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PREZADOS ASSOCIADOS!
Neste período do ano, a natureza se
torna mais bela do que nunca, vestindo-se de flores das mais variadas cores,
dos mais ricos matizes, de intensos e diversos perfumes. É a PRIMAVERA!
Esse clima propicia o começo do período reprodutivo de muitas árvores
e plantas. Significa o renascimento e
a renovação de novos tempos, dando novas chances de conquistas e esperanças, depois de uma era, quiçá,
cinzenta e fria. Ela prepara a vinda do
verão, com seu forte calor e intensa
energia, motivação e prosperidade.
Da mesma forma, o Círculo Militar de
Campinas se reveste de abundante, vigoroso e impetuoso ânimo, disposição
e vontade para prosseguir, de maneira firme, entusiasmada e obstinada na
busca incansável e perseverante das
oportunidades de melhoria em todas as
suas áreas de atuação gerencial, envolvendo todos os seus Departamentos
e Seções, além das diversas Comissões
Estatutárias.
Assim sendo, nesta edição da Revista
Círculo Militar em Notícia, mostrar-se-ão
as principais atividades realizadas pelo
clube, nos meses de julho, agosto e setembro, além de se divulgar as ações e
eventos importantes que estão planejados para ocorrer em breve.

Destarte, foram inauguradas e já estão em uso
as seguintes obras do período:
1. Banheiros masculinos, familiares, infantis e
PCD do Conjunto Aquático.
2. Novos banheiros, cozinha e instalações do
Grupo de Escoteiros Craós.
3. Alamedas de acesso às áreas adjacentes do
Restaurante Cabana e da Academia de Musculação.
Foram agregadas melhorias nos seguintes espaços:
1. Parque infantil da Portaria nº 4: mesas e cadeiras especiais, além de redário e implantação
de grama para o conforto e comodidade dos
usuários daquele setor.
2. Recanto do Lago: postes para iluminação noturna, mesas para “picnic” e início da construção de banheiros masculino e feminino.
Foram planejadas e/ou iniciadas as obras:
1. Da reforma do “Bar da Piscina”.
2. Da construção de uma nova área de apoio
para a modalidade desportiva do tamboréu.
3. Da modernização e climatização do “Golden
Room”.
Ressaltam-se como principais eventos de destaque no período:
1. A passagem da Presidência de Honra
do Círculo Militar do General-de-Brigada
Edson Massayuki HIROSHI para o General-deBrigada Agnaldo de OLIVEIRA Santos, novo
comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve
- “BRIGADA ANHANGUERA”.
2. O encerramento da parceria com a prefeitura de Campinas na Campanha de Vacinação
contra a COVID 19.
3. A passagem de função da chefia da Comissão de Obras do Cel Luiz DUTRA de Souza para
o Cel João José CORREIA.
4. A aprovação do Capítulo XXXVI das Normas
Gerais de Ação (NGA): Normas para o funcio-

namento dos Bares e Restaurantes do CMC, as
quais têm por objetivo esclarecer aos associados a nova dinâmica de funcionamento desses
estabelecimentos e que estarão estipuladas em
contrato específico.
5. A continuidade de investimentos em ferramentas de TI.
6. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Prestação de Contas relativas ao ano de 2020, realizada em 22 de julho de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade.
7. Outras atividades específicas dos departamentos Cultural, Social e de Esportes do clube.
Para encerrar este breve editorial, assinalase que o Círculo Militar de Campinas está
confiante e otimista no retorno gradativo e
com segurança às atividades normais de sua
agenda, quer seja nas áreas social, cultural ou
desportiva, desejando a todos que retomem
com muito boa saúde física e mental ao tão
almejado convívio pleno e salutar no seio da
nossa sociedade.
Reitero, com firmeza e autoconfiança: a vontade, a determinação, o empenho, a dedicação
e a seriedade com que a direção do Círculo
Militar de Campinas, apoiada pelos seu Órgãos
e Comissões Estatutárias, continuará persistindo
e perseverando na busca das mais modernas,
oportunas e efetivas práticas de gestão e nas
melhores soluções para os eventuais problemas
e desafios surgidos, em prol do benefício daqueles que materializam a maior e singular razão de ser do CMC: OS SEUS ASSOCIADOS!

BRASIL ACIMA DE TUDO!
Campinas, 13 de outubro 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”

MELHORIAS

Novidades no
Parquinho Infantil
Dando continuidade às melhorias na área
da Portaria nº4 do CMC, foram colocados 05
(cinco) novos conjuntos de mesas e cadeiras
na área adjacente ao parquinho infantil,
proporcionando aos pais e responsáveis
acompanharem as atividades dos seus filhos/
crianças em novas acomodações, com
bom campo de observação sobre todo esse
espaço.

Acrescenta-se que foram ancoradas
bases para a instalação de 05 redes nesse
setor, propiciando que os petizes e todos os
usuários do parquinho possam usufruir do
“redário” montado nesse local.
Para uma melhor apresentação de toda
essa área, foram aplicadas placas de
gramas adjacentes aos locais das redes e
também dos conjuntos de mesas e cadeiras,
assegurando um ambiente mais bonito e
harmônico nessa entrada do clube.

Conclusão do novo
arruamento do núcleo
central do CMC
Foi concluída a renovação do arruamento do
núcleo central do CMC na última semana do mês
de agosto, dando continuidade ao planejamento
iniciado na gestão anterior.
Foram contemplados os trajetos que demandam
desde a Portaria nº 2 do Conjunto Aquático e até:
1. Ao Estacionamento da Portaria nº 1, passando
pela retaguarda do Salão Golden Room.
2. Ao Restaurante Cabana, passando entre o Campo
de Futebol do Cabana e o Conjunto Aquático (Piscina
olímpica de 50 m).
Foi renovado também o piso da área de acesso do
Estacionamento da Portaria nº 1 à área das quadras
de tênis e envolvendo o Restaurante Cabana.

Essa renovação teve as seguintes finalidades:
1. Facilitar a circulação de associados no interior
do clube, sobretudo daqueles que têm maior
dificuldade de locomoção, como pessoas mais
idosas, cadeirantes, pais conduzindo carrinhos de
bebês e crianças em pequenas bikes/velocípedes,
entre outras situações.
2. Incentivar e estimular o fluxo de movimentação
do quadro social no interior do CMC, pela melhoria
da acessibilidade e transitabilidade nas novas vias.
3.
Melhoria
do
visual,
apresentação
e
embelezamento de caráter geral do clube.

Inauguração dos
banheiros do Conjunto
Aquático
Foram inaugurados, no da 14 de agosto de 2021,
os novos banheiros do Conjunto Aquático.
Os dois novos banheiros/vestiários masculinos
foram contemplados com aquecimento solar, por
intermédio da aquisição e instalação de novo
sistema de placas solares, além de um moderno
sistema de aquecimento a gás, para quando
o aquecimento solar não estiver atendendo a
temperatura requerida/desejada.

Esses vestiários foram mobiliados com novos
armários, a fim de proporcionar mais funcionalidade
e conforto aos usuários.
Destaca-se que os banheiros familiares estão
equipados com trocadores para a utilização dos
bebês, o que trará mais comodidade para os “papais
e mamães”.
O banheiro PCD está com todas as especificações
indispensáveis para atender aos sócios com
necessidades especiais.

Túnel de proteção do
Conjunto Aquático aquecido
até os banheiros masculino,
familiar e PCD
Foi instalado, recentemente, um túnel de proteção
de vidro que tem origem na piscina aquecida
semi-olímpica de 25m e se dirige até os banheiros
masculino, familiar e PCD.
Esse túnel foi posicionado com o objetivo de
proteger os usuários desses banheiros em relação ao
frio e vento que incide naquele espaço, sobretudo
nos horários de fim de tarde e noturno, quando as
temperaturas normalmente ficam mais frias.
Dessa forma, essa justa solicitação dos associados
que usufruem das atividades nas piscinas aquecidas
foi atendida, a fim de proporcionar maior conforto,
comodidade e proteção contra possíveis gripes,
resfriados ou outras doenças do gênero.

Novidades do
Recanto do Lago
Recentemente foram implementadas algumas
novidades no “Recanto do Lago”!
Podem-se elencar:
1. Colocação de mesas e bancos para a utilização
em reuniões de família e amigos.
2. Finalização do “quiosque”, o qual poderá ser
usado para lanches e “picnic” de associados.
3. Implantação de postes de iluminação para
proporcionar a utilização daquele espaço no período
noturno.
4. Escolha e preparação de uma área para a futura
construção de sanitários masculino e feminino, a fim
de atender aos usuários não só do “Recanto”, mas
também dos sócios que realizam as suas caminhadas,
passeios de bicicleta e corridas ao redor do Lago do
CMC.

Painéis de TV
Foram instalados, na última semana de agosto, 04
(quatro) painéis para as televisões da academia de
musculação.
Os painéis são compostos de madeira MDF, na
cor marrom e tem for finalidade:
1) Esconder os diversos fios que compõem os cabos
de energia da televisão e dos aparelhos que recebem
os canais de TV aberta que são disponibilizados aos
associados.
2) Valorizar a apresentação daquele espaço, dando
uma melhor aparência e aconchego à academia
de musculação.

PROJETOS EM ANDAMENTO

Bar da Piscina
O Bar da Piscina entrou em obras no dia 16 de
agosto e tem a previsão de entrega no dia 17 de
dezembro de 2021 - aproximadamente 04 (quatro)
meses.
A
sua
área
construída
será
ampliada,
proporcionando melhores condições de trabalho
para os responsáveis pela exploração do mesmo.
A cozinha, assim como o espaço para o serviço
aos associados serão aumentados. Será construído
um local apropriado para a câmara fria, com
dimensões adequadas, para atender a demanda
dos associados em períodos de maior movimento.

Nova área de
apoio do Tamboréu
O Projeto para a reforma da área de apoio do
tamboréu já está pronto.
Esse espaço será totalmente renovado, com
novos banheiros masculinos, banheiros femininos,
banheiro PCD, copa, churrasqueira, armários
para os desportistas do tamboréu e área para a
confraternização dos usuários e participantes dessa
modalidade desportiva.
Essa importante obra está em fase final de cotação,
com a previsão de se iniciar até o final do mês de
outubro.

A

A

EDIF. 31 - APOIO TAMBORÉU PROPOSTA
Planta Baixa
ÁREA = 113,65 m²
ESCALA 1:200

Salão Nobre
Golden Room
O Golden Room foi interditado no dia 01 de
setembro de 2021, para reformas e melhorias. A
previsão para a reabertura é de aproximadamente
03 (meses).
1. O piso será renovado.
2. As janelas serão substituídas.
3. Será implementada iluminação própria para os
diversos tipos de eventos.
4. Serão instalados ares-condicionados em toda
a área do Golden Room, oportunizando uma
climatização adequada para os eventos realizados
naquele local.
5. Serão aplicadas novas cortinas nas janelas e palco
do salão.
6. Toda a área interna e externa receberá nova
pintura.

NOSSO CLUBE

Assembleia Geral
Ordinária (AGO)
Foi realizada, no dia 22 de julho de 2021, a
Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Prestação de
Contas Anual, relativa ao ano de 2020.
O evento foi presidido pelo então Presidente de
Honra do Círculo Militar de Campinas, General Edson
Massayuki Hiroshi e fizeram parte da mesa diretora o
Cel Cabral, Presidente do Conselho Consultivo, o Cel
Kiyota, Presidente do Conselho Fiscal, o Cel Pimenta,
ex-presidente do CMC e Conselheiro de Honra, o Cel
Vasquez, decano do Conselho Fiscal e o Cel Everton,
Secretário Geral do CMC.
Participaram do evento inúmeros associados do
Círculo, destacando-se a presença dos integrantes
do Conselhos Fiscal, do Conselho Consultivo e de
Conselheiros de Honra.

Após a apresentação feita pelo Presidente do
CMC, Cel Carlos Henrique, assessorado pelo Diretor
Financeiro do CMC, Sr Fernando Giudici, as contas
relativas ao ano de 2020 foram aprovadas por
unanimidade pela Assembleia, sendo a seguinte
conclusão formulada pelo Presidente ao final de sua
palestra:
1. Cada Gestão Administrativa do Círculo Militar
de Campinas vem contribuindo para o aumento,
valorização e modernização do seu patrimônio.
Em 2019, o valor patrimonial do clube era de R$
13.246.263,21. Em 31 de dezembro 2020, atingiu
a cifra de R$ 16.232.644,051. Um aumento de
aproximadamente 23 %.
2. Em Obras, Serviços, Instalações e Infraestrutura
investiu-se em 2020 o valor de R$ 1.400.047,96.
3. O Círculo Militar está em dia e em ordem com
as obrigações fiscais do Município, do Estado e da
Federação.
4. A saúde financeira do Círculo Militar é comprovada
pela documentação apresentada e, particularmente,
pela evolução do Índice de Liquidez Corrente (ILC)
ao longo dos meses do ano de 2020, culminando em
dezembro com o índice “4”.

5. Em que pese as incertezas do ano de 2020, devido
às consequências da pandemia da COVID 19, as quais
prosseguiram e ainda prosseguem no ano de 2021, não tendo
sido possível aplicar a previsão orçamentária planejada,
o CMC teve um desempenho melhor do que o esperado,
em virtude da judiciosa aplicação dos recursos disponíveis,
somado ao acompanhamento cerrado da evolução da
situação, além do máximo aproveitamento do apoio do
Governo Federal, o qual foi fundamental para os resultados
positivos obtidos na execução da folha de pagamento do
Departamento de Recursos Humanos, que representa uma
das despesas mais vultosas do CMC.
6. Por fim, o favorável resultado contábil auferido ao final
de 2020, aliado ao prosseguimento das práticas gerenciais
em curso, faz a Rosa dos Ventos apontar, doravante, para
um cenário prospectivo alvissareiro, próspero e promissor
nos anos do porvir.

Fernando Giudici
Diretor Financeiro

Aniversário de 52 anos e
inauguração das obras no
Grupo Escoteiro Craós
No dia 28 de agosto de 2021, por ocasião
das atividades comemorativas do seu 52º
aniversário, foram inauguradas as melhorias
realizadas nas instalações do Grupo Escoteiro
Craós.

Com a presença de integrantes da Diretoria
Executiva, dos diversos Chefes do Craós, além
de pais e colaboradores dos escoteiros, foram
inaugurados os novos banheiros masculino e
feminino, cozinha e instalações da “Alcateia”
(sala dos “Lobinhos”).
Essas melhorias deram continuidade às
obras iniciadas na gestão 2017/2020, quando
foi trocada toda a cobertura do prédio,
entre outras demandas, proporcionando
mais condições de organização, conforto,
privacidade
e
espaço
útil
para
o
desenvolvimento de todas as atividades
atinentes à programação institucional do
Grupo Escoteiro Craós.

Novas Normas Gerais de Ação
dos Bares e Restaurantes
A partir do dia 01 de outubro de 2021 entraram
em vigor as novas Normas Gerais de Ação (NGA)
relativas à utilização dos bares e restaurantes do
Círculo Militar de Campinas.
Tal fato se deve ao início de um novo contrato de
cessão, com todos os atuais parceiros do CMC, por
um período de 01 (um) ano e que será regido pelas
novas normas, as quais estão disponíveis na íntegra

no site do Círculo e cujos principais tópicos serão
divulgados nos meios de comunicação oficiais do
clube, os quais são os seguintes:
1. Condicionantes para a renovação dos
contratos.
2. Realização de pesquisas de satisfação com os
sócios, de periodicidade semestral, para verificar as
oportunidades de melhoria porventura pertinentes
e a viabilidade ou não de futuras renovações de
contrato.
3. Considerações sobre o Couvert Artísitico.
4. Obrigatoriedade de informação de forma de
pagamento.

5. Política de preços.
6. Adequação da prestação de serviços.
7. Cobrança da “Taxa de Rolha”.
8. Cobrança para a utilização de utensílios.
9. Utilização dos Decks do Cabana e da Piscina.
10. Outros assuntos de interesse do associado.
CONSULTE AS PRESENTES NORMAS, NA ÍNTEGRA, NO
SITE DO CLUBE: www.cmcamp.com.br
Dr Gilberto Falco Jr

Diretor de Patrimônio e Serviços

Cerimônia de passagem
de função da Presidência
de Honra do CMC
Transcorreu no dia 26 de agosto de 2021, no
Salão da Cabana, a cerimônia de passagem da
Presidência de Honra do General-de-Brigada Edson
Massayuki Hiroshi para o General-de-Brigada
Agnaldo Oliveira Santos, novo comandante da 11ª
Brigada de Infantaria Leve - “Brigada Anhanguera”.
A cerimônia contou com a presença de
autoridades civis e militares, de componentes dos
Conselhos Consultivo e Fiscal, de ex-presidentes do
Círculo Militar de Campinas e de integrantes dos
demais Órgãos Estatutários.

O Presidente do CMC, Cel Carlos Henrique,
agradeceu a participação amiga, cordial, e fraterna
com que o Gen Hiroshi, a sua esposa Srª Luciane e
os seus filhos Khaique e Khamila dedicaram ao nosso
clube nos aproximadamente 01 (um) ano e 8 (oito)
meses de convívio atencioso e gentil, desejando à
toda a família muitos êxitos e sucessos na nova fase
de suas vidas na cidade de São Paulo.
O evento também serviu para dar as boas-vindas
ao novo Presidente de Honra, Gen Oliveira, recémpromovido ao posto atual e vindo do Estado-Maior
do Exército, na cidade de Brasília, e sua família:
Srª Marilu, os seu filhos Guilherme e Amanda, o seu
genro Eduardo e o seu neto Bernardo.
Em nome de todos os associados do CMC, foi
desejado à família do novo Presidente de Honra
um período de ventura, conquistas e felicidades em
sua estada na acolhedora e hospitaleira cidade de
Campinas.

Gen Bda Agnaldo Oliveira Santos
CURRICULUM VITAE

CURSOS REALIZADOS
a. Brasil
1) Estágio Básico do Combatente de Montanha – 11º BI Mth (1990)
2) Curso de Formação de Oficiais - Infantaria - AMAN (1992)
3) Curso Básico Paraquedista - CIPqdtGPB (1993)
4) Estágio de Adaptação à Selva – 6º BIS (1998)
5) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - Infantaria - EsAO (2000)
6) Mestrado em Operações Militares - EsAO (2000)
7) Estágio de Preparação de Militares do EB para Missões de Paz - EME (2002)
8) Estágio Intensivo de Idiomas (Inglês) - CEP (2003)
9) Especialização em Bases Geo-Históricas p/Formulação Estratégica - ECEME (2006)
10) Curso de Comando e Estado-Maior – ECEME (2008-2009)
11) Especialização em Ciências Militares - ECEME (2009)
12) Estágio de Preparação de Militares do EB para Missões de Paz - CCOPAB (2010)
13) Curso de Análise de Crises Internacionais – ESG (2021)
b. Exterior
1) Curso de Direito Internacional Humanitário (DIH) e Direito Internacional dos Conflitos
Armados (DICA) – Instituto Internacional de Direito Humanitário - Itália (2016)
2) Curso de Mestrado em Segurança e Defesa Interamericana – Colégio Interamericano
de Defesa (CID) - EUA (2018/2019)
CREDENCIAMENTO LINGUÍSTICO
- idiomas Inglês, Espanhol e Francês
CONDECORAÇÕES
a.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
b.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nacionais
Ordem do Mérito Militar – Grau Oficial
Medalha Militar de Ouro
Medalha do Pacificador
Medalha Caxias
Medalha Marechal Hermes de Bronze com Uma Coroa
Medalha de Serviço Amazônico com Passador de Bronze
Medalha da Vitória
Medalha Corpo de Tropa – Bronze
Estrangeiras
Medalha da Comenda do Serviço Conjunto (US South Com – EUA)
Medalha Especial da Junta Interamericana de Defesa com uma Estrela Prateada
Medalha das Nações Unidas MINUSTAH – Numeral 2 (Haiti)
Medalha das Nações Unidas UNFICYP (Chipre)
Medalha de Ouro do Exército (Argentina)
Medalha Militar do Mérito 3ª Classe (Portugal)
Medalha Francisco José de Caldas (Colômbia)
Medalha Bernardo O’Higgins (Chile)
Medalha de Ouro (Itália)

PRINCIPAIS FUNÇÕES EXERCIDAS NO BRASIL E NO EXTERIOR
-

Instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras
Oficial de Operações do Batalhão da Guarda Presidencial
Oficial de Estado-Maior na Força-Tarefa Argentina da UNFICYP - ONU – CHIPRE
Assistente do Comandante da 6ª Região Militar
Oficial de Operações da 17ª Brigada de Infantaria de Selva
Oficial de Estado-Maior da MINUSTAH – ONU - HAITI
Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
Comandante do 19º Batalhão de Caçadores
Assessor no Gabinete do Comandante do Exército
Instrutor no Colégio Interamericano de Defesa – EUA
Assessor de Planejamento Estratégico da 1ª Subchefia do EME

Agradecimento da Prefeitura
ao CMC pelo apoio à
vacinação contra a Covid 19
O contrato de comodato com a Secretaria
Municipal de Saúde, no qual o Círculo Militar fez a
cessão do Salão Golden Room para funcionar um
dos 05 (cinco) Centros de Imunização da cidade de
Campinas, encerrou-se no dia 31 de agosto de 2021.
Durante cerca de 06 (seis) meses, foram aplicadas
aproximadamente 90 mil doses de vacinas,
perfazendo cerca de 8,0% de pessoas com a
primeira dose e aproximadamente 3,5 % com as
02 (duas) doses de vacina, considerando toda a
população de Campinas.

Desde a solicitação da prefeitura para o apoio
do Círculo Militar nessa demanda, por intermédio
do ofício do Sr Secretário Municipal de Saúde, Dr
Lair Zambon, datado de 08 de janeiro de 2021 e
da hábil e afável articulação da Coordenadora
Distrital de Saúde do Setor Norte, a associada Srª
Rosana Von Zuben, o relacionamento entre as
partes foi de magnanimidade, gentileza e respeito
mútuo, resultando na viabilidade do apoio do CMC
à Secretaria de Saúde e à Prefeitura, haja vista o
atendimento aos seguintes aspectos;
a. Local seguro para a população, servidores e
vacinas.
b. Espaços amplos e arejados, pensados especialmente para atender adequadamente a população.
c. Facilidade de acesso e estacionamento.
d. Existência de rede informatizada.
e. Capacidade de aplicação de mil (1.000) vacinas
por dia.
f. Outras características pertinentes.

Após aproximadamente 01 (um) semestre de parceria, o Círculo Militar recebeu de volta, com satisfação, alegria e regozijo o “Salão Golden Room”,
com muito entusiasmo, orgulho e envaidecido por
ter colaborado com a prefeitura e a sociedade
campineira nessa verdadeira luta e embate contra
a COVID 19.
Para materializar esse recebimento, foi com muito
orgulho e honradez que o Círculo Militar de Campinas recebeu os cumprimentos da prefeitura no dia
26 de agosto de 2021, que contou com a presença de importantes autoridades da cidade de Campinas, destacando-se o Sr Prefeito de Campinas, Dr
Dário Saadi, o Sr Secretário de Saúde, Dr Lair Zambon, a Secretária de Vigilância em Saúde, Drª Andrea Van Zuben, a Coordenadora Distrital de Saúde
do Setor Norte, Srª Rosana Maria Von Zuben Pacchi,
o Vereador Paulo Haddad e os Diretores Executivos
do CMC - Sr Eduardo Paschoalato - Diretor Social e
Dr Miguel Valente Neto - Diretor Jurídico, entre outras notáveis personalidades.

Dinâmica de atendimento de
primeiros socorros no CMC
Tendo em vista o aumento da frequência
dos associados ao clube, haja vista a redução
progressiva dos impactos da pandemia na rotina
da sociedade campineira, é importante reforçar a
dinâmica de atendimento de primeiros socorros de
saúde ao usuário do CMC.
Os nossos Guarda-Vidas são todos habilitados a
prestar os primeiros-socorros em qualquer situação,
inclusive na operação do Desfibrilador Externo
Automático (DEA).

Equipe de Guarda-vidas do Círculo Militar:

Aline

Guilherme

Mateus

Mariana

Os mesmos têm como local de trabalho o Conjunto
Aquático, que é uma área central do clube.
Eles ficam online em rede-rádio integrada, entre
outros, pelos seguintes profissionais:
1. Gerente
2. Coordenador de Esportes
3. Encarregado de Segurança e suas equipes
4. Encarregado de Manutenção
5. Segurança das Portarias Nº 1 e Nº 4

Para acionar os guarda-vidas, em caso de
necessidade, deve-se contactar, na primeira
oportunidade, qualquer um dos elementos abaixo,
pessoalmente ou nos seguintes telefones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Encarregado de Segurança: 98852-2428
Guarda-vidas: 98852-2435
Portaria Nº4: 3743-4804
Departamento de Esportes: 3743-4812
Gerente: 98852-2388
Encarregado de Manutenção: 98852-2389
Qualquer segurança ou colaborador do clube.

Destaca-se que o Círculo Militar de Campinas
tem contrato com a MEDICAR, sendo uma
ÁREA PROTEGIDA por essa empresa, a qual é
acionada, de imediato (08009415455), quando a
situação requer, por quaisquer dos componentes
indicados acima. A MEDICAR tem levado em
média 15 minutos para comparecer ao CMC, a
partir do momento do seu acionamento e a sua
guarnição de serviço é composta por motorista
da ambulância, enfermeiro e médico (este último
dependendo da ocorrência).

Identificação Facial
para acesso ao Clube
Uma tecnologia que até há pouco tempo só
existia em filmes de ficção científica agora tem sido
difundida e discutida no Círculo Militar de Campinas,
por intermédio da sua Seção de Tecnologia da
Informação com empresas afins parceiras.
Dessa forma, iniciaram-se no mês de setembro
os primeiros testes com reconhecimento facial para
o controle de acesso ao clube, o que possibilitará
a identificação de pessoas à distância, sem a
necessidade de leitura de digital ou apresentação de
carteira social.
Essa moderna tecnologia verifica e confirma a
identidade de uma pessoa usando uma imagem do
rosto. Essa imagem é capturada pela câmera que
passa por um software, que produz uma “assinatura
facial”, mapeando padrões semelhantes à digital de
um dedo.
A Direção do CMC entende que essa nova
tecnologia trará vantagens, na medida em que
se trata de uma ferramenta eficiente pela sua
rapidez, segurança, ausência de contato físico,
maior particularização (com exceção de gêmeos
idênticos) e maior precisão (comparado ao controle
de acesso atual por biometria), o que proporcionará
mais comodidade e conforto para todo o seu
Quadro-Social.
Daniel Caseiro
Gestor de T.I.

Concessão de Diploma de
Amigo da Escola Preparatória
de Cadetes do Exército
A Escola Preparatória de Cadetes do Exército
(EsPCEx) completou, no dia 17 de setembro de 2021, 81
anos de existência.
Como forma de comemoração do seu aniversário,
foi realizada, nesse dia, uma solenidade em seu Pátio
de Formaturas, para o festejo da sua data magna,
tendo como um dos pontos altos a concessão do
“Diploma de Amigo da EsPCEx” a personalidades da
sociedade que contribuem, de maneira proeminente,
para com o sucesso, triunfos e êxitos da “Escola de
Cadetes” em suas diversas atividades.
Dentro desse contexto, foi agraciada com essa
importante e distinta comenda, a Srª KELLI Cristina
Soucin Maltoni, assessora da presidência do CMC, a

qual viabiliza e facilita, sobremaneira, todas as
demandas, atividades e servidões envolvendo o
Círculo Militar de Campinas e a EsPCEx, sempre
com a sua invulgar proficiência, fidalguia e
competência.
O Diploma foi entregue pelo Comandante
da Escola, Coronel Flávio Moreira MATHIAS
e prestigiaram essa especial homenagem o
Presidente do CMC, Cel CARLOS HENRIQUE,
o Diretor de Comunicação Social, TC Márcio
HECKSHER e o Secretário Geral do clube, Cel
EVERTON, além do seu marido, Sr Davilson Maltoni,
entre outras diversas autoridades civis, militares e
convidados.
Assim sendo, o Círculo Militar se orgulha e
envaidece pelo reconhecimento da “Escola de
Cadetes” a essa notável e conceituada profissional,
ao mesmo tempo em que felicita e parabeniza a
Srª KELLI pela justa e merecida homenagem.

Confraternização dos
funcionários do CMC
Ocorreu no dia 03 de setembro, o tradicional
almoço de confraternização dos funcionários.
Esse célebre congraçamento, normalmente, é
realizado trimestralmente e tem por objetivos:
1. A transmissão de orientações e avisos de
interesse geral.
2. A apresentação de novos colaboradores
porventura admitidos.
3. A comemoração dos aniversariantes do período.
4. O reconhecimento e a premiação dos
funcionários que mais se destacaram no trimestre.
		 Considerando que foi a primeira vez que houve
essa atividade, desde o início desta gestão, em
virtude da COVID 19, foi ressaltado que todos os
integrantes da “Força de Trabalho” do CMC tiveram

um papel preponderante para o bom resultado da
preservação do “status quo” do clube. Tanto aqueles
que usufruíram das ferramentas de “suspensão
de contrato” e de “redução de carga-horária e
salário” quanto aqueles que integraram a “Força de
Contingência”, a qual desempenhou um trabalho
extraordinário para que o Círculo Militar mantivesse
o seu padrão de manutenção e funcionamento
administrativo da melhor forma possível.
		Dentro desse cenário, podem-se elencar
como primordiais os funcionários executores das
atividades-meio do clube, como os componentes
dos departamentos de Patrimônio e Serviços,
Financeiro, Administrativo, Jurídico, Comunicação
Social,
Recursos
Humanos,
Tecnologia
da
Informação, Aquisições, Segurança e Almoxarifado,
os quais foram os responsáveis pelo fato de não ter
havido solução de continuidade no excepcional
desempenho do clube, desde quando o CMC

fechou pela primeira vez, no dia 24 de março de
2020 e até os dias de hoje.
Como destaque desse longo período, foram
indicados os colaboradores do Departamento
de Recursos Humanos e do Departamento
Administrativo, pelo intenso e valoroso esforço
despendido, em que pese a plêiade de dúvidas
e incertezas que pairaram em toda a nova
dinâmica da sociedade. Esses funcionários tiveram
uma capacidade de trabalho insuperável, um
acendrado espírito de cumprimento do dever, de
cooperação e de dedicação, sendo um exemplo
para todos os demais colaboradores do clube e
um fator decisivo de incentivo e estímulo para a
direção do CMC. Assim sendo, merecem toda a
nossa consideração e admiração os seguintes
profissionais:
a. Silvana Campos Silva Pompeo - Coordenadora
de Recursos Humanos

b. Lucas Henrique Teobaldo - Assistente de Recursos Humanos
c. Rogério Suzart Silva - Auxiliar de Recursos
Humanos
d. Ademir Rafael Sabbag - Gerente do CMC
e. Elvis Ferreira Lima - Encarregado de
Manutenção
f. Leslie Waris de Souza Cordeiro - Assistente
Administrativo
A todos os funcionários do Círculo Militar de
Campinas e em especial aos nominados acima,
fica o especial e irrestrito reconhecimento,
agradecimento e respeito de todo o Quadro Social
pelo notável e grandioso trabalho realizado em
benefício do CMC.
TC Paulo Cezar de Almeida

Vice-Presidente e Diretor de RH

Palestra sobre a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD)
No dia 02 de setembro de 2021 foi realizada na
Sala de Reuniões do CMC uma palestra sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) para todos os
colaboradores da Administração do Círculo Militar,
incluindo os Departamentos de Recursos Humanos,
Financeiro, Administrativo, de Esportes, Cultural,
Social, Secretaria Geral, Tecnologia da Informação,
Comunicação Social e Patrimônio e Serviços,
envolvendo cerca de 40 funcionários e integrantes
dos Órgãos Estatutários.
A palestra foi ministrada pelo professor Felício
Cestari Filho, da UNIMETROCAMP, de maneira
muito didática, instrutiva e agradável, a qual trouxe

importantes informações sobre esse relevante
assunto, destacando-se os seguintes aspectos:
1) Fundamentos jurídicos da lei.
2) Considerações sobre dados pessoais e sensíveis.
3) Considerações sobre consentimento de uso de
imagem.
4) Política de privacidade.
5) Sanções Administrativas.
6) Lei nas relações de trabalho.
a) Cláusula/termo de confidencialidade.
b) Cláusula sobre recursos de TI ofertados pela
empresa, entre outras relações.
O rendimento da palestra foi excelente, tendo
atingido plenamente aos objetivos previstos
no tocante à internalização e atualização do
conhecimento dos participantes.

O Círculo Militar e o Mercado
Livre de Energia
Em meados de julho do ano passado, devido à pandemia e
ao fechamento do Clube, a Diretoria foi desafiada a planejar com
rigor o equilíbrio contábil, levando a Direção a tomar medidas
ousadas, mas com segurança, dentre elas a necessidade de
redução drástica dos elevados custos com energia elétrica.
Em parceria com a empresa Everest Comercialização de
Energia Ltda., decidiu-se migrar para o mercado livre de energia,
cuja mudança ocorreu a partir de abril de 2021.
Nesse ambiente, negociou-se a energia sem intermediários e
diretamente com os fornecedores, através da empresa parceira
de forma independente, deixando-se a compra compulsória da
distribuidora, ficando a concessionária somente responsável pelo
cabeamento e distribuição.

Além da considerável economia, atualmente na casa dos
trinta mil reais, o que representa 32,8% de média mensal, também
nesse modelo de contratação não são aplicadas as chamadas
“bandeiras tarifárias”, o que significa ainda mais economia.
Dessa maneira, além da excelência desse modelo de negócio,
regulado pela ANEEL e a Câmara de Comércio de Energia
Elétrica-CCEE, a Direção do CMC amalgamou o crescimento
sustentável do Clube para os próximos vinte anos com a
contratação de compra de energia 100% limpa proveniente de
fontes renováveis, mantendo a marca ecológica do Círculo Militar
de Campinas.

Dr Miguel Valente Neto
Diretor Jurídico

Novo Presidente da
Comissão de Obras
Assumiu recentemente a presidência da Comissão
de Obras do CMC o Cel João José CORREIA em
substituição ao Cel Luiz DUTRA de Souza, que deixou
a função em virtude da necessidade de serviço
em outra cidade, após 07 (sete) anos de atividades
ininterruptas em benefício do clube.
O Cel Correia é o atual diretor administrativo e irá
desempenhar as duas funções cumulativamente.
Sua formação na área foi em Engenharia Civil na
UNICAMP, tendo se formado no ano de 2007.
Destaca-se que a Comissão de Obras reúnese regularmente para tratar dos assuntos referentes
a todas as obras previstas no Plano de Obras do
Círculo Militar de Campinas 2020/2023. Para cada
obra prevista, há a indicação de um integrante da
Comissão que fica responsável diretamente pela
fiscalização e acompanhamento de cada uma
dessas obras.
Assim sendo, a atual Comissão de Obras do CMC
está integrada pelos seguintes associados:
1. CHEFE:
Cel João José Correia

Engenheiro Civil - UNICAMP

2. INTEGRANTES:
Engº OLAVO DE MELLO GUARALDO
Responsável pelo projeto e execução da
revitalização das alamedas do CMC, cercamento
do campo cabana e fachada externa do clube
com tela verde soldada.

Engº BRUNO LUSCHER DE ALMEIDA CESAR
Responsável pelo projeto e execução da obra da
reforma do Bar da Piscina.

Engº JOSÉ AUGUSTO MAZIN
Responsável pelo projeto e execução da obra da
nova construção da área de apoio do Tamboréu.

REBECA SCHONENBERGER BARACAT
Estagiária de arquitetura
Assistente da Comissão de Obras, responsável
pela gestão e produção de projetos arquitetônicos,
organização do plano de obras, contratos e pedidos
de materiais.
EM AGRADECIMENTO:
Engº ANDRE MENEGAZZO DA ROCHA VIEIRA
Responsável pela obra da iluminação da Arena
do Bosque

O Engº André, por motivo de necessidade do serviço, solicitou
recentemente o seu desligamento dessa importante comissão. Por
esse motivo, a direção do Círculo Militar de Campinas agradece
e reconhece o seu prestimoso e valoroso trabalho, por mais de
um ano, junto à Comissão de Obras e ao CMC, sobretudo na obra
da iluminação da Arena do Bosque, da qual foi o responsável, ao
mesmo tempo em que deseja a esse especial associado, muitos
êxitos e sucessos no prosseguimento de sua vida profissional.

Agradecimento especial ao
Cel Luiz Dutra de Souza
A direção do Círculo Militar de Campinas
lamenta o afastamento do Cel Luiz Dutra de
Souza da Chefia da Comissão de Obras do
CMC, ocorrida recentemente, em virtude de suas
novas demandas de trabalho em outra cidade,
inviabilizando a sua permanência junto a essa
importante Comissão Estatutária.
O Cel Dutra participou ativamente à frente da
Comissão de Obras desde o ano de 2014, sendo
o responsável por todas as obras realizadas
nas gestões 2014/2017, 2017/2020 e 2020 até os
dias atuais, destacando-se entre as principais
realizações:

Novo estacionamento e
urbanização da Portaria nº 1:
“PRAÇA CIVIS E MILITARES”

A construção do
“Espaço Multidesportivo”

A drenagem da
“Arena do Bosque”

A construção da área de
apoio da “Arena do Bosque”

A reforma do
“Estacionamento
da Independência”

A reforma do
restaurante
“Ponto de Encontro”

A reforma do
telhado do salão
“Golden Room”

A confecção do
“Plano de Segurança da
Barragem do Lago”

A reforma do
Almoxarifado

A reforma dos
banheiros das
piscinas aquecidas

A reforma da sede
do “Grupo de
Escoteiros Craós”

A conclusão do cercamento
do “Campo Cabana”, com
tela verde soldada

A construção do
“Deck da Cabana”

A construção da
“Pista de Skate”

A modernização da
“Fachada do CMC”

A iluminação da
“Pista de Atletismo”

A construção do
“Deck da Piscina”

A reforma dos
banheiros externos do
“Conjunto Aquático”

A iluminação da
“Arena do Bosque”

As reformas das
“Alamedas no Núcleo
Central” do clube

A implantação do “Programa
Intranet 2.0”, o qual:
a. Autoriza, acompanha e gerencia todas as despesas do CMC, assim como a
distribuição de verbas aos departamentos, conforme a previsão orçamentária
aprovada no ano anterior.
b. Armazena os dados de todos os fornecedores do clube.
c. Permite o acompanhamento, em tempo real, da identificação e quantidade
do número de associados e usuários do CMC que acessam as suas catracas.
d. Mede o consumo e gastos de energia elétrica e água, mensurando as
variações/comparações entre os diversos meses do ano.
e. Gerencia e quantifica, pontualmente e online, o efetivo total do Quadro
Social existente, de acordo com as diversas categorias de associados, além dos
funcionários/colaboradores do Círculo e também os seus diversos prestadores de
serviços.
f. Permite a avaliação dos colaboradores do clube, conforme preconiza o Plano
de Cargos e Salários do CMC.
g. Viabiliza outras diversas servidões.

Destaca-se que o Cel Dutra também desempenhou a função de Diretor
Administrativo na gestão 2017/2020, o que propiciou e possibilitou um
grande avanço em excelência gerencial e compliance, contribuindo de
maneira determinante e decisiva para a aceleração do crescimento e do
desenvolvimento institucional do nosso Círculo Militar de Campinas.
Por tudo o que o Cel Dutra proporcionou, colaborou, concorreu, participou,
proveu e se doou, de maneira voluntária, espontânea e filantropa ao clube,
em nome de todo o seu Quadro Social e colaboradores, de ontem, de hoje
e de sempre, agradeço de maneira especial, sincera e única o notável e
extraordinário trabalho despendido pelo Cel Dutra em prol do nosso CMC,
desejando que Deus continue abençoando-o e iluminando os seus caminhos,
junto a sua gentil e cortês esposa Lucia.

Cel Carlos Henrique
Presidente CMC

Cel Luiz Dutra de Souza
CURRICULUM VITAE

1. CURSOS DE FORMAÇÃO,
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
a. Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN),
Resende, RJ, período de 1970 a 1973.
b. Curso de Engenharia de Fortificação e Construção do Instituto Militar de
Engenharia (IME), período de 1978 a 1980.
c. Mestrado em Ciências em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, com dissertação apresentada à banca examinadora
em março de 1988.
d. Curso de Direção para Engenheiros Militares da Escola de Comando e EstadoMaior do Exército, 1993.
2. ATIVIDADES PROFISSIONAIS
a. Diretor Técnico da RD Engenharia e Comércio Ltda, Manaus – AM, de 2006 a
2013;
b. Chefe da Seção de Projetos da Diretoria de Obras Militares, Brasília, DF, 2001;
c. Chefe da Comissão Regional de Obras da 2ª Região Militar, São Paulo, SP, de
1998 a 2001;
d. Chefe Brasileiro da Comissão Mista Paraguaio-Brasileira, Assunção, PY, de
1996 a 1998;
e. Chefe da Seção Técnica do 2º Grupamento de Engenharia de Construção,
Manaus, AM, de 1994 a 1996;
f. Engenheiro da Comissão Regional de Obras / 9, Campo Grande, MS (1990 a
1993)
g. Professor do Instituto Militar de Engenharia (IME), Rio de Janeiro, RJ, 1984 a
1990.
h. Engenheiro do 2º Batalhão Ferroviário, Araguari, MG, de 1981 a 1984;
i. Oficial Subalterno do 9º B E Cmb, Aquidauana, MS, de 1974 a 1976;
j. Professor da Associação Educacional Veiga de Almeida, Rio de Janeiro , RJ, no
período de 1985 a 1987, ministrando aulas para o curso de engenharia elétrica e
civil daquele centro universitário.
4. TRABALHOS PUBLICADOS
Introdução ao Estudo de Elementos Estruturais Sujeitos a Explosões
Convencionais; Tese de Mestrado; Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, 1988.
5. PRÊMIOS RECEBIDOS
· Medalha do Pacificador;
· Medalha do Mérito Militar;
· Medalha do Serviço Amazônico;
· Medalha de Tempo de Serviço – 30 anos;
· Medalla de Honor del Comando de Ingeniería del Ejército Paraguayo;
· Medalha de Mérito da Academia Brasileira de Engenharia Militar;
· Prêmio Instituto Militar de Engenharia;
· Prêmio Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais;
· Prêmio Departamento de Engenharia e Comunicações; e
· Prêmio UNICON, oferecidos ao aluno primeiro classificado no Curso de
Fortificação e Construção do Instituto Militar de Engenharia, turma de formação
de 11 de dezembro de 1980.

Circulistas que
deixam saudades

Guilherme Pires Uzum
17/09/1996

17/07/2021

Guilherme Pires Uzum, um menino de ouro. A simplicidade era o seu legado.
Com toda a dor, guardamos as melhores lembranças.
Nós, familiares, sócios do Círculo Militar de Campinas, tivemos a oportunidade de desfrutar e frequentar o
clube como um quintal de nossa casa, onde Guilherme
aprendeu a jogar bola, tênis, tocar violão e, claro, fazer
o que mais gostava, frequentar a academia, ambiente
onde construiu muitos amigos.
Temos a certeza que fizemos o melhor, mas essa triste
tragédia nos derrubou. Ficam as lembranças maravilhosas de Guilherme, um menino brilhante com um futuro
esplêndido pela frente, interrompido por algum propósito, acreditamos.
Momento de nos fortalecer e ter gratidão pelas conquistas, seguir e agradecer o carinho dado por vocês,
circulistas, professores, diretoria, a todos nós da família,
em especial, ao Júlio, irmão do Guilherme.
“ Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós”
Márcia Pires Uzum

Cultural

Concurso Fotográfico
“Clicando as
Maravilhas do Círculo”
		 Com 40 sócios
participantes e 111
fotos, realizou-se, no dia 07 agosto, a
escolha das três fotos vencedoras do
concurso “Clicando as
Maravilhas do
Círculo”, promovido pelo Departamento
Cultural.

Todas as fotos apresentam-se muito bonitas
e especiais, mas as três vencedoras foram:
3º lugar = R$ 500,00 - Vencedora “Piscina
Olímpica” (foto de Heleno Clemente);
2º lugar = R$ 500,00 - Vencedora “Nova pista
de Skate” ( foto de Heleno Clemente);
1º lugar = R$ 1.000,00 - Vencedora “Famosa
Casa de
Barcos” (foto de Silvia Helena
Casácio).

Agradecemos a participação de todos
que contribuíram com seu registro das
“Maravilhas do CMC”. Ano que vem tem
mais!!
Agradecemos também
ao corpo
de
jurados formado por Dominique Torquato,
Clóvis Cordeiro e Guilherme
Gongra,
fotógrafos profissionais e não sócios
que
gentilmente colaboraram para que o
concurso fosse coroado de êxito.
Confira todas as fotos do concurso no
nosso site: www.cmcamp.com.br

Palestra Saúde Vocal:
A Importância do
Canto Coral
Foi realizada, no dia 28 de agosto, a
palestra proferida pela maestrina Fátima
Viegas, responsável pela regência do Coral
do Círculo Militar de Campinas, com base
no tema “Saúde vocal: A importância do
Canto Coral”, enfatizando os benefícios que
o canto coral exerce nos seres humanos.

Os presentes acompanharam com atenção as informações, bem como participaram, ativamente, como protagonistas dos
exercícios por ela propostos.
A palestra faz parte do programa
que vem sendo desenvolvido por este
Departamento,
de
divulgação
das
atividades culturais no nosso clube.

Excursão Cultural
por São Paulo
“O café no mundo desde a sua
descoberta na África, a saga da NASA
para a conquista da lua e os traços e
cores nos murais e painéis de Di Cavalcanti
foram os motivos da excursão cultural
realizada através da empresa de Turismo
“Windtour”, em estreia de parceria com
o Departamento Cultural, no dia 10 de
setembro, em São Paulo. As fotos mostram
quadro encomendado pelo proprietário
de uma fazenda de café, o módulo
de comando da Apolo 11, onde os
astronautas permaneciam em suas viagens
interplanetárias e o grandioso painel BRASIL
EM 4 FASES, obra de Di Cavalcanti.

Palestra: “Violão
e suas Histórias”
Dando prosseguimento ao ciclo de Palestras promovido pelo Departamento Cultural
e guardados todos os protocolos sanitários vigentes, ocorreu no dia 18 setembro a
Palestra “Violão e suas Histórias”, proferida
pelo Professor Felipe Aranha.
Todos os participantes conheceram um
pouco mais sobre música, sobre o instrumento violão e os benefícios que essa atividade agrega na formação humana.

Concerto da Primavera
Guardados todos os protocolos sanitários
vigentes, transcorreu no dia 25 setembro
o sensacional “Concerto da Primavera”,
fechando com chave de ouro a tradicional
“Caminhada da Primavera,” promovida pelo
Departamento de Esportes.
O músico, compositor e pianista Amyr
Contúsio Jr nos brindou, com verdadeira
maestria, obras de Chopin, Vivaldi, Bach,
Beethoven, Mozart e outros compositores
consagrados da música erudita.
Este evento foi realizado em parceria com
o Departamento de Esportes do CMC.

Reformas e Melhorias no
Departamento Cultural
1) Reforma de escoamento da água em
torno das salas de Pintura e Violão (anexo ao
Pavilhão de Karatê).
2) Replantio de novas mudas no canteiro
em frente ao Departamento.
3) Reforma de toda a calçada em frente
ao Cultural, substituindo a existente por pisos
intertravados (piso paver).
4) Instalação de cortinas e blecautes em
todas as janelas.
5) Modernização de todo o sistema de
fiação do palco.

6) Troca de todos os tecidos da coxia.
7) Substituição da cortina manual com
mais de 25 anos de uso por uma nova
cortina motorizada no palco.
8) Instalação de novos telões e projetores
no Salão.
9) Colocação de linóleo na Sala de Dança
do Golden Room.
O Departamento Cultural, no mês de
agosto, realizou a doação da antiga
cortina aveludada para o Grupo Espírita
Renovar Paulínia, a qual foi transformada em
cobertores para os mais necessitados.
Maj Jorge Frederico Port
Diretor Cultural

Social

Sextou!!!
Com o compromisso de proporcionar atividades para os associados de todas as idades, o Departamento Social continua promovendo o evento “Sextou”. Realizado pelo
menos uma vez ao mês, esse entretenimento conta com a participação dos nossos cessionários e outros parceiros, com barracas de
alimentos, bebidas e produtos diversos.
O clube disponibiliza também um espaço
kids, que tem feito a alegria da criançada.

O “Sextou” tem o intuito de oferecer a todos que participam desse evento, um ambiente agradável, descontraído e de momentos alegres. Com isso vem agradando o
público em geral que sempre nos prestigia.
Na edição do dia 27 de agosto, tivemos a
presença do cantor Igor Scavone e no dia 24
de setembro, com o tema “Sextou Primavera”, a participação do cantor Daniel Augusto.
Se você ainda não conhece o “Sextou”,
traga sua família e venha participar deste
momento agradável.

Para os que já conhecem, agradecemos
a presença e voltem sempre!
Lembramos que estamos sempre em busca de proporcionar integração social, em
um ambiente acolhedor, promovendo momentos de alegria e bem-estar, com serviços de excelência e espaços apropriados
para os nossos associados.

Eduardo Paschoalato
Diretor Social

Esportes
Torneio Interno
individual de Bocha
		 O Torneio Interno Individual de Bocha
do ano de 2021 foi realizado no Espaço
Multidesportivo, entre os meses de agosto
e setembro, com a participação de sócios
e atletas conforme a seguinte tabela de
classificação:

Torneio de
Beach Tennis
Foi realizado, no dia 21 de agosto de
2021, um torneio de Beach Tennis em
Caraguatatuba, na Praia de Cocanha/SP.
Foram campeões da categoria Sub 16 os
jovens Matheus Costa Battaglin e Lucas
Gervásio Fauvel.
Parabéns a esses especiais associados, os
quais representaram de forma extraordinária
o nosso CMC.

Caminhada da Primavera
A nossa tradicional CAMINHADA DA
PRIMAVERA aconteceu no dia 25 de setembro.
Foi um evento perfeito, o qual contou com
cerca de 150 participantes.
Houve distribuição e sorteio de brindes dos
nossos apoiadores, a saber: EQUALIV, MEDIC
& NUTRE E HORTA URBANA.
O percurso foi inusitado, com visitação à
Praça Major Beraldo, a qual foi revitalizada
recentemente. Fez parte da atividade também o plantio de árvores com a participação dos Escoteiros do Grupo Craós e a distribuição de flores por eles confeccionadas aos
participantes.

Ao final da Caminhada, foi oportunizada
pela FISIOLIFE, prestadora de serviços de fisioterapia do CMC, sessões de massagem aos
interessados.
E após o excepcional Concerto Musical
com o pianista Amyr Cantúsio Jr, no Centro Cultural, o evento foi encerrado com uma
prazerosa aula aberta de Zumba, ministrada
pela Professora Fabiana.
Adonis Merega Júnior
Diretor de Esportes

Homenagem Especial
Major Pedro Beraldo
Major do Exército, ex-combatente da
Segunda Guerra, premiado diversas vezes
pela brilhante participação em defesa da
Pátria. Nascido em 26/06/1919, em Mogi
Mirim, casado com Apparecida, teve 8 filhos,
17 netos e 6 bisnetos, todos frequentadores do
Círculo Militar.
Sempre muito apaixonado pela natureza,
foi grande ecologista, muito preocupado com
as causas da preservação das espécies.

		Formou o bosque e as hortas da
EsPCEx. 		 Foi Diretor de Patrimônio do CMC,
onde formou o Bosque Ecológico, com
mais de novecentas espécies, algumas em
extinção.
Trabalhou e lutou incansavelmente por
diversas causas ecológicas, em toda cidade
de Campinas, tais como a Mata da Santa
Genebra, o Bosque dos Jequitibás e a
Fazenda Santa Eliza entre outras.
Foi presidente do Grupo Escoteiro Craós,
entre muitos outros feitos em entidades
civis, além de ter sido um dos pioneiros em
sustentabilidade.

Foi também presidente da Associação
dos
Expedicionários
de
Campinas,
ajudando a manter viva a memória da
FEB. Era um incentivador e membro da Liga
Regional de Vôlei, trazendo torneios para
a cidade. Faleceu em 12/05/1985, aos 65
anos, deixando para trás muitos trabalhos
e projetos iniciados. Um exemplo a ser
seguido, dedicado aos filhos e à família,
deixou muitas saudades. Em 1985, recebeu
como homenagem póstuma do CMC, o
“Recanto Ecológico Major Pedro Beraldo”,
do qual a família muito se orgulha.
Muito obrigado Maj Beraldo!
Os circulistas agradecem por tudo que o
Sr fez pelo nosso Clube!
Direção do CMC
Agradecimento especial à família Beraldo pelas
informações e imagens

