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Palavras do 
Presidente

Prezados associados,

 É com satisfação e prazer que 
me dirijo ao estimado Quadro 
Social quando se registra apro-
ximadamente 01 (ano) da ges-
tão “Dedicação e Entusiasmo” 
(2020/2023), em que reafirmo 
com a convicção e com a fir-
meza inquebrantável que tem 
a Diretoria Executiva, aliada 
aos egrégios Conselhos Fiscal e 
Consultivo e somado às demais 
Comissões, Diretores Adjuntos 
e valorosos Colaboradores, de 
conduzir de maneira transparen-
te, perseverante e segura, o rico 
patrimônio legado pelos funda-
dores e mantenedores de um 
dos melhores Círculos Militares 
do Brasil!
 A intenção de seguir com 
uma edição eletrônica bimes-
tral da revista “Círculo Militar em 
Notícia” é a de divulgar com 
oportunidade, conveniência e 
facilidade aos nossos sócios, as 
atividades realizadas e em curso 
pelo CMC no período conside-
rado.



 Dentro desse cenário, ir-se-á mostrar 
aspectos julgados interessantes para o 
conhecimento de todos, quer seja nas 
atividades administrativas e gerenciais 
do clube, quer seja nos eventos direcio-
nados diretamente para o entretenimen-
to e lazer.

 Assim sendo, podem-se elencar as se-
guintes atividades no último bimestre:

 Principais Reformas, Melhorias e Ativi-
dades

1. A finalização da reforma dos banhei-
ros/vestiários masculinos do Conjunto 
Aquático, somados aos banheiros fami-
liares, banheiros infantis e banheiro para 
pessoas com necessidades especiais 
(PCD).
2. A ultimação das benfeitorias da Porta-
ria Nº 4.
3. A conclusão da implementação do 
“Recanto das Aves”, novo espaço junto 
ao Lago do CMC, vocacionado espe-
cialmente para as crianças.
4. A modernização da Sala de Reuniões 
dos Órgãos Estatutários.
5. As reparações na edificação dos Es-
coteiros Craós.
6. A consolidação e implementação de 
projetos na área de Tecnologia da Infor-
mação (TI)
a. Plano de expansão da Rede de Fibra 
Ótica.
b. Inserção de melhorias no Programa In-
tranet 2.0.
c. Implantação do sistema de controle 
de ferramental do CMC.
7. O desenvolvimento de planos de rele-
vante interesse do Círculo Militar
a. Plano de Carreira dos colaboradores 
do clube.
b. Plano de Venda de Títulos a novos 
associados, diretamente pelo CMC.



8. A inauguração de novos serviços à 
disposição dos associados
a. WINDTUR - Turismo
b. STUDIO FISIOLIFE - Fisioterapia e Pilates

9. Informações dos departamentos res-
ponsáveis pelas atividades-fim do CMC
a. Departamento Cultural
b. Departamento Social
c. Departamento de Esportes

 Concluindo este breve editorial, espe-
ra-se que ao final da leitura desta edi-
ção da Revista Eletrônica “Círculo Militar 
em Notícia”, que se tenha  transmitido, 
com objetividade e clareza, ao nosso 
dileto e distinto Quadro Social, as prin-
cipais atividades, eventos e realizações 
que estão sendo executadas e empre-
endidas pelo CMC, em prol daqueles 
que são a razão de ser do clube, o nos-
so notável e benquisto associado.

 Cordiais saudações a todos os circulistas!

BRASIL ACIMA DE TUDO!

07 de julho de 2021.

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

“Círculo Militar de Campinas, 61 anos 
de entretenimento, lazer, cultura e esportes”
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Compactação das vias 
da região do Lago

 Os caminhos e arruamentos que envolvem 
e circundam o Lago foram todos nivelados 
e compactados, utilizando-se maquinário 
de porte adequado e apropriado para uma 
demanda dessa monta, proporcionando 
que os associados caminhem, corram ou 
andem de bicicleta com maior tranquilidade 
e segurança nas três variantes de pista de 
corrida que existem naquela área.
 Acrescenta-se a isso a melhoria das 
condições de manutenção de toda aquela 
região, considerando a efetiva recuperação 
das vias de acesso que servem ao caminhão 
e tratores empregados na limpeza de rotina 
daquele bonito espaço do CMC.



Deck da Piscina
 Este espaço foi completamente 
modernizado, tendo sido ampliado em cerca 
de 30% da sua área, o que possibilitará a um 
maior número de associados frequentar esse 
local, um dos mais procurados do clube, 
sobretudo por ocasião da estação do verão.
 O deck foi mobiliado com 12 mesas e 
60 cadeiras vocacionadas para aquele 
setor, além de 08 ombrelones especiais, 
o que proporcionará um maior conforto e 
comodidade para os associados, inclusive 
para realizar o consumo de alimentos e 
bebidas do “Bar da Piscina”, o Sport Bar.
 Embelezando aquela importante área de 
lazer, foi feito um projeto de jardinagem e 
paisagismo, a fim de propiciar um melhor 
bem-estar e aconchego aos circulistas.



Projeto de melhoria e expansão 
da Rede de Dados Física

 Buscando a melhoria contínua de sua 
estrutura de Tecnologia da Informação, aspecto 
imprescindível e capital para o desenvolvimento, 
evolução e progresso do Círculo Militar de 
Campinas, está-se pondo em prática um projeto 
de melhoria e expansão da atual rede de dados 
física.
 O projeto visa a atender algumas áreas que 
atualmente não tem sinal de rede para o acesso à 
internet, tais como: o Beach Tennis, o Restaurante 
do Bosque, o Escoteiro Craós, a Casa de Barcos 
e o Rancho dos Pescadores, além de reestruturar 
algumas áreas que contam com uma rede antiga 
e defasada, tais quais: o Departamento Cultural, 
o Almoxarifado e o Estande de Tiro com Arco.
 Com a execução deste projeto, os associados 
poderão contar com mais pontos de acesso à 
internet distribuídos pelo clube, além da expansão 
da rede de câmeras, aumentando as áreas de 
monitoramento e da segurança interna.



 Está sendo concluída a revitalização do 
“Recanto do Lago”. Um novo espaço vocacionado 
para a família e sobretudo para as crianças, o 
qual possibilitará aos circulistas “curtirem” bons 
momentos junto à natureza e apreciarem de perto 
a nossa diversificada fauna. 
 Todos os cercados para abrigar as aves foram 
renovados, proporcionado maior segurança e 
conforto para esses animais. Simultaneamente, 
foram executadas pequenas obras de infraestrutura 
no local, incluindo, entre outras, a terraplenagem, 
a aplicação de piso sextavado com respectivas 
guias e a adequada canalização das águas 
pluviais para o Lago.
 Estará mobiliado com um quiosque e um 
pequeno píer, para facilitar às crianças lançarem 
ração para os peixes e aves daquela área, 
configurando-se em mais um entretenimento para 
os associados.

Recanto do Lago



 O antigo vestiário/banheiro masculino do 
Parque Aquático foi inteiramente reformado 
e modernizado.
 Atendendo às novas tendências e 
necessidades do clube, o espaço de um 
único banheiro, o qual estava antigo e 
deteriorado, devido ao tempo de uso, 
transformou-se em:
a. Dois (02) banheiros/vestiários masculinos.
b. Dois (02) banheiros familiares, com mobília 
para fraldário, para o uso das pequenas 
crianças.

Reforma Banheiro
Masculino



c. Ressaltando-se que cada um deles tem acesso 
para o interior ou exterior do Conjunto Aquático.
d. Um (01) banheiro para Pessoas Com Deficiência 
(PCD).
e. Um (01) depósito de materiais para o Parque 
Aquático.
f. Uma (01) sala para o Encarregado de Manutenção 
do CMC.
g. Dois banheiros infantis, masculino e feminino, 
para uso dos petizes.
 Salienta-se que os novos banheiros/vestiários 
possuem armários adequados para a guarda 
de material dos associados, além de possuir um 
moderno sistema de aquecimento de água por 
sistema à gás, matéria-prima mais barata e limpa, 
para o consumo de água quente dos usuários.



Sala de Reuniões dos 
Órgãos Estatutários

 A Sala de Reuniões do Órgãos Estatutários foi 
modernizada, tornando-se mais prática e funcional 
para a condução das diversas reuniões que lá se 
desenvolvem.
 Foi instalado um projetor embutido no teto da 
sala para apresentações de palestras e similares, 
assim como um telão retrátil, o que racionaliza 
sobremaneira o uso desse espaço.
 A climatização adaptada no teto, tipo “cassete”, 
assim como a disposição das mesas em “U”, 
mobiliadas com cadeiras modernas, conferem mais 
conforto e bem-estar aos usuários.
 A galeria dos ex-presidentes também foi 
reformulada, ficando mais bem-apresentada 
e bonita, conferindo um “toque” especial 
nesse ambiente tão importante do Pavilhão 
Administrativo. 



 A modernização da Portaria nº 4 está sendo 
concluída com seus estacionamentos para 
03 (três) carros, motocicletas e bicicletas. 
 A nova passarela de entrada do clube 
permitirá um trajeto mais seguro e acessível, 
sobretudo para os circulistas da 3ª idade 
e para os portadores de necessidades 
especiais.
 Foi projetado, também, locais com mesas 
e cadeiras apropriadas, contíguos ao Parque 
Infantil, para proporcionar maior conforto e 
comodidade para que os pais e responsáveis 
possam cuidar e observar as suas crianças 
durante a sua estada naquele espaço.

Reforma da Portaria 4



Reforma de Instalações do 
Grupo de Escoteiros Craós
 Dando continuidade às reformas no pavilhão 
dos Escoteiros Craós, iniciadas na gestão 
passada, serão modernizadas a cozinha, a 
“alcatéia” (local de reunião dos “lobinhos”) e os 
dois banheiros (masculino e feminino) que são 
utilizados por cerca de mais de uma centena 
de pessoas do Grupo Craós (Chefes, Escoteiros, 
“Lobinhos” e familiares), proporcionando mais 
aconchego, higiene e conforto para esse grupo 
de pessoas tão especiais da família circulista.

Cel João José Correira
Diretor Administrativo



Inauguração da Agência
de Turismo Windtour

 No dia 10 de maio foi inaugurada a Windtour, 
agência de turismo pensada por suas idealizadoras 
para atender a família circulista. 
 Sem deixar de lado a tecnologia, o mote do 
atendimento clássico ao associado reside no 
compromisso de prestar seus serviços com excelência, 
fornecendo pacotes turísticos com profissionalismo 
e transparência, cuja ideia é transformar sonhos em 
experiências reais.

Patrimônio 
e Serviços



Estúdio Fisio Life
 Foi inaugurado, no dia 17 de maio, o novo 
espaço das atividades de pilates e fisioterapia do 
clube, localizado no Espaço Multidesportivo do 
CMC, denominado Studio Fisio Life. 
   O evento contou com a presença de integrantes 
da diretoria, das novas profissionais, Drª Débora 
e Drª Bianca, acompanhadas de seus familiares, 
além de inúmeros associados circulistas.

* FISIOTERAPIA CONVENCIONAL E PREVENTIVA   
* TERAPIAS MANUAIS
* REABILITAÇÃO VESTIBULAR 
* REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL - RPG
* LOW PRESSURE FITNESS - LPF 

- Contato: (19) 99642-9473
- Instagram e Facebook: STUDIO_FISIO_LIFE



Gestão de Estoque
 A Seção de Tecnologia da Informação (TI) 
do Círculo Militar de Campinas, na esteira da 
modernização para melhor acompanhamento 
da circulação e da movimentação de materiais 
e ferramentas no interior do CMC pela Seção 
de Almoxarifado, realizou a implantação, via 
intranet, do controle de cessão, uso e manuseio de 
ferramentas pelos colaboradores, nas mais diversas 
atividades por eles desempenhadas dentro do 
clube.
 Ainda em fase de testes e contando já com 
mais de 500 itens cadastrados, o sistema permite 
que os registros recebam, além da descrição do 
instrumento, também a sua fotografia.
 Esse confiável programa evidencia maiores e 
melhores benefícios para o gerenciamento interno 
do patrimônio do clube, notadamente no que se 
refere à necessária assinatura digital do responsável 
pela retirada de qualquer item do Almoxarifado, 
contribuindo, assim, para o máximo controle, 
cuidado no manuseio e melhor conservação de 
todo o ferramental orgânico do CMC.

Dr  Gilberto Falco Jr
Diretor de Patrimônio e Serviços



 A Seção de Tecnologia da Informação 
do CMC desenvolveu, com pessoal próprio, 
um software de gestão de última geração 
que, disponibilizado para os colaboradores 
do clube via intranet, gerencia orçamentos, 
compras, estoques e pagamentos.
 A utilização de técnicas e modelos     
administrativos para aprimorar e melhorar 
os processos estratégicos, trazendo trans-
parência e auxiliando a tomada de deci-
sões, garante os melhores resultados desde 
o planejamento de uma obra até a manu-
tenção diária e preventiva do clube.

Controle de 
Gestão pela Intranet

Daniel Caseiro
Gestor de T.I.
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Venda de Títulos 
diretamente pelo Clube
 O CMC implementou, recentemente, o seu 
processo de venda de títulos diretamente pelo 
clube, de acordo com os dispositivos estatutários 
e com foco na participação do associado. 
 Para cada título que tiver a sua venda 
intermediada pelo sócio, este terá a isenção de 
uma taxa de manutenção. Para tanto, a venda 
deve ser pessoalmente efetivada junto à Secretaria 
do clube. Sócios remidos terão tratamento 
diferenciado.
 Há quantidade limitada de títulos disponíveis.  
 Procure a Secretaria Geral para mais informações.

Secretaria

Cel R/1 Everton Seraphim 
Diretor Secretário



Vacinação COVID19
 A Prefeitura de Campinas solicitou a cooperação e a colaboração 
do Círculo Militar para utilizar a estrutura do clube como local de 
vacinação contra a Covid 19 da população de toda a Região 
Norte da cidade.
 A direção do CMC, cumprindo o seu papel solidário e republicano, 
aliado à cordial relação institucional com as autoridades locais, 
concordou em disponibilizar o salão Golden Room para funcionar 
como um dos 05 (cinco) Centros de Imunização do município.
 Dessa forma, já foram aplicadas, até o dia 21 de junho, 79.972 
doses de vacina na população de Campinas, podendo chegar 
à marca de aproximadamente 100 mil pessoas atendidas com 
comodidade e conforto, e sem qualquer empecilho às demais 
atividades do clube.
 Destarte, não há dúvidas de que é motivo de júbilo, de 
satisfação e de orgulho de toda a família circulista esse altruístico 
gesto de espírito de colaboração e amor ao próximo, reafirmando 
o compromisso de cooperação e de solidariedade à população 
de Campinas, na mesma medida em que vem conquistando 
e recebendo o reconhecimento e a gratidão das autoridades 
envolvidas e do dileto e estimado povo campineiro.

Dr  Miguel Valente Neto
Diretor Jurídico



 Está em vigor o Plano de Cargos e Salários 
implementado em 2019, contribuindo 
sobremaneira para o estímulo e incentivo aos 
nossos colaboradores.
 O referido Plano contempla, sobretudo, a 
meritocracia, além do tempo de bons serviços 
prestados ao CMC. 
 Ele é composto de 4 partes:
a. O Quadro de Cargos Previstos, que define 
o número de funcionários necessários para 
garantir, com a qualidade requerida, um muito 
bom funcionamento do clube. Atualmente está 
organizado com um efetivo de 156 funcionários 
celetistas.
b. A Descrição dos Cargos, o qual define, de 
maneira clara e objetiva, todas as atribuições 

Vigência do Plano de
Cargos e Salários do CMC

Recursos
Humanos



da função de cada funcionário existente no CMC.
c. A Avaliação do Desempenho dos 
colaboradores, de periodicidade semestral, a 
qual mensura o desempenho profissional de todos 
os funcionários, sendo importante ferramenta 
para o aperfeiçoamento contínuo dos mesmos, 
ao mesmo tempo em que permite avaliá-los, 
de maneira justa e apropriada, para futuras 
promoções internas.
d. A Tabela de Estruturação de Salários, onde 
foi feita extensa pesquisa de “Benchmarking” 
junto aos principais clubes sociais da cidade 
de Campinas, assim como junto a Círculos 
Militares de relevo de outras cidades, ficando 
evidenciado que o colaborador do CMC desfruta 
de adequadas e competitivas remunerações, o 
que os valoriza e os estimula a desempenharem 
as suas atribuições com diferenciada motivação, 
entusiasmo e satisfação.

TC Paulo Cezar de Almeida
Vice-Presidente e Diretor de RH



 Esta mensagem é para fazer um elogio a um funcionário do 
Círculo Militar, a um sócio e à estrutura do clube.
 No último domingo, 23/Maio, estávamos eu e meus dois 
filhos brincando na pista de skate, devidamente equipados 
com capacete, joelheira, cotoveleira e luvas. De repente, ela 
se desequilibrou e caiu. Tombo bobo. Mas ela já me chamou e 
reclamou de dores no tornozelo.
 Enquanto eu estava a acalmá-la, recebi um saco com gelo 
de um skatista experiente, Fred.
 Solicitei a um funcionário que acionasse o socorrista.
 Sidnei chegou rapidamente e examinou a perna da minha 
filha, a qual foi imobilizada com tala, faixa e esparadrapo. 
 Enquanto fazia a imobilização, foi conversando conosco e 
nos tranquilizando.
 Sidnei ainda solicitou a ambulância que chegou rapidamente 
ao local, com mais socorrista e a médica de plantão.
 Helena foi medicada na pista e, logo após, nos deslocamos 
ao Pronto Socorro de nossa escolha, visto que não se tratava 
de uma situação grave e emergencial, como a própria médica 
havia dito.
 No PS, foi constatado que houve uma fratura dupla de 
tornozelo e foi necessário uma cirurgia para colocação de 
parafusos.
 Helena está se recuperando bem e, brevemente, estará 
retomando a suas atividades.
 Meus parabéns para o nosso colega Sidnei e à estrutura 
do Círculo Militar e ao sócio Fred. Esse primeiro atendimento 
foi fundamental para nos dar tranquilidade nessa situação 
inesperada.
 Gostaria que essa mensagem chegasse ao Presidente 
do Círculo Militar, bem como aos demais responsáveis pela 
manutenção dessa estrutura.
Att.

    Tercius Waldemar Hennies
    Sócio 033362

Elogio a Colaborador

Ouvidoria

Mensagem enviada 
pelo associado Tercius 

Waldemar Hennies



 O Círculo Militar de Campinas firmou parceria 
institucional com o Centro Universitário UNIME-
TROCAMP.
 O UNIMETROCAMP oferece mais de 60 cur-
sos, entre Graduação e Pós-Graduação.                                                            
Em 2017, foi apontada, pelo IGC (Índice Ge-
ral de Cursos), como a melhor de Campinas, 
além de ter 7 cursos avaliados pelo Enade (Exa-
me Nacional de Desempenho dos Estudantes), 
como os melhores da cidade.

Parceria com o Centro 
Universitário UNIMETROCAMP



 Essa parceria permitirá que os colabora-
dores e associados do CMC tenham descon-
tos e vantagens diferenciadas na realização 
desses diversos cursos de Graduação e Pós-
-Graduação, quer seja no modo presencial 
ou à distância (EAD). 
   As condições da presente parceria serão 
divulgadas, na primeira oportunidade, pelos 
meios de divulgação oficiais do CMC.

TC Márcio Hecksher
Diretor de Comunicação Social



06/01/1938 14/04/2021

Robertinho do Círculo Militar!

 Em 14 de abril, ele deixou o campo da terra para 
novos jogos no plano espiritual!
 Entre jogos de futebol, conversas com amigos e 
bailando viveu sua vida a brilhar!
 O céu o recebeu para bailar lindamente como o 
aqui fazia!
 Alegre, sorridente, gentil de personalidade 
marcante, meu Pai passou grande parte de sua vida 
aí no Círculo Militar e fez muitos amigos, lugar que ele 
amava e criou os filhos. 
 Ficam as lembranças maravilhosas e 
os ensinamentos valiosos que a vida vale 
a pena ser vivida entre amigos de bem! 
Nossa gratidão eterna a momentos inesquecíveis 
vividos aí!
 Eu Andréa e meus irmãos Beto e Haroldo 
gostaríamos de homenagear a memória de nosso 
amado pai, junto a este clube e seus amigos.
 Viva pra sempre Robertinho!
 Que os campos de futebol e os bailes, nunca o 
esqueçam e que seus amigos sempre o tenham em 
seus corações!

Roberto Rodrigues de Souza

Circulistas que 
deixam saudades

Andrea Rodrigues



16/08/1930 03/05/2021
Nelson Pimenta de Oliveira

Circulistas que 
deixam saudades

Caro Nelson,

 O Círculo Militar de Campinas vive sua história e suas tradições. 
O Clube representa as pessoas que por aqui passaram, cada uma 
construindo um pouquinho desse gigante que hoje desfrutamos.
 Dessas pessoas importantes, há um destaque especial para 
você Nelson, companheiro inseparável da Sra Edite, também es-
pecial circulista.
 Sempre que chamado, o prestativo e responsável Nelson esta-
va presente. Inesquecível presença nos bingos das festas juninas 
e colaborador incansável onde quer que fora solicitado.
 Ao passar para o outro lado do caminho da vida, estará sempre 
presente em espírito em nossas lembranças, em todos os espaços 
deste clube e, principalmente, em nossas orações.
 Continuará sempre presente ao nosso lado, conversaremos 
com você, pediremos sua ajuda, como sempre fizemos, nas horas 
difíceis e nos ajudará como sempre fez.
 Parte companheiro!... Habite a melhor parte da vida que é a 
vida eterna. Estará ao lado do Criador, enquanto que nós, esta-
mos ainda criaturas.
 Nos encontraremos um dia e habitaremos o mesmo espaço na 
vida eterna.
 Teu espírito e a saudade serão doravante presença marcante 
em nossos corações e nos caminhos deste clube.
 O Círculo Militar de Campinas, associados, diretoria, amigos 
de viagens, tudo o que aqui existe, terá sua imagem eterna e sua 
saudosa lembrança.
 Com sentimento profundo, derramamos aqui a última lágrima, 
que irrigará para sempre nossa sincera e eterna amizade.
 Parte amigo, parte rasgando o caminho da vida eterna, e em 
seu rastro a saudade e a gratidão permanecerão para sempre.

Dr Armando Guaiume 



31/05/1971 14/05/2021

 Muitas pessoas passam pela nossa vida, cumprem sua 
missão e dependendo de como seguem para um outro 
plano, muitas vezes nos convencem de que a vida é, 
realmente, um sopro!  
 De repente, recebemos a triste notícia de uma vítima 
fatal em mais um acidente de trânsito. Prestes a completar 
seu 50º aniversário em 31/05, certamente, Aldemir, você 
foi cedo demais!
 Uma família perdeu um ente querido, nós perdemos 
um colega de trabalho e o Círculo Militar de Campinas 
perdeu um excelente profissional!
 Eletricista gabaritado, integrava o quadro de 
funcionários do clube desde 2001 e era referenciado por 
seus superiores como um profissional comprometido e 
muito competente. Sempre envolvido na implantação de 
importantes obras, diversas melhorias nas dependências 
e manutenção elétrica geral do nosso clube, o Aldemir 
sempre foi considerado por seus colegas de trabalho 
um profissional cuidadoso e que desempenhava suas 
funções respeitando normas, buscando a perfeição 
e sempre visando a segurança e o bem-estar dos 
associados.
 Caro Aldemir, vai em paz e que você continue levando 
muita alegria, energia e luz!!!  

 Homenagem póstuma da Diretoria do Círculo Militar de 
Campinas e seus colaboradores.

Aldemir Ap. da Silva

Circulistas que 
deixam saudades



04/09/1942 20/05/2021

Homenagem ao amigo Armando Tango:

 O CMC está de luto, principalmente os 
frequentadores da sauna, sem contar com 
os inúmeros setores do clube, dos quais ele 
participava intensamente como amigo especial.
 Lamentamos profundamente pela perda 
ocorrida e com muita tristeza expressamos nossas 
condolências aos seus familiares.
 Todos os amigos que tiveram o privilégio de sua 
convivência sabem do legado que nos deixou: 
amizade, respeito e companheirismo.
 Sua principal característica era semear 
bondade.
“A saudade eterniza a presença que se foi...”
Que DEUS conforte a todos... Só o amor poderá 
ajudar aliviar a dor.
 Mais uma vez rogamos a DEUS que o acolha 
na glória celeste e descanse em paz.

Armando Harussuke Tango

Circulistas que 
deixam saudades

Kazuhiro Nishida



 Homenagem ao meu pai Armando Tango:

 Alguns amigos me pediram para escrever um 
texto sobre meu pai, para publicação na Revista 
do Círculo.
 Amigos...  Meu pai tinha muitos, é impressionan-
te. Fazia amizades facilmente. Mas meu pai tinha 
um dom raro: além de fazer bons amigos, ele con-
tinuava mantendo essas amizades.
 Em todos os lugares, onde quer que fosse, mes-
mo nas muitas viagens, que ele adorava, encon-
trávamos seus amigos.  Éramos sempre muito bem 
recebidos! Se alguém estivesse com algum proble-
ma, ele estava sempre pronto a ajudar. Era muito 
generoso com todos de quem gostava. De origem 
humilde, era um bom pai, sempre preocupado em 
nos proporcionar tudo o que não teve. Um verda-
deiro vencedor.
 Meu pai foi um dos diretores e fundadores da 
“Turma da Sauna”, onde todos se encontravam  e 
se reuniam para beber, comer e conversar alegre-
mente, queimando calorias, com bons momentos 
e eliminando as tensões do dia-a-dia. Era muito 
animado. Para ele, não existia “tempo ruim” (aliás, 
aproveito e pergunto: como vocês conseguiam fi-
car tanto tempo na sauna? Eu não conseguia pas-



sar mais do que alguns minutos, já me incomoda-
va com o calor e o suor...). Papai, sempre alegre, 
gostava quando eu ficava em sua companhia, 
com minha mãe, irmãos e seus amigos.
 Um do seus grandes amigos da Turma da Sau-
na me lembrou que ele deu o chute inaugural, no 
primeiro jogo de futebol da Turma no Clube. Para 
meu pai, a vida era uma eterna celebração da 
felicidade de estarmos vivos, em companhia de 
pessoas queridas. 
 A melhor lembrança que tenho do meu pai é a 
felicidade que ele tinha, quando estava em boa 
companhia. A companhia de seus amigos. Gos-
tava de viver a vida intensamente, aproveitava 
cada momento como se fosse o último. 
 Àqueles que não sabem, perdemos também 
meu irmão mais novo, Armando, duas semanas 
após o sepultamento de nosso pai. Foi um grande 
susto e uma surpresa, para todos... Meu irmão ti-
nha orgulho em suceder a profissão de nosso pai.
 Meu pai diria, àqueles que ficaram: que saiba-
mos celebrar nossas vidas, ter discernimento, vi-
ver bem os momentos que temos, com as pessoas 
queridas, que fazem parte de nossa jornada. Lhes 
deixo meu exemplo de superação de tristezas e 
dificuldades, com resiliência e alegria, verdadei-
ras bênçãos divinas. Vamos cultivar boas amiza-
des e relacionamentos.
 Que nosso Pai Celestial, o Criador do Universo, 
esteja sempre conosco, enquanto não chega o 
nosso momento de encontrá-Lo e nos unirmos à 
nossa família, em nome Daquele que nos deu a 
maior prova de amor, há mais de 2.000 anos, o 
Messias Prometido, Yeshua. Façamos com que 
nossas vidas valham a pena, que não tenha sido 
em vão!... Cuidem-se, amigos!!!
 Com todo o meu amor e carinho!

Ricardo Tango



26/03/1964 21/05/2021

Marcos, 
 Trabalhos vem e vão, amores e paixões também, 
mas e as amizades? Aquelas amizades que rompem 
as barreiras do tempo, do espaço e do nosso próprio 
entendimento?   Assim é a nossa amizade com você, 
que transcende a todas as barreiras temporais. 
 É o fim da nossa amizade aqui na terra. Foram muitos 
anos de convivência nos campos de futebol deste nobre 
e querido clube. Destes 40 anos guardamos lembranças 
que nos acompanharão para sempre.
 Quando tínhamos apenas 15 anos jogávamos em times 
distintos. Eu jogava no time do Bira, você, seus irmãos e 
Raul no time do Kaká. Eternas camisas circulistas: números 
2 e 7! Enquanto isto o Mauricio se entretinha cada vez 
mais com o vôlei. 
 Amigo e companheiro, foram muitos momentos 
juntos nos campos de futebol. Não poderíamos deixar 
de registrar os jogos da nossa querida Ponte Preta, nas 
quartas-feiras e domingos, momentos espetaculares no 
Majestoso... Com o tempo fomos te conhecendo cada 
vez mais.
 Tivemos bons momentos no clube: nos campos de 
futebol, no restaurante do Ney, Bar do Bosque, piscina, 
churrascos, festas do clube e carnavais...O tempo passou 
e novos ciclos chegaram: trabalho, casamento, filhos. 

Marcos Camargo Lima

Circulistas que 
deixam saudades



 Nossos contatos, mesmo não sendo tão frequentes 
quanto antigamente, continuaram especiais. 
 Lembramos de seu olhar atento, do brilho nos olhos 
e de sua alegria contagiante. Cada encontro era uma 
oportunidade de compartilhar conquistas e frustrações, 
atualizando o rumo de nossas vidas. Você participava 
das tristezas consolando, e das alegrias, comemorando.  
 Amigo e companheiro de tantos momentos 
inesquecíveis. Você se foi e não pudemos nos despedir. 
Para nós e amigos circulistas... Valêncio, Betão, Ulisses, 
Martinez, Jorge e Eduardo Rached, Veteranos Society, 
amigos dos rachões, Veteranos “A” ...você esteve e 
estará sempre presente em nossas vidas. 
 Tive a satisfação de abraçar seu irmão Murilo, após 
sua partida Marcos. Confesso que foi uma das mais 
emocionantes passagens da minha vida (Raul).
 Além de um grande amigo, você também deixa 
sua marca como um grande profissional e um pai 
exemplar. Sentiremos saudades, porém sua presença 
estará sempre viva por meio das lembranças de tantos 
momentos inesquecíveis que vivenciamos. 
 Como você foi cedo meu amigo! Mas tenho a 
convicção que essa partida se deu pela sua condição 
espiritual evoluída. Quanta saudade, quanta vontade 
de dar aquele abraço que a atribulação da vida nos 
privou. 
 Espero que esteja descansando em paz. Nós sempre 
recordaremos da sua inesquecível imagem alegre e 
sorridente. Não há nada que você possa acrescentar aos 
nossos dias. Tudo foi perfeito e harmonioso. A gente se 
despede daqui da terra..., mas um dia estaremos juntos, 
jogando futebol novamente em campos maravilhosos, 
em companhia daqueles que já partiram.
 Marcos, temos gratidão pela nossa amizade. Que 
Deus conforte a todos, em especial sua família e sua 
MÃE. Sua alegria jamais será esquecida por todos nós 
do Círculo Militar de Campinas.
 Até breve meu grande amigo!

 Carlos Augusto Carmim 
de Oliveira

Raul Beck Grizi



18/12/1937 12/06/2021

 O Advogado Dr. Samuel Andrade Jr. , mais conhecido 
dos amigos  circulistas por SAMUCA, que nos deixou aos 
83 anos, foi um associado apaixonado e abnegado pelo 
Clube bem como sua esposa a animada Maria. Dedicou 
boa parte de seu tempo participando ativamente na Co-
missão de Sindicância Administrativa, tendo sido membro 
e Presidente, desdobrava-se entre as exigências do seu 
escritório de Advocacia e do Clube na busca da melhor 
solução das questões internas, atuando até 2014.   
 Seu hobby era a música, sendo exímio violonista na 
década de 70 junto com seus amigos, os também já sau-
dosos associados Cel Denizalle, Wander, Capitão Borges 
e o Sá, formaram o Trio do Samuca no bom estilo “Demô-
nios da Garoa”. 
 O Trio do Samuca animava o bar do Turatti (hoje Bar do 
Bosque), apresentavam-se também nos eventos e festi-
vais do Centro Cultural e no Ponto de Encontro sempre 
com  criatividade e espontaneidade, estreitando assim 
os laços de amizades no Clube, tornando os eventos e 
encontros dos amigos  muito mais alegres. 
 Com a chegada do Samuca ao plano superior, certa-
mente os amigos se reunirão para relembrar as noitadas 
de samba e cantoria que hoje nos deixam saudades. 

   

Samuel Andrade Junior

Circulistas que 
deixam saudades

Cel R/1 Fábio Toledo Ferreira
Ex-Presidente do CMC



Exposição
Coluna da Vitória

 Há 76 anos a Alemanha Nazista assinava 
a rendição junto aos Aliados, pondo fim 
a mais sangrenta das guerras de todos os 
tempos, que foi a II Guerra Mundial.
 Em comemoração a esta data, o Círculo 
Militar de Campinas promoveu uma 
maravilhosa exposição com carros antigos 
do Exército Brasileiro, muito destes modelos 
participaram da referida Guerra.

08 de Maio

Cultural



 Agradecemos a participação da CVMAISP 
(Companhia de Viaturas Militares Antigas do 
Interior de São Paulo), e a ABPVM (Associação 
Brasileira de Preservadores de Viaturas 
Militares), na pessoa do seu Presidente 
Sr Nelson Alberti, por ter cedido essas 
maravilhosas relíquias para que pudéssemos 
realizar esta exposição.







Palestra de Dança: 
“Movimento e Vida”

 Para manter a chama acesa de nossas ativida-
des culturais, realizou-se  no dia 26/06, pela manhã, 
a primeira de uma série de palestras que serão mi-
nistradas no decorrer de 2021 pelos professores do 
Departamento Cultural. Os temas serão dos mais 
variados possíveis, mas todos focados para a im-
portância  do corpo e da mente nestes tempos de 
pandemia.
 Começamos pela Dança de Rua, ministrada pelo 
Professor Rafael  Cardoso, que trouxe seu contexto  
histórico e o impacto que ela  causou e causa em 
nossa sociedade. 





Missa do Pescador
 Foi realizada, no dia 29 de junho, no período da 
tarde, a 22ª edição da “Missa do Pescador”, alusiva 
ao Dia de São Pedro. 
 A missa foi celebrada pelo Padre Valentim, 
do Comando da 11ª Bda Inf L,  no “Rancho dos 
Pescadores”, às margens do Lago do CMC.
 Esse já consagrado evento foi organizado 
pelo Departamento Cultural, com o apoio e a 
participação imprescindível da “Turma do Rancho 
dos Pescadores”, um dos mais antigos e tradicionais 
grupos do nosso clube.
 A missa contou com a presença de 
aproximadamente uma centena de associados, 
seguindo todos os protocolos sanitários previstos 
para o momento vivenciado.

Maj Jorge Frederico Port
Diretor Cultural

















 Que tempo estamos passando!
 Que saudade do Carnaval, dos bailes, das matinês, 
do samba na piscina e no desfile de rua...
 Que falta faz a nossa festa de aniversário do clube 
onde encontrávamos nossos amigos, comíamos 
aquele churrasco com uma banda maravilhosa.
 E o Baile das Mães, com todo o glamour que tinha 
e com a companhia maravilhosa dos filhos.
 Sem falar na Festa Junina que mais uma vez 
ficaremos sem esta alegria.
 Mas, tudo vai passar e para quando passar 
estamos preparando o Golden Room para que 
retorne muito melhor para as nossas pujantes festas e 
confraternizações.

Social



 Para tanto, a direção do Círculo Militar pretende 
realizar, ainda este ano, a reforma das janelas do 
salão, a implementação de um moderno sistema de 
refrigeração, a aquisição de novas cortinas para o 
palco e para as janelas, além da instalação de  um 
inovador modelo de iluminação, o que contribuirá, 
e muito, para que tenhamos esse espaço nobre 
do clube revitalizado para receber, novamente, 
os nossos queridos sócios, com todo o conforto  
e a comodidade que merecem, a fim de que 
possam desfrutar, doravante, das tão aguardadas e 
fascinantes comemorações circulistas.

Eduardo Paschoalato
Diretor Social



Esporte
Caros circulistas!

 Mesmo em época de pandemia, redução de 
horários de atendimento do clube, redução de 
capacidade de usuários nas modalidades e outros 
reveses para os praticantes de esportes, o CMC 
vem desenvolvendo investimentos neste importante 
departamento, qualificando profissionais para 
oferecer aos associados ainda mais oportunidades 
de opções, assim como adquirindo equipamentos 
e materiais para incrementar o desempenho 
e a performance dos associados nas diversas 
modalidades desportivas.
 Recentemente, foram desenvolvidas as seguintes 
atividades:

a. A aquisição de dois Placares Eletrônicos para a 
modalidade de Sinuca.



b. A compra de uma Mesa Curvada de “Tok 
Ball”, uma das novas manias dos jovens e dos 
adolescentes.

c. A construção de um Campo Society de Futebol.



d. A contratação de um novo professor de Tênis e 
Beach Tennis para atender a crescente demanda 
de alunos nessas modalidades.

e. A aprovação do Projeto de Alto 
Rendimento “Mirando o Pódio” de Tiro 
com Arco, em parceria com a FIEC -   
Fundo de Investimento Esportivo de Campinas, 
proporcionando o incremento da participação 
dos atletas do CMC nas principais competições 
nacionais organizadas pela Confederação Brasileira 
de Tiro com Arco em parceria com o Comitê 
Brasileiro de Clubes.



f. A efetivação de um novo modelo de manutenção 
das quadras de tênis e de tamboréu, tendo sido 
introduzida a irrigação noturna das arenas, para 
uma melhor preparação e apresentação das 
quadras para o atendimento aos associados no 
dia subsequente, o que já vem apresentando bons 
resultados.

h. A Aquisição de novo Varredor de Grama e 
Adubadeira para agilizar o trabalho nos campos de 
futebol.



i. A contratação de novos professores para as 
modalidades de Judô e Jiu-Jitsu, entre outras 
novidades que estão no porvir!

Adonis Merega Júnior
Diretor de Esportes

JIU-JITSU
Prof. Darlison 
dos Santos

JUDÔ
Sensei Nádia
Merli



Sócio em 
Destaque

LAURA ASSUNÇÃO
 A atleta Laura Assunção iniciou na modalidade 
Tiro com Arco aos 8 anos. Desde o início 
participa dos festivais organizados pela escolinha 
do Círculo Militar de Campinas.
 Em 2019, foi filiada à Field Brasil onde iniciou 
suas primeiras competições em um circuito 
nacional. Nesse mesmo ano, finalizou o 
referido circuito em terceiro lugar na categoria 
BowHunter.
 Em 2020, competiu na mesma categoria, 
BowHunter e foi campeã na etapa realizada no 
Círculo Militar de Campinas.



 Com a evolução nos treinos, ótimo desempe-
nho atirando instintivamente (sem mira) e entra-
da da categoria Barebow no circuito mundial da 
World Archery, a atleta passou a treinar nessa 
categoria onde a posição da mão na corda de-
fine se a flecha irá mais alta ou baixa.
 Para 2021, temos grandes planos para Laura, 
além do circuito field que reintegra as crianças 
e jovens com a natureza através das provas de 
campo, a Laura também participará do Circuito 
Nacional da Confederação Brasileira que con-
templa um campeonato nacional indoor em 3 
etapas e um campeonato brasileiro outdoor em 
etapa única.
 Esse será o primeiro ano que teremos a cate-
goria Barebow no campeonato de base e acre-
ditamos que a Laura terá muito sucesso seja no 
resultado ou na participação honesta e ética 
que a atleta apresenta no dia a dia!
 Ressalta-se também que a jovem Laura é es-
coteira integrante do Grupo Craós, onde tem 
disciplinada e destacada participação.
 Parabéns Laura!
 Estamos torcendo por você!

Carlos Henrique Freitas
Grupo Escoteiro Craós


