arte, com uma programação sensível, 
bela e harmoniosa. Show Nossos Talentos Musicais Circulistas, Violas 
Pantaneiras como parte do projeto “Vamos Conhecer o Brasil” por 
intermédio da música, Encontro de Corais e culminando com a 
tradicional Missa de São Pedro no Dia do Pescador.
A Comissão de Ecologia e Meio Ambiente (CEMA), em comemoração 
ao seu dia mundial, 05 Jun, levou a efeito, sob a coordenação do Sr Cel 
Martino, Exposição Fotográfica da Fauna e Flora do CMC, palestras com 
os temas: “Arborização Urbana Para Melhorar a Qualidade de Vida” 
sob a responsabilidade do Dr Ivan André Alvarez e da Dra Ana Maria 
Liner Pereira Lima; “Fundamentos das Radiestesia” e “Ho’oponopono” 
ministradas pelo Prof Hugo Antoniazzi, sessão de cinema com a 
exibição do filme “Ponto de Mutação”, Prática de Criação Artística 
Coletiva com a supervisão da Professora Vera Pinke. A Semana do 
Meio Ambiente do CMC veio para ficar. Com expectativa, aguarda-
se, no ano próximo, a realização da segunda edição. Parabéns a 
todos integrantes da CEMA pela feliz iniciativa.   
Sem muitos alardes ou pirotecnia, a atual administração do nosso 
Círculo Militar completou o seu primeiro ano de gestão em 30 de 
maio próximo passado. Cumprimentam-se com muito carinho todos 
os Diretores Executivos, Conselheiros Fiscais/Consultivos nas pessoas, 
respectivamente, do Sr Cel Pires/Sr Cel Mangiavacchi, Presidentes das 
Comissões de Sindicância (Sérgio Nardi)/Títulos (Ten Silvio)/Ecologia 
(Cel Martino)/Obras (Cel Serafim/Cel Dutra), Diretores Auxiliares que 
dedicam parte do seu importante tempo de modo espontâneo, 
desinteressado e anônimo ao engrandecimento do nosso Clube, com 
“RENOVAÇÃO E RESULTADOS”.  
Para encerrar, iniciaram-se as obras de reconstrução e modernização 
do arruamento, estacionamento e paisagismo do espaço 
compreendido entre a Entrada da Portaria 1 e a frente do Pavilhão 
da Bocha. Solicita-se a compreensão dos Associados pelo desconforto 
que toda obra causa na rotina e no dia-a-dia de frequência ao Clube. 
Os transtornos serão temporários, entretanto os benefícios duradouros.

 
Cordiais Saudações!!! 

Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente

Expediente Palavra do Presidente

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 
DE TÍTULOS DO CMC
A Comissão de Sindicância de Títu-
los é integrada por sócios de ilibada 
conduta ética e moral, os quais fo-
ram selecionados e convidados pelo 
Círculo Militar de Campinas para tra-
tar de interesses do clube, especial-
mente os relacionados a admissão 
de novos integrantes ao seu seleto 
Quadro Social.
Assim sendo, compete à Comissão 
de Sindicância de Títulos do Círcu-
lo Militar de Campinas: analisar os 
termos de transferência para a pro-
posta de novos sócios titulares; emitir 
parecer sobre a admissão de novos 
associados; emitir parecer sobre o li-
cenciamento e renovação de licen-
ciamento de sócio.

Componentes: Ten Sylvio (Presidente), Sr Fortunado 
(Secretário), Sr Fausto, Sr Adamyr, Sr João Carlos e 
Sr Clovis
* O Sr Clovis e Sr João Carlos, por motivo de força 
maior, não puderam estar presentes na foto.

CONHECENDO AS NORMAS 
GERAIS DE AÇÃO (NGA) DO CLUBE
CAPÍTULO  V - BANCO DE 
VENDA DE TÍTULOS DO CLUBE
1. Há, na Secretaria Geral do 
Clube, uma relação de títulos 
disponíveis para venda, onde 
consta:
a) Nome do associado
b) Telefone de contato
c) E-mail
2. Os entendimentos são feitos 
de forma direta entre o asso-
ciado e o comprador. Os dire-
tores e funcionários do clube 
não participam, direta ou indi-

retamente, de qualquer tran-
sação comercial.
3. O associado deve retirar, na 
secretaria do clube, a docu-
mentação necessária para a 
proposta de mudança de titu-
laridade. Depois de montado 
o processo, deverá entregá-lo, 
na própria secretaria, para 
que a documentação seja 
encaminhada, para estudo e 
análise, à Comissão de Sindi-

cância de Títulos e, posterior-
mente, para a aprovação da 
Diretoria Executiva.
4. Todas as assinaturas dos par-
ticipantes do processo devem 
ter firma reconhecida em car-
tório.
5. O Valor do Título é o valor 
nominal definido e atualiza-
do, anualmente, pela Diretoria 
Executiva do CMC. 
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70 anos 
do fim da 
II Guerra Mundial

Oficina de Artesanato

CMC tem novo Diretor Social

NOTA DE FALECIMENTO

HELIO TEIXEIRA 
FERNANDES

DORINATO 
PEREIRA MAIA

ROBERTO 
CORREIA

MARIA RITA 
DE CASSIA 
LOURENÇO

JOSÉ MARIA 
DE MOURA

NEWTON 
PRADO

A II Guerra Mundial (1939-1945), conflito entre 
países considerados potências mundiais e 
que deixou milhões de mortos, terminou há 70 
anos.
 Enfrentaram-se os países do “Eixo” (Alemanha, 
Japão e Itália) contra os “Aliados” (Estados 
Unidos, França e Inglaterra). O Brasil formou ao 
lado dos aliados, mandando para a Europa, a 
partir de 1944, cerca de 25 mil soldados.
De acordo com o Portal da FEB (http://www.
portalfeb.com.br/), dos cerca desses 25 mil 
soldados que partiram, 2.272 voltaram feridos 
e 465 morreram em confronto.
Até 1941, o país manteve-se neutro no conflito. 
Depois de ataques nazistas a navios brasileiros 
que forneciam matéria-prima para os norte-
americanos, o então presidente Getúlio 
Vargas reconheceu que era inevitável o Brasil 
entrar em estado de guerra contra o “Eixo”, 
o que ocorreu no dia 22 de agosto de 1942. 
O desembarque na Itália aconteceu em 16 
de julho de 1944, estando presente nas tropas 
brasileiras o Tenente Sylvio Rodrigues, circulista 
da categoria “Sócio Fundador”.  
Para ele, foi um orgulho ter participado 
da missão brasileira: “houve indescritível 
expectativa por parte dos que foram 
convocados para a guerra e seus familiares. 
No entanto, parti com coragem e destemor 

A Oficina de Artesanato existe desde o  dia 7 
de fevereiro de 2002,  quando, no Restaurante 
Cabana,  foi realizada a primeira reunião.
O objetivo do Grupo é a confecção de traba-
lhos manuais que são expostos e colocados à 
venda no Bazar Beneficente de Natal, realiza-
do, anualmente, no Golden Room deste Clu-
be. A renda do Bazar é destinada a instituições 
de caridade da cidade, que são escolhidas 
no segundo semestre do ano quando quase 
todos os trabalhos já estão prontos, demons-
trando, assim, que o ideal do Grupo é “fazer 
o bem sem olhar a quem”. Neste ano, o Bazar 
será realizado nos dias 28 e 29 de novembro, 
das 10h às 16h.

Apresentação / Boas vindas
A presidência do CMC apresenta o Dr. Armando Eustáquio Guaiume, 
que passa a  novo colaborador que, com certeza, rapidamente irá 
integrar-se às rotinas de trabalho, com competência e experiências 
anteriores vivenciadas no CMC nas funções de Diretor Social, Esporte 
e Jurídico.

Com pesar comunicamos o falecimento dos associados: 

Manifestamos nossas sinceras 
condolências às famílias enlutadas.

20/07/1946
23/04/2015

19/07/1937
21/06/2015

24/01/1927
11/06/2015

27/04/1958
13/06/2015

No dia 19 de maio 
também perdemos 
um de nossos cola-
boradores, o Sr. JOSÉ 
ANTÔNIO RODRIGUES 
DOS SANTOS, que tra-
balhava no Círculo 
Militar de Campinas 
desde 1988 e exercia 
a função de Serviços 
Gerais.

14/02/1932
14/05/2015

13/03/1938
19/06/2015

para cumprir o meu dever com a Pátria, assim 
como fizeram também os briosos associados 
do nosso querido Círculo Militar de Campinas, 
os já falecidos Major Pedro Beraldo e os 
Pracinhas (como eram chamados os soldados 
brasileiros) Archimedes Alves e Waldomiro de 
Angelo, que Deus os abençoe”.
No Teatro de Operações da Itália, quando 
em patrulha com o seu pelotão, o Ten Sylvio 
foi atingido pela explosão de minas terrestres, 
vindo a ser gravemente ferido, sendo 
transferido para o Hospital de Civitavecchia, 
ao Sul de Camaiore, na Itália e,  posteriormente, 
para o Hospital de Nápoles, antes de retornar 
para o Brasil.
O Ten Sylvio, assim como o Maj Pedro Beraldo 
e os Pracinhas  Archimedes Alves e Waldomiro 
de Angelo, circulistas integrantes da FEB, 
foram condecorados com a “Medalha de 
Campanha”, importante honraria concedida 
pelo Exército Brasileiro àqueles que tenham 
participado de operações de guerra.
O Círculo Militar de Campinas, nos 70 anos do 
fim da II Guerra Mundial, homenageia, com 
orgulho, admiração e respeito, esses “Heróis 
Circulistas e da Pátria”.

Curiosidades sobre a 
campanha da FEB na Itália:
   - A Força Expedicionária Brasileira adotou o lema “A está fumando”. Essa frase foi escolhida por 
que as pessoas costumavam dizer, antes do ingresso do país no conflito mundial, que era mais 
fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra.
   - Ao longo da campanha, mais de 20 mil soldados do eixo foram aprisionados pelos pracinhas 
brasileiros.
   - Os restos mortais dos brasileiros foram inicialmente enterrados na cidade italiana de Pistoia. 
Somente em 1960, foram transladados ao Brasil, onde permanecem no Monumento Nacional aos 
Mortos da Segunda Guerra Mundial   - A FEB foi a única tropa a pisar na Europa com militares de 
todas as raças (negros, índios, pardos e brancos).

Atualmente, o Grupo  conta com a participação 
de  vinte e duas circulistas voluntárias que reú-
nem-se, às terças-feiras, a partir das 14h em uma 
sala no Ginásio da Bocha. Circulistas interessadas 
em participar ou tomar conhecimento dessa ati-
vidade social, recreativa, educativa, terapêutica 
e, acima de tudo, filantrópica, podem compare-
cer à Sala do Artesanato, onde serão recebidas 
com um saboroso cafezinho.

JOAQUIM 
DA SILVA

28/12/1934
24/06/2015
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Nossos 
Talentos 
Circulistas
Dia 16 de maio, mais um show 
de “Nossos Talentos” do Circu-
lo Militar de Campinas coman-
dado pelo músico Pedrinho 
Buffulin e com participação 
dos circulistas, Cel Vilarim, An-
tônio Carlos,  Antônio Nishida, 
Matheus Nishida  Aurora Alabi, 
Edite Oliveira, Eudes Simões e 
Flávio Honorati.
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alguns que essa percepção é falha já que um invi-
sível cordão sentimental existirá por todo e sempre, 
a manter os filhos atados aos pais, independente da 
passagem dos anos. Aliás, esta última tese corrobo-
raria a razão dos filhos, na idade adulta, cuidarem 
dos pais idosos em que pese toda a gama de impo-
sições e renúncias que isso possa acarretar.
Falar de pais evidentemente é tocar em sentimen-
tos. Nesta época, semelhante ao que ocorre por 
ocasião do Dia das Mães, as escolas de ensino fun-
damental incentivam as crianças no sentido de pre-
parar pequenas lembranças a serem entregues aos 
homenageados na data aprazada. Assim, elas pre-
param bilhetes, desenhos e até colagens. E, na ma-
nhã tão ansiosamente aguardada, o leito conjugal 
é invadido em algazarra pelos pequenos infantes e 
seus presentes. E com que alegria elas esperam a 
aprovação do pai diante do que produziram! Mais 
tarde, o presente esquecido é colocado em algum 
canto e, se não cuidado, desaparece nos desvãos 
da vida...
Queridos pais, não permitam que isso aconteça, 
guardem tais recordações com carinho. Mais tarde 
darão razão a este alerta, fruto de quem já passou 
por isso. Não imaginam hoje vocês a carga emocio-
nal que receberão no futuro quando, numa tarde 
chuvosa, sentados solitários, buscarem as recorda-
ções dos filhos distantes. A leitura dos bilhetes, que 
trazem esmaecidos as palavras miúdas, as letrinhas 
arredondadas, com a perninha perdida de algum 
“a” ou a curvinha altaneira de um “o”, seguramente 
os levarão as lágrimas. Os desenhos coloridos, tão 
pueris em sua mensagem, os arrastarão num turbi-
lhão de emoções e servirão de suporte, talvez, para 
um reencontro.
Queridos associados, pais em todos os momentos, 
nossos cumprimentos! Desfrutem no domingo, 9 de 
agosto, de nossas dependências, arrastem os filhos 
e curtam com eles os instantes presentes porquê 
rapidamente eles passarão, se tornarão histórias 
familiares... 

Em agosto, tempo de inverno, comemoramos o Dia 
dos Pais. Neste ano, mais exatamente no dia 9, se-
gundo domingo do mês. O Círculo, evidentemente, 
não pode deixar de registrar essa ocasião tão espe-
cial uma vez que nosso quadro social abriga pais, 
avôs, bisavôs, tataravôs e, evidentemente, filhos.
O papel paterno evoluiu ao longo dos tempos. Em 
passados idos, a figura do pai coincidia com o do 
provedor, responsável pelo sustento da família, dei-
xando à mãe o encargo de criar a prole. A ela es-
tavam afetos os cuidados pessoais, a educação 
formal e os ensinamentos comportamentais. Ao pai 
ausente, no caso das filhas, as relações respeitosas 
alcançavam a maioridade, até a saída delas da 
casa paterna para constituir nova família. No caso 
dos filhos, cabia ao genitor a sua introdução no uni-
verso masculino, representada, entre outras, pelas 
pescarias com os amigos e as jornadas de futebol 
aos domingos, nos estádios.
Entretanto, a emancipação feminina afastou tam-
bém a mãe de casa, conjugando com o pai a tarefa 
de sustentar a família. Em função disso, novo arranjo 
familiar ocorreu, ficando também o pai responsável 
pelos cuidados dos filhos. As responsabilidades pas-
saram a ser compartilhadas e as exigências da ni-
nhada foram divididas.
Os pais hoje frequentam reuniões escolares, acom-
panham as atividades extracurriculares, participam 
das brincadeiras nos parques e, no âmbito domésti-
co, executam tarefas antes de exclusiva competên-
cia da mãe.
Evidentemente, isso foi um ganho nas relações fami-
liares, uma vez que a referência paterna se agrega 
àquela já consolidada anteriormente, respaldada 
na presença da mãe. Ganham todos, particular-
mente os filhos.
Apregoa-se que os pais preparam os filhos para a 
vida, dai a necessidade de torna-los autossuficien-
tes, capazes de responder sozinhos pelos embates 
que irão enfrentar. Será mesmo que o corte do cor-
dão umbilical representa uma separação? Alegam 

Dia dos Pais

Texto: Cel José Roberto Pires
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Show 
Violas 
Pantaneiras

Dando continuidade ao Projeto “Vamos conhecer 
o Brasil”, a homenageada desta vez foi a região 
Centro-Oeste com o maravilhoso Show de “Violas 
Pantaneiras” apresentado pelos artistas João Or-
mond, Paulo Simões e banda, além  da participa-
ção do poeta/compositor Samuel Quintans.

10 11



Cultural Cultural12 13

VIII Encontro de Corais
Missa de São Pedro
Dia do Pescador 27 de junho

Dia 29 de junho, Dia do Pescador, 
foi realizada a tradicional Missa 
de São Pedro. A concentração 
foi em frente ao Centro Cultural, 
com distribuição de velas e a 
arrecadação de agasalhos 
para a Associação Dom Ávila e 
Capela Santo Tomás de Aquino. 
A procissão contou com a 
participação do Padre Valentim 
e seguiu até o Rancho dos 
Pescadores, onde foi realizada a 
missa. Após, todos os presentes 
puderam se confraternizar e 
saborear deliciosas comidas 
típicas de época.

Sob a direção artística da Maestrina Fátima Viegas, o 
evento contou com a participação do Coral CMC, Coral 
UNIMED-Campinas (regência Hipolito Ribas), Coral “Na 
Ponta da Língua” ( regência Beth Assunção) e Coral do 
Clube Campineiro de Regatas (regência Jairo Silveira). Com 
músicas nacionais e internacionais, o evento agradou o 
seleto público presente.
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EVENTOS CULTURAIS 2015  
CENTRO CULTURAL

  JULHO

  AGOSTO

Teatro Infantil 
Cinderela 
Companhia de Teatro Galhofas Dramas

Horário: 10:00h
Local: Centro Cultural
Associados: Entrada Franca

Espetáculo Circense Adulto 
Eu Sem Você Não Sou Ninguém
Com o consagrado Palhaço Biribinha 

Horário: 20:00h
Local: Centro Cultural
Associados: Entrada Franca
Convidados: Mediante a retirada de convite gratuito

XIII Festival de Música Sacra 
de Campinas 
Concerto de abertura
Palestra “A música Sacra no período colonial 
brasileiro”, com o Curador e Diretor Artístico 
Maestro Hermes Coelho e Participação do 
Coral do Círculo Militar e Coros Convidados.

Horário: 20:00h
Local: Centro Cultural
Associados: Entrada Franca
Convidados: Mediante a retirada de convite gratuito

26/07
Domingo

15/08

26/08

Sábado

Quarta-feira

Show Tributo a Jovem Guarda  
50 Anos de Saudade
Horário: 20:00h
Local: Golden Room
Venda de Convites no Caixa do Clube, durante o mês de agosto

Participação e 
Apresentação de 
Marcelo Costa 
com Convidados 
Circulistas e Banda
Horário: 20:00h
Local: Centro Cultural
Associado: 5,00
Convidado: 10,00

Show
A Irreverência Musical dos Anos 80 
Banda Com Música Circulamos 
Horário: 20:00h
Local: Centro Cultural
Associado: Gratuito 
Convidados: Mediante a retirada de convite gratuito

19/09

26/09

Sábado

Sábado

Lançamento de Livro: 
Estratégia do Smart
Autor: Tavírio Villaça 

“Que esta leitura possa ser um nobre 
instrumento de solidariedade,  
altruísmo e fraternidade.”

Toda arrecadação será revertida ao 
Centro Infantil Boldrini 

 
Horário: 20:00h
Local: Centro Cultural
Entrada gratuita

Estratégias do

SMART
Tavírio Villaça

  SETEMBRO

28/08
Sexta-feira

12/09
Sábado

15



Meio Ambiente

DIA MUNDIAL DO 
MEIO AMBIENTE

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, celebrado no dia 5 de junho de 
cada ano, o Círculo Militar de Campinas, por 
intermédio da Comissão de Ecologia e Meio 
Ambiente, promoveu a sua 1ª Semana do 
Meio Ambiente. A comissão hoje conta com 
membros de destacada capacidade, e pre-
tende aproveitar esse momento invulgar para 
o aprofundamento da discussão da questão 
ambiental, não apenas internamente, mas 
também estendendo-a aos associados. Foi 
esse o princípio que norteou a montagem 
da agenda deste empreendimento. A seguir, 
um breve relato das atividades realizadas em 
cada dia:

29 de maio de 2015
Cerimônia de Abertura da 1ª Semana do Meio 
Ambiente do Círculo Militar de Campinas, às 
20:00h, com a presença do Cel Cabral, pre-
sidente da Diretoria Executiva, diretores, ex-
-presidentes e autoridades municipais da área 
ambiental. Fazendo uso da palavra, o Cel 
Cabral expôs a ousadia como característica 
marcante de sua administração. Realmente, 
sem o seu inconteste apoio a todas as ativida-
des, os eventos que marcaram a 1ª Semana 
do Meio Ambiente não teriam sido possíveis.

Após a cerimônia de abertura, ocorreu a 
inauguração da Exposição da Fauna e Flora 
do Círculo Militar, realizada também pelo Cel 
Cabral, a qual permaneceu aberta aos asso-
ciados até o dia 14 de Junho, expondo os ad-
miráveis trabalhos do nosso associado Sr. Ivan 
Angelo, engenheiro que se dedica de manei-
ra especial a fotografias da natureza. Ao caro 
amigo Ivan, nossos agradecimentos.

Palestra “Arborização urbana para melhorar 
a qualidade de vida”, proferida pelo Dr. Ivan 
André Alvarez, pesquisador da Embrapa Mo-
nitoramento por Satélite, e pela Dra Ana Ma-
ria Liner Pereira Lima, que por mais de 25 anos 
ministrou aulas na ESALQ – Escola Superior de 
Agronomia Luiz de Queiroz, da USP. Ambos 
são especialistas em arborização urbana e 
membros da nossa Comissão de Ecologia e 
Meio Ambiente.

31 de maio de 2015
Exposição de animais silvestres e exóticos, a 
cargo da empresa SELVA URBANA. Essa em-
presa especializou-se em ministrar palestras de 
cunho ambiental em escolas e em alugar seus 
animais para filmagens e eventos. A posse de 
todos os seus animais é autorizada pelo IBAMA. 
O jovem Breno Martins, proprietário da empre-
sa e associado do clube, gentil e prontamen-
te atendeu ao nosso convite, trazendo diversos 
animais como cotia, cobras, papagaio, lagar-
tos e outros, tudo de forma gratuita. Apesar do 
dia chuvoso, houve um bom comparecimento 
de associados, e as crianças se divertiram segu-
rando os animais, enrolando as jiboias no pes-
coço, sob o olhar às vezes apavorado dos pais. 
Sem dúvida, foi um grande evento, pelo qual 
agradecemos imensamente ao Breno. Espera-
mos tê-lo um dia em nossa comissão. Seu con-
tato: (19) 991133452. O encarregado do evento 
foi o jovem Yann César Seraphim, membro da 
comissão, a quem também agradecemos pela 
a dedicação e êxito do evento.

9 de junho de 2015
Apresentação do filme O PONTO DE MUTAÇÃO, 
seguida de debates, realizada às 19:30h no Au-
ditório da Diretoria Cultural. Pretendemos, com 
essa atividade, iniciar um ciclo de discussões 
sobre assuntos de natureza ambiental, tendo 
em vista a emergência da discussão climática 
e sua importância para a própria sobrevivência 
da nossa espécie. O evento foi muito bem suce-
dido e esperamos aumentar quantitativamente 
a presença dos associados nos próximos encon-
tros. 
A organização desse evento ficou por conta da 
associada Sra. Maria de Lourdes Marsiglia, tam-
bém da nossa comissão, a quem agradecemos 
pelo empenho e sucesso da atividade.

Coquetel servido logo após o encerramento da 
palestra, coroando os eventos do dia. 

A organização ambiental das atividades deste 
primeiro dia ficou por conta da Sra. Maria Stela 
Beraldo de Lima, também pertencente à nossa 
comissão, a quem agradecemos pelo compe-
tente e excepcional empenho. Agradecemos 
também à Diretoria Cultural e, em particular, ao 
Sr. Ovídio, que nos auxiliou como mestre de ce-
rimônia.
Ressaltamos aqui que as bananeiras utilizadas 
na decoração eram mudas que foram replan-
tadas no dia seguinte ao evento. Os demais 
elementos verdes foram resultado da poda nor-
mal anual, não tendo havido, assim nenhuma 
agressão ao meio ambiente circulista.

30 de maio de 2015
Palestras ministradas pelo Prof. Hugo Antoniazzi 
no Auditório da Diretoria Cultural:
09:00h – Fundamentos de Radiestesia;
10:30h – Ho’oponopono.

O Prof. Hugo é um incansável pesquisador das 
energias sutis do Universo e sua aplicação prá-
tica. Gentilmente aceitou nosso convite para 
ministrar as palestras, não aceitando qualquer 
forma de remuneração. Aos interessados pelo 
seu trabalho, seguem dados para contato: 
Telefones: (19)3242 6098, (19)991099150, 
Email: professorhugo@terra.com.br. 
Nossos sinceros agradecimentos ao Prof. Hugo.
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13 de junho de 2015
Atividades cívicas e ambientais de caráter 
educativo, a cargo do Grupo Escoteiro CRA-
ÓS. Os escoteiros realizam com frequência 
essas atividades, e aceitaram prontamente 
nosso convite para incorporar esse dia aos 
eventos da 1ª Semana do Meio Ambiente e 
estendê-lo aos associados. Muitos vieram com 
seus filhos para participar dos trabalhos junto 
com os escoteiros. Foram realizadas as seguin-
tes atividades, a partir das 09:00h:
- Hasteamento do Pavilhão Nacional:
- Plantio de árvores:
- MUTECO (Mutirão ecológico).
O tema do MUTECO foi análise da qualidade 
da água do nosso lago, em três pontos distin-
tos: antes, no meio e depois da lagoa. Muni-
dos de kits de medição, os próprios escoteiros 
colheram as amostras e fizeram as medições, 
seguindo rigorosamente o protocolo estabe-
lecido. Finalmente, o Maj. Rabelo, da comis-
são, a título de demonstração, mediu a vazão 
da água que o lago perde normalmente pela 
barragem. Essa medição é feita por ele perio-
dicamente ao longo do ano para verificar a 
saúde da barragem do lago.
A concretização desse evento ficou sob a 
responsabilidade do Sr. Adriano Coli Pelliccio-
ni, membro da comissão e chefe escoteiro, 
a quem agradecemos pela sua dedicação, 
que permitiu o êxito do evento. Agradecemos 
também ao Sr. Pedro Paulo Carmin de Oli-
veira, Diretor Auxiliar de Escotismo do Grupo 
Escoteiro CRAÓS pelo pronto atendimento à 
nossa solicitação, e parabenizamos a todos os 
chefes escoteiros pela disciplina e alegria ob-
servadas na sua tropa.
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14 de junho de 2015
Nesta data, último dia da 1ª Semana do Meio 
Ambiente do Círculo Militar de Campinas, ti-
vemos dois eventos simultâneos:

Atividade prática de criação artística coletiva,
 

supervisionada pelas Prof. Vera Pinke, que mi-
nistra aulas de arte na Diretoria Cultural e Stela 
Beraldo, esta última da nossa comissão. Du-
rante semanas fizemos uma campanha entre 
os associados para que trouxessem tampinhas 
plásticas e embalagens longa vida. O resulta-
do pode ser observado pelos associados num 
painel facilmente visível para quem transita no 
trecho entre as piscinas e o parquinho infantil, 
bem em frente ao prédio da Diretoria de Es-
portes. No dia do evento, a partir das 09:00h, 
reuniram-se em frente ao painel diversas fa-
mílias circulistas que trouxeram suas crianças. 
Mas não foram só elas que se divertiram. A ati-
vidade lúdica envolveu até os adultos e foi um 
sucesso total. Agradecemos imensamente às 
Prof. Vera e Stela pelo entusiasmo e dedica-
ção conferidos ao evento.

Caminhada ecológica “Conheça o seu clu-
be”, organizada pelo Maj. Rabelo e conduzi-
da pelos demais membros da comissão, em 

particular os Drs. Ivan Alvarez e Ana Maria 
Liner. Esse evento contou com a colaboração 
total da Diretoria de Esportes e seus funcioná-
rios, ainda na fase de planejamento, com a 
confecção de camisetas e assessoria técnica. 
Começou às 08:00h com a inscrição dos parti-
cipantes e distribuição das camisetas a cargo 
da Diretoria de Esportes, além de uma mesa 
de frutas oferecidas como desjejum aos parti-
cipantes. Em seguida, professoras da Diretoria 
de Esportes conduziram um aquecimento que 
animou a todos e teve início a caminhada. 

Durante o trajeto, foram apontados, de ma-
neira madura, problemas que ocorrem no clu-
be, e algumas informações sobre pragas. Mas 
o foco maior foi sobre a magnífica coleção de 
árvores que o clube possui e a história de mui-
tas delas. Ao longo do trajeto foram montadas 
várias oficinas e feitas várias paradas para tor-
nar o passeio mais acessível a todas as idades. 
Passamos pelo Bosque Maj. Beraldo, fizemos 
uma parada no lago e uma parada maior 
na oficina de abelhas, montada pelo jovem 
Fael, especialista em abelhas e filho do Maj. 
Rabelo. Nesse local, foi montado um ponto de 
água, para matar a sede dos caminhantes. 
Seguimos até o espaço de coleta de resídu-
os e depois descemos até o pé da barragem. 
Poucos associados conhecem aquele lugar. 
O Maj. Rabelo fez uma demonstração de me-
dida da vazão ao pé da barragem, como já 
o fizera na véspera para os escoteiros. Depois 
seguimos até a Casa de Barcos, onde o Sr. 
Vinícius Gongora, especialista em pesca da 
comissão, fez ampla exposição sobre pesca 
esportiva. Finalmente, encerramos nossa ca-
minhada na Fazendinha, onde seu criador, 

Meio Ambiente

Molina, da comissão, preparou uma mesa 
com ovos, frutas e sementes coletadas nas ár-
vores do clube.
Consideramos que a caminhada foi um suces-
so total e agradecemos a todos os seus orga-
nizadores, em especial ao Maj. Rabelo, pela 
minuciosa preparação deste último evento 
da 1ª Semana do Meio Ambiente.

Finalmente, queremos deixar nosso reconhe-
cimento a todos os que contribuíram para o 
sucesso deste evento:
Ao Cel Cabral, Presidente da Diretoria Exe-
cutiva, e Cel Pezzo, Vice-Presidente, que não 
pouparam esforços nem recursos para aten-
der nossas demandas;
Aos Diretores Administrativo, de Esportes, de 
Relações Públicas e Cultural, pelo total apoio 
à Comissão de Ecologia, que não possui re-
cursos nem pessoal próprios;
Aos funcionários do clube, a quem não pode-
mos nomear em razão da quantidade,  mas 
que foram essenciais ao sucesso do evento.
Finalmente, aos meus queridos membros da 
aguerrida Comissão de Ecologia e Meio Am-
biente, que mostraram a cara da comissão.

Cel Marcio Constantino Martino
Presidente da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente
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No dia 09 de maio, a Diretoria Social realizou 
o jantar em homenagem às mães. Um evento 
essencialmente familiar, num brinde àquelas 
que são o símbolo maior da palavra amor.  
Uma noite maravilhosa, abrilhantada pela 
participação do cantor Tony Angeli, que 
proporcionou momentos de pura alegria 
e muitas emoções aos circulistas e seus 

convidados. A decoradora Carla Guimarães fez 
um trabalho belíssimo no Golden Room, deixando 
o ambiente ainda mais requintado e agradável. 
Buffet Carlos Bassi impecável e muito elogiado. 
A festa contou ainda com a banda Clip que 
levou todos à pista de dança com seu repertório 
variado e animado.   Mais fotos disponíveis no 
nosso site: www.cmcamp.com.br

20 21Social

09 maio
Jantar em homenagem às Mães

Social
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No dia 23 de maio, o Golden Room foi palco 
de uma volta ao passado, com os melhores 
hits dos anos 80, 90 e 2000.
Com um projeto inovador e exclusivo, a banda 
REPRISE INÉDITA proporcionou, aos associados 
e seus convidados, uma experiência diferente, 
onde o publico pode ver, em telões, vídeo clips 
sincronizados com a banda tocando ao vivo.

Um show emocionante, dançante e interativo 
do início ao fim.
A festa ainda teve a participação do Dj 
Celsinho Lins e  do grupo de dança The Friends 
Flash Back,  que animaram a noite relembrando 
clássicos das  épocas de ouro.
Mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

23 maio
Baila Comigo

Social Social



Uma noite em Paris... o que poderia ser mais 
romântico? Pensando nisso, no dia 13 de junho, foi 
realizado o Jantar em Homenagem aos Namorados  
inspirado na “Cidade Luz”. O Golden Room foi 
lindamente decorado  com peças alusivas ao tema, 
criando uma atmosfera envolvente e charmosa. 
Confira a cobertura fotográfica completa do 
evento no nosso site: www.cmcamp.com.br
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13 de junho
JANTAR EM 
HOMENAGEM 
AOS NAMORADOS
 

Social



Nos dias 26, 27 e 28 de junho, aconteceu o 
Arraiá do Círculo Militarde Campinas.
A festa foi muito animada, a decoração estava 
linda e foi um sucesso que reuniu gente bonita 
de todas as idades.
Observou-se a volta das famílias e as noites 
transcorreram em um ambiente de alegria e 
sem nenhum incidente desagradável.

Além das tradicionais barracas de alimentos e 
brincadeiras típicas, a festa deste ano também 
contou com a brilhante apresentação da 
Banda Clip, Caique e Kauê, além de duplas 
sertanejas trazidas pela Rádio Top FM, que muito 
acrescentaram às noites caipiras.

26 27Social Social

28 de junho
Festa junina



Social

  JULHO

Dancing Night Video Mix
No Golden Room, das 21:00h às 02:00h 
Associados R$ 50,00 | Não associados R$ 80,00
VJ Deko Lopes e VJ Marco Ferrari
Buffet Simpatia (Coquetel incluso) 
Convites à venda, com escolha de mesa, 
no Departamento Social, a partir de 04/07

Jantar do Dia dos Pais
 
No Golden Room, das 21:00h às 02:00h 
Associado R$ 80,00 |Não associado R$ 150,00
Buffet Simpatia
Banda Millenium
Convites à venda, com escolha de mesa, 
no Departamento Social, a partir de 25/07

Banda Roupa Nova Cover 
e Dj Natália Correia
No Golden Room, das 21:00h às 02:00h 
Associado R$ 60,00 | Não associado R$ 100,00
Coquetel Buffet Simpatia (incluso)
Convites à venda, com escolha de mesa, 
no Departamento Social, a partir de 15/08 

18/07
Sábado

08/08

29/08

Sábado

Sábado

Agenda
SOCIAL

  AGOSTO

28 29Social



Esportes Esportes30 31

O Departamento de Esportes 
promoveu no final de semana 
de aniversário do clube vários 
eventos, entre eles, o clássico 
futebol dos Sessentões, apresen-

Confira as fotos e venha você 
também fazer parte das ativi-
dades oferecidas para todas 
as idades.

tação dos atletas do Taekwon 
Do, aulas especiais de Combat 
e Zumba, amistoso de Xadrez, 
Treino especial de Corrida e um 
Festival de Volei Adaptado.

Mês de 
Aniversário 
do Clube

ARCO E FLECHA

Nos dias 14 e 15 de março, o CMC recebeu a 2ª 
etapa do Campeonato Paulista Outdoor 2015, 
com a participação de 80 atletas de todo o es-
tado. O Campeonato é composto de 9 etapas e 
a soma dos 5 melhores resultados de cada atle-
ta determina os campeões. Fazendo bonito nes-
sa etapa e mantendo posições no ranking fomos 
representados pelos seguintes atletas:

Marcos Bortoloto - recurvo adulto 1º lugar
Alexandra Silva - recurvo adulto 3º lugar
Inaiá Rossi - recurvo Juvenil 1º lugar
André Garcia Dobermann - recurvo juvenil 2º lugar
Lucas Pezzin Vezalli - recurvo cadete 1º lugar
Vitor Monzillo - recurvo cadete 2º lugar
Micael Lessio - recurvo cadete 3º lugar
Sofia Gomes - recurvo cadete 1º lugar
Julia Silva - recurvo cadete 3º lugar
Yuri Ito - recurvo infantil 2º lugar
Vitor Bortoloto - composto adulto 1º lugar

Esse ótimo desempenho mantém o clube em pri-
meiro lugar no estado de São Paulo, posição na 
qual queremos parmanecer até o final do ano!
Em abril, 9 atletas circulistas estiveram em Ma-
ricá/RJ em busca de vagas para o Mundial 
Cadete e Juvenil realizado em Yankton - EUA. 
A única vaga juvenil feminina foi conquistada 
pela atleta Inaiá Rossi Silva. No juvenil masculino, 
das duas vagas disponíveis, uma foi conquistada 
pelo nosso atleta André Garcia Dobermann. 
A delegação brasileira, integrada pelos nossos 
atletas, embarcou para os EUA em 5 de junho 
último. Mesmo com muito vento e chuva, eles 
conseguiram realizar uma boa etapa classifica-
tória, mas perderam por ocasição dos “combates”.

O Tiro com Arco não tem idade, o saudoso Oli-
ver atirou até os 80 anos e nossa aluna mais nova 
tem 10 anos. Venha fazer uma aula experimental 
e conhecer a modalidade que fascina a todos!



Esportes Esportes32 33

Em uma saudável disputa, o Círculo e o Clube Se-
manal de Cultura Artística realizaram um torneio de 
basquetebol. Seis times foram organizados com sócios 
acima de 40 anos de ambos os clubes (misturados e 
definidos por posição) o que motivou ainda mais o es-
pírito de equipe e amizade durante os jogos. Foram 
seis jogos no sábado, dia 01/05, e as finais ocorreram 
no dia 02/05, sendo que nenhuma partida teve o pla-
car com vantagem do vencedor superior a 5 pontos. 
A maioria dos jogos foi definida por apenas 1 ponto, 
o que mostrou o equilíbrio e o bom nível dos 
times. Esta foi a 2ª edição do torneio entre 
sócios CMC & Cultura, sendo que as 3ª e 4ª 
edições serão agendadas para o segundo 
semestre de 2015. A 1ª edição foi realizada 
no ginásio do Cultura durante o Carnaval de 
2015. O sucesso deste evento tem sido de tal forma 
que outros clubes como Fonte São Paulo e Regatas já 
mostraram interesse em participar. A comissão forma-
da por Francisco, Fabio e Paulo Negri (pelo Cultura) e 
Rafael Ducatti e Enneo (pelo CMC) irá sempre buscar 
manter o espírito da prática do esporte entre os asso-
ciados, valorizando o vínculo do atleta com seu clu-
be, mas evitando o caráter competitivo entre os mes-
mos. Sempre CMC & CULTURA / Não CMC X Cultura.
Por isso a montagem dos times com associados de 
ambos os clubes será mantida nas próximas edições.

Basquete Adulto 
CMC & CULTURA



Todo domingo, das 10h às 
12h, na Arena do CMC.

Rachões de 
Vôlei de Areia: 
VENHAM JOGAR !

Esportes

Notícias do
Vôlei Adaptado 
circulista é líder da 
Liga Sanjoanense
A equipe de Voleibol Adaptado do Círculo 
Militar ocupa, atualmente, a primeira 
colocação da Liga Sanjoanense de Voleibol. 
Com jogos muito disputados, nossas atletas se 
mantêm invictas com sucessivas vitórias diante 
das equipes de P.M. São Pedro, P.M. Louveira, 
Andorinha Parque Clube e P.M. Jaguariúna.
Para manter essa posição na tabela e se 
classificar para o quadrangular final, nossa 
equipe entrará em quadra para o terceiro 
festival no dia 1 de agosto no Ginásio do 
Círculo Militar, a partir das 9h. Vamos torcer 
para que a equipe da casa realize bons jogos 
e traga o inédito título ao nosso clube. 

Parabéns a equipe de Voleibol Adaptado do 
Círculo Militar de Campinas!

Esportes

Voleibol Infanto-Juvenil  
circulistas estreiam novo uniforme na temporada 2015
A equipe infanto-juvenil circulista caminha 
bem na temporada 2015. Somando três 
vitórias e uma derrota, nossas meninas 
buscam o bicampeonato na Copa Itatiba e 
um titulo inédito na Liga Sanjoanense. Além 
dos bons resultados na temporada, nossa 
equipe estreará o novo uniforme no próximo 
jogo, o qual será usado para a disputa da 
OLIMPESEC 2015. No dia 15 de junho, o 
Círculo recebeu a equipe da P.M. de Praia 
Grande. Nossas meninas fizeram um bom 
jogo, ganhando de 3 a 1. Que elas continuem 
caminhando em direção aos seus objetivos.

Ainda jogando o fino da bola e 
num descontraído churrasco, 
a Turma da Madrugada  
prestou uma homenagem ao 
atleta Dirceu pelo seus 80 anos 
.

Feliz 
aniversário 
Dirceu!
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Futebol Maior
Campeonato Interno 
de Futebol Maior
Em Maio ocorreu o início do Campeonato Interno de Futebol Maior, onde mais de 200 participantes 
inscritos foram divididos em 4 categorias (16 mais, 36 mais, 46 mais e 60 mais), permitindo a formação 
de 4 equipes por categoria. As inscrições foram concorridas e, com isso, obteve-se uma grande 
arrecadação de alimentos não perecíveis os quais foram doados à famílias carentes. Cabe 
lembrar que contamos ainda com o patrocínio do Laboratório Confiance e da Super Tendas.
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Futebol Menor
Campeonato Interno 
de Futebol Menor
Também em Maio tivemos o início do 
Campeonato Interno de Futebol Menor - 
Copa América de Futebol -, onde as crianças 
inscritas foram organizadas por faixa etária. 
A Abertura do Campeonato, que contou 

com o desfile das equipes e a execução do 
Hino Nacional, ocorreu na véspera do Dia das 
Mães, razão porquê as mães presentes foram 
homenageadas pelos pimpolhos com uma 
pequena lembrança.
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13/06 
Master de 
Natação 
A equipe Master de Natação 
CMC participou, em 13/06, de 
mais uma etapa da Unami no 
Limeira Nosso Clube em que 
conquistaram muitas meda-
lhas. Confira na foto!

Esportes

O nosso clube sediou em 23 
de maio último a etapa pau-
lista do Master de Natação 
Unami, com a participação 
de 38 equipes e o recorde de 
618 atletas inscritos. Durante as 
11 horas da prova, onde ocor-
reram 1339 quedas na água, o 
Círculo se fez representar com 
mais de 70 atletas logrando 
conquistar o 3º lugar no Mas-

23/05 
Master de 
Natação

culino, o 6º lugar no Feminino e 
o 4º lugar na classificação ge-
ral. Venham fazer parte dessa 
equipe e, a cada mês, parti-
cipem de novas etapas desse 
campeonato em um dos clu-

bes filiados a Unami. Parabéns 
a todos os professores e funcio-
nários que, com seu trabalho, 
proporcionaram a ocorrência 
de um evento de alto nível.

18/04 
TORNEIO DE TRUCO
O primeiro Torneio de Truco de 2015 ocor-
reu em 18 de abril no Ginásio de Esportes e 
contou com a participação de 13 duplas. 
Ao final das partidas e dos desafios, desta-
caram-se as seguintes duplas: 1º lugar, Ge-
raldo Secco e Ricardo Neves Secco; 2º lu-
gar, Ricardo Billi e Euclydes Souto Corrêa e, 
3º lugar, Hamilton Geraldo Silva e Francisco 
de Assis Bressan. 

Cumprimentos aos participantes e para-
béns aos finalistas!

Hamilton e Francisco, Ricardo Billi e Euclydes, Geraldo e Ricardo 
Secco e Cel Roberto Samir Sabbag – Diretor de Relações Públicas

Em 14 de maio passado, com a 
presença dos associados adeptos 
das modalidades de Truco, Tranca 
e Caxeta,  ocorreu a inauguração 
do novo de Salão de Jogos. O lo-
cal, plenamente adequado as 
suas finalidades, conta agora com 
mesas e cadeiras confortáveis, ilu-
minação com lâmpadas de led e 
sistema de ar condicionado. Os as-
sociados interessados estão convi-
dados a visitarem o novo local.

14/05/2015
INAUGURAÇÃO DO 
NOVO SALÃO 
DE JOGOS 
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30/05 
DUPLA MALUCA SOULCORP 

Em 31 de maio 
encerrou-se o 
Torneio de
Duplas de 
Sinuca

Com a participação de 44 atletas circulistas, foi rea-
lizado, em 30 de maio, o Torneio de Duplas Malucas 
do Tênis de Campo. Ao final, sagrou-se campeã a 
dupla Mauro Pinto e Agnaldo Quintela, ficando o 
vice-campeonato com a dupla Olavo Guaraldo e 
Vera Pavageau. 

Parabéns aos finalistas!

Disputado por 12 duplas, concluído 
o torneio,  o 1º lugar coube aos as-
sociados Doca e Tiago, ficando com 
o 2º lugar com os associados França 
e Gustavo. Parabéns a todos que 
participaram e, não esqueçam, em 
Setembro próximo estaremos promo-
vendo o torneio individual. 

Aguardem!

Esportes

Corrida 
O CMC Runners, nos meses de 
abril, maio e junho, participou 
ativamente de corridas e trei-
namentos. Confiram as fotos 
e venham fazer parte dessa 
equipe!

C.M.C 
Runners
cmcrunners@cmcamp.com.br 

* Alongamentos específicos para corrida
* Exercícios coordenativos de corrida (educativos)
* Treinamento funcional voltado para corrida
*Correção técnica do movimento de corrida
* Indicação de vestuário e calçado adequados à corrida
* Testes de campo
* Definição de metas estratégicas
* Orientação técnica

Segunda e Quarta
7h às 8h30 
18h30 às 20h

Sábado
8h às 9h30



Desde 1.976,tradiçao,qualidade e inovação 
em analises clinicas.

Laboratorio de 
Análises Clínicas
 www.patologia.com.br 

Av. Andrade Neves, 1801 - Cep: 13070-000 - Fone/
Fax: (19) 3242-6555 - Castelo - Campinas – SP
 
R: Aquelina Bonatti Malavazzi, 354-B - Cep: 13140-
188 - Fone/Fax: (19) 3874-4734 - Jd. Vista Alegre - 
Paulínia - SP

Selva Urbana
* Palestras em escolas e uni-
versidades sobre: educação 
ambiental, biologia de deter-
minada espécies, manejo de 
repteis e outros temas.

* Locação de animais exóti-
cos em: festas infantis, even-
tos, campanhas publicitárias, 
ensaios fotográficos.

* Consultoria pet para quem 
esta querendo adquirir um 
pet exótico.  

Face: Selva Urbana - (19) 99113-3452
contatoselvaurbana@gmail.com
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(19) 3743.4806
relpub@cmcamp.com.br

ANUNCIE AQUI 
E DIVULGUE SEU
PRODUTO PARA 
15 MIL ASSOCIADOS!

Atirador olímpico 
circulista ganha 
importante prova 
internacional!
O Major do Exército Cassio Rippel, integrante de 
nosso quadro social, é um reconhecido atleta 
olímpico na modalidade de Tiro, tendo ao lon-
go dos anos obtido expressivos resultados para 
o Brasil.
Recentemente, ele participou da Copa do Mun-
do de Munique (ISSF World Cup Munich 2015) 
onde logrou a primeira colocação na fase clas-
sificatória e obteve o 5º lugar individual na prova 
de Carabina Deitado na distância de 50 metros. 
Segundo ele, “foi a melhor prova de sua longa 
carreira esportiva”.
A Copa do Mundo de Munique é a única com-
petição da ISSF (Internacional Shoting Sport Fe-
deration) que se repete todos os anos, já que as 
demais se revezam entre os continentes e dife-
rentes países e cidades. Isso se deve ao fato da 
Alemanha estar em uma posição central na Eu-
ropa o que possibilita a vinda de atiradores de 

Esportes

todas as partes do mundo.
Faltando pouco mais de um ano para a reali-
zação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 
em 2016, a competição em Munique objetivou 
permitir aos atiradores participantes conquistar 
“quotas place“ e, assim, capacitarem-se a dis-
putar as Olimpíadas.
O clube sente-se honrado em ter o Major Rippel 
como associado e, em uníssono, cumprimenta-
-o pelos resultados ora alcançados. Indo mais 
além, se junta aos demais brasileiros na expec-
tativa de grandes resultados nas Olímpiadas que 
sediaremos no próximo ano.
Parabéns e felicidades ao Major Rippel!
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Aconteceu no Turismo
De 28 a 31 de maio,  a magia encantadora 
das cachoeiras de FOZ DO IGUAÇU, atraiu os 
circulistas e convidados. Muita alegria 
e animação!

Família circulista (Scarparo) curtindo as 
belezas de Portugal e Espanha

Viajar é bom, com amigos é muito melhor! 
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Poços de Caldas

Cidades Históricas

São Roque
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Florianópolis

Gramado - Natal Luz
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Faça uma viagem inesquecível 
com o Turismo do CMC! 
Informe-se pelo telefone 

(19) 3743.4805 
ou turismo@cmcamp.com.br
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“Ninguém roubará meus dois tesouros: os livros que li e as viagens que fiz” 

CARLOS BOTELHO (SP) 
Natureza Exuberante.
Visita as vinícolas artesanais

PORTO SEGURO (BA)
Tranquilidade, sossego e sol.

ILHA DO MEL
Magnífica 

NATAL LUZ – GRAMADO
“ Sonhos e fantasias”

FAZENDA DO CHOCOLATE 
Divertimento Especial para as crianças.

São Paulo
Compras de Natal

CHAPLIN “O MUSICAL” 
Consulte a Programação

Programação 
de viagens 2015

Faça uma viagem inesquecível 
com o Turismo do CMC! 
Informe-se pelo telefone 

(19) 3743.4805 
ou turismo@cmcamp.com.br

4 a 5
Julho 08 a 12

 de setembro

CIDADES HISTÓRICAS
Comida típica. Roteiro Inesquecível

16 a 20
setembro

12 a 15 
novembro

dezembro

25 
novembro

teatros

17
setembro

“Viajar é Arte, Conhecimento e Emoção. 
Faz bem para a mente e coração”
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