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Palavras do
Presidente

É com grande alegria e entusiasmo
que o Círculo Militar de Campinas
divulga a sua edição trimestral da Revista
“Círculo Militar em notícia”.
Nesta edição serão destacados os
principais eventos sociais, culturais e
desportivos ocorridos nos meses de abril,
maio e junho, assim como as principais
obras
e
atividades
administrativas
realizadas nesse período.
no
tocante
ao
Dessa
forma,
Departamento Social podem-se ressaltar,
entre outros, os seguintes eventos:
1. CHURRASCO DE ANIVERSÁRIO DO
CLUBE, com a apresentação do Show
do cantor Paulo Ricardo e da Banda
“Chapéu da Máfia”.
2. BAILE DO “DIA DAS MÃES”, sob a
batuta da Banda “Intercâmbio” com Bon
Jovi Cover.
3. BAILE DOS NAMORADOS, embalado
pela “Banda Opus”.
4. FESTA JUNINA, nos dias 24, 25 e 26
de junho, com a participação de
diversos conjuntos musicais, barracas de
comidas típicas, parque de diversões,
apresentação de quadrilha e realização
de bingo beneficente.
O Departamento Cultural também
contou com uma programação bastante
variada, oportunizando aos associados as
seguintes atrações:

1. SHOW DO CONJUNTO ABBA (cover) com
o musical “Mamma Mia”, por ocasião do
aniversário do clube.
2. APRESENTAÇÃO DO SHOW “UMA NOITE DE
TANGO”, no dia 28 de maio.
3. TEATRO ADULTO, com a Companhia Espelho D’
Arte, performando na peça “A Santa do Pau Oco”.
4. A TRADICIONAL MISSA DO PESCADOR, no dia
29 de junho, homenageando São Pedro.
As confraternizações esportivas, competições
e torneios alusivos ao 62º aniversário também
foram bastante concorridos:
1. O TORNEIO ABERTO DE BEACH TÊNIS,
que contou com cerca de 300 associados
participantes, dentro de um clima de cordial “fair
play” e bastante disputa, premiando aqueles
que conseguiram as melhores performances.
2. Os tradicionais TORNEIOS DE FUTEBOL,
contemplando as diversas faixas etárias foram,
como sempre, bastante disputados, onde os
papais e mamães muito torceram por seus jovens
craques.
3. O TORNEIO DE SINUCA comemorativo aos 62
anos do clube reuniu os principais praticantes
da modalidade do CMC, resultando em uma
disputa bastante acirrada pelos melhores
resultados e presença no pódium.
Com relação às obras e melhorias
patrimônio do clube, podem-se listar:

do

1. A INAUGURAÇÃO DA NOVA ARENA DE VÔLEI E
FUTEVÔLEI, QUE FOI MOBILIADA COM:
a. 04 (quatro) quadras, que podem ter a
funcionalidade dual de servir tanto para a
modalidade de Vôlei e/ou Futevôlei.
b. 60 (sessenta) lâmpadas LED que possibilitam a
iluminação apropriada para o uso noturno.
c. Excelente sistema de drenagem.
d. Quantidade e qualidade de areia de ótimas
características e propriedades.
2. A REFORMA DA ARENA DO TAMBORÉU, QUE
TRARÁ OS SEGUINTES BENEFÍCIOS:
a. Novos banheiros masculino, feminino e PCD.
b. Cozinha mais moderna e funcional.
c. Espaço para confraternizações mais amplo,
incluindo uma nova churrasqueira.
d. Acesso ao local de piso intertravado,
facilitando a circulação de veículos e pessoas.

e. Novo estacionamento, com maior número
de vagas, trazendo mais segurança, conforto
e comodidade para os praticantes dessa
modalidade esportiva.
3. A CONTINUIDADE DA OBRA DA “CASA DE
BARCOS”, que tem a previsão de estar concluída
até o mês de novembro, disponibilizando mais 02
(duas) churrasqueiras, uma “Cozinha Gourmet” e
um salão de eventos para os associados, além de
um local para aqueles que desejarem guardar os
seus “Caiaques”, “Stand Up Paddles” e similares.
4. A IMPLANTAÇÃO DE UMA NOVA ÁREA DE
PAISAGISMO: a “Praça do Circulista”, próxima à
entrada Nº 2 do conjunto aquático, dando mais
um toque de graça e beleza ao nosso clube.
eventos
institucionais,
ocorreram
Como
duas importantes atividades. A primeira foi a
ASSEMBLEIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA
(AGE),
realizada no dia 10 de maio, que teve por
finalidade substituir integrantes dos 03 (três)
Órgãos Estatutários: a Diretoria Executiva, o
Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo, por
motivos de: voluntário pedido de exoneração e
saúde. Os novos integrantes desses importantes
órgãos foram empossados pelo Presidente de
Honra do CMC, Gen Agnaldo OLIVEIRA Santos,
Comandante da 11ª Brigada de Infantaria
Mecanizada, que presidiu a referida Assembleia e
desejou muitos êxitos e sucesso aos investidos em
suas novas funções.
O outro relevante evento institucional foi
a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas ao ano de
2021, também presidida pelo Gen OLIVEIRA,
Presidente de Honra do Círculo Militar, transcorrida
no dia 14 de junho, as quais foram aprovadas
POR UNANIMIDADE, tendo sido explicitado e
apresentado aos associados presentes:
1. As Certidões Negativas de Débito (CND) de
todos os órgãos ligados ao Círculo Militar de
Campinas, nos âmbitos municipal, estadual e
federal.
2. Toda a escrituração contábil diária, relativa
ao ano de 2021, consolidada em 04 (quatro)
volumes de encadernação, com cerca de 950
(novecentos e cinquenta páginas).
3. O Balanço Patrimonial do clube, tendo o CMC
aumentado em 40% o seu patrimônio líquido nos
últimos 02 (dois) anos.

4. A situação dos processos jurídicos em curso.
5. A boa saúde financeira do CMC, resultando em
um Índice de Liquidez Corrente (ILC) de 3,27 no
mês de dezembro.
Com orgulho e alegria, cabe informar o registro
do aumento da frequência do Quadro Social ao
nosso clube neste 1º semestre de 2022, tornandose cada vez mais participativa, assídua e intensa,
como constatado no Sistema de Controle de
Acesso Diário, sobretudo nos finais de semana,
com o objetivo de melhor aproveitar os momentos
de entretenimento e lazer junto aos seus familiares
e amigos.
Por fim, reitero, com determinação e confiança,
de que a direção do Círculo Militar perseverará,
de maneira firme e responsável, na busca das
melhores práticas de gestão para permitir que os
seus usuários usufruam de um clube cada vez mais
moderno, bem cuidado, desenvolvido e inovador
e que atenda, também cada vez mais, à justa
expectativa do seu mais precioso e extraordinário
bem: O SEU ASSOCIADO!
Boa leitura!

BRASIL ACIMA DE TUDO!
Campinas, 11 de julho de 2022.

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA - CEL R/1
PRESIDENTE DO CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

“Círculo Militar de Campinas, 62 anos
de entretenimento, lazer, cultura e esportes”

MELHORIAS

REINAUGURAÇÃO DA ARENA
DE VÔLEI E FUTEVÔLEI
No dia 14 de maio foi realizada a inauguração
da nova Arena de Vôlei e Futevôlei do clube.
A nova Arena tem a dimensão de 44m por 23m,
somando aproximadamente 1.000 m².
Atende a 04 (quatro) quadras esportivas, as
quais podem atender as modalidades de vôlei e/
ou futevôlei.
Foi construída com:
1. Apropriada quantidade e padrão de areia
específica de muito boa qualidade.
2. Moderna técnica de drenagem.
3. Eficiente e intensa capacidade de iluminação,
para utilização noturna.
4. Sistema de segurança com redes para a
proteção da assistência, assim como para evitar
a saída das bolas da arena.

5. Estrutura de energia elétrica para atender a
necessidades eventuais.
6. Espaço para assistência.
7. Ducha para banho dos usuários.
O evento foi prestigiado por integrantes da
Diretoria, dos Conselhos Consultivo e Fiscal, da
Comissão de Obras e dos Diretores Adjuntos de
Futevôlei, Sr Flávio Fernandes e Vôlei de Areia,
Sr Vitor Mancilha.
Na oportunidade, agradeceu-se o singular
apoio e a contribuição do Diretor Adjunto de
Vôlei de Areia, Sr Vitor Mancilha, o qual, por
motivo de força maior, deixou o cargo.

ÁREA DE APOIO DO TAMBORÉU
1. Dando continuidade ao Plano de Obras da
Gestão 2020-2023, está sendo executada a reforma
da área de apoio à modalidade desportiva do
tamboréu, a qual contemplará:
a. Novos banheiros/vestiários masculinos, femininos e PCD.
b. Sala para apoio às atividades do desporto.
c. Módulo para suporte à cozinha/churrasqueira.
d. Área de bem-estar e lazer para os praticantes
do tamboréu e associados.
2. Como resultado final, a apresentação dessa
obra terá a concepção parecida com a “Arena do
Bosque”, oportunizando uma melhor comodidade
e conforto para todos os seus usuários.

CASA DE BARCOS
Encontra-se a todo vapor a reforma da Casa
de Barcos do CMC.
Essa especial construção será contemplada com:
1. 02 (duas) Churrasqueiras.
2. 01 (uma) “Cozinha Gourmet”.
3. Espaço para a “Guarda de Barcos” – Caiaques,
Barcos a Remo, Stand Up Paddle e assemelhados,
não se perdendo a essência do seu nome.
4. Salão para eventos sociais, recreativos e de
lazer.

5. Mezanino para atividades diversas.
6. Banheiros Masculino, Feminino e PCD.
7. Estacionamento.
A previsão de entrega para o associado
está calculada para ser efetivada até o mês
de novembro, configurando-se em mais uma
alternativa de entretenimento e lazer para o nosso
Quadro Social.

BANHEIROS DO
“RECANTO DO LAGO”
Os banheiros masculino e feminino do “Recanto
do Lago” foram construídos com o objetivo de
apoiar e atender aos circulistas que costumam
apreciar a beleza natural do CMC nos bancos
e no píer do Recanto, assim como aqueles que
realizam as suas caminhadas e corridas no
entorno do Lago.
Essas dependências têm sido de grande valia
para os frequentadores daquela bonita e especial
área do clube.
Recentemente foi aplicado um piso mais
bonito, resistente e robusto nos banheiros, mais
compatível com aquele local, além de terem
sido instaladas divisórias internas no interior dos
mesmos, conferindo mais privacidade, conforto e
comodidade aos usuários.

IMPLANTAÇÃO DA
PRAÇA DO CIRCULISTA
Foi implantada, recentemente, a “Praça do
Circulista”, que fica localizada à retaguarda do
Salão Golden Room e próxima à entrada da
Portaria Nº 2 do Conjunto Aquático.
A Praça foi idealizada para tornar mais bonito
esse local de passagem de muitos transeuntes,
assim como possibilitar que os associados possam
desfrutar de momentos de lazer e descanso nos
bancos ali colocados.
Outro objetivo a ser destacado é o de
harmonizar o espaço daquela área, sobretudo no
período noturno, com a utilização da iluminação
que foi ali instalada, trazendo mais elegância e
beleza àquele local do clube.

NOSSO CLUBE

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA (AGE)
Foi realizada, no dia 10 de maio, no Salão Golden Room, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
para a substituição de integrantes dos Órgãos Estatutários do Clube, por motivo de saúde, falecimento e voluntário pedido de exoneração.
A Assembleia, a qual foi presidida pelo Presidente de Honra do Círculo Militar de Campinas, Gen
Bda Agnaldo OLIVEIRA Santos, Comandante da
11ª Brigada de Infantaria Mecanizada (11ª Bda Inf
Mec), contou com a participação de diversos integrantes das Comissões Estatutárias do CMC, assim
como com a presença de significativa parcela de
associados.

Foram empossados nos novos cargos estatutários
os seguintes circulistas:
1. DIRETORIA EXECUTIVA
- Sr LUIZ Antonio Adala Artusi - Diretor Social
2. CONSELHO CONSULTIVO
a. Cel Luiz DUTRA de Souza - Vice-Presidente.
b. TC Marco Aurélio SOTTO - Membro Efetivo.
c. Cap Geraldo Magela VILELA - Membro Efetivo.
d. Sr MARCIO Amaral - Membro Efetivo.
e. Cel Flávio Eugênio POLILLO - Suplente.
f. Cel SYLVIO ROBERTO Santos Pereira - Suplente.

3. CONSELHO FISCAL
a. TC João Carlos PEZZO - Presidente
b. Cel Carlos Eduardo de QUEIROZ - Vice-Presidente.
c. Cel Alexandre OLIVEIRA MOÇO - Membro Efetivo.
d. Cel Marcelo PRADO Beltramini - Membro Efetivo.
e. Cel Adherbal T. CUNHA NETO - Membro Efetivo.
f. Cel ALEXANDRE Mello Ferreira - Membro Efetivo.
g. Dr RICARDO Siqueira Camargo - Membro Efetivo.
h. Dr SERGIO SANTANA - Membro Efetivo.
i. Sr Jorge Alberto Hamra RACHED - Membro Efetivo.
j. Sr CaseMIRO Cortado Marcílio - Membro Efetivo.
l. Sr MARCELO de Souza Oliveira - Membro Efetivo.
m. Cel Guilherme BRANDÃO CARNEIRO - Suplente.
n. Cel Ricardo Henrique PAULINO da Cruz - Suplente.
o. Cel Jose Augusto Bognoni LOS REIS - Suplente.
p. CMG RONALD Santiago - Suplente.
q. Dr Nilton de Carvalho Lage JUNIOR – Suplente.

O Círculo Militar de Campinas parabeniza, de
maneira entusiasmada e com muita motivação,
os novos integrantes dos Órgãos Estatutários,
desejando aos mesmos muito êxito e sucesso nas
novas e importantes servidões, ao mesmo tempo
em que agradece aos circulistas substituídos pela
dedicação e tempo de trabalho dispensados em
favor do clube, contribuindo sobremaneira para
o muito bom funcionamento e performance das
atividades e demandas desenvolvidas e executadas
pelo nosso CMC.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Transcorreu, no dia 14 de junho de 2022, no
Salão Golden Room, a Assembleia Geral Ordinária
(AGO) de Prestação de Contas referente ao ano
de 2021.
Participaram do evento os componentes da
Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal e
Consultivo, além de integrantes do Quadro Social.
O evento foi presidido pelo Comandante da 11ª
Brigada de Infantaria Mecanizada, Gen Agnaldo
OLIVEIRA Santos, Presidente de Honra do Círculo
Militar de Campinas.
Compuseram a mesa diretora os seguintes
associados:

1. Presidente de Honra do CMC - Gen Agnaldo
OLIVEIRA Santos (Presidente da Assembleia).
2. Presidente da Diretoria Executiva - Cel CARLOS
HENRIQUE Teixeira Costa.
3. Presidente do Conselho Fiscal - TC João Carlos
PEZZO.
4. Presidente do Conselho Consultivo - Cel
Almirante Pedro Alvares CABRAL.
5. Conselheiros de Honra:
a. Cel Tavirio de Lima VILLAÇA Pinto.
b. Cel FABIO Toledo Ferreira.
6. Sr FERNANDO Giudici - Diretor Financeiro.
7. Diretor Secretário - Cel EVERTON César
Seraphim.

A apresentação do Presidente do CMC, Cel
Carlos Henrique, constou dos seguintes itens:
1. Prestação de Contas Relativas ao ano de 2021.
2. Variação Patrimonial.
3. Obras/Serviços.
4. Situação dos Processos Judiciais.
5. Parecer do Conselho Fiscal para o Exercício
2021.
6. Conclusão.
Após a apresentação, o Presidente da AGO
colocou em votação a aprovação da Prestação
de Contas do Círculo Militar de Campinas,
relativas ao ano de 2021, a qual foi deferida por
unanimidade, ratificando a responsabilidade, o
equilíbrio e a seriedade da direção do clube na
condução da gestão financeira do CMC.

Parceria: CMC e RAC
No dia 22 de junho, o Círculo Militar de Campinas recebeu a visita do Sr Ítalo Hamilton Barioni,
Presidente Executivo do Grupo Rede Anhanguera
de Comunição – RAC – Jornal Correio Popular e da
SrªAline Rodrigues, Diretora Comercial.
O Sr Ítalo e a Srª Aline foram recebidos pelo Presidente do CMC e por Diretores Executivos.
A visita de cortesia serviu para estreitar os laços
institucionais entre as duas entidades, ao mesmo
tempo em que foram tratados assuntos de interesse mútuo, culminando com um protocolo de intenções entre a RAC e o CMC, que será formalizado
por aquela instituição junto ao Círculo Militar e que,
por conseguinte, poderá trazer inúmeros benefícios
ao quadro social.
Após o exame dessa proposta pelo Departamento Jurídico e a aprovação da mesma pela Diretoria
Executiva do clube, as vantagens dessa parceira
serão divulgadas aos associados para que possam
analisar o interesse em dela participar.

VISITA DO COMANDANTE
DO 8º BPM/I
No dia 24 de junho, o Círculo Militar de Campinas
recebeu a visita do TC PM Paulo Henrique Rosas,
Comandante do 8º Batalhão de Policiamento do
Interior (BPM/I), e, do Maj PM Maurício Gomes,
Subcomandante.
Com grata satisfação, o Cel Carlos Henrique
Teixeira Costa, Presidente do CMC, recebeu
os Oficiais, agradeceu a visita de cortesia a
qual reitera os laços institucionais entre as duas
entidades, ocasião em que destacou e enalteceu
a importância do trabalho desenvolvido e realizado
pelas forças policiais no município, e, de modo
especial, na comunidade local onde o CMC está
inserido.

ANIVERSÁRIO DO
PRESIDENTE DE HONRA
No dia 1ºde julho, o Círculo Militar de Campinas
apresentou os cumprimentos ao seu Presidente de
Honra, GEN BDA AGNALDO OLIVEIRA SANTOS, por
ocasião do transcurso de seu aniversário.
Na oportunidade, foi realizado um almoço nas
Churrasqueiras Nº 1, 2, 3 e 4, com a presença do
Chefe do Estado-Maior da 11ª Bda Inf Mec, CEL
MATTOS, os Comandantes das Organizações Militares da Grande Unidade em Campinas, do Comandante da Escola Preparatória de Cadetes, CEL
MATHIAS e do seu Subcomandante, CEL NEUVALD,
dos DIRETORES EXECUTIVOS DO CMC e de oficiais
PRESTADORES DE TAREFA POR TEMPO CERTO (PTTC)
da BRIGADA ANHANGUERA.

O Presidente do CMC, CEL CARLOS HENRIQUE,
formalizou os agradecimentos e reconhecimento
do Círculo Militar de Campinas ao Presidente de
Honra, GEN OLIVEIRA:
1) Pela atenção e consideração que tem conferido ao clube, desde a sua chegada a Campinas,
em meados do ano passado.
2) Pela sua participação, sempre que possível, nos
eventos esportivos, sociais e culturais do Círculo.
Inclusive com a participação de sua especial família.
3) Pelo interesse e envolvimento nas Assembleias
Gerais realizadas, emprestando o seu crédito e
prestígio para os assuntos mais importantes do Círculo, encaminhando-os de maneira serena, agregadora e com sabedoria.

4) Pelo incentivo, motivação e orientações apontadas para que o CMC continue a realizar, da
melhor forma, a sua finalidade mais precípua e
capital: a de proporcionar o lazer, o entretenimento e o bem-estar à família militar, assim como
ao seleto grupo de civis que fazem parte do valoroso quadro social deste clube.
Por fim, a Diretoria do CMC formulou votos de
um ano muito feliz, com muitos êxitos, sucessos
e realizações, quer seja na Presidência de Honra do Círculo Militar de Campinas como no Comando da Brigada Anhanguera, votos esses extensivos a toda a sua querida família.

Circulistas que
deixam saudades

Ademir Celestino
Loreto (Dinho)
17/04/1955
17/05/2022
No dia 17 de maio o nosso amigo Dinho, por muitos conhecido
como FALCON, juntou-se ao nosso Pai Maior. Infelizmente, ele não
venceu a batalha contra a doença a qual tinha pavor de falar o
nome e o destino quis que ela o levasse de nós.
Sua luta pela vida foi brava e intensa, vindo de família humilde
com muito esforço construiu uma vida digna. Profissional da área
contábil, começou a trabalhar cedo, muito jovem já ganhava o
próprio sustento e logo casou-se com Nilce, para ele – A Nice. Juntos
construíram uma bela família: Eduardo, Bruno e o Ademir Junior que
estudaram e juntaram-se ao pai no escritório de contabilidade dos
Loreto.
Ajudava a quem pudesse, discutia assunto de trabalho a qualquer
hora, sempre disposto a tirar as dúvidas do próximo.
Participou de quase todos os grupos do clube, gostava de todos
sem exceção, comentava com alegria e satisfação a sua participação
nesses grupos e os amigos que fez ao longo da vida...
Esteve no Bonde 11, no Canta Galo, na Turma da Sauna, na Turma
do Sereno. Jogava também com o pessoal às quartas e aos domingos.
Amava o futebol... Não faltava nunca, mesmo que a noite anterior
fosse longa.
Quem quisesse ver o Dinho era só ir ao bar Cabana que poderia
encontrá-lo saboreando uma Amstel, fosse sábado ou domingo ele
passava por lá para um bate papo e algumas risadas.
Missão cumprida! Com certeza que ele está em um ótimo lugar.
Ficam as lembranças e a saudade de um grande amigo.
					
Irvandro José Leite
(Vandinho)

EDVALDO AUGUSTO
DA COSTA
29/08/1956
18/06/2022

Após quase 26 anos de serviços prestados ao Círculo Militar de Campinas, sempre com cordialidade e responsabilidade, chegou o inevitável e triste tempo de dizer adeus.
Sua partida surpreendeu a todos, deixando incrédulos os associados
que diariamente passavam pelas portarias do clube, onde, gentilmente
e com bom humor, um a um, você os cumprimentava e sempre chamados pelo nome, recebiam um alegre “bom dia!” ou “boa tarde!”.
Quanto a nós, não seremos mais colegas de trabalho, não nos encontraremos como antes no início ou ao final de cada expediente quando sempre era possível aquela rápida, mas amistosa troca de votos de
“bom trabalho” ou aquele reconfortante “até amanhã e que Deus te
acompanhe”.
Nos últimos dias, mesmo precisando de um tempo maior para chegar
de um ponto a outro, ao ser perguntado, sempre garantia que estava
tudo bem. Trabalhou até o fim!
Edvaldo Augusto da Costa era casado com a Srª Maria Dolores e pai
de Ivaneide, Edmar e Lucas. Nasceu em Lucélia/SP, mas viveu grande
parte de sua vida em Campinas.
Querido por todos, no Círculo Militar sempre foi considerado um ótimo profissional e aqui passou por várias gestões dentre elas:
Cel Adhemar Francisco Saraiva Coelho (1996 a 1999 e 1999 a 2002); Cel
Roberto Assumpção Pimenta (2002 a 2005 e 2005 a 2008); Cel Luiz Antonio Moraes Barros (2008 a 2011); Cel Fábio Toledo Ferreira (2011 a 2014);
Cel Almirante Pedro Alvares Cabral (2014 a 2017 e 2017 a 2020); e, atualmente, Cel Carlos Henrique Teixeira Costa (2020 a 2023).
Edivaldinho, (era assim que alguns o chamavam), sentiremos saudades suas, mas no coração daqueles que você conquistou a amizade e a
consideração ficou a certeza de que cumpriu sua missão aqui e por isso
seguiu para a próxima etapa da incrível jornada da existência, até um
dia, quem sabe, quando nos encontraremos novamente para relembrarmos sua passagem pelo Círculo Militar de Campinas que ora lhe presta
esta singela, porém, merecida homenagem póstuma!
Diretoria do Círculo Militar de Campinas
e seus colaboradores.

CULTURAL

“ABBA Experience In Concert”
Em comemoração ao Aniversário de 62
anos do CMC, o Departamento Cultural,
apresentou, no dia 22 abril, o sensacional
Show “Mamma Mia”, com o grupo ABBA
Experience In Concert.
Mais de 900 associados e convidados
de sócios prestigiaram o evento, o qual foi
repleto de sucesso, tendo a aprovação de
toda a plateia circulista.

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

SEXTOOOU!
Com muita cerveja gelada, comidas, samba,
chorinho e bossa, o “Sextoou” do mês de maio
prestou uma homenagem às Mães Circulistas e
também ao dia do Chorinho, comemorado em 23
de abril. Realizado em parceria com o Departamento Social, o evento contou com a apresentação do Grupo Casa Caiada que “deu o seu recado”, animando a todos os presentes.

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

Teatro Infantil:
A Pequena Sereia – O Musical
“A Pequena Sereia”- O Musical, foi a peça exibida para os pequeninos circulistas no dia 22 maio.
O auditório ficou repleto de crianças e familiares,
que embarcaram nesta história cheia de música e
magia dos contos da Disney.
A Instituição convidada para assistir o espetáculo infantil foi a Casa de Maria de Nazaré, uma
entidade beneficente e não governamental para
a qual foram ofertados os alimentos doados pelos
associados.

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

UMA NOITE DE TANGO
Em nosso projeto “Viagem Musical pelo Mundo”,
no dia 28 de maio a homenageada foi a Argentina,
com seus belíssimos Tangos. A “Cia Tango & Paixão”
de São Paulo nos brindou com um maravilhoso
espetáculo de música e dança. A abertura do
evento esteve a cargo do compositor, músico e
pianista Amyr Cantusio Jr.

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

TEATRO ADULTO:
“A SANTA DO PAU OCO”
Sempre procurando inovar, o Departamento
Cultural trouxe, no dia 10 junho, a peça teatral “A
Santa do Pau Oco”, da Cia. Espelho D’Arte.
A comédia, escrita por Roberto Gotts, arrancou
muitas risadas e levantou o astral do público
presente.

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

Palestra de Esclarecimento
sobre a Cidadania italiana
Em 25 de junho, o Departamento Cultural
promoveu uma interessante palestra sobre o tema
“Cidadania Italiana”.
Ministrada pelo Drª Carla Barbosa, a palestra,
cujo objetivo foi o de apresentar orientações
jurídicas àqueles que tenham o direito e que
estejam interessados em obter do Estado Italiano
o reconhecimento da cidadania, contou com
a participação, diretamente de Milão, do Dr
Luca Baratella que juntamente com a Drª Carla,
esclareceu diversas dúvidas daqueles que buscam
tal reconhecimento e que gostariam de evitar o
inconveniente de permanecer na incerteza da
longa espera, às vezes por décadas, até que sejam
convocados pelo Consulado para apresentação
da documentação necessária.
A palestra, prestigiada por aproximadamente 60
associados foi bastante esclarecedora e elogiada!

Missa de São Pedro
Dia Pescador
Após um impedimento de praticamente
dois anos, contanto novamente com a grande
motivação dos nossos associados pescadores e
com o imprescindível apoio dos Departamentos
Cultural e Administrativo do clube, foi realizada em
29 de junho a tradicional “Missa de São Pedro” em
louvor ao santo padroeiro dos pescadores.
Como de costume, o evento teve início com a
concentração em frente ao Centro Cultural onde os
participantes puderam, generosamente, contribuir
com suas doações de agasalhos que este ano foi
em prol da Paróquia Santo Expedito, situada no
Jardim Ouro Verde em Campinas.

Mais de 500 associados acompanharam e
iluminaram com suas velas a grande Procissão
que seguiu contornando as margens do Lago do
CMC até o Rancho do Pescador, onde a Missa
foi celebrada pelo Pe Fabrício (Paróquia Santo
Expedito) e concelebrada Pe Valentim.
O mastro de São Pedro erguido ao lado do Rancho
do Pescador, a tradicional fogueira, comidas e
bebidas típicas, incluindo o delicioso peixe frito na
hora, foram servidos após o final da celebração
religiosa e para encerrar a noite e brindar os bons
momentos de congraçamento, a dupla Amilton
Costa & Bertuzzi assumiu o comando da festa que
foi muito elogiada por todos!

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

SOCI AL

GRANDE CHURRASCO DE
ANIVERSÁRIO DO CMC
Os dias felizes voltaram e chegou
também o tempo de celebrar mais um
aniversário do nosso querido Círculo
Militar de Campinas onde a motivação,
o profissionalismo e o engajamento de
todas as Diretorias e suas equipes de
trabalho foram fundamentais para o
sucesso dos eventos comemorativos.

Promovido
pelo
Departamento
Cultural, o show Mamma Mia - ABBA
Experience in Concert, realizado em 22
de abril nas Quadras Externas, abriu as
comemorações reunindo um grande
público que prestigiou e curtiu uma
vibrante viagem musical ao som dos
grandes sucessos do inesquecível grupo
ABBA.
No domingo, 24 de abril, sob o
comando do Departamento Social,
foi a vez do tradicional Churrasco de
Aniversário que reuniu mais de 1300

pessoas, num ambiente de muita alegria
e harmonioso congraçamento.
Tudo muito bem organizado num
espaço confortável e seguro para que
todos pudessem aproveitar ao máximo
o dia festivo. O espaço kids, o cardápio
variado e farto também mereceram
destaque
positivo
junto
à
intensa
participação da Família Circulista e seus
convidados que, ao final, e para encerrar
com “chave de ouro”, foram agraciados
com um maravilhoso show do cantor
Paulo Ricardo e da Banda Chapéu da
Máfia.

E assim foi a merecida comemoração
do aniversário de fundação do Círculo
Militar de Campinas, que soma mais
de seis décadas de muito trabalho,
desenvolvimento,
conquistas
e
fortalecimento, aliados à modernização
de suas instalações e zelo pelo seu
imenso patrimônio natural!
Àqueles que ao longo desses 62 anos
dedicaram seus dons, seu tempo e seu
trabalho voluntário em prol desse lugar
“lindo por natureza” e àqueles que são a
razão de ser desse Círculo Militar, nossa
gratidão e respeito.

Por tudo isso e muito mais, aqui é
bom estar! Aqui somos felizes e por isso
seguiremos honrando a nobre missão
do CMC para continuar “Unindo Civis e
Militares”, numa grande família!
Parabéns, Círculo Militar de Campinas!
FICHA TÉCNICA
Decoração: RM Decorações
Buffet: Simpatia
Sonorização e Iluminação: CSL
Banda: Paulo Ricardo e Chapéu da Máfia
Segurança: Valseg
Canecas Personalizadas: Brunna Mattos
Fotos: Keli Santos

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

JANTAR EM
HOMENAGEM ÀS MÃES
Parodiando uma música dos tempos da
infância, alguém poderia dizer: “Se esse
Golden Room fosse meu, eu mandava
ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só
para minha Mãezinha passar!”
E porque a nossa Mãe merece sempre o
melhor, o Departamento Social do clube,
cuidadosamente, organizou e realizou

em 07 de maio, um delicioso jantar
dançante para que a família circulista e
seus convidados pudessem prestar essa
merecida homenagem a cada uma de
nossas queridas Mães! Acesse www.
cmcamp.com.br e confira todas as fotos
do evento.
FICHA TÉCNICA
Decoração: Carla Magalhães
Buffet: Simpatia
Sonorização e Iluminação: CSL
Banda: Intercâmbio & Bom Jovi cover
Fotos: Keli Santos

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

JANTAR DOS NAMORADOS

No dia 11 de junho foi realizada a Festa
do Dia dos Namorados no salão “Golden
Room”.
O evento contou com cerca de 350
(trezentos e cinquenta) associados, os
quais aproveitaram essa extraordinária
noite
romântica,
celebrando
com
alegria e muito amor essa data, ao
som da banda “OPUS” que entusiasmou
sobremaneira todos os presentes.

O jantar ficou a cargo do Buffet
Simpatia, que contabilizou vários elogios
pela inovação apresentada e pela
qualidade do serviço prestado.
Destacou-se também a presença nessa
especial festa dos seguintes antigos
Presidentes de Honra e atuais sócios
honorários do Círculo Militar:
a. Gen Div BASTO, atual Comandante da
2ª Divisão de Exército (2ª DE).
b. Gen Bda HIROSHI, Chefe do EstadoMaior do Comando Militar do Sudeste
(CMSE).

Além das honrosas presenças do Gen
Div CARDOSO MARTINS, Comandante
da 2ª Região Militar (2ª RM), do atual
Presidente de Honra do CMC, Gen Bda
OLIVEIRA, Comandante da 11ª Brigada de
Infantaria Mecanizada (11ª Bda Inf Mec) e
do Gen LEAL, Diretor do Hospital Militar de
Área de São Paulo (HMASP).
FICHA TÉCNICA
Decoração: Aldo Silvestre
Buffet: Simpatia
Banda: Opus
Sonorização e Iluminação: CSL
Cabine de Fotos: 2Life Foto Print
Violinista: Eduardo Gomes
Fotos: Keli Santos

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

FESTA JUNINA
Após 2 anos de espera, o tradicional
Arraiá do Círculo Militar está de volta!
Nos dias 24, 25 e 26 de junho foi realizada a nossa Festa Junina que, neste ano,
resgatou a festa no domingo, o que fez
com que muitas famílias prestigiassem o
evento com crianças e idosos.
No total, a festa contou com a presença de quase 10 mil pessoas nos 3 dias de
evento, dentre associados e convidados,
superando todas espectativas.

O espaço da festa foi contemplado com
cerca de 25 barracas trazendo as típicas
comidas juninas: canjica, milho, quentão,
pipoca,
caldos
diversos,
diferentes
tipos de lanches, espetinhos, sucos,
refrigerantes, cerveja, chopp e doces
variados.
Houve a realização do bingo no ginásio
do clube, na sexta-feira e no sábado, que
neste ano foi conduzido pela Casa da
Criança Paralítica de Campinas, parceria
essa que trouxe inúmeros benefícios
para o CMC e para aquela exemplar
Instituição.

As crianças e os adolescentes também
foram brindados com jogos e brinquedos
apropriados para a petizada, como a
“pescaria”, o “tiro ao alvo”, o “jogo de
argolas” e o “navio vicking”, entre outros.
Não poderia faltar a dança da
quadrilha com o tradicional casamento
caipira, encenado pelas alunas da
Professora Tatiana Carvalho.
A animação musical da festa ficou
a cargo dos seguintes shows, os quais
foram bastante apreciados e “curtidos”
por todos os participantes:

- Dia 24 de junho: Marcio & Douglas e
Banda Bicho de Pé.
- Dia 25 de junho: Forró Maria Lua e
Márcio & Tchelo.
- Dia 26 de junho: Pamela Paz & Denilson
e Caíque & Kauê.
FICHA TÉCNICA
Decoração: RM Decorações
Sonorização e Iluminação: CSL
Segurança: Aguiar Serviços
Filmagem e Edição: SDV Eventos e promoções
Painéis de LED: NP Projetores
Fotos: Keli Santos

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Confira mais fotos deste evento no nosso site:
www.cmcamp.com.br/noticias

ESPO RTES

CAMPEONATO INTERNO DE
BEACH TENNIS “62 ANOS INN”
Sucesso total! Assim foi o Campeonato
Interno de Beach Tennis “62 Anos Inn”,
realizado no período de 29 de abril a 1º
de maio, na Arena do Beach Tennis do
Círculo Militar de Campinas.
Foram 03 meses de preparação e
minucioso planejamento com o apoio de
conceituados professores da modalidade
e o dedicado trabalho dos nossos
colaboradores para que tudo concorresse
para o êxito do evento. E assim foi! Um
campeonato
movimentado
também
em números e que reuniu 318 inscritos,

divididos em 18 categorias (adultos e
infantil), e, a disputa de 271 jogos em 3
dias de intensa competição.
Para ratificar ainda mais o sucesso do
evento, vale registrar uma importante
inovação oportunizada pelo Departamento
de Esportes do CMC que adquiriu e
disponibilizou o acesso dos inscritos à
plataforma Letzplay (gerenciamento de
grandes eventos em quadras e arenas de
beach tennis), onde foi possível realizar
as inscrições, acompanhar o sorteio
dos jogos, tabelas e a classificação. O
Departamento de Esportes parabeniza e
agradece a participação dos atletas e a
todos que prestigiaram esse grande evento
esportivo em nosso clube.

CAMPEONATO INTERNO
DE FUTEBOL MAIOR
Durante os meses de maio e junho,
as manhãs de domingo no clube
foram
movimentadas
pelo
disputado
Campeonato Interno de Futebol Maior
que contou com três categorias e reuniu
130 inscritos. Confira as colocações e os
destaques:

Categoria 16+
1º lugar - equipe Brasil
2º lugar - equipe França
3º lugar - equipe Espanha
Artilheiro: Leandro Albertini (equipe França)

Categoria 41+
1º lugar - equipe França
2º lugar - equipe Argentina
3º lugar - equipe Espanha
Artilheiro: Rodrigo Carvalho (equipe França)

Categoria 56+
1º lugar - equipe Espanha
2º lugar - equipe Brasil
3º lugar - equipe França
Artilheiro: Adilson Momente (equipe Espanha)

CAMPEONATO INTERNO DE
FUTEBOL MENOR
Os meses de maio e junho marcaram o
retorno do tradicional Campeonato Interno
de Futebol Menor do Círculo Militar de
Campinas.
Passados mais de 2 anos, finalmente
nossos atletas de todas as faixas
etárias puderam estar reunidos numa
saudável competição que movimentou,
simultaneamente, quatro campos do
clube e que contou com a importante e

animada torcida dos pais e familiares
que vieram prestigiar cada partida.
final,
todos
os
156
atletas
Ao
participantes das quatro categorias
foram
premiados
com
medalhas,
além de troféus para os destaques de
melhores goleiros e artilheiros.
O Departamento de Esportes e seus
professores de futebol agradecem a
participação de cada atleta e, desde
já, convidam a todos para os próximos
eventos.

TORNEIO DE SINUCA
Realizado em 20 de junho, o Torneio
de Sinuca “CMC 62 Anos”, reuniu os
adeptos da modalidade numa disputada
competição que destacou não só o
excelente nível dos praticantes da sinuca
circulista, mas também as três melhores
colocações no torneio:

1ª colocação: Celso e Sérgio
2ª colocação: Alexandre e Geraldo
3ª colocação: França e Mangilli
Ao final do evento, os participantes se
reuniram no Bar da Piscina para celebrar o
bom desempenho das duplas.

