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Prezados associados,

No prosseguimento da inexorável marcha do tempo, 
chega-se ao limiar do final do ano de 2015.

É tempo, uma vez mais, de confraternização e 
congraçamento por parte de todos os segmentos 
circulistas, comemorando-se as vitórias, êxitos obtidos, 
conquistas e realizações alcançadas nesse tempo. É o 
momento, também, de reconhecer e agradecer àqueles 
que fazem do nosso Clube um lugar especial, a nossa 
segunda casa, a qual temos a satisfação e o privilégio 
de desfrutar, juntamente com nossos entes queridos e 
amigos verdadeiros.

Dessa forma, não poderia deixar de agradecer o 
trabalho profícuo dos Órgãos Estatutários, destacando 
o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal e a Diretoria 
Executiva, ressaltando-se também todas as Diretorias 
Auxiliares, as quais “fazem as coisas acontecerem”; às 
diversas Comissões que compõem a estrutura do nosso 
Círculo, salientando-se as de Obras, Sindicância de 
Títulos e Sindicância Administrativa. Todos esses Órgãos, 
integrados por sócios voluntários, abdicam horas de 
seu lazer em prol de um funcionamento mais dinâmico 
e harmonioso do patrimônio do clube, de maneira 
efetiva e desinteressada. Agradecimento extensivo 
aos Funcionários do CMC, colaboradores que, com o 
trabalho diário, silente e produtivo, proporcionam aos 
associados o ambiente de lazer merecido e desejável. 

Ao findar a jornada de 2015, pode-se constatar que 
o ano foi repleto de frutíferos e agradáveis eventos e 
realizações no nosso Clube. Na área cultural, podem-se 
elencar as atividades do Dia Internacional da Mulher; as 
“Noites do Pop Rock” e do “Chorinho”; a exposição de 
artes “Lembranças” da Professora Vera Pink; os Shows 
de “Talentos Circulistas”, estimulando os nossos “artistas”; 
o Projeto “Vamos Conhecer o Brasil”, proporcionando 
o conhecimento das culturas e tradições das diversas 
Regiões Brasileiras; a “Semana do Meio Ambiente”; a 
tradicional “Missa de São Pedro”; a “Caminhada da 
Primavera”, o Show de Renato e seus Blue Caps; as 
comemorações do “Dia da Criança” e os diversos teatros 
infantis e adultos, entre outras prazerosas e relevantes 
atrações.

Da mesma forma, as atividades sociais foram 
intensas e bastante prestigiadas pelos associados, 
desde o “Carnaval das Águas”, o jantar do “Dia das 
Mães”, dos “Namorados”, do “Dia dos Pais”, a popular 
“Festa Junina”, o “Dancing Night Video Mix”, a “Banda 
Roupa Nova Cover”, o “Studio 54”, a “Noite Alemã” e 
o “Halloween Party”, entre vários outros eventos que 
trouxeram a alegria e entretenimento para o nosso 
quadro social.

Na parte desportiva, o clube atingiu o recorde de 
alunos inscritos em suas escolinhas, chegando a um 
patamar de 3612 praticantes. As competições e torneios 
realizados contemplaram as mais variadas modalidades 
desportivas, abrangendo um número expressivo de 
sócios. Destacam-se os campeonatos internos de 
Futebol Infantil e Adulto, de Beach Tennis, de Futvôlei, 
de Tamboréu, de Tênis e de Truco; Torneio de Verão de 
Sinuca; Torneio Regional de Xadrez; Campeonato de 
Bocha de Campinas; as etapas “UNAMI” de natação 
Master, o Campeonato Paulista de Tiro com Arco; a 
Copa Itatiba de voleibol infanto-juvenil; o Torneio CMC 

& Cultura de Basquete; as competições de Triatlo e as 
competições de corrida com os “CMC Runners”, em 
percursos que variaram de 5 até 42 Km, entre outros 
significativos eventos.

Na parte administrativa, foram reestruturados os 
bares da sauna, do bosque e da piscina; reformada a 
academia de ginástica; realizada a obra de reconstrução 
e modernização do estacionamento e paisagismo da 
portaria 1 até o pavilhão da bocha; modernizada a sala 
de jogos; implementado um novo espaço de fisioterapia 
“Fisiolife” e redimensionada toda a estrutura de energia 
elétrica do clube, proporcionando mais eficiência e 
segurança ao nosso Círculo, entre outras inúmeras 
realizações.

Para o ano de 2016, a maturidade profissional 
alcançada recomenda que a par da conquista que 
representa o final de uma jornada, façamos uma análise 
sobre o porvir de nossos anseios e responsabilidades, 
sobre a trajetória que ainda se tem que percorrer, 
considerando o que espera de nós o nosso clube e a 
sociedade a que servimos.

É fundamental manter inabalável o espírito de 
cooperação e a serenidade diante de algumas 
adversidades. Não ceder a apelos, por vezes infundados, 
daqueles poucos que escondem em ponderações e 
em críticas pouco construtivas, interesses pessoais e 
sectários.

Que toda a diversão, momentos de prazer, 
entretenimento e confraternizações desportivas 
deste ano de 2015 possam ser lembradas de maneira 
duradoura e com carinho por todos os associados, 
integrando-se ao convívio reconfortante e reinante no 
lar de cada família circulista, por ocasião das justas e 
memoráveis celebrações de fim de ano.

Enfatiza-se que ainda há significativos eventos a 
serem realizados neste ano, como o “Atleta de Ouro”, 
as festividades de Natal e o nosso tradicional Reveillon, 
onde aguardamos a participação de grande parte dos 
nossos associados.

Ao renascer de um novo Ano, que todos possam 
renovar as amizades e firmar as já existentes, refazer 
seus sonhos ainda não realizados e acreditar que irá 
concretizá-los. Aprender com os erros do ano já ido e 
brindar o ano bem vindo com um sorriso. 

Deseja-se, sinceramente, a todos os Associados 
e também aos Funcionários, um Feliz Natal e Próspero 
Ano Novo, agradecendo o incentivo, a colaboração, a 
compreensão e o contínuo estímulo na desafiante tarefa 
de conduzir o nosso querido Círculo Militar de Campinas.

Que Deus abençoe a todos!
        
Para finalizar, palavras de Cora Coralina: “Mesmo 

quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre 
ir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, 
no caminho incerto da vida, que o mais importante é o 
decidir”.

Cordiais saudações!!! 

Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente
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Autora: Associada Elizabeth Pereira Silva

Tia Zezé gosta de escrever mensagens 
de Natal para todos os sobrinhos. Acabo de 
abrir a carta que me mandou, com aquela 
sua letra meio enroscada, inconfundível. 
Chegou mais cedo este ano; afinal, ainda 
estamos em outubro... Além das notícias, 
vieram também várias fotos antigas que me 
trouxeram boas recordações.

Tempos idos... Família reunida, amigos 
chegando fazendo algazarra, o pinheirinho 
enfeitado dando sombra aos presentes 
camuflados, cheiro gostoso de açúcar com  
canela nas rabanadas quentes. E os abraços? 
Muitos!

Exemplo típico do Natal Carioca.
Abandonei meus afazeres e li a carta 

mais de uma vez. Sentei no tapete da sala, 
espalhei todas as fotos e fui identificando 
cada uma daquelas pessoas: umas se perde-
ram de mim; outras, se juntaram às estreli-
nhas azuis e resolveram brilhar no infinito. 
Felizmente, ainda algumas posso encontrar 
e ouvir,  para dividir queixumes e esperan-
ças.

Aí, me dei conta: enviar e receber 
cartas... “Atividades ultrapassadas”, dizem. 
Mas como é reconfortante!  Eu, por exem-
plo, não dispenso os selos e os envelopes 

coloridos, embora reconheça que muitas 
coisas estão se modificando diariamente, 
numa rapidez estonteante. E as pessoas vão 
ficando cada vez mais apressadas, acompa-
nhando esse ritmo acelerado.

Pensando bem, com tantas e incríveis 
mudanças, estamos conhecendo  o outro 
lado do Natal, menos aconchegante, menos 
envolvente, menos iluminado. A crise, as 
incertezas e injustiças estão se esbarrando 
sem cerimônia. E o pior: a decadência da 
educação e dos valores familiares faz a 
violência se alastrar, arrasadora e incontro-
lável. 

Mesmo assim, o mais importante: 
JESUS não mudou! E Ele é o dono da festa. 
Lembre-se disso, sempre! Aliás, a proposta 
de amor e perdão continua  embalando a 
manjedoura, e a imagem da pobre estreba-
ria ainda conserva a mansa voz, capaz de 
consolar os que choram.

 Por favor, apesar dos conflitos e 
descrenças, aceite meu convite: venha fazer 
parte da equipe valente que segue alimen-
tando a fé, na certeza de que  a verdadeira 
paz entre os homens poderá ser alcançada, 
para felicidade de todos os povos..
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21 de dezembro

31 de dezembro24 de dezembro

Confraternização dos Funcionários
CLUBE FECHADO

(Segunda-Feira)

25 de dezembro

Natal
CLUBE FECHADO

(Sexta-Feira)

Véspera de Reveillon
Clube fechará às 15h

(Quinta-Feira)

01 de janeiro

Reveillon
CLUBE FECHADO

(Sexta-Feira)

(Quinta-Feira)
Véspera de Natal
Clube fechará às 15h

Funcionamento do Clube /  
Portarias 1 e 4

Segunda-feira: 12h às 23h
Terça a sexta-feira:  6h às 23h
Sábado, domingo e feriado:  6h às 23h

Secretaria Geral / Caixa

Segunda-feira: 13h às 18h
Terça a sexta-feira:  8h às 18h
Sábado: 08h às 14h
Domingo e feriado: Fechado

Secretaria de Esportes 

Segunda-feira: 13h às 18h
Terça a sexta-feira:  9h às 19h
Sábado: 08h às 12h
Domingo e feriado: Fechado

Departamento Cultural

Segunda-feira: 13h às 17h
Terça a sexta-feira:  8h às 17h
Sábado:  9h às 13h
Domingo e feriado: Fechado

Departamento Social

Segunda-feira: 13h às 17h
Terça a sexta-feira:  9h às 18h
(Fechado para almoço das 12h às 13h)
Sábado:  8h às 12h
Domingo e feriado: Fechado

Conjunto Aquático / Vestiários

Segunda-feira: 12h30 às 20h
Terça a sexta-feira: 8h às 20h
Sábado, Domingo e feriado: 7h às 20h

Piscinas Aquecidas (Cobertas)

Segunda-feira: 16h às 21h
Terça à domingo:  7 às 21h
Sábado, Domingo e Feriado: 7h às 21h

Ginásio de Esportes

Segunda-feira:  12h às 22h
Terça a sexta-feira: 7h às 22h
Sábado, Domingo e feriado: 7h às 18h

Academia de Musculação

Segunda a sexta-feira: 6h30 às 21h45
Sábado: 7h às 17h45
Domingo e feriado: 08h às 11h45

Salão de Beleza

Terça e quarta-feira: 10h às 18h30
Quinta, sexta e sábado: 9h às 18h30
Domingo e feriado: 9h às 13h

Bomboniere

Terça a sábado:  9h às 17h
Segunda-feira, domingo e feriado: fechado

Ponto de Encontro

Segunda a sexta-feira: 15h às 22h
Sábado: 8h às 20h
Domingo e feriado: 8h às 18h

Bar do Bosque

Sexta-feira: 19h às 23h

Bar da Piscina

Terça a sexta-feira: das 14h às 20h
Sábado, domingo e feriado: 9h às 18h

Bar da Sauna

Segunda a sexta-feira: 17h às 21h30
Sábado: 16h às 20h30
Domingo: Fechado
Feriado (segunda a sexta): 16h às 20h30

Segunda a sexta-feira: 17h às 21h30
Sábado: 16h às 20h30
Domingo: Fechado
Feriado (segunda a sexta): 16h às 20h30

Restaurante Cabana

Segunda a sexta-feira: 11h às 14h
Sábado, domingo e feriado: 11h às 14h

Sauna Sinuca

Segunda-feira: Fechado
Terça a Sábado: 15h às 20h
Domingo e feriado: 8 às 17h

Bocha

Segunda-feira: Fechado
Terça a sábado: 12h às 19h
Domingo e feriado: 8 às 17h
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CIRCULISTAS QUE DEIXAM SAUDADES...
Com pesar comunicamos o falecimento dos associados: 

RONALDO
GRIMALDI

28/05/1936
28/08/2015

IRACEMA
COPPOLA

13/11/1928
20/09/2015

ALVARINA 
DE DIEGO

03/10/1960
28/10/2015

Manifestamos nossas sinceras condolências às famílias enlutadas.

BAZAR
BENEFICENTE

OFICINA DE ARTESANATO
DO CMC

DE  nATAL

28 e 29
nov

Golden Room
Círculo militar de Campinas
Av.Getúlio Vargas,  200
Jd.  Chapadão 

Toda a renda será destinada à :

+ de 1.000 peças a venda

Casa da Criança Vovô Nestor,

Grupo Espírita Caminheiros,

Centro de Convivência e Cultura Jd. Aurélia

10h-15h

Compareça e traga seus amigos para apoiar essa 
Ação Solidária.
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Dia 1º de outubro, o circulista Ruter Hiro-
ce foi homenageado em Sessão Solene 
da Câmara Municipal de Campinas, rece-
bendo o Diploma de Mérito “Amigo da 
Terceira Idade”. 

Tal diploma é outorgado a pessoas e 
entidades que tenham se destacado por 
relevantes serviços e atividades ligados ao 
segmento da Terceira Idade no município 
de Campinas.

Ruter aposentou-se após uma longa 
trajetória como engenheiro agrônomo. O 
homenageado já viajou por mais de 100 
países e 9 territórios. Atualmente com 78 
anos de idade, continua incentivando 
todos os idosos, que possuem condições 
de saúde e financeira, para viajar o mun-
do. Segundo ele, as viagens são responsá-
veis pelos melhores momentos que os seres 
humanos podem passar.

CÍRCULISTA É HOMENAGEADO 
NA CÂMARA MUNICIPAL

Achados e Perdidos

Informamos que os objetos encontrados nas 
dependências do Clube poderão ser entre-
gues no ALMOXARIFADO onde, após cadas-
tramento, permanecerão à disposição por 60 
dias.

Horário de funcionamento:
Segunda-feira: das 7h às 16h

De terça à sexta-feira: das 7h às 17h
Sábado: das 07 às 12h

Mantenha seu cadastro atualizado!

Telefone: (19) 3743.4800 
 ramal 4816

 

Seu número de telefone mudou? 
Então não esqueça de informar à Secretaria do Clube.
Fone: (19) 3743.4809 / 3743.4811
ou secretaria@cmcamp.com.br

BAZAR
BENEFICENTE

OFICINA DE ARTESANATO
DO CMC

DE  nATAL

28 e 29
nov

Golden Room
Círculo militar de Campinas
Av.Getúlio Vargas,  200
Jd.  Chapadão 

Toda a renda será destinada à :

+ de 1.000 peças a venda

Casa da Criança Vovô Nestor,

Grupo Espírita Caminheiros,

Centro de Convivência e Cultura Jd. Aurélia

10h-15h

Compareça e traga seus amigos para apoiar essa 
Ação Solidária.
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CAMPANHA NOVEMBRO AZUL
Alerta para prevenção do câncer de 

próstata.

Para conscientizar os homens sobre a 
importância da prevenção e diagnóstico 
desse tipo de câncer, entidades médi-
cas em todo o mundo iniciam neste mês 
a campanha chamada Novembro Azul. 
No Brasil, a campanha foi  lançada oficial-
mente no dia 1º de novembro, durante o 
35º Congresso Brasileiro de Urologia, no Rio 
de Janeiro.

De acordo com o médico Alfredo Cana-
lini, membro da Comissão de Comunica-
ção da Sociedade Brasileira de Urologia 
(SBU), o foco da campanha é conscienti-
zar os homens para que façam o exame 
de próstata, principalmente a partir dos 50 

Você Sabia que no Brasil cerca de 52 
mil homens são diagnósticos com câncer 
de próstata por ano? E que quanto mais 
precoce for o diagnóstico, maiores são as 
chances de cura?

A recomendação é consultar periodica-
mente um urologista.

Promover a conscientização sobre a 
detecção precoce do Câncer de Mama é 
o foco do movimento Outubro Rosa. 

No último mês de outubro, o CMC 
apoiou essa campanha distribuindo pan-
fletos explicativos sobre o auto-exame e 
lacinhos cor de rosa que representam a 
luta contra a doença. Eles são uma forma 
de chamar a atenção da população para 
as medidas de prevenção.

A associada Maria Silvia de Oliveira, que 
venceu o Câncer de Mama em 2011, fez 
questão de participar da campanha

anos, “e mais ainda para aqueles que são 
do fator de risco, que envolve história fami-
liar forte para câncer de próstata ”.

O urologista explicou que a doença não 
apresenta sintomas na fase inicial. Quando 
o câncer de próstata começa a dar sinto-
mas, a doença já está avançada. 

“A gente lamenta que alguns desses 
casos [câncer de próstata] os exames não 
são feitos no momento em que a doença 
é inicial. Por isso, a gente enfatiza muito o 
aspecto do exame rotineiro do homem”.

O Círculo Militar de Campinas adere à 
causa do Novembro Azul, apoiando ações 
de conscientização dos homens. Durante 
todo o mês, serão distribuídos lacinhos na 
cor azul (que remete à origem da campa-
nha) e folhetos informativos lembrando a 
importância da prevenção.

CAMPANHA OUTUBRO ROSA
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TRIBUTO À JOVEM GUARDA
“50 ANOS DE SAUDADE”

Este foi o tema da maravilhosa noite de 
12 de setembro, onde o Golden Room foi 
palco de uma volta ao passado, cheia de 
nostalgia, emoção e alegria. Circulistas 
e convidados puderam matar saudades 
da época da Jovem Guarda ao som de 
“Renato e seus Blue Caps”. 

A noite ainda contou com Exposição de 
carros antigos (gentilmente cedidos pela 
Puma Club de Campinas) e apresentação 
de dança sob a batuta da Profª Tatiana 
Carvalho e suas alunas associadas.

A PARCERIA DOS DEPARTAMENTOS CULTURAL 
E SOCIAL FOI UM SUCESSO!!
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ESPECIAL MARCELO COSTA
Em 19 de setembro, o Departamento 

Cultural promoveu um encontro de 
artistas  circulistas, com a apresentação 
e participação do consagrado cantor, 
compositor e apresentador Marcelo Costa. 

O show contou também com a 
participação da dupla Duo Paraguaio
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Chegada do Papai NoelMamãe Noel e seus Duendes

Era uma vez uma Noite Congelante
Com o Teatro Infantil

Horário: 10h - 13h
Local: Centro Cultural

Somente para associado: Entrada Franca

Produção: Artes&Manhas

13.Dez
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A IRREVERÊNCIA MUSICAL

DOS ANOS 80
A IRREVERÊNCIA MUSICAL 
DOS ANOS 80

O evento “A Irreverência Musical dos 
Anos 80”, foi realizado em 21 de setembro.  
Tema escolhido pela Banda “Com Músi-
ca Circulamos” (CMC), composta pelos 
associados: Aurora Rodrigues Alabi, Norma 
Peyrer, Monteiro, Marlene Ferreira Leme e 
Osvaldo da Cunha Caldeira e Banda.
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A IRREVERÊNCIA MUSICAL

DOS ANOS 80

O Grupo Phoenix, formado pelas artistas 
circulistas Celina Pimenta, Cleusa Sasaki, 
Cora Zakia, Kazuko Osawa, Sandra Tha-
deo, Val Morelli e Vera Pinke participou da 
exposição Brasil/Itália, realizada pelo Tênis 
Clube de Campinas, cujo coquetel de 
abertura aconteceu no último dia 16 de 
setembro.

Sob a regência da Maestrina Fátima Vie-
gas, o Coral do CMC tem se apresentado 
em várias cidades do estado de São Paulo.

Em outubro, foram 3 apresentações: Dia 
17, na Igreja São Francisco, em São Paulo. 
Dia 25 houve duas apresentações no mes-
mo dia, sendo a primeira em Campinas, no 
Jardim São Marcos, participando de even-
to promovido pela Prefeitura e a segun-
da na cidade de Limeira, no encontro de 
Corais do Sindi-Clube.

GRUPO PHOENIX

Nossas artistas apresentaram um magní-
fico trabalho, que foi muito elogiado pela 
originalidade. 

O evento contou com a presença de 
nomes expressivos das artes da região de 
Campinas

CORAL CMC
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DIA DAS 
CRIANÇAS 
NO CMC

Com muita animação, no dia 11 de outubro, o 
CMC homenageou a gurizada pelo seu dia!

A festa preparada, com todo carinho, para 
os nossos pequenos circulistas, contou com o 
teatro infantil  “Os Saltimbancos”, apresentação 
de dança com os alunos associados, show de 
mágica, super heróis, brinquedos infláveis, cama 
elástica, aero jump, futebol de sabão e muitas 
guloseimas, que fizeram a alegria da garotada! 



19CulturalCultural 19



20 Cultural

FESTIVAL DE VIOLÃO
Para delírio dos pais, familiares e circulis-

tas de modo em geral, dia 31 de outubro 
tivemos duas apresentações (17h e 20h) 
dos alunos de violão do Prof Felipe Aranha, 
com o “Pop Contemporâneo”, tema esco-
lhido para este ano de 2015.

17H
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20H
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Agenda Cultural

28. NOVEMBRO
Festival de Ballet Infantil 

Sábado, 19h30
Local: Centro Cultural

Associado: R$13,00

Convidado: R$20,00

18. DEZEMBRO
Concerto de Natal

Sexta, 20h
Local: Centro Cultural

Associado: Entrada Franca

Convidado: Retirar Convite

05. DEZEMBRO
Festival de Dança: Aladdin

Sábado, 20h
Local: Centro Cultural

Associado: R$13,00

Convidado: R$20,00

13. DEZEMBRO
Chegada do Papai Noel

Domingo, 10h - 13h
Local: Centro Cultural

Somente para Associado:
Entrada Franca
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Agenda Cultural

28. NOVEMBRO
Festival de Ballet Infantil 

Sábado, 19h30
Local: Centro Cultural

Associado: R$13,00

Convidado: R$20,00
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Sexta, 20h
Local: Centro Cultural

Associado: Entrada Franca
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05. DEZEMBRO
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Sábado, 20h
Local: Centro Cultural

Associado: R$13,00

Convidado: R$20,00

13. DEZEMBRO
Chegada do Papai Noel

Domingo, 10h - 13h
Local: Centro Cultural

Somente para Associado:
Entrada Franca
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NOITE ALEMÃ
17 DE OUTUBRO

Uma noite muito animada, com a apre-
sentação da Banda Musical Show Clas-
sic, tocando diversos estilos,  empolgaram 
todos os presentes.

Contou com um delicioso jantar típico e 
muito chopp.
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VOLEIBOL CIRCULISTA É CAMPEÃO DA 
OLIMPESEC 2015

O voleibol circulista continua muito bem representado em nossa cidade. As 
categorias Master e Iniciante Feminino foram campeãs da 27ª OLIMPESEC 
2015, a olimpíada dos clubes de Campinas.

Na categoria Master, nossa equipe venceu todos seus compromissos 
contra as equipes do Cultura, Regatas, Hípica e Bonfim, trazendo o bicam-

peonato para o Círculo Militar.
Na categoria Iniciante, a futura geração do voleibol circulista trouxe um 

título inédito, ficando à frente de fortes clubes campineiros, como Regatas e 
Hípica, vencendo os rivais por 2 sets a 0.

Parabéns às nossas equipes que representaram o clube com garra, deter-
minação e dedicação. Motivadas, nossas atletas buscarão outros bons 
resultados nas finais das Ligas Estaduais das quais participam.
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COPA REGIONAL DE GINÁSTICA 
ARTÍSTICA

VOLEIBOL ADAPTADO BUSCA TÍTULO INÉDITO
A equipe feminina de voleibol adaptado terminou a fase de 

classificação da Liga Sanjoanense da temporada 2015 em primeiro lugar. 
Invicta, agora nossa equipe buscará o título inédito no Festival Final que 
acontecerá em novembro, onde não medirá esforços contra as equipes 
da P.M. São Pedro, DEC Rio Pardo e P.M. Descalvado.

Sorte para nossas meninas da Melhor Idade.

Julia Saneshima Brasil Barbosa 
2ª colocada  Individual Geral - categoria única

Beatriz Barbosa Padovani
5ª colocada  Individual Geral - categoria única

Julia Sousa Tosto
7ª colocada  Individual Geral - categoria única

No dia 28 de Junho foi realizada a Copa 
Regional de Ginástica Artística, na cidade 
de Hortolândia, com a participação de mais 
de 150 atletas. 

Destaque para as Circulistas:

Helena Fantini Francisco
1ª colocada Individual Geral - até  7 anos

Mariana Alves Braga Ceravolo
3ª colocada Individual Geral - até 7 anos
 
Francielly Cristina Pera dos Santos 
4ª colocada Individual Geral - até  7 anos

Carolina  Serotini 
9ª colocada Individual Geral - até  7 anos

Mariana Daleffe Dias 
5ª colocada  Individual Geral - acima de 7 anos

Fernanda Cristina Pera dos Santos 
6ª colocada Individual Geral - acima de 7 anos

Maria Clara Ramires 
8ª colocada Individual Geral - acima de 7 anos

CATEGORIA INICIANTE

CATEGORIA AVANÇADA

PARABÉNS A TODAS AS ATLETAS!!
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CIRCUITO ARN DE NATAÇÃO INFANTIL
ETAPA BARUERI 

SEMANA DAS CRIANÇAS NATAÇÃO INFANTIL 

DIA 23 DE AGOSTO
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JOGOS ESTADUAIS

NATAÇÃO MASTER 

Em agosto deste ano, dois atletas da 
natação circulistas fizeram parte da equipe 
da Cidade de Campinas que foi campeã, 
pela  quarta vez consecutiva, dos Jogos 
Regionais do Idoso (JORI).

Essa mesma equipe também fez bonito 
nos Jogos Estaduais dos Idosos, ocorrido em 
outubro, conquistando o 1º lugar no feminino 
e 2º lugar no masculino, conferindo à equipe 
campineira o lugar mais alto do pódium na 
classificação final.

JORI

Equipe Master de Natação do CMC, na Etapa Limeira, pelo cir-
cuito UNAMI de Natação, dia 26/09/2015.

II COPA CMC DE TAMBORÉU COPA PRIMAVERA DE TAMBORÉU

 TAMBORÉU

18/07 03/10
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CIRCULISTA É OURO NO 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 

ATLETISMO MASTER

Mais de 8 mil atletas de 98 países estiveram competindo, entre 
os dias 4 e 16 de agosto, no World Master Athletics Championships 
2015, realizado em Lyon, na França. 

O evento realizado esse ano foi considerado o terceiro maior 
da história, sendo que o Brasil participou com 115 atletas e ficou 
em 20º lugar no ranking geral de medalhas, com 9 de ouro, 11 de 
prata e 12 de bronze, totalizando 32 medalhas. 

As atletas circulistas Conceição Aparecida Geremias e Rita de 
Cássia Geremias Dias fizeram parte da delegação brasileira, com-
petindo nas provas de arremesso de Peso, Salto triplo e Lançamen-

to de Disco.
Conceição se classificou na 1ª colo-

cação na prova de arremesso de 
peso, com o resultado de 12m e 96cm 
(12,96), conquistando a medalha de 
ouro. No Salto Triplo, foi 3ª colocada, 
medalha de bronze, com o resultado 
de 10m e 23cm (10,23).

Rita se classificou na 13ª colocação 
do lançamento de Disco, com o resul-
tado de 23m e 86cm (23,86).

Parabéns à toda delegação brasi-
leira e, principalmente, à nossas atle-
tas circulistas que, com muita garra e 
determinação, representaram nosso 
País nesse grandioso evento do atletis-
mo mundial.

47° CAMPEONATO PAULISTA DE ATLETISMO MASTER

Em outubro passado, a associada 
Maria Cláudia Dezen Nava sagrou-se 
Bi-campeã Estadual na prova de Lan-
çamento de Dardo. Parabéns Cláudia 
pela conquista e por representar o Cír-
culo Militar.
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OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO É 
PENTACAMPEÃO MUNDIAL

Argentina

No período de 02 a 11 de outubro, foram 
realizados na Coréia do Sul os 6º Jogos Mun-
diais Militares. O evento teve a participa-
ção de 8.700 integrantes de 110 países em 
24 modalidades esportivas e é considerado 
a maior competição desportiva depois dos 
Jogos Olímpicos.

O Brasil terminou os Jogos em 2º lugar no 
quadro geral de medalhas, sendo que a Chi-
na ficou em 3º e a Rússia ocupou liderança.

Dentre os destaques brasileiros, o TC Emer-
son Duarte, associado do Círculo Militar de 
Campinas, conquistou a medalha de ouro 
na prova de equipe de Fogo Central da 
modalidade de Tiro Esportivo. Com esse fei-
to, o TC Duarte alcançou seu quinto título 
mundial e destaca-se como um dos grandes 
atiradores brasileiros.

“Fiquei muito feliz com nossa participação 
nos Jogos Mundiais e orgulhoso de poder 
fazer parte da equipe de tiro mais vitoriosa 
da história do esporte no País”, declara o ofi-
cial do Exército.

Sobre os planos para 2016, ele explica: 
“estou treinando forte para poder bem 
representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. 
Em minha disciplina, há apenas uma vaga, 

que deverá ser ocupada pelo atirador que 
estiver em melhores condições há poucos 
meses da competição. Meu papel é me 
dedicar ao máximo e ficar apto a merecer 
essa oportunidade”.

Ao TC Duarte, os cumprimentos pelo feito 
alcançado e nossos votos de êxitos contiua-
dos em 2016.
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II VINHEDO OPEN DE BEACH TENNIS

CAMPOS DO JORDÃO OPEN DE BEACH TENNIS

12 E 13 DE SETEMBRO

12 E 13 DE SETEMBRO

Paulo Carvalho 
Campeão Individual Categoria B

Caio e Carina Spadari 
Campeões Dupla Mista Categoria C

Daniel Camilo e Paulo Carvalho
Vice-Campeões Dupla Masculino 
Categoria B

Caio Spadari e Renato 
Vice-Campeões Dupla Masculino 
Categoria B

O Beach Tennis surgiu na Itália, na década 
de 80, chegando ao Brasil em 2008 e conquis-
tando, ano após ano, um  grande número de 
praticantes. O esporte também tem crescido 
muito no Círculo Militar de Campinas, levan-
do um grande número de associados a parti-
ciparem dos campeonatos organizados pela 
Federação Paulista.

Confira as últimas conquistas circulistas:

Obs: Todos os campeonatos tem  a chancela da Federação 
Paulista de Tênis e contam no ranking para o CMC

BEACH TENNIS 

T O R N E I O  I N T E R N O

D E  B E A C H  T E N N I S

REI  E  RAINHA

FEMININO

MASCULINO

1º Lugar - ADRIANA MANCILHA
2º Lugar - WANILDE MAIOCHI
3º Lugar - ROBERTA BANDEIRA
4º Lugar - MARINA MACEDO

1º Lugar - MARCOS PAES
2º Lugar - JONATHAS PINOTI
3º Lugar - JULIO BURJATO
4º Lugar - SERGIO SANTANA
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O CMC Runners não para!

T O R N E I O  I N T E R N O

D E  B E A C H  T E N N I S

REI  E  RAINHA

CORRIDA

Corrida Hospitalhaços 2015

Treino de Joaquim Egídio

Treino RX e CMC

Treino Pedreira do Chapadão

Treino de sábado

Corrida Ubatuba 

Treino Sábado de manhã

Junte-se a nós!
Informe-se na Secretaria de 
Esportes. (19) 3743-4812       
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A Caminhada da Primavera do Círculo 
Militar aconteceu numa manhã de sábado 
ensolarado e com muita alegria.

Após o café da manhã e um alonga-
mento proporcionado pela profª Fernanda, 
todos saíram em caminhada pelas vias do 
clube. Uma manhã de exercício e muita des-
contração. Ao final da caminhada, todos os 
associados foram recepcionados pelo Gru-

Caminhada
Daprimavera

po de Escoteiros Craós, onde foram distribu-
ídas 600 mudas de Ipê em homenagem ao 
Dia da Árvore.

E fechando a manhã com chave de ouro, 
os associados participaram de uma anima-
da aula Zumba com a profª Grasielle.

Parabéns a todos professores e associados 
pelo engrandecimento de mais um evento 
do Departamento de Esportes.
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BLACKOUT
DEU A LOUCA NOS PROFESSORES

Em comemoração ao Dia do Educador 
Físico, 1º de setembro, os professores promo-
veram um evento que agitou a academia 
com Slackline (esporte em que o praticante 
tem que se equilibrar em uma fita de nylon 
estreita e flexível ), Circuito Jump, Bike, Abdo-
minal funcional e aula aberta de Zumba.

Os alunos, inscritos previamente, puderam 
compartilhar  dessa energia positiva, com 
muita garra e disposição.

Agrademos aos professores pelo empe-
nho e aos alunos pela participação e ani-
mação.

Parabéns aos profissionais de Educação 
Física que se dedicam todos os dias a preser-
vação da saúde!
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Equipe Campeã: Chapadão
Vice-Campeã: Castelo
Artilheiro: Sergio Sobrado
Melhor Goleiro: Nivaldo R. da Paixão

TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL MAIOR

Categoria 16+

Equipe Campeã: Botafogo
Artilheiro: Denis Gonzalez
Melhor Goleiro: José Ricardo Dias

Categoria 46+

HomenageadoCategoria 60+

Equipe Campeã: Chapadão
Vice-Campeã: Castelo

Colaborador Mattiello
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Equipe Campeã: Chapadão
Vice-Campeã: Castelo
Artilheiro: Sergio Sobrado
Melhor Goleiro: Nivaldo R. da Paixão

3º Lugar : Jacareí
 Campeão: Grêmio Mogiana

 2º Lugar : Taubaté

Vice Campeãot: São José

FINAIS DO CAMPEONATO INTERNO 
DE FUTSAL MAIOR

Por ordem da foto da esquerda para a direita:  
Em 3º lugar a dupla Luís Camilo e Moisés Nascimento 

Odorissio, em 1º lugar a dupla Toshihar Shiraishi e Waldir 
Gregolin, em 2º lugar a dupla Euclydes Souto Corrêa e 
Ricardo Billi e o Diretor de Esportes Prof. Wilton Domingues

TORNEIO INTERNO

DE TRUCO

A

A

A

A

A

A

A

A

Colaborador Mattiello

Melhores Artilheiros: Fábio Samel e Lucas Defendi

29/08/2015, no Salão de Jogos 
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FUTEBOL SOLIDÁRIO 2015
No dia 17 de outubro foi realizado o 2º Fes-

tival de Futebol de Futebol Menor. O sucesso 
do evento repetiu-se nesse ano com a parti-
cipação de aproximadamente 240 crianças 
de 04 a 15 anos das escolinhas de futebol do 
Círculo Militar, da Ponte Preta e da Escolinha 
Furacão do Atlético PR.

Durante toda manhã os campos da Esco-
linha, Linguição e Ponto de Encontro recebe-
ram os jogos que contaram também com o 
grande apoio e presença dos familiares pres-
tigia, em massa, o evento. Depois do sucesso 
na arrecadação de brinquedos em 2014, esse 
ano a solidariedade veio por meio da arrecadação de alimentos. Juntos conseguimos mais 
de 120 quilos de alimentos, não perecíveis, que foram doados para a Capela Militar São 
Tomás de Aquino.
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OLIMPESEC
O CMC participou da 27ª Olimpesec e foi 

sede da Corrida, Atletismo, jogos de Vôlei e 
Basquete.



TEMPERATURA DA PISCINA
Está à disposição no site do CMC, 
uma ferramenta informativa onde 
os associados poderão consultar, 
em tempo real, a temperatura da 
água das piscinas do Parque 
Aquático.

A temperatura da água será 
medida e essa informação será 
atualizada no site, pelos funcioná-
rios do clube, duas vezes ao dia, 
de forma online.

Acesse: www.cmcamp.com.br/piscina

Informática44

SISTEMA DE CONTROLE DE
EXERCÍCIOS PARA ACADEMIA

Em constante evolução, a academia do 
CMC coloca a tecnologia à disposição dos 
associados.

O aplicativo da WIKI4FIT está sendo disponi-
bilizado gratuitamente e será um aliado forte 
para conquistar metas, otimizando o tempo e 
aumentando a independência do praticante, 
sendo um complemento importante no traba-
lho do instrutor que poderá acompanhar a evo-
lução dos seus alunos de forma mais precisa e 
eficaz.

Vídeos com dicas de como se fazer o movi-
mento correto em certos exercícios, relatórios 
de desempenho e até planilhas para elabo-
ração de séries. Agora o aluno pode ver quais 
aparelhos usar e quais estão lotados.

O usuário baixa uma vez o aplicativo pelo 
PLAYSTORE para sistema operacional Android 
ou APPSTORE para sistema operacional MAC,  e 
não mais precisa da internet para usá-lo. Uma 
vez baixado o treino pode ser visualizado por 
diversas vezes até a troca deste.

Pode consultar os vídeos e relatórios e montar 
tudo pelo aplicativo. O aluno  também poderá 
imprimir seu treino pelo Terminal de Autoatendi-
mento disponibilizado na Academia.

BAIXE SEU 
APLICATIVO AQUI
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Turismo46

É tempo de festejar e agradecer.
Também é tempo de refazer planos, 

retomar caminhos, viagens e novos destinos.
Serão 365 novas oportunidades de dizer à vida,
que de fato queremos ser plenamente felizes!
O Departamento de Turismo agradece a todos
que nos prestigiam viajando, com esse espírito

de Alegria e Companherismo.

FELIZ 2016

Muita Alegria!!

ACONTECEU...
CIDADES HISTÓRICAS... EITA TREM BÃO !!

BUDAPESTE E PRAGA

Pontos Turisticos mais visitados
Mina de Ouro

Comida boa UAI!

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

que fiz.”

Viagens para 2016Viagens para 2016
Pequenas e 

Inesquecíveis

Viagens
Internacionais

Lazer nas
Águas

Saboreando
o Frio

Templo Zulai e 
Embu das Artes

Bertioga - SP
Colônia de Férias

Olímpia - SP
Termas dos Laranjais

Fortaleza - CE
Jericoacoara

Natal- RN
Dunas

Porto Seguro - BA

Carlos Botelho - SP

Poços de Caldas - MG

Petrópolis - RJ

Campos do Jordão - SP

Zoo (Simba Safari) - SP Águas de Lindóia - SP

Porto Ferreira - SP

Serra da Canastra - SP

Festival do Japão - SP

São Lourenço - MG

Serra do Mar - Caminhada

Visconde de Mauá

Madri - Barcelona Machu Picchu - Peru Sul da França

Grand Canyon - Las Vegas

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

3743-4805 turismo@cmcamp.com.br

Buenos Aires - Argentina

Deixe seu nome na lista de interesse, participe do
grupo do Círculo Militar, faça novas amizades.

 29 de Agosto
a 02 de Setembro

Cidades 
Históricas - MG

Setembro 2015
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Informações: No Turismo
Compre  aqui seu pacote da CVC com desconto

3743-4805 turismo@cmcamp.com.br

Buenos Aires - Argentina

Deixe seu nome na lista de interesse, participe do
grupo do Círculo Militar, faça novas amizades.
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 ASSOCIADO: ENTRADA GRATUITA  CONVIDADO: MEDIANTE A RETIRADA DE CONVITE

LOCAL: CENTRO CULTURAL

Concerto de Natal
com o Coral CMC

18 DE DEZEMBRO 20 HORAS
|


