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NOSSO CLUBE

EDITORIAL

100 dias de Gestão
Prezados Circulistas!
A Palavra do Presidente nesta edição da
revista “Círculo Militar em notícia” está
substituída pela resenha elaborada pelo Vice
Presidente, Senhor Coronel Carlos Henrique
Teixeira Costa, que retrata de maneira fiel as
atividades realizadas pelos integrantes da
Equipe “Consolidação e Resultados” durante
os primeiros 100 dias da gestão 2017 – 2020.
Boa leitura!
“O trabalho realizado nesses 100 dias vem
procurando alinhar-se com as técnicas
de gestão de “Excelência Gerencial” e
“Compliance”, que atende a “pequena
cidade” de associados, que forma uma família
de aproximadamente 13.000 circulistas.
O catalisador do produto dessa gestão respira
na capacidade de coordenação e controle
da direção e trabalho dos colaboradores
do clube e repousa no sentimento do dever
e no senso de discernimento dessas equipes,
sempre seguindo os caminhos mais adequados
e apropriados, definindo limites e assegurando
bases sólidas para os resultados apresentados.
Dessa forma vem-se buscando alavancar, de
forma perseverante, todos os segmentos do
clube. Na área do Departamento Cultural foi
implementada especial grade de atividades
culturais, destacando-se entre outras: a
apresentação de “shows” de singulares
“covers” de cantores populares, ressaltandose Raul Seixas, Rita Lee e Tim Maia; a exibição
de “shows” de Tango, Samba e “Chorinho”; o
espetáculo do “Encontro de Corais” da região
de Campinas e a produção do cativante
“Talentos Circulistas”, onde o associado tem a
oportunidade de mostrar as suas capacidades
e potencialidades artísticas para o quadro
social e; uma peculiar pauta de aulas
relacionadas à cultura, como: jazz; dança livre;
sapateado irlandês; ballet clássico; flamenco;
dança de rua; violão; dança de salão e artes
plásticas, entre outras atividades.

No Departamento Social, os eventos têm-se
mostrado uma referência para o associado e
seus convidados. Ressalta-se a “Festa Junina
do CMC”, cada vez mais atraente e procurada
em Campinas, havendo a presença de
aproximadamente 6.000 pessoas nos dois dias
de festa.
Os “Bailes Comemorativos” obtiveram sucesso,
destacando-se o do “Dia das Mães”, quando
o cantor Guilherme Arantes apresentou um
notável show. O do “Dia dos Pais”, que brindou
os circulistas com a exibição da cantora Paula
Lima e o pomposo “Baile da Pátria”, que neste
ano de 2017 ficou incluído, por Lei Municipal Nº
15.443, de 21 de junho, no Calendário Oficial
de Eventos no Município de Campinas, a ser
comemorado, anualmente, no Círculo Militar
de Campinas, no primeiro sábado do mês de
setembro, tendo autoridades, de todos os
poderes, comparecido a esse evento.
No âmbito dos esportes, a diversidade de
modalidades é indiscutivelmente um dos pontos
altos para um número expressivo de associados.
O leque de modalidades e atividades do clube
está incluindo os seguintes desportos: academia
de musculação; alongamento e caminhada
(“Viva Vida”); aulas de bike (“Spinning”); aulas
de fitness; basquete adulto; basquete infantil;
beach tênis; bocha; corrida (“CMC Runners”);
futebol maior; futebol menor; futevôlei;
futsal maior; futsal menor; ginástica artística;
hidroginástica; judô; karatê; natação adulto;
natação infantil; preparação física; sinuca;
taekwon do; tamboréu; tênis-de-campo; tênis
de mesa; tiro com arco; vôlei adaptado; vôlei
de areia; voleibol e xadrez.
Há de se ressaltar o investimento na construção
do “Espaço Multidesportivo”, viabilizando a
centralização de várias atividades desportivas
em um espaço progressista e inovador,
proporcionando aos praticantes de spinning,
sinuca, xadrez, bocha, ginástica artística e
pilates, a utilização de instalações modernas e
equipamentos de notada qualidade.
O Departamento de Esportes vem fomentando
o desenvolvimento e o estímulo ao desporto
“Beach Tênis”, reestruturando a “Arena do
Bosque”, viabilizando a utilização de até 09
(nove) quadras desse desporto para o uso dos
seus associados. Materiais adequados foram
adquiridos, como redes, bolas, máquinas para
rastelar as quadras e areia apropriada. As
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melhorias incluem a iluminação implementada
na “Arena” e que contribui para que clube
tenha se tornado alvo para a realização de
torneios da Federação Paulista de Beach Tênis
e Confederação Brasileira da modalidade.
Salienta-se, também, que o clube foi designado
para ser a sede da “Jornada Desportiva” da
Associação dos Clubes de Campinas e Região
– APESEC, no dia 02 de setembro, fruto da boa
infraestrutura e padrão de qualidade da “Arena
do Bosque” do Círculo Militar de Campinas.
No final do mês de setembro, o Departamento
de Esportes do CMC alcançou um efetivo
aproximado de 30 (trinta) profissionais, gerentes e
professores de educação física, experientes e de
muito boa capacidade técnica, os quais estão
conduzindo as diversas atividades e “escolinhas”
do clube, cujo efetivo chega à inacreditável
marca de 3.647 associados usufruindo do
desporto no Círculo Militar de Campinas.
Entretanto, todas as atividades sociais, culturais e
desportivas, não teriam o mesmo sucesso se não
fosse o trabalho realizado pelo Departamento
de Relações Públicas, o qual, mercê de sua
contínua modernização e inovação, alerta,
estimula e incentiva o quadro social a participar
do variado acervo de eventos. Para isso, se
utiliza dos meios a sua disposição, como o site do
clube, facebook, aplicativo para smartphone,
revista CMC em notícias, TV mídia corporativa,
email marketing, faixas de propagandas,
cartazes, folhetos e folders, entre outros, tendo os
seus integrantes o domínio de programas afetos
a essa servidão, como o Illustrator, Photoshop e
inDesign, entre outros.
A projeção do clube junto à sociedade vem se
fortalecendo, por intermédio de parcerias com
meios de divulgação de relevo, como os Jornais
Correio Popular e do Castelo e a Revista Staff,
além dos meios de divulgação da Associação
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dos Clubes de Campinas e Região (APESEC),
através do programa “Clubes em Destaque”
transmitido pelo canal 8 da NET Campinas.
É importante destacar que para viabilizar a
infraestrutura de apoio ao entretenimento
e lazer o Departamento Administrativo está
alinhado com as boas práticas de gestão.
As atividades de paisagismo continuam em
andamento, ressaltando-se a inauguração da
Praça Ten Sylvio, especial homenagem a tão
extraordinário associado. As várias missões e
servidões estão sendo implantadas, realizadas
e fiscalizadas na ferramenta de gerenciador de
tarefas “Wunderlist”, como as ordens de serviço
a realizar e as ordens de compra a executar.
Enfim, as demandas de todos os departamentos
estão na interface do computador ou mesmo no
celular dos diretores, gerentes e coordenadores,
mantendo sempre em bom nível a produtividade
dos serviços.
A intranet institucional proporciona o acesso: aos
arquivos que estão na base de conhecimento
do clube; à consulta a todos os fornecedores;
aos vídeos institucionais; aos relatórios relativos
a compras e demais despesas; à agenda
de eventos; ao suporte de tecnologia da
informação, assim como, pode a direção do
clube aprovar as requisições de compras dos
departamentos interessados, do local de onde
estiver (on-line), acessando, de maneira remota,
via computador ou celular, os sistemas de
gerenciamento do clube.
Relatórios semanais consolidam as atividades
planejadas por intermédio do quadro de
incidentes, disseminando a todos as tarefas
iniciadas, em andamento e concluídas,
atualizando o produto final da força de
trabalho do CMC para todos os dirigentes e
colaboradores.
Ombreado com a administração do Círculo
Militar, insere-se o Departamento de Patrimônio,

que utiliza apropriada e adequada ferramenta
de controle de estoques, denominada Gestão
de Materiais da empresa Mega Small Business, o
qual é integrado com o sistema de gestão dos
Departamentos Financeiro e Contábil, havendo
os colaboradores envolvidos se aperfeiçoado
em curso específico para obter o melhor
aproveitamento dessa ferramenta. Em face disso,
o controle de todos os bens do clube, móveis e
imóveis, são contabilizados e publicados em
boletim com confiabilidade e precisão.
Os objetivos impostos ao setor tecnológico
conduziram a um investimento nesse setor.
Novos servidores, imprescindíveis ao inadiável
crescimento virtual do clube, garantiram a
continuidade dos serviços e quaisquer processos,
além da implementação de um “firewall” de alta
capacidade, incrementando a segurança, o
controle e aumentando o número de conexões e
a cobertura de “wi-fi” por toda a extensão do CMC.
O desenvolvimento de novos sistemas e servidões
estão sendo executados, como a implantação
do “Aplicativo Mobile” como interface de
comunicação, dinamizando a publicação de
informações para os associados, assim como, a
implantação do projeto “TV Mídia Corporativa”,
uma opção empreendedora e criativa de
fomentar o relacionamento com os associados
e colaboradores, com custos relativamente
reduzidos.
Solidificou-se a utilização do “Portal Associado”
no site do clube, com opções e possibilidade de
acesso às ferramentas de consulta de extrato de
pagamentos, impressão de segunda via de boletos,
alteração/consulta
cadastral,
atendimento
personalizado e ouvidoria, entre outros.

O Departamento de Recursos Humanos recebeu
sólida prioridade, tendo sido contratada
experiente empresa em segurança do trabalho,
meio ambiente e saúde ocupacional, com
soluções para instruir, orientar e conscientizar
sobre os benefícios da manutenção de hábitos
que promovem a saúde, a segurança e a
qualidade de vida acurada e judiciosa de todos
os funcionários do Círculo Militar de Campinas.
Consolidou-se o sistema de ouvidoria, o qual
atende aos associados de maneira tempestiva,
em quaisquer demandas, o que vem evitando
e solucionando impasses e contratempos. As
comissões estatutárias, incluindo a Comissão de
Sindicância de Títulos a Comissão de Sindicância
Administrativa, a Comissão de Sindicância
de Esportes a Comissão de Ecologia e Meio
Ambiente, assim como a Comissão de Obras e
Patrimônio, foram mobiliadas com associados
da mais alta capacitação técnica.
Tem-se a humildade e consciência de que há
muito por fazer, evoluir e aperfeiçoar, em prol
do nosso clube. No entanto, vem-se buscando
evidenciar os princípios básicos de gestão, como
a transparência, a equidade, a confiabilidade
na prestação de contas e a responsabilidade,
direcionando o CMC rumo às melhorias contínuas
e à busca incessante da administração pela
qualidade.
Por fim, agradece-se, de coração, a todos
os circulistas, que com as suas presenças,
participações, colaborações, cooperações e
assiduidade impregnam de entusiasmo, alegria
e felicidade esse clube tão especial.
PARABÉNS A TODOS OS ASSOCIADOS DO NOSSO
QUERIDO CMC!”

Cordiais Saudações!
Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente
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CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

EM MEMÓRIA
by. Vinícius D'Ottaviano
SINCE 1960

Aula de Ginástica - 1970

Excursão para Brasília - 1970

Inauguração do Ginásio da Bocha - 1970

Baile de Carnaval- 1970
Festa do Folclore - 1970

Dia das Criancas
- 1969
,
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Evento em Homenagem ao Dia da Mulher - 1970

Grupo Escoteiro Craós

NOSSO CLUBE

48 anos

No último dia 25 de agosto, o Grupo Escoteiro
Craós completou 48 anos de existência e, para
celebrar, foi realizado um acampamento no
Clube denominado “Como treinar seu dragão”,
tema escolhido pelos próprios jovens.
Não faltou diversão e aventura no evento
realizado nos dias 26 e 27 de agosto, que
contou com diversas atividades como corrida
de balsa no lago, batalha de catapultas com
bexigas d’água, futebol de sabão, entre outros.

O Escotismo é um movimento educacional que,
por meio de atividades variadas e atraentes,
incentiva os jovens a assumirem seu próprio
desenvolvimento, a se envolverem com a
comunidade, formando verdadeiros líderes.
Para se juntar ao Movimento Escoteiro só é
preciso ter, no mínimo, 6,5 anos de idade.
Adultos (acima de 21 anos) também podem
participar como voluntários.
Nossas atividades são aos sábados, das 9h às
11h30. Venham conhecer!!

Terminal de
Autoatendimento
O Terminal de Autoatendimento agora conta com novo
método de identificação, mais ágil e moderno. A senha
existente foi substituída por perguntas com base em
informações particulares do titular.
No Terminal, é possível a retirada de convites cortesia, convites
para visita, almoço e churrasco, convites para utilização de
piscina (nos finais de semana, para residentes em Campinas) e
convites para acesso à Sauna.
O Terminal fica localizado na Recepção, próxima à Portaria
04, estando disponível no horário de funcionamento do clube.
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SÓCIO EM DESTAQUE
Ten Sylvio

Por Vinicius Sampaio D´Ottaviano
Sylvio Rodrigues da Silva, nasceu no dia 13 de
agosto de 1917, na cidade de Campinas. Filho
de Sebastião e Ermelinda Rodrigues, foi casado
com a costureira Zilda Ferreira, com quem viveu
66 anos. Não teve filhos. Ela morreu há 6 anos.
Comerciante de origem familiar portuguesa,
teve 10 irmãos. Sua carreira militar, recomeçou,
após o seu alistamento anterior; quando
chamado novamente, a partir dos seus 25 anos,
a uma convocação para se juntar aos outros
26.000 combatentes da Força Expedicionária
Brasileira na segunda Guerra Mundial, no
destacamento em Nápoles - Itália... Por fim,
mesmo com a vida cheia de “aventuras”, após
ir para a reserva, encontrou a partir de meados
do ano de 1964, na cidade Campinas, convite
para se tornar um dos primeiros sócios do Círculo
Militar de Campinas.

retornar, foi o convite para me tornar sócio
do CMC. Durante todos estes anos, vi o clube
crescendo e melhorando cada vez mais. Cada
Diretoria nova me convidando para ajudar e
trabalhar para o bem de todos... Atualmente
presido a Comissão de Sindicância de Títulos. O
CMC faz parte da minha vida e da minha família.

CMC em notícia: Como foi a sua volta para a
cidade de Campinas?

CMC em notícia: Por fim, como o Senhor gostaria
de ser lembrado?

Sylvio: Após um acidente com uma mina terrestre
em pleno combate, fiquei no Continente
Africano em recuperação, até retornar para o
Brasil; e depois de dar baixa, retornei a minha
querida cidade natal, mesmo antes do fim da
guerra.

Sylvio: Bem!!! A vida para mim, foi cheia de
“muitas surpresas e caminho percorridos”... Mas,
mesmo com tudo que passei, principalmente
no período da 2ª Guerra Mundial, as dores, as
renúncias, a saudade e a constante luta pela
própria sobrevivência, além, é claro, da grandeza
de ter lutado pelo meu país, meu amado Brasil,
sinto-me muito realizado... Sou muito grato a atual
Diretoria do CMC, pela homenagem a minha
pessoa com esta Praça, a Deus, a minha família,
e, em especial, a todos os amigos que aqui fiz
neste maravilhoso clube.

CMC em notícia: Agora, conte-nos um pouco
mais de como começou a sua relação com o
CMC.
Sylvio: Uma das nossas primeiras alegrias ao
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CMC em notícia: E como foi a sua relação com os
departamentos do clube?
Sylvio: Sempre durante todos esses anos, desde
o começo de tudo, quando o Cel Rodolfo
Pettená me convidou muito honrosamente para
ser sócio, estive sempre à disposição para ajudar
como podia, tanto o Conselho Fiscal, como o
Conselho Consultivo e as Comissões de Disciplina,
Sindicância e Títulos.

Aplicativo CMC

Agenda

Avisos

Revista

Ligar

Vídeos

Facebook
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OLHAR DO ASSOCIADO
Foto: Marlon Henrique Peixoto
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~

Eternas Esperancas
Na semana passada um telefonema alterou alguns dos
meus planos para esse começo de Primavera: Suzana,
amiga de longa data, fazia questão da minha presença
no dia 12 de outubro para um almoço muito especial,
comemorando a chegada de sua filha, Helena (minha
afilhada), que estivera fora do Brasil há mais de dez anos.
Serra Negra. Viagem curta, mas inesperada.
Adiei compromissos, tomei várias providências e fui, claro!
No restaurante havia espaço reservado para vinte
pessoas e era visível a alegria de todos. Quando me viu
chegar, Helena se levantou e veio ao meu encontro.
No longo abraço que se seguiu, ela me disse ao pé do
ouvido: “Betty, este será um Natal regado a lágrimas.” E
chorou. E choramos.
Entre a sobremesa e o cafezinho ela falou aos
convidados:
“Certamente, vocês sabem o motivo desse encontro.
Depois dos recentes, terríveis acontecimentos climáticos
que abalaram a Flórida eu, meu marido e nosso filho,
estamos de volta.
Naqueles momentos aterrorizantes nós ficamos
protegidos fora de casa, mas soubemos do
desabamento do prédio onde morávamos. Com
ele, sucumbiram (além dos bens materiais) projetos
minuciosamente articulados e um passado de trabalho
incessante em busca de sólido e próspero futuro.
Ficou tudo nas profundezas da terra. No meio da
confusão generalizada, sofríamos por nós, nossos amigos
e os moradores de toda a região. Mas o pior: quantas
vidas poderiam estar apagadas naquele amontoado
de destroços?”
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Muito emocionada, ela agradeceu a presença e insistiu
na certeza de recomeçar corajosamente.
Dois dias depois, já de volta a Campinas, estou andando
pelo centro da cidade e me vejo perplexa com as lojas
enfeitadas, já anunciando as belezas do Natal.
Novamente um encantamento: Jesus pequenino,
manjedoura iluminada pela noite estrelada, olhar
doce de Maria, anjos cantando nas alturas, presentes
secretos na árvore colorida. Cheiro de festa no ar.
Mas a frase dolorida da minha afilhada me envolve
por inteiro: “Este será um Natal regado a lágrimas”. Isso,
sim, é real neste momento! É verdade cruel, descabida,
inimaginável! Famílias desoladas espalhadas pelo
mundo estão, agora,
mergulhadas no luto, no
desemprego, na violência, nas balas perdidas, nas
fatalidades.
O que se pode dizer, então, para fazer resplandecer
uma poderosa centelha de luz capaz de transformar
todos os espaços, onde densas trevas se instalam
dominantes neste Natal?
Vou sugerir, pensando em você:
Que nunca nos faltem as flores perfumando serenas
manhãs de sol, nem plenos amores entregues ao
aconchego dos abraços apertados, nem as eternas
esperanças que brotam no coração de DEUS para
consolo de todas as aflições.
Texto: Elizabeth Pereira Silva
Foto: Ana Keiko
(Associadas CMC)

Cel Cabral

Cidadão Campineiro
A Câmara Municipal de Campinas
concedeu, em 15 de setembro, o Título de
Cidadão Campineiro para o Presidente do
Círculo Militar de Campinas, Cel Almirante
Pedro Alvares Cabral. Tal distinção foi
proposta pelo Vereador Paulo Haddad e
aprovada, por unanimidade, pelos demais
vereadores da cidade.
A sessão solene, realizada no Golden Room
do Círculo Militar, contou com a presença
de autoridades civis e militares, familiares e
amigos do homenageado da noite.
Em seu discurso, Paulo Haddad evidenciou a
brilhante carreira do Cel Cabral, que é natural
de Santana do Livramento, no Rio Grande
do Sul, e foi promovido ao seu posto atual
no ano 2000, destacando-se na sociedade
campineira pela relevância de sua atuação
nos quadros do Exército brasileiro e pelos
serviços desempenhados na nossa cidade.
Em carreira militar desde 1973, veio para
Campinas em 1988 como Comandante
da 2ª Companhia de Alunos da Escola
Preparatória de Cadetes do Exército e evoluiu
na EsPCEx como Major, Oficial de Operações
e Informações, Oficial de Relações Públicas,
Fiscal Administrativo, Tenente Coronel e
Coronel, passou também pelo Comando
da 11ª Brigada de Infantaria Blindada de
Campinas, como Oficial de Comunicação
Social, e depois como Comandante da Base
Administrativa e Ordenador de Despesas.
Em 2005, assumiu como Encarregado do
Emprego Operacional da Guarda Municipal
de Campinas e em 2009 deixou o cargo
para tornar-se Secretário Municipal de
Cooperação nos Assuntos de Segurança
Pública na Prefeitura de Campinas, por
quase dois anos. Desde 2014, está à frente da
presidência do Círculo Militar de Campinas.
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A partir de 15 de outubro de 2017
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

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

Vestiários (Conj. Aquático)

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

Segunda-feira: 12h às 20h
Terça a domingo: 7h às 20h

Secretaria de Esportes

Piscinas Cobertas

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

Segunda-feira: 16h às 21h
Terça a domingo: 7h às 21h
Feriado: 7h às 21h

Departamento Cultural
Segunda-feira: 13h às 17h
Terça a sexta-feira: 8h às 17h
Sábado: 8h às 12h
Domingo e feriado: fechado

Departamento Social
Segunda-feira: 13h às 17h
Terça a sexta-feira: 8h às 11h30
das 12h30 às 17h
Sábado: 8h às 12h
Domingo e feriado: fechado

Turismo
Segunda-feira: 13h às 17h
Terça a sexta-feira: 8h às 12h
das 13h às 17h
Domingo e feriado: fechado

Ginásio de Esportes
Segunda-feira: 12h às 22h
Terça a sexta-feira: 7h às 22h
Sábado, domingo e feriado: 7h às 18h

Sauna
Segunda a sexta: 17h às 21h30
Sábado: 16h às 20h30
Domingo: fechado
Feriado: 16h às 20h30

Bar da Sauna

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

Salão de Beleza
Segunda: fechado
Terça e quarta: 10h às 18h30
Quinta, sexta e sábado: 9h às 18h30
Domingo e feriado: 9h às 13h

Bar do Bosque
Sábado, domingo e feriado: 10h às 18h
Sábado à noite e demais dias/horários:
disponível para eventos

Ponto de Encontro
Segunda-feira: Fechado
Terça e quarta-feira:10h30 às 22h
Quinta e sexta-feira: 10h30 às 00h
Sábado: 8h às 19h
Domingo e feriado: 8h às 18h

Restaurante Cabana
Segunda-feira: 06h às 15h
Terça a Sábado: 06h às 20h
Domingo e feriado: 06h às 18h
HORÁRIO DE ALMOÇO
Segunda-feira: 12h às 14h
Terça a Sexta: 11h30 às 14h

Sábado, Domingo e feriado: 11h30 às 14h

Segunda a sexta: 17h às 21h30
Sábado e feriado: 16h às 20h30
Domingo: fechado

Horários de fechamento de alguns espaços poderão ser estendidos, de acordo com o movimento do local.
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CIRCULISTAS QUE DEIXAM

saudades...

Manifestamos
nossas
sinceras
condolências às famílias enlutadas.
Jorge Mansur
09/03/1933
23/06/2017

Caro amigo, Rogério Remo Alfonsi. (REMO)
Genny de Aguiar Soubihe
10/12/1930
21/07/2017

José Carlos da Rocha Filho
21/09/1960
20/07/2017

Hamilton Moraes
25/02/1943
08/08/2017

Francisco Geraldo
Barbieri
05/09/1944
20/09/2017

Em 32 anos como associado do Círculo
Militar de Campinas, “Chicão”, como era
carinhosamente chamado, foi um grande
colaborador do CMC, sempre se preocupando
em ajudar a cuidar do Clube que tanto amava.
Foi membro do Conselho Fiscal e Diretor Auxiliar
de Patrimônio. Também exerceu o cargo de
Gerente Geral, onde conquistou o respeito e
admiração de associados e funcionários.

É profundamente consternado que lhe digo
do sentimento causado pela sua partida.
Você sempre foi e sempre será o amigo
sincero, o parceiro difícil de se encontrar nos
caminhos da vida.
Nas tardes de sábado, nos campos de
futebol, estávamos sempre juntos, onde quer
que fossemos jogar. Companheiro aguerrido,
mas sempre muito leal, de respeito aos
adversários e seus companheiros de clube
figura marcante e de alto espírito esportivo.
O momento de sua ida para outra vida,
cravou fundo no peito dos seus amigos, a
espada dura do sentimento de perda. No
entanto, na rápida passagem por esta vida
as coisas boas e o bem que fazemos se
eternizam nas pessoas que nos cercam.
Quero dizer a você, à sua esposa e seus
filhos, que você sempre estará nas boas
lembranças dos seus amigos, no esporte, nas
rodas sociais, naquela cervejinha depois do
futebol.
Nós nos encontrávamos aos sábados a
tarde. Hoje você saiu do campo de futebol,
deixou uma lacuna, para ir para o campo
da saudade. Agora o encontro com seus
amigos será diário, nas lembranças e nas
orações.
Queremos que Deus conforte sua amada e
querida família e dê forças para sua esposa
continuar o sólido trajeto da vida.
Vá, amigo Rogério Remo, para junto de Deus,
os teus amigos do Veterano A, com os olhos
marejados e com as vozes embargadas, me
dizem para deixar aqui o último caloroso e
fraterno abraço e assim o faço em nome de
todos.
Dr. Armando E. Guaiume
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CULTURAL

A Bandinha

Grupo Musical Infantil de Recife

Misturando objetos encontrados no dia a
dia com instrumentos musicais variados, “A
Bandinha” trouxe ao Centro Cultural, no
dia 15 de julho, um espetáculo lúdico onde
guitarra, baixo, bateria e voz se uniram a
garrafas, pentes, apitos e copos, mostrando
aos pequenos circulistas que o mundo dos sons
pode ser encontrado muito mais fácil do que
se pode imaginar.

A Bandinha é um projeto musical inspirado no
universo circense, nas trupes mambembes de
teatro e na tradição popular brasileira, que usa
as potencialidades cênicas para dar ainda
mais colorido ao seu repertório, passeando
pelo cancioneiro popular e grandes sucessos
da história da música infantil brasileira.

21

CULTURAL

A Bandinha

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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CULTURAL

Teatro Adulto

Mulheres descasadas procuram
Muitas gargalhadas e aplausos na noite de
21 de julho, com a peça teatral “Mulheres
Descasadas Procuram” de Tom Crivelaro e
Tania Guinatti, apresentada no Centro Cultural.
O Espetáculo, interpretado pelas atrizes Tania

e Gabriella Guinatti, é um grande sucesso em
São Paulo e interior e conta, de um maneira
bem divertida, as confissões de duas mulheres
recém separadas que resolvem dividir o mesmo
apartamento.
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CULTURAL

Nossos Talentos Circulistas
Com o objetivo de valorizar a “prata da casa”,
foi realizado em 19 de agosto, mais uma
edição do Projeto Nossos Talentos Circulistas,
que contou com a participação de treze
artistas associados: Aurora Alabi, José Ovídio
de Andrade, Norma Monteiro, Edite Oliveira,
Ana Cristina Stradiotti, Barbara Effori, Enzo
Mazzamuto Effori, Marcos Flávio Honorati,

24

Sebastião Souza e José Cristovão Vilarim,
acompanhados, ao piano, pelo músico e
arranjador Pedro Buffulin.
O evento, realizado no Centro Cultural, ainda
teve a presença do “Conjunto do Samuca”,
formado pelos associados Wander Lousada,
Germano Denizalle e Samuel Andrade e pela
consagrada cantora Vilma Maris.

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

Nossos Talentos

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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CULTURAL

Vernissage

Pintando Emoções

Ao som de Thiago Pereira no piano e Vinícius
Corilow no saxofone, circulistas e convidados
prestigiaram a vernissage da Exposição
“Pintando Emoções”, realizada em 26 de agosto
no Centro Cultural. Sob a coordenação da
Profª Vera Pinke, a Exposição reuniu trabalhos
produzidos por alunos do curso de pintura do
Círculo Militar de Campinas.
O destaque da Exposição, aberta ao
público até o dia 06/09, foi a obra “Deusa da
Primavera”, produzida pelo grupo Phoenix, que
é formado pelas associadas artistas plásticas:
Celina Pimenta, Cleusa Sasaki, Cora Zakia, Jane
Luccas, Kazuko Osawa, Val Moreli e Vera Pinke.
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CULTURAL

Pintando Emoções

O Departamento Cultural e toda a Diretoria
Executiva parabenizam os artistas expositores
e convidam os circulistas a conhecerem os
cursos oferecidos.
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Pintando Emoções

CULTURAL

Fotos: Vinícius D’Ottaviano
Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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CULTURAL

É Primavera!

Tributo a Tim Maia

Repetindo o sucesso do ano passado, circulistas
e convidados lotaram o Centro Cultural na
noite de 15 de setembro para prestigiar o Show
Tributo a Tim Maia, com a Banda Monallizza,
que trouxe os maiores clássicos deste que foi
um legítimo representante do soul brasileiro
e reconhecido mundialmente como um dos
grandes ícones da música no Brasil.

30

A banda contagiou a platéia relembrando, com
muito carisma e alegria, os sucessos dos anos 70
e 80 como ‘Azul da cor do mar’, ‘Primavera’,
‘Me dê motivo’, ‘Não quero dinheiro’, ‘Gostava
tanto de você’ e tantas outras.

Tributo a Tim Maia CULTURAL
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Tributo a Tim Maia

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

CULTURAL

II Encontro em Homenagem a

Melhor Idade

“Você é idoso quando seu calendário tem
amanhãs. É velho quando o seu calendário só
tem ontens”.
Com esta bela reflexão, o Departamento
Cultural abriu o II Encontro em Homenagem
a Melhor Idade, realizado em 30 de setembro.
O evento, que faz parte das comemorações
ao Dia do Nacional do Idoso, foi abrilhantado
pelo show da “Rainha do Samba Campineiro”,
Aureluce Santos e banda, interpretando o
saudoso músico e compositor Cartola.
Após a apresentação musical, os circulistas
puderam degustar de um saboroso buffet de
pizzas e participar de sorteio de prêmios, que
contou com mais de 77 brindes oferecidos por
empresas parceiras do CMC.

O Departamento Cultural agradece a todos
os associados que marcaram presença no
encontro, o apoio dos Departamentos de
Esportes e Relações Públicas e, de modo
especial, às empresas que gentilmente
colaboraram para o sucesso deste evento:
Restaurante da Cabana – Sr. Ney.
Bar do Bosque – Sr. Rafael.
Restaurante Ponto de Encontro - Sr. Diogo.
Salão de Beleza do CMC – Sr. Júnior.
Galeria da Sorte Lotérica – Sr. Celso Rocha.
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Melhor Idade

Melhor Idade

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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AGENDA CULTURAL
OUTUBRO

18/11
15/09

21/10

TRIBUTO A ELIS,
35 ANOS DE SAUDADES!
Sábado - 20h - Centro Cultural

16º FESTIVAL DE VIOLÃO
“PAIS E FILHOS”
Sábado - 17h e 20h - Centro Cultural

36

Venda de convites no Caixa do Clube,
a partir de 31/10
Associado: 10,00 / Não Associado: 20,00

Venda de Ingressos no Caixa do Clube,
Associado: 10,00 / Não Associado: 20,00

DEZEMBRO
NOVEMBRO
11/11
15/09

Show: Monalizza -Tributo a Tim Maia

CLASSICAL QUEEN
COVER OFICIAL DO BRASIL
Sábado - 20h - Centro Cultural

36

Venda de convites no Caixa do Clube,
a partir de 24/10
Associado: 10,00 / Não Associado: 20,00
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02/12
15/09

FESTIVAL DE BALLET
“UM DESEJO DE NATAL”
Com
36 as alunas da Profª Gisele

Thibes e
participação especial da Profª Tatiana Hass
Sábado - 19h30 - Centro Cultural
Venda de convites no Caixa do Clube,
a partir de 16/11
Associado: 10,00 / Não Associado: 20,00

Agenda Cultural

15/09
08
e 09/12

FESTIVAL DE DANÇA “PETER PAN”
Com as alunas da Profª Tatiana Carvalho/
Profº Rafael Cardoso e participação especial
da Profª Tatiana Hass
Sexta e sábado - 20h - Centro Cultural
Venda de convites no Caixa do Clube,
a partir de 21/11
Associado: 10,00 / Não Associado: 20,00

15/12
15/09

APRESENTAÇÃO DO AUTO DE
NATAL COM O CORAL CMC
Sexta-feira- 20h - Centro Cultural
Evento
Gratuito.
37
Retirada de convites no Depto. Cultural.
Obs: convites limitados para não associados

CULTURAL

15/09
17/12

CHEGADA DO PAPAI NOEL,
MAMÃE NOEL E OS DUENDES
NO CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS
Domingo - das 10h às 13h - Centro Cultural
Evento gratuíto somente para associados

Campanha

Faça uma criança feliz!
O Departamento Cultural de Círculo
Militar de Campinas está novamente
coordenando a Campanha “Faça
uma Criança Feliz”.
Conclamamos os Coordenadores
dos Grupos existentes no CMC,
bem como todos os Circulistas que
desejarem doar um Brinquedo Novo
ou Seminovo (em condições de
uso), para que possamos destinar às
instituições carentes da cidade.
No ano passado, muitos associados
e o Grupo de Futebol “Universidade
da
Bola”,
coordenado
pelo
associado Adilson Momente, fizeram
suas doações.
A “Associação dos Amigos da
Criança – AMIC” e os “Hospitalhaços”
foram as instituições beneficiadas
(Revista CMC em notícias, Nº 283 de
abril de 2016).
Antecipadamente agradecemos.

Mais informações: (19) 3743.4814
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Jantar em homenagem
aos Pais
O Círculo Militar de Campinas realizou
em 12 de agosto, o tradicional Jantar em
Homenagem ao Dia dos Pais, regado ao som
de MPB e Samba de altíssima qualidade. O
evento foi abrilhantado pelo contagiante
show da cantora Paula Lima e Banda Oviedo,
fazendo circulistas e convidados lotarem a
pista de dança do Golden Room.

Ainda em clima de festa, realizou-se uma
merecida homenagem ao associado Ten Sylvio
Rodrigues que completou 100 anos de vida,
em 13 de agosto. O estimado aniversariante,
ex-combatente campineiro, que integrou a
Força Expedicionária Brasileira (FEB) durante
a II Guerra Mundial, foi recepcionado pela
Diretoria Executiva e recebeu o carinho de
amigos e familiares.

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Jantar dos Pais

SOCIAL

Baile da Pátria

O prefeito Jonas Donizette sancionou e agora
é lei: “O DIA MUNICIPAL DO BAILE DA PÁTRIA”,
que vai ser comemorado, anualmente, no
primeiro sábado do mês de setembro no
Círculo Militar de Campinas. O projeto de lei,
de autoria do Vereador Marcos Bernardelli, visa
resgatar o patriotismo (que está se perdendo
ao longo do tempo), celebrando mais um ano
de nossa Independência.
Além de homenagear e reverenciar a data
magna da Nação Brasileira, o evento realizado

no Golden Room, em 02 de setembro,
também enalteceu os símbolos nacionais,
promovidos por meio de uma solenidade
cívica e contou com momentos especiais dos
quais destacamos o emocionante canto do
Hino Nacional Brasileiro unindo civis e militares
numa só voz.
Ao término da solenidade, todos os presentes
foram convidados a desfrutar do jantar
dançante ao som da Orquestra Sul América.
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Baile da Pátria

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br

SOCIAL

Studio 54

Revivendo mais uma vez os bons tempos
da Dance Music, circulistas e convidados
puderam experimentar um pouquinho do
glamour do Nightclub mais famoso e lendário
do mundo!
O Studio 54, realizado em 7 de outubro,
contou com uma bela decoração temática

(RM Decorações), super sistema de som e
iluminação (Red Moon Eventos), transformando
o Golden Room em uma verdadeira balada
Disco dos anos 70 e 80, animada pelas pick
ups dos renomados DJ’s Deco Lopes e Adilson
Mantovani.
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Studio 54

Fotos: Vinícius D’Ottaviano | Veja mais fotos no nosso site: www.cmcamp.com.br
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Voleibol
Voleibol iniciante é campeão da OLIMPESEC 2017!
No último dia 02 de agosto, nosso clube sediou o Festival
de Voleibol Iniciante Feminino da 28ª OLIMPESEC, com
participação dos clubes Regatas, Hípica e Círculo
Militar, para meninas de até 12 anos de idade.
Em jogos muito disputados, nossas meninas venceram
a equipe do Regatas por 2 sets a 0 e fizeram a final
contra a equipe da Hípica, vencendo a mesma por 2
sets a 1, trazendo o inédito título para nosso clube.
Parabéns às nossas pequenas campeãs, que
representaram o Círculo Militar com determinação
e comprometimento, garantindo além do título da
competição, o futuro do voleibol circulista, e aos pais
de nossas atletas que compareceram e incentivaram
nossas meninas.

Ainda neste ano, as meninas circulistas
buscam o bicampeonato da Liga
Sanjoanense, onde foram campeãs em
2015.
Força e determinação à equipe
iniciante de voleibol do Círculo Militar
de Campinas para que alcancem seus
objetivos!

Vôlei Adulto é campeão em Jundiaí
Durante todo primeiro semestre, nossa equipe
adulta de voleibol feminino disputou, pela
primeira vez, o Campeonato do Sindicato
dos Metalúrgicos de Jundiaí, onde nossas
meninas mediram forças com as equipes da
casa, Cabreúva, Itupeva e ELLAS Jundiaí, em
turno e returno, obtendo 7 vitórias em 8 jogos,
classificando-se para a final do torneio.
No último dia 12 de agosto foi realizada a
final entre as equipes do CMC e Cabreúva.
Nossas atletas devolveram a derrota sofrida
na primeira fase e marcaram 3 sets a 0, com
parciais de 26/24, 25/23 e 25/22, garantindo o
primeiro título da temporada.
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Parabéns à equipe adulta circulista de
voleibol pelo título inédito!
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Basquete
3º Desafio de Basquete: CMC 40- x CMC 40+
Com o objetivo de preparar as equipes circulistas
para os próximos jogos e torneios, foi realizado
em 27 de agosto, no Ginásio de Esportes do
Clube, o 3º Desafio de Basquete Adulto, onde
associados com idade abaixo de 40 anos (CMC
40-) disputaram com a atletas mais experientes,
cujos integrantes são associados com 40 anos
ou mais (CMC 40+).
Além de ajudar na formação dos atletas, o evento
também visa integrar os mais jovens ao esporte e
entre os associados de uma forma geral.

Equipe CMC 40Destaques: Ivo Udelsman / Júlio Garrafão

O fruto deste trabalho, que está sendo feito no
Basquete, já pode ser sentido com os resultados
obtidos pelas equipes. O CMC 40+ foi Campeão
Invicto do 1º Torneio Interclubes de Basquete
Master, realizado no primeiro semestre de 2017,
onde jogou contra equipes fortes como Fonte
São Paulo, Cultura e AAPP Paineiras.
No 3º Desafio, a vitória ficou com a equipe dos
meninos CMC 40-. Parabéns!

Equipe do CMC 40+
Destaque: Sandro Monchiero / Marcos Bigatto

Torneio Interclubes de Basquete Master
Já em sua 10ª edição, o Torneio Interclubes
de Basquete Master, realizado em 09 e 10 de
setembro, contou com a participação de mais
de 80 atletas, divididos em duas categorias (40+ e
50+), representando diversos clubes de Campinas
e região. O ginásio do CMC recebeu 12 partidas,
com times compostos por atletas de mais de um
clube, integrando os amantes da bola laranja.
As equipes foram denominadas com nomes que
homenagearam a história de nosso Brasil:

Campeão Categoria 50+: Pindorama

Categoria 40+: Verde, Amarelo (CAMPEÃO),
Azul e Branco.
Categoria 50+:
Pindorama (CAMPEÃO),
República, Império e Vera Cruz.
Clubes que foram representados no Torneio:
Círculo Militar de Campinas, Regatas, Tênis Clube,
São Joanense, Clube Limeira, Clube Jundaiense,
Cultura, Fonte São Paulo, CPFL e AAPP Paineiras.

Roubo de Bola - Marcos Bigatto (CMC)
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1º Torneio Interclubes de Basquete Adulto 45+
Realizado nos dias 10 e 22 de julho, o 1º Torneio
de basquete adulto na categoria 45+ contou
com a participação de mais de 50 atletas,
com idade superior a 45 anos, associados dos
clubes Cultura, Fonte São Paulo, AAPP Paineiras
e CMC.
As disputas foram bem acirradas e vários atletas
tiveram um desempenho acima da média para
a idade do campeonato.

CATEGORIA 45+

Os jogos aconteceram no clube Cultura, sendo
que as finais foram realizadas no ginásio do
Círculo Militar de Campinas.
Entre os destaques do torneio, tivemos alguns
atletas circulistas:
Sandro Monchiero:
Paulo Mello:
Hélcio Abreu:

CLASSIFICAÇÃO PONTOS VITÓRIA DERROTA CESTAS PRÓ

Melhor Defensor
Melhor Assistência
6º Melhor Jogador

CESTAS CONTRA SALDO

SALDO AVERAGE

CÍRCULO MILITAR		

1º

6

3

0

216

197		

19

1.10

AAPP PAINEIRAS		

2º

3

1

2

170

163		

7

1.04

CLUBE CULTURA		

3º

3

1

2

176

190		

-14

0.93

FONTE SÃO PAULO

4º

3

1

2

196

206		

-10

0.95

Circulo Militar - 1º Lugar

Paulo Mello - Melhor Assistência

Helcio Abreu - 6º Melhor Jogador

Sandro Monchiero - Melhor Defensor

Com 3 vitórias, a equipe circulista sagrou-se

CAMPEÃ INVICTA DO TORNEIO
10/07: CMC 79 x 76 Fonte SP
17/07: CMC 75 x 61 Cultura
22/07: CMC 62 x 60 Paineiras
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Corrida

Maratona Internacional
do Rio de Janeiro
Os Circulistas Ricardo Marchi e Ricardo
Camargo participaram da Maratona
Internacional do Rio de Janeiro em
20/08/2017.
Parabéns pela participação!
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Beach Tênis
OLIMPESEC
A Associação dos Clubes de Campinas
e Região - APESEC -

realizou, no dia 02

de setembro, na “Arena do Bosque” do
Círculo Militar de Campinas, a Competição
de Beach Tênis envolvendo os clubes da
região de Campinas, como Hípica, Regatas,
Cultura, Grêmio Recreativo e Alphaville
Campinas Clube, entre outros. O CMC foi
escolhido para ser a sede da disputa desse
esporte, haja vista a boa infraestrutura da
sua “Arena”.
Para a alegria dos Circulistas, o CMC
sagrou-se o vencedor desta modalidade
na OLIMPESEC 2017, tendo contribuído para
essa performance os seguintes associados:
- Campeões da Dupla Masculina “C”:
Guilherme e Victor Custodio
- 3º Lugar na Dupla Masculina “C”:
Marcio Custodio e Biga
- Campeões da Dupla Masculina “A”:
Camilo e Leandro Custodio
- Campeãs da Dupla Feminina “A”:
Renata e Ju
- Campeões da Dupla Mista “B”:
Juninho e Marcia
- Vice - Campeões da Dupla Mista “B”:
Victor Custodio e Pic
- Vice - Campeões da Dupla Masculina “B”:
Andre e Guilherme
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II Torneio OPEN CMC de Beach Tênis
No período de 18 a 20 de agosto, o Círculo
Militar de Campinas sediou o II Torneio OPEN
CMC de Beach Tênis, o qual foi chancelado
pela Federação Paulista de Beach Tênis e
contou pontos para a Confederação Brasileira
da Modalidade.
Cerca de 140 atletas participaram desse
evento, sendo que aproximadamente 50%
eram associados do CMC.
O torneio teve um nível técnico bastante
elevado, sendo que vários sócios obtiveram
resultados muito positivos, inclusive por diversas
vezes ocupando o pódio.

Os destaques do CMC foram:
- 1º Lugar na Dupla Masculina “B”:
Leandro Custodio e João Bianchi
- 1º Lugar na Dupla Sub-14:
Caíque Spadari e Cadu Spadari
- 1º Lugar na Simples Masculina:
Jonathas Pinotti
- 2º Lugar na Dupla Mista “B”:
Estela Toi e Leandro Custódio

Parabéns a todos os Circulistas agraciados e participantes!
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Beach Tênis
Viagem de Confraternização de Beachtenistas ao Rio de Janeiro

Ocorreu no período de 04 a 06 de agosto a
viagem de confraternização de beachtenistas
circulistas que visitaram o Rio de Janeiro para
passeio, participando de atividades desportivas,
turísticas e sociais.
Viajaram cerca de 55 associados, adultos,
jovens e crianças, os quais se deslocaram via
aérea e de ônibus especial.
Todos se hospedaram no Clube Militar do Rio
de Janeiro, localizado no Jardim Botânico, ao
sopé do Cristo Redentor.
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Os jogos foram realizados nas manhãs de
sábado e domingo, na Praia do Leblon,
contra a equipe do “Leblon Mil”, a qual é
integrada pelo Coronel Aviador Celso Vieira
Júnior, morador do Rio de Janeiro e também
associado do CMC.
Os eventos turísticos e sociais compreenderam
passeios ao Pão-de-Açúcar, Cristo Redentor,
Jardim Botânico, caminhada no Arpoador e
“Shows” na Lapa, entre outras atividades.
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Futebol Maior
Turma do Sereno - 16 anos
No dia 19 de agosto, a Turma do SERENO
comemorou seu aniversário de 16 anos com
aquela alegria e descontração de sempre e
fortalecendo a diretriz do CMC: UNIÃO!
A comemoração aconteceu no Bar do Bosque,
onde os Serenistas desfrutaram de uma noite
com boa música, embalada pela Banda
Enigma e muito agito trazido pela DJ Rafa Luna.
Tudo isso acompanhado por um belo jantar,
chopp gelado e drinks variados.
A festa foi engrandecida pela presença do Cel
Cabral, Presidente do CMC, que compartilhou
os momentos agradáveis com os Serenistas, suas

esposas e convidados. A noite foi marcada
também pelo final da gestão da diretoria da
Turma do Sereno (2016-2017) liderada por Luiz
Otávio, o Pança, que passou o bastão para
Eduardo Abrantes, que dirigirá o grupo no
biênio 2018-2019.
Desejamos uma caminhada com a mesma
alegria e renovação para a nova diretoria,
deixando registrado um agradecimento
especial aos Serenistas Luiz Henrique e Jair
Lopes que sempre estiveram juntos e firmes
na caminhada por este biênio findo.

Turma da Madrugada - 42 anos

Em 24 de setembro, foi a vez da Turma da Madrugada comemorar seus 42 anos de
existência, com uma descontraída confraternização realizada nos nos arredores do lago.
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Futebol Menor
Dias dos Pais no Futebol Menor

O mês de agosto contempla uma data
importantíssima: o Dia dos Pais! E para
comemorar, as crianças circulistas puderam
entrar em campo junto com seus “heróis”.

Futebol Feminino
O Futebol Feminino está cada vez mais em
voga, isso ninguém discute. Por isso, o CMC
segue investindo nessa modalidade, mostrando
sua veia poliesportiva e agregadora. Em 05 de
agosto, o Clube promoveu um treino funcional
e com bola, criado especialmente para “Elas”,
que além de aprender técnicas do esporte,
ainda puderam entrar em campo num jogo
bem disputado.
Estas aulas são oferecidas gratuitamente, toda
segunda-feira, às 18h30, no Campo da Cabana,
com o Instrutor Alex. Meninas com idade acima
de 14 anos podem participar.
Mais informações no Depto. de Esportes:
(19) 3743.4812
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O evento aconteceu no dia 12 de agosto, no
campo do Ponto de Encontro, e contou com
uma grande participação e celebração entre
pais e filhos.
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Futsal Maior
Durante o mês de Julho, 50 atletas circulistas, divididos em 2 categorias,
disputaram os jogos do Campeonato Interno de Futsal Maior.

Categoria 16+

Equipe Campeã: PUMAS
Equipe Vice-Campeã LEON

Categoria 30+

Equipe Campeã: CHIVAS
Equipe Vice-Campeã: MONTERREY

Destaques do Campeonato:

Rafael - Goleiro

Júlio César - Artilheiro

João Paulo – Artilheiro

Damásio – Destaque
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Tênis
Torneio Duque de Caxias
Foi realizado, 24 de agosto, o Torneio de Tênis
“Duque de Caxias” com a participação de 8
duplas.
O Torneio é uma homenagem a Luís Alves de
Lima e Silva, o “Duque de Caxias”, patrono
do Exército Brasileiro, que nasceu no dia 25
de agosto de 1803 e lutou em várias guerras
e combates dentro do território nacional e no
exterior.
Sagrou-se campeã a dupla formada pelos
associados Cel Hajime Kiyota e Gabriel Dondeo
Lima. A medalha de prata ficou com o TC
Roberto Samir Sabbag e Mário Satochi Assano

Torneio Dupla Maluca
Mais um torneio de Tênis “Dupla Maluca” foi
realizado em 24 de junho.
Em um sábado de sol, os tenistas circulistas
jogaram entre si numa disputa saudável e
divertida.
Agradecemos o apoio das empresas Hidrovolt
e Fivmed.

Categoria A:

Dupla Campeã:
Luiz Gonzaga Dadalt Filho e Cel Kiota
Dupla Vice Campeã:
Cel Carlos Henrique e Ricardo Silva Pereira
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Categoria B:

Dupla Campeã:
Manolo e João 38
Dupla Vice Campeã:
Francesco e Valter Hugo Brucker
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Caminhada
da Primavera

Numa manhã de sábado muito agradável,
aconteceu nossa tradicional Caminhada da
Primavera. A edição de 2017, realizada em
23 de setembro, reuniu aproximadamente 100
circulistas que puderam se exercitar e apreciar
as belas paisagens do percurso traçado entre
o CMC e a Escola de Cadetes.

A atividade, organizada pelo Departamento de
Esportes, foi iniciada com um saudável café da
manhã e contou com aula de alongamento,
sob orientação dos instrutores Fernanda
Carvalho, Ivo Mariano e estagiária Poliana.
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Truco
Os circulistas mostraram muita concentração
e disposição em mais um Torneio Interno de
Truco. A competição foi realizada no Salão de
Jogos do Clube, no último dia 05 de agosto, e
teve a participação de 16 duplas.
Destaque para a Dupla Campeã - Jorge
Rodrigues Filho e Jorge Luiz Rodrigues. O
segundo lugar ficou com a Dupla formada
pelos associados Alexandre da Cunha e
Rubens R. A. Lordello.
Na ocasião, ainda houve sorteios de prêmios
aos competidores, promovido pelas empresas
apoiadoras:

- Polymark;
- Hidrovolt;
- Boleiros & Cia;
- O Rei do Queijo;
- Lema Serviços;
- Rino Uniformes;
- Barão Lubrificantes.

Natação
A equipe de Natação Master
Circulista participou de mais uma
etapa da UNAMI, que aconteceu em
Piracicaba, no dia 23/09/2017.
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Projeto

VERAO
2017/2018
para agitar o Conjunto Aquático!
A partir de 02 de dezembro

10h

aos sábados

às

13h: Brinquedos Infláveis

11h

10h

10h

às

às

11h: Zumba

15h: Música ao vivo

Aos Domingos

às

13h: Brinquedos Infláveis

10h30

às

11h30: Hidroginástica

11h30 às 15h30: música mecânica

Aproveite!

Turismo

60

Dia Mundial do Turismo
A
atividade
turística
é
normalmente
relacionada com lazer e conhecimento. Nada
mais justo, afinal, as duas práticas são objetivos
centrais de quem recebe um visitante.
Entretanto, além disso, o turismo também é um
pacote de serviços amplo, que movimenta
os destinos e traz à tona seus valores culturais,
políticos, econômicos e sociais.
Seja com uma mochila nas costas e um mapa
na mão ou com todos os serviços à disposição,
o intuito da atividade, e de quem recebe, é
sempre promover o bem-estar e a satisfação
do visitante. Em contrapartida, movimenta as
atividades locais, registra momentos e histórias,
gera renda e espalha cultura.

Para instituir um marco da atividade e destacar
a sua importância, o dia 27 de setembro é
comemorado como o Dia Mundial do Turismo.
A escolha foi feita durante uma conferência
da Organização Mundial do Turismo (OMT),
em 1980. A decisão se deu em homenagem à
implantação do Estatuto da entidade, adotado
desde 1970, um marco na história do turismo
mundial.
O objetivo foi transformar a data em um
dia capaz de conscientizar a sociedade da
amplitude da atividade e dos impactos, além
de observar a importância na resolução dos
problemas relacionados à igualdade social.

Aconteceu

Musical Les Miserables – Teatro Renault
em 02/07/2017

Palácio de Christiansborg – Copenhague
em 01/09/2017

São Petersburgo - Rússia
em 12/09/2017

Bergen – Noruega
em 03/09/2017
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Evento “VIVA MÉXICO”
Golden Room – 22/09/2017

Vem aí
Fim de Ano no Hotel Bourbon
Confira os pacotes para as festas de fim de Ano
com preços especiais para sócios do CMC:

Informe-se no
Turismo CMC:
(19) 3743.4805
(19) 98852.2421
turismo@cmcamp.com.br
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