
Foto: @kelisantosph



Nosso Clube

Circulistas que 
deixam saudades

Palavras do Presidente

Cultural

Social

Esportes

38

64

74

18

31

03

Índice EXPEDIENTE

Círculo Militar de Campinas
Fundado em 21 de abril  de 1960

GEN BDA AGNALDO OLIVEIRA SANTOS
Presidente de Honra

CEL HAJIME KIYOTA
Presidente do Conselho Fiscal

CEL ALMIRANTE PEDRO ALVARES CABRAL
Presidente do Conselho Consultivo

Diretoria Executiva
CEL CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
Presidente

TC PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
Vice-Presidente 

CEL JOÃO JOSÉ CORREIA
Diretor Administrativo

CEL EVERTON CESAR SERAPHIM
Diretor Secretário

MAJ JORGE FREDERICO PORT
Diretor Cultural

ADONIS MAREGA JÚNIOR
Diretor de Esportes

Dr GILBERTO FALCO JUNIOR 
Diretor de Patrimônio e Serviços
    
TC MÁRCIO HECKSHER
Diretor de Comunicação Social

DR MIGUEL VALENTE NETO
Diretor Jurídico

EDUARDO D. PASCHOALATO
Diretor Social

LUIZ FERNANDO GIUDICI
Diretor Financeiro 

Círculo Militar em notícia

Diretor Responsável:
TC MÁRCIO HECKSHER

Projeto Gráfico:
Cristiane Bispo / Larissa Martins

Círculo Militar de Campinas
Av. Getúlio Vargas, 200 
Jd. Chapadão - Campinas  - SP
CEP 13070-087

www.cmcamp.com.br
(19) 3743.4800

 

Publicação do Círculo Militar de  
Campinas sob a responsabilidade do 
Departamento de Comunicação Social
comsoc@cmcamp.com.br



Estimada família circulista!

	 O	 fim	 de	 2021	 está	 chegando	 e	
com	 ele	 o	 Natal	 e	 o	 Réveillon.	 Este	 é	
um	 período	 muito	 especial.	 Além	 de	
suas	festas,	é	tempo	de	refletir	sobre	o	
significado	dessa	época,	pensar	sobre	
o	 sentido	 de	 nossa	 vida,	 sobre	 o	 que	
fizemos	 durante	 todo	 este	 ano	 e	 o	
que	planejamos	fazer	no	próximo.

	 O	 tempo,	 aliado	 à	 saúde,	 é	 o	
que	 de	 mais	 valioso	 temos.	 É	 preciso	
aproveitá-lo	 bem,	 sonhando	 nossos	
próprios	 sonhos,	 cantando	 nossas	
próprias	 canções,	 dançando	 nossas	
próprias	 danças,	 praticando	 os	
nossos	 hobbies	 e	 esportes	 favoritos,	
admirando	 a	 natureza,	 fazendo	
novos	 amigos	 e	 cativando	 as	 antigas	
amizades.

	 E	 o	 Círculo	 Militar	 de	 Campinas	
espera,	 de	 maneira	 cada	 vez	 mais	
presente,	 fazer	 parte	 do	 seu	 dia	 a	
dia	 nesse	 novo	 ciclo	 de	 nossas	 vidas	
em	 2022,	 propiciando	 o	 bem-estar,	 o	
lazer,	 o	 entretenimento,	 a	 recreação	
e	 o	 convívio	 fraterno,	 cordial	 e	
harmônico	de	toda	a	família	circulista.

	 Nesta	 última	 edição	 da	 Revista	
Círculo	 Militar	 em	 Notícia	 de	 2021,	
iremos	 compartilhar	 as	 principais	
atividades	 e	 eventos	 transcorridos,	
assim	 como	 as	 melhorias	 mais	
significativas	 empreendidas	 nos	meses	
de	outubro,	novembro	e	dezembro.

Palavras do 
Presidente



	 Dessa	forma,	podemos	ressaltar:

1.	A	 reforma	do	Golden	Room,	o	“Salão	No-
bre”	do	clube,	o	qual	teve:

a.	O	piso	trocado.

b.	As	janelas	substituídas.

c.	As	cortinas	renovadas.

d.	A	climatização	implantada.

e.	Um	novo	dispositivo	de	 iluminação	 instala-
do.

f.	Outras	melhorias	efetivadas.

	 A	 sua	 inauguração	 está	 prevista	 para	 ser	
concretizada	no	dia	31	de	dezembro,	com	a	
realização	da	Festa	de	Réveillon.

2.	A	reforma	do	“Bar	da	Piscina”

	 O	 “Bar	 da	 Piscina”	 já	 está	 quase	 concluí-
do	e	que	proporcionará	ao	associado	apro-
veitar	 um	espaço	mais	amplo,	confortável	e	
moderno,	 que	poderá	 ser	 utilizado	ainda	no	
verão	2021/2022.

3.	A	reconstrução	da	“Casa	de	Barcos”

	 A	 tradicional	 “Casa	 de	 Barcos”	 já	 estava	
deteriorada	 e	 desgastada	 pelo	 seu	 longo	
tempo	 de	 uso.	 Após	 a	 sua	 modernização,	
a	 mesma	 será	 contemplada	 com	 novas	
churrasqueiras,	 um	 novo	 conjunto	 de	
banheiros	 e	 um	 salão	 multiuso,	 para	 a	
realização	 de	 atividades	 e	 eventos	 diversos,	
além	 de	 ter	 uma	 área	 reservada	 para	 a	
guarda	dos	seus	habituais	e	usuais	barcos.

4.	 A	 reforma	 da	 “Área	 de	 Apoio”	 do	
Tamboreú

	 A	 área	 de	 apoio	 do	 tamboréu	 estava	
muito	 antiga,	 já	 apresentando	 algumas	
deficiências	 de	 estrutura	 para	 bem	 atender	
aos	 praticantes	 desse	 esporte.	 Dessa	 forma,	
uma	 área	 de	 apoio,	 totalmente	 nova	 está	
prevista	 para	 ficar	 pronta	 até	 o	 final	 do	
mês	 de	 fevereiro,	 com	 novos	 vestiários	 e	
banheiros,	 para	 os	 segmentos	 masculino	 e	
feminino,	além	de	um	novo	espaço	de	 lazer	
para	 a	 satisfação	 e	 regozijo	 dos	 usuários	
daquele	local.



	 Iremos	 enfatizar	 também	 a	 movimentada	
e	 orgulhosa	 participação	 do	 CMC	 no	
Congresso	 Brasileiro	 de	 Clubes,	 realizado	 no	
período	de	29	de	outubro	a	02	de	novembro,	
com	 a	 presença	 de	 mais	 de	 uma	 centena	
de	 representantes	 de	 diversos	 clubes	 do	
país,	 quando	 ficou	 patente	 o	 respeito	 e	 a	
consideração	 do	 segmento	 clubístico,	 não	
só	 da	 nossa	 cidade,	 mas	 a	 nível	 nacional,	
pelo	 Círculo	 Militar	 de	 Campinas,	 onde	 nos	
destacamos	 e	 fomos	 premiados	 em	 03	 (três)	
oportunidades:

1.	 Clube	 colocado	 entre	 os	 10	 melhores	 no	
Concurso	Nacional	de	Fotografias.

2.	 Clube	 colocado	 entre	 os	 07	 melhores	 no	
Prêmio	 Nacional	 de	 Vídeos	 de	 Atividades	
Filantrópicas,	com	os	 temas	de	“Arrecadação	
de	 Alimentos	 pelo	 Grupo	 Escoteiro	 Craós”	 e	
a	“Disponibilização	da	Sede	do	Clube	para	a	
Vacinação	Contra	a	COVID-19”.

3.	 Além	 de	 ter	 sido	 o	 vencedor	 no	 Concurso	
Literário	 Nacional	 no	 quesito	 de	 maior	
quantidade	de	associados	participando	desse	
certame.

	 Nos	 meses	 de	 novembro	 e	 dezembro,	
também	houve	a	 confraternização	de	muitas	
turmas	 antigas	 da	 “Escola	 de	 Cadetes”	 e	
de	 diversos	 grupos	 esportivos	 e	 sociais	 do	
CMC,	 no	 interior	 do	 clube,	 oportunizando	
emocionados	 reencontros,	muito	 divertimento	
e	alegrias	para	todos	os	seus	participantes.

	 Salienta-se	 também	a	confraternização,	 no	
dia	 4	 de	 dezembro,	 do	 “Grupo	 dos	 Cem”,	 a	
extraordinária	equipe	composta	pelos:

1.	 Componentes	 das	 Comissões	 Estatutárias	
do	clube.

2.	Diretores	Adjuntos	das	diversas	modalidades	
desportivas	e	de	alguns	departamentos.

3.	 Integrantes	 dos	 Conselhos	 Consultivo	 e	
Fiscal.

4.	Diretores	Executivos.

	 Essas	 “equipes”	 conduzem	 os	 destinos	 do	
clube,	 tornando-se,	 dessa	 forma,	 o	 “Grupo	
dos	 Cem”	 e	 contando	 com	 o	 irrestrito	 apoio	
dos	 seus	 cônjuges	 para	 poder	 cumprir,	 da	
melhor	 forma	 possível,	 as	 suas	 importantes	 e	
gratificantes	atribuições.



	 Serão	divulgados	também,	nesta	edição,	os	
principais	acontecimentos	capitaneados	pelos	
departamentos	 responsáveis	 pelas	 atividades-
fim	do	CMC,	ressaltando-se	os	eventos:

1.	Sociais:	“Sextou”,	“Luau”	e	“Flash	Back”.

2.	 Esportes:	 “Agita	 2021”,	 com	a	participação	
de	 diversos	 esportes,	 campeonatos	 internos	
de	 vários	 desportos,	 além	 da	 vinda	 do	
“Falcão”	 ao	 CMC	 (jogador	 de	 futebol	 de	
salão	eleito	pela	FIFA	o	melhor	do	mundo	por	
quatro	vezes).

3.	 Culturais:	 Dia	 da	 Criança,	 “Tim	 Maia”,	
apresentações	 das	 escolinhas	 -	 violão,	 ballet,	
dança	 e	 outras,	 além	 da	 apresentação	 do	
Coral	de	Natal	e	da	Chegada	do	Papai	Noel.

	 Aproveito	 esta	 última	 oportunidade	 do	
ano	 para	 transmitir	 ao	 quadro	 social	 que	
continuaremos	 na	 busca	 incessante	 do	
aprimoramento	 da	 governança	 do	 CMC,	
procurando	 atender	 as	 oportunidades	 de	
melhoria	avaliadas	e	ponderadas	pelos	nossos	
associados,	 sempre	 procurando	 se	 desdobrar	
ao	 máximo	 para	 atender	 as	 servidões	 das	
mutações	 positivas	 de	 comportamento	 da	
sociedade,	que	são	contínuas	e	ininterruptas	e	
da	qual	todos	nós,	circulistas,	fazemos	parte.

	 É	 sabido	que	o	modelo	e	a	maneira	de	 se	
dirigir,	gerenciar	e	administrar	um	clube	como	
o	 da	 magnitude	 do	 Círculo	 Militar,	 nos	 dias	
de	 hoje,	 não	 pode	 ser	 a	 mesma	 de	 20	 anos	
atrás,	 ou	 10	 anos	 atrás	 e	 nem	 será	 a	mesma	
daqui	a	20,	10	ou	mesmo	5	anos	à	frente,	não	
podendo	 haver,	 para	 fins	 de	 um	 progresso	
mais	 célere	 e	 um	 desenvolvimento	 mais	
dinâmico	 e	 objetivo,	 desperdícios	 de	 tempo,	
de	 energia,	 de	 recursos,	 de	 oportunidades	 e	
de	relacionamentos.

	 Destarte,	 como	 desafios	 para	 2022,	 está	
prevista	a	 reforma	geral	do	ginásio	desportivo	
e	 está	 sendo	 analisada	 a	 viabilidade	 da	
construção	 de	 uma	 pista	 de	 patinação,	
sobretudo	 para	 os	 jovens;	 a	 ampliação	 da	
“Arena	 do	 Bosque”	 e	 a	 climatização	 da	
Piscina	 Olímpica,	 para	 reduzir	 a	 significativa	
fila	 de	 associados	 que	 aguardam	 vaga	 para	
o	 ingresso	nas	aulas	de	natação,	entre	outras	
relevantes	e	significativas	demandas.



	 Como	 já	 dito	 em	 um	 evento	 recente,	 é	
popularmente	 conhecida	 a	 frase:	 “Se	 você	
pode	 realizar	 o	 seu	 sonho	 sem	 a	 ajuda	 de	
outras	 pessoas,	 é	 porque	 provavelmente	
o	 seu	 sonho	 não	 é	 suficientemente	
grande”.	 Ao	 longo	 de	 nossas	 trajetórias	
identificamos	 pessoas	 diferenciadas	 e	
com	 objetivos	 convergentes,	 nas	 quais	
podemos	 especificar	 o	 nosso	 seleto	 quadro	
social	 e	 os	 nossos	 competentes	 e	 valorosos	
funcionários.	 Assim	 sendo,	 é	 por	 dever	 de	
justiça	 que	 em	 nome	 do	 Círculo	 Militar	
de	 Campinas	 –	 “Unindo	 Civis	 e	 Militares”,	
agradeço	 a	 cada	 um	 dos	 associados	 e	
colaboradores,	 a	 oportunidade	de	 estarmos	
todos	 juntos,	 usufruindo	 e	 trabalhando	
pelo	 clube,	 empenhados	 no	 “sonho”	 de	
tornar	 o	CMC	cada	 vez	mais	 forte,	 pujante,	
intenso	 e	 poderoso,	 sendo	 uma	 satisfação	
constante	 e	 um	 orgulho	 permanente	 fazer	
parte	 dessa	 grande	 família	 circulista	 de	
aproximadamente	14.000	integrantes.

	 Por	fim,	desejo	que	o	Menino	Jesus	ilumine	
o	 Natal	 com	a	 esperança	 de	 dias	melhores	
que	 valorizem	 sempre	 os	 momentos	
especiais	de	 sua	vida,	que	Ele	 ilumine	a	 sua	
família	para	que	não	esqueçam	que	a	base	
de	tudo	é	a	compreensão	e	o	amor.

	 Que	 o	 Ano	 Novo	 seja	 mais	 que	 uma	
festa,	 que	 seja	 a	 celebração	 de	 um	 novo	
recomeço	cheio	de	paz	e	amor	entre	 todos	
nós.

“Feliz	Natal	e	um	Próspero	Ano	Novo”!!!

BRASIL	ACIMA	DE	TUDO!

Campinas,	24	de	dezembro	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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INAUGURAÇÃO DO BANHEIRO 
DO RECANTO DO LAGO

 Foi inaugurado recentemente o banheiro 
do “Recanto do Lago”, a fim de atender aos 
associados que usufruem daquele espaço para 
“curtir a natureza”, aos circulistas que passam por 
ali seguindo para as suas caminhadas ou corridas 
ao redor do “Lago” ou mesmo aos ciclistas em 
seus agradáveis passeios por aquela área.
   Essa dependência tem por objetivo trazer mais 
comodidade e conforto para uma quantidade 
de pessoas cada vez maior que circula naquela 
aconchegante parte do clube.



MELHORIAS NO ESTANDE DE 
TIRO COM ARCO

 O Círculo Militar de Campinas é um dos poucos 
clubes que possui um estande de Tiro com Arco 
de ponta no Brasil.
 Esse espaço é bastante utilizado, sobretudo por 
alunos associados que participam das aulas da 
modalidade com o Professor Marcos Bortolotto, 
que apesar de sua juventude, é muito experiente, 
especialmente pelo seu rico currículo como 
atleta de alto rendimento desse especial desporto 
quando integrava, como militar, a Força Aérea 
Brasileira (FAB).
 



 Em meados do ano vindouro, o CMC sediará 
a competição de Tiro com Arco para militares 
com deficiência física entre os Comandos 
Militares de Área do Exército Brasileiro (EB), com 
a participação de atletas de todo o Brasil.
 Dessa forma, a Força Terrestre, por intermédio 
do Ministério da Defesa, alocou recursos para 
melhorias no estande do clube, o que possibilitará 
viabilizar uma adequada acessibilidade a esse 
espaço para as pessoas com necessidades 
especiais; aumentar a cobertura da linha de 
tiro dos atletas e proporcionar uma apropriada 
iluminação para permitir, em melhores condições, 
a utilização do estande em períodos que não os 
diurnos.



DECORAÇÃO DE NATAL
 Neste ano o Círculo Militar mudou o seu modelo 
tradicional de decoração de Natal e inovou na 
iluminação das Portarias Nº 1 e 4 para que as 
mesmas ganhassem destaque, especialmente no 
período noturno.
 O Departamento Cultural apresentou, como 
sempre, uma decoração garbosa e elegante, 
que a cada ano fica cada vez mais notável e 
representativa.
 Destacam-se também os bonecos natalinos 
que dão as “boas-vindas” aos associados que 
acessam ao clube pela Portaria Nº 4.



 Diversas árvores de menor tamanho deram o 
tom natalino nas diversas seções e departamentos 
do clube, assim como na entrada do Pavilhão 
Administrativo.
 No entanto, o aspecto mais significativo 
foi a revitalização do tradicional presépio de 
madeira, idealizado, no início dos anos 2.000, 
pela saudosa e querida D. Celina, esposa do Cel 
Pimenta, ex-presidente do Círculo Militar. Esse 
distinto, especial, memorável e eterno presépio 
foi reposicionado no Parque Infantil, em um local 
onde possa ser mais visualizado pelos associados 
e melhor aproveitado na educação infantil das 
crianças, despertando o significado do presépio, 
que representa o momento do nascimento do 
menino Jesus e a chegada dos Reis Magos para 
entregar-lhe os presentes.



REFORMA DA ÁREA
DE APOIO DO TAMBORÉU

 O Tamboreú é um desporto típico do estado de 
São Paulo, notadamente da “Baixada Santista”.
   No Círculo Militar de Campinas existem 02 (duas) 
quadras para a utilização do Quadro Social.
 A Área de Apoio para dar o suporte a esse 
especial esporte está sendo completamente 
construída a partir do “zero”, pois a antiga estava 
muito deteriorada, em virtude do seu longo tempo 
de uso, não atendendo mais às necessidades de 
conforto, bem-estar e lazer dos seus praticantes.
 As novas instalações, as quais estão previstas 
para ficarem prontas no início de março de 2022, 
são compostas dos seguintes espaços:
1. Novos banheiros (masculino, feminino e PCD).
2. Dependências com armários para os usuários.
3. Cozinha.
4. Área de Lazer com churrasqueira.



 A reforma do “Bar da Piscina” está quase 
concluída. Prevista para durar aproximadamente 
04 (quatro) meses, essa reforma possibilitará ao 
cessionário daquele restaurante ter condições 
mais favoráveis de atendimento aos associados, 
em virtude da adequação da cozinha e da 
expansão do depósito de gêneros.
   Outras vantagens com a conclusão da obra 
serão o aumento do “pé direito” e a substituição 
da cobertura para material térmico, além da 
ampliação da área de atendimento ao público, 
aspectos esses que propiciarão mais conforto e 
bem-estar aos usuários do “Bar da Piscina”.
   Além disso, essa área de lazer ficará mais 
harmônica, bonita e moderna, valorizando 
sobremaneira esse singular espaço do clube.

REFORMA DO BAR DA PISCINA



REFORMA DO GOLDEN ROOM
   O salão nobre do Círculo Militar de Campinas 
foi recentemente reformado.
   Depois de ter toda a sua cobertura renovada 
na gestão passada, agora foi substituído todo o 
seu piso para o porcelanato de madeira, o que 
conferirá uma longevidade maior na preservação 
desse piso, além de facilitar a sua manutenção, 
especialmente no que diz respeito aos protocolos 
do Corpo de Bombeiros.
   Todas a suas janelas foram trocadas, em 
detrimento das antigas, as quais já estavam 
danificadas e com problemas de funcionamento.
   Novas portas foram abertas no salão, com o 
objetivo de dar melhor acessibilidade ao Golden 
Room e, principalmente, atender ao aspecto de 
segurança na prevenção contra incêndios.



 Outra significativa melhoria foi a climatização 
do salão nobre, sendo instalados ares 
condicionados modernos em substituição aos 
já antigos “Ecobrisas”.
 A entrada principal do Golden Room foi 
valorizada, com a aplicação de nova cobertura 
de acesso ao salão, assim como na área de 
retaguarda da edificação foi trocado o antigo 
toldo ali existente.
   Foi instalada também uma nova iluminação 
própria na área principal do Golden Room, o 
que trará economia nos futuros eventos a serem 
realizados. 
 Também foram colocadas novas cortinas 
nas janelas e no palco, o que proporcionará 
considerável redução de gastos para o 
clube no quesito decoração dos eventos ali 
efetuados.
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CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES

 Foi realizado, no período de 29 de outubro a 02 
de novembro, o 30º Congresso Brasileiro de Clubes, 
no Hotel Royal Palm Plaza, em Campinas.
 Esse Congresso é o mais importante evento 
de valorização dos Clubes e de seus gestores 
estatutários.
 Sua programação constou de homenagens aos 
Clubes TOP 100, a entrega do Prêmio Clube Formador 
de Atletas, do Prêmio Nacional de Literatura dos 
Clubes, do Concurso Nacional de Fotografias dos 
Clubes, do Prêmio FENACLUBES (Confederação 
Nacional de Clubes), além de palestras técnicas 
e motivacionais para os dirigentes e gestores dos 
clubes.



 O Círculo Militar de Campinas obteve muito bons 
resultados, recebendo o Prêmio Inspiração, por ter 
sido escolhido como um dos melhores 07 (sete) 
clubes no quesito “Filantropia”, com o vídeo de 
cerca de 03 (três) minutos mostrando o trabalho 
extraordinário do Grupo de Escoteiro Craós no tocante 
ao recolhimento e entrega de gêneros alimentícios 
aos mais necessitados na Região Metropolitana de 
Campinas, assim como o apoio do Círculo na cessão 
do Salão Golden Room para a vacinação contra a 
Covid19.
 O CMC também foi citado e homenageado por ter 
se classificado entre os 10 (dez) melhores resultados 
no Concurso de Nacional de Fotografias de Clubes 
e recebeu também o troféu de vencedor do Prêmio 
Nacional de Literatura dos Clubes, por ter sido a 
entidade que participou com o maior número de 
associados nesse Concurso.



 Ressalta-se que o Círculo Militar de Campinas 
ingressou recentemente no CONSELHO 
INTERCLUBES (CI), tendo participado da reunião 
desse seleto órgão estratégico da FENACLUBES 
e fórum de discussão de problemas comuns do 
segmento, constituído pelos Clubes TOP 100 mais 
representativos em seus estados, no qual o CMC 
se inclui.
 As deferências e todos os prêmios conquistados 
pelo clube foram dedicados ao seu pujante e 
valoroso quadro social, assim como aos seus 
dedicados e entusiasmados colaboradores.

PARABÉNS CMC!



Beatriz Varani 
Eleutério

Sócio em 
Destaque

 É com muita satisfação que o 
Círculo Militar de Campinas registra 
que a associada Beatriz Varani 
Eleutério conquistou o primeiro lugar 
na categoria “crônicas”, no concurso 
Nacional de Literatura dos Clubes, 
promovido anualmente pelo Sindi 
Clube. Com um texto leve e direto, 
sua crônica “As histórias de cada 
um”, na qual sua imaginação dá vida 
a pessoas que compartilham uma 
viagem de trem, foi julgada a melhor 
entre as concorrentes. 
 Estudante de Arquitetura e Urbanismo, 
o interesse pela literatura foi ganhando 
cada vez mais importância a partir 
de blog criado para comentar suas 
leituras. 
 Dois anos atrás, resolveu participar 
do concurso, também promovido 
pelo Sindi Clube, para Estudantes, na 
categoria “poesia” e sua obra recebeu 
menção honrosa do júri.
 Parabéns à nossa associada e que 
novos êxitos coroem sua trajetória 
literária!
 Confira, a seguir, a crônica vencedora:



As histórias de cada um
Por Beatriz Varani Eleutério 

 Cada vez que saio na rua, as inúmeras 
cidades de Calvino me vêm à mente; uma em 
específico: Cloé, onde as pessoas se veem, 
mas não se reconhecem.
 As máscaras escondem tantos sorrisos que, 
de fato, meus olhos não reconhecem ninguém. 
A única coisa que vejo são pares de olhos 
que caminham nas ruas lotadas do centro da 
pequena cidade italiana de Cremona.
 Saio de casa para pegar o primeiro trem em 
direção a Milão. Chego na plataforma, espero 
as portas se abrirem e tomo meu lugar. A 
distância é consideravelmente longa, mas com 
esses trens super velozes, ela é percorrida em 
não mais que uma hora e meia.
 Retiro um livro da bolsa para me distrair na 
primeira parte da viagem, antes de começar 
a prestar atenção na paisagem que passa 
rapidamente pela janela. Mas minha atenção 
está mesmo é nas pessoas dentro do trem em 
alta velocidade. Por trás de cada rosto, de 
cada máscara e de cada olhar cansado por 
mais uma semana que se encerra, existe uma 
história de vida e me pego imaginando cada 
uma delas.
 A primeira mulher que aparece no meu 
campo de visão está sentada com uma 
criança no colo. Faço minhas apostas e 
acredito estar a caminho da praia, para curtir 
o lindo dia ensolarado. Carrega uma sacola 
transparente com boné, óculos de sol, protetor, 
toalhas e brinquedos de areia. A criança, que 
julgo ser um menino por ouvir rapidamente 
sua mãe o chamando de Lucca, está quase 
adormecida.
 Nos assentos ao meu lado estão três jovens, 
provavelmente amigos pelo jeito natural que 
riem e conversam. Imagino que um deles 



joga no time de futebol de Roma, pela blusa 
estampada que usa. O segundo me parece 
ser médico; sua bolsa deixa sobressair a 
ponta de um jaleco e um objeto no formato 
de estetoscópio. Será que já se formou? Está 
no primeiro ano da faculdade? Não posso ter 
certeza, mas pela idade que aparenta ter, meu 
palpite é que está quase formado. A terceira é 
uma jovem loira. Está com um coque baixo e 
uma saia que cobre parte de uma meia-calça, 
mostrando que é bailarina.
 Nos assentos à minha frente, vejo um casal 
de idosos. Imagino que morem na cidade, mas 
pela agitação em seus movimentos, assumo 
que vão descer na próxima parada. Pela 
quantidade de bagagem, vão passar semanas 
(ou serão meses?) na casa de  um dos filhos. 
Pelos pingentes no colar da mulher, consigo 
pensar em três filhos. Visitarão o novo neto 
que acabara de nascer, por isso o presente 
embrulhado em papel de bebê. Devem ter 
cerca de 80 anos.
 Mais à frente do vagão, já em pé, preparadas 
para sair do veículo na estação seguinte, vejo 
uma menina acompanhada de uma mulher. 
A garotinha é pequena. Parece ter pouco 
mais de 1 metro de altura e é belíssima. Sua 
pele escura brilha quando a luz do Sol a toca 
e seus cabelos cacheados se movimentam 
a cada balanço do trem. Sua postura ereta, 
olhar firme e seguro, a bolsa com a bandeira 
italiana sendo segurada pela mulher adulta 
e a medalha pendurada em seu pescoço, 
me sinalizam que é campeã e prodígio na 
ginástica artística. Deve ter acabado de sair de 
uma competição e mesmo com seus poucos 
anos, consigo imaginar que será escalada 
para a próxima Olimpíada. Infiro, então, que 
a mulher ao seu lado seja sua treinadora e o 
quão orgulhosa deve estar.
 A história que imagino a seguir, antes da 



próxima parada, que por acaso é a minha, 
é de um homem com seus 30 anos, que me 
chama a atenção. Seus olhos verdes admiram 
a mesma paisagem que há uma hora eu 
admirava. De forma alguma está sentindo o 
intenso calor da região: está usando uma calça 
jeans que me parece extremamente nova e 
uma blusa preta. Está com fones de ouvido 
e fico curiosa em saber o que está ouvindo. 
Será uma música calma, uma entrevista ou a 
rádio local? Apesar de não transparecer o que 
faz da vida, imagino que seja um jornalista. 
Provavelmente foi para Cremona cobrir alguma 
matéria e agora está ouvindo o áudio que 
gravou antes de enviar para o jornal que 
trabalha. Acredito cada vez mais em minhas 
suposições, quando percebo livros e uma 
página de jornal em sua mochila. Será que 
vai se encontrar com um amigo? Namorada? 
Infelizmente, essas respostas eu nunca terei, 
pois o trem acaba de anunciar que Milão é o 
próximo ponto. Passei todo o trajeto imaginando 
histórias, que até perdi a noção do tempo. 
Pouco mais de uma hora se passou e se me 
questionassem, diria que, em incríveis trinta 
minutos andei quase 90 quilômetros!
 Percebo que não avancei na leitura, mas 
guardo meu livro na bolsa para continuar 
quando chegar ao meu destino.
 Desço do trem em direção ao ponto de táxi 
do lado de fora da estação e não consigo 
mais deixar de olhar para as pessoas que 
passam, sem imaginar suas próprias histórias: 
quem são, o que fazem, para onde vão. Sinto 
que de algum modo elas não me são tão 
desconhecidas assim. 
 Agora que estou sentada sozinha no banco 
traseiro de um pequeno táxi, retiro da bolsa 
“Cidades invisíveis” para continuar a releitura 
nos próximos 30 minutos de estrada.

©Todos os direitos reservados à autora.



JANTAR DOS CEM
 Transcorreu no dia 04 de dezembro, no 
Restaurante Cabana, o Jantar de Final de Ano do 
Tradicional “Grupo dos Cem”.
 Esse especial grupo congrega os integrantes dos 
Órgãos Estatutários - Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal, Conselho Consultivo – os componentes das 
Comissões Estatutárias – Comissão de Sindicância 
de Títulos, Comissão de Obras, Comissão de 
Ecologia e Meio Ambiente, Comissão de Sindicância 
Administrativa e Comissão Disciplinar de Esportes. 
   Integram também esse seleto grupo, 18 (dezoito) 
Diretores Adjuntos e 07 (sete) Coordenadores de 
Grupos Esportivos.



  Na oportunidade, o Presidente do CMC, Cel 
Carlos Henrique, empossou oficialmente os 
integrantes das Comissões Estatutárias, os 
Diretores Adjuntos e os Coordenadores de 
Grupos Esportivos em seus cargos, haja vista 
que somente agora, após o início da gestão 
2020/2023, ter havido a chance de ser realizada 
essa cerimônia, devido à pandemia. 
   O Cel Carlos Henrique também agradeceu e 
reconheceu o trabalho fundamental, necessário 
e imprescindível desenvolvido por esses sócios 
diferenciados, os quais têm dedicado o seu 
tempo disponível para contribuir com a harmonia 
e o sucesso das diversas demandas, atividades 
e eventos do CMC, fazendo do Círculo Militar 
um clube de destaque e respeito no cenário 
clubístico nacional.
  



Relação dos integrantes do “Grupo dos Cem”

GEN AGNALDO OLIVEIRA SANTOS (PRESIDENTE DE HONRA)
CEL CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA (PRESIDENTE D.E.)

TC PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA (VICE-PRESIDENTE E DIRETOR DE RH)
CEL EVERTON CESAR SERAPHIM (DIRETOR SECRETÁRIO)

DR GILBERTO FALCO JR (DIRETOR DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS)
DR MIGUEL VALENTE NETO (DIRETOR JURÍDICO)

CEL JOÃO JOSÉ CORREIA (DIRETOR ADMINISTRATIVO)
TC MÁRCIO HECKSHER (DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL)

EDUARDO PASCHOALATO (DIRETOR SOCIAL)
MAJ JORGE FREDERICO PORT (DIRETOR CULTURAL)

ADONIS MAREGA JR (DIRETOR DE ESPORTES)
LUIZ FERNANDO GIUDICI (DIRETOR FINANCEIRO)

CEL ALMIRANTE PEDRO ALVARES CABRAL (PRESIDENTE CONS. CONSULTIVO)
CEL JOSÉ ROBERTO PIRES (VICE PRESIDENTE CONSELHO CONSULTIVO)

CAP PEDRO TARCIZO DOS SANTOS (SECRETÁRIO CONSELHO CONSULTIVO)
CEL LUIZ DUTRA DE SOUZA (MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO)
CEL RUBENS POLLI FILHO (MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO)

JOE YOSHIDA (MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO)
JOUBERT BELUOMINI (MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO)

JOÃO MANGILLI FILHO (MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO)
FRANCISCO ROBERTO C. TAVARES (MEMBRO CONSELHO CONSULTIVO)

GEN GILBERTO SERRA (CONSELHEIRO DE HONRA)
TC FERNANDO DE ALMEIDA PAULA FREITAS (CONSELHEIRO DE HONRA)

CEL TAVÍRIO DE LIMA VILLAÇA PINTO (CONSELHEIRO DE HONRA)
CEL ROBERTO ASSUMPÇÃO PIMENTA (CONSELHEIRO DE HONRA)
CEL LUIZ ANTONIO MORAES BARROS (CONSELHEIRO DE HONRA)

CEL FÁBIO TOLEDO FERREIRA (CONSELHEIRO DE HONRA)
TC ENJOLRÁS JOSÉ DE C. CAMARGO (SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO)
TEN NILSON ANTÃO DE ÁVILA LEMES (SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO)

KAZUHIRO NISHIDA (SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO)
EUDES SIMÕES (SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO)

CEL HAJIME KIYOTA (PRESIDENTE CONSELHO FISCAL)



CEL JOÃO ALVES PAIVA NETO (VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL)
MARCELO DE ARRUDA (SECRETÁRIO CONSELHO FISCAL)

CEL JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (MEMBRO CONSELHO FISCAL)
TEN LINCOLN AUGUSTO MACHADO (MEMBRO CONSELHO FISCAL)

TEN JOSÉ VICENTE DE TOLEDO (MEMBRO CONSELHO FISCAL)
CEL ÍBERO LOPES VAZQUEZ (MEMBRO CONSELHO FISCAL)

DURVALINO BUZO FERRARESSO (MEMBRO CONSELHO FISCAL)
ÂNGELO MARRETI NETO (MEMBRO CONSELHO FISCAL)

JOSÉ AFRÂNIO OLIVEIRA FAGUNDES (MEMBRO CONSELHO FISCAL)
JORGE LUIZ URBANETTO (MEMBRO CONSELHO FISCAL)

CAP JORGE LUIZ PEREIRA RIBEIRO (SUPLENTE CONSELHO FISCAL)
CEL SIDÔNIO LOPES FILHO (SUPLENTE CONSELHO FISCAL)

CAP VICTOR DANTE RUI FILHO (SUPLENTE CONSELHO FISCAL)
MÁRIO SATOCHI ASSANO (SUPLENTE CONSELHO FISCAL)
CELSINO CUNHA GAMA (SUPLENTE CONSELHO FISCAL)

CEL PM ELIZIÁRIO F. BARBOSA (COMISSÃO SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA)
SÉRGIO SANTANA (COMISSÃO SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA)
DR FORTUNATO DE LIMA (COMISSÃO SINDICÂNCIA DE TÍTULOS)

FAUSTO GABRIOTTI (COMISSÃO SINDICÂNCIA DE TÍTULOS)
DR ADAMYR LUÍS DA SILVA (COMISSÃO SINDICÂNCIA DE TÍTULOS)

NELSON RUGGIERO (COMISSÃO SINDICÂNCIA DE TÍTULOS)
CASEMIRO CORTADO MARCILIO (COMISSÃO SINDICÂNCIA DE TÍTULOS)

ENGº OLAVO DE MELLO GUARALDO (COMISSÃO DE OBRAS)
ENGº BRUNO LUSCHER DE ALMEIDA CESAR (COMISSÃO DE OBRAS)

JOSÉ AUGUSTO MAZIN (COMISSÃO DE OBRAS)
ENGº ANTONIO DE PÁDUA A. MELLO (COM. ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE)

ADRIANO COLI PELLICIONI (COMISSÃO ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE)
ANTONIO CARLOS L. PENTEADO (COMISSÃO DISCIPLINAR DE ESPORTES)
REGINA YURIKO KOKI SHIBUYA (COMISSÃO DISCIPLINAR DE ESPORTES)
DRª ROSEMEIRY ALAITE PEREIRA (COMISSÃO DISCIPLINAR DE ESPORTES)

JORGE ALBERTO HAMRA RACHED (DIRETOR ADJUNTO SAUNA)
TC WILDISON JONE JOBIM DE SOUZA (DIRETOR ADJUNTO ESCOTISMO)

JOSÉ OVÍDIO DE ANDRADE (DIRETOR ADJUNTO CULTURAL)
EDWIN ZINK (DIRETOR ADJUNTO BASQUETE MAIOR)
EDMILSON DO CARMO (DIRETOR ADJUNTO BOCHA)

ALEXANDRE DA CUNHA (DIRETOR ADJUNTO CARTEADO)
JUILIANO PORT (DIRETOR ADJUNTO CORRIDA)

RENATO PENELLA (DIRETOR ADJUNTO FUTEBOL MAIOR)
MARCO ANTONIO PIRES DE MORAES (DIRETOR ADJUNTO FUTSAL MAIOR)

FLÁVIO DE FRANCISCO FERNANDES (DIRETOR ADJUNTO FUTVÔLEI)
JOSÉ BATISTA DONÉ (DIRETOR ADJUNTO TAMBORÉU)

MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA (DIRETOR ADJUNTO TÊNIS DE CAMPO)
EUCLYDES SOUTO CORREA (DIRETOR ADJUNTO TÊNIS DE MESA)

MARCOS ANTONIO BORTOLOTTO (DIRETOR ADJUNTO TIRO COM ARCO)
VITOR SHAMMAS DE MANCILHA (DIRETOR ADJUNTO VÔLEI)

GERSON JOSÉ DOS SANTOS CIAMPI (DIRETOR ADJUNTO XADREZ)
CELSO SARAIVA DE ANDRADE (DIRETOR ADJUNTO SINUCA)

TSURUHIDE MIZUKAMI (COORDENADOR GRUPO FUTEBOL)
CLÁUDIO ROBERTO ANTONIO DIAS  (COORDENADOR GRUPO FUTEBOL)

OSVALDO DAMÁSIO (COORDENADOR GRUPO FUTEBOL)
MÁRCIO DOS ANJOS PADOVANI (COORDENADOR GRUPO FUTEBOL)
VALÊNCIO R. DE QUEIROZ NETO (COORDENADOR GRUPO FUTEBOL)

LUIZ ANTONIO A. ARTUSI (COORDENADOR GRUPO FUTEBOL)
LUIZ PAULO DE LIMA (COORDENADOR GRUPO FUTEBOL)



 Iniciou no mês de setembro uma nova dinâmica 
na atividade de massoterapia masculina para os 
associados do CMC.
 Foi contratado o Sr David Orsi como funcionário do 
clube, massoterapeuta na especialidade “sueca”, 
a qual é indicada no tratamento complementar 
para lesões e fadiga muscular. 
 Pode ser indicada também para enxaquecas, 
dores nas costas, pescoço e cabeça, torcicolo, 
lombalgia e dores no nervo ciático, além de 
aumentar a circulação linfática e sanguínea e 
combater a tensão nos músculos de maneira geral.

Horário de Atendimento: 

Segunda a sexta-feira, das 17h às 21h 
Sábados e feriados, das 16h às 20h

Valores Promocionais:

Massagem avulsa.......... R$   30,00 
Pacote 5 massagens..... R$ 125,00 
Pacote 10 massagens....R$ 200,00

Pagamento no Caixa ou via boleto de manutenção 
do clube.

Agende seu horário: (19) 3743.4800 - Ramal 4843

MASSOTERAPIA 
MASCULINA NO CMC
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Armando
Eustáquio 
Guaiume

Circulistas que 
deixam saudades

 “Quero ver se tem coragem!!!”

 Assim pronunciava-se Armando, com desafiante, 
saudável e contagiante bom humor, ao ouvir de 
alguém alguma bravata, ao vaguear admirando 
os bucólicos recantos do nosso Círculo Militar de 
Campinas.
 Trânsito com desenvoltura porque livre, 
conquistado ao longo de décadas!!!
 Décadas de dedicação férrea e incontestável 
ao espaço que sempre considerou como seu 
segundo lar.
 Frequentava com desenvoltura e admiração 
exacerbada pelos circunstantes, o Ginásio de 
Esportes, os Campos de Futebol, as Quadras de 
Tênis, as Piscinas do Parque Aquático e Academia 
de Musculação porque invejável atleta.
 Por ser intelectualmente privilegiado, marcava 
presença constante no Salão de Jogos e Espaço 
Multidesportivo, praticando a Sinuca, o Carteado, 
o Xadrez e demais passatempos de mesa e 
tabuleiro.
 Armando exercitava-se e divertia-se.
 Entretanto, não se preocupava só com a higidez 
física porque também religioso. A saúde espiritual 
era elevada com a anual organização da 
Procissão/Missa de São Pedro, que desencadeava 
com raro zelo todo o 29 de junho, desde o Cristo 
– em frente ao Beach Tennis – até ao Rancho do 
Pescador, local pelo qual nutria especial carinho, 



porque frequentado em todos os finais de tarde 
para encontrar amigos e contemplar os deliciosos 
pores de sol junto ao lago.
 Além disso, consolidou sua indelével e marcante 
presença no Clube como Diretor Executivo, 
Administrador e Conselheiro Consultivo. Na 
Diretoria Executiva, era considerado pelos demais 
como o mais experiente e carinhosamente 
chamado de “Decano”. No Conselho Consultivo, 
pela mesma virtude, de o “Relator”, por conduzir 
com descortino os temas considerados mais 
polêmicos.
 Na administração, junto aos colaboradores, 
conquistou a admiração e o respeito de cada 
um e de todos os funcionários, sem exceção, por 
ser exigente e perfeccionista, aliado à lhaneza 
no trato e ao cavalheiresco carinho.



 Podem-se destacar ainda as animadíssimas 
Festas Juninas e as exuberantes Festas de 
Aniversário do Clube. Só eu e tu sabemos que “a 
melhor” ainda não aconteceu... “a de 60 anos 
em 6!!!” Um dia, em outro plano, vamos torná-la 
real e inesquecível!
 Ressalta-se, também, a paixão recente que 
nutria pelo Tênis de Campo, por desaguar, 
invariavelmente, na disputada “Quadra Zero” 
em companhia dos amigos, às gargalhadas, 
entre a cervejinha, o “beliskativo” e o bate-papo 
rejuvenescedor.
 Por derradeiro, o “Canto do Cisne”. Como 
constatou-se, Armando se tornou ecumênico no 
nosso Círculo Militar de Campinas. Porém, era no 
Golden Room que se agigantava como Mestre 



de Cerimônias insuperável do tradicional Baile da 
Pátria e da Solenidade de Posse do Presidente de 
Honra. Era no Golden Room que fazia acontecer com 
cintilante brilho Bailes e Reuniões Sociais, desde os 
animados Carnavais (inclusive de Rua), passando 
pelos de homenagem às Mães, aos Namorados, 
aos Pais, aos Alemães, Italianos e culminando com 
o Réveillon de renovadas esperanças. Em todos os 
eventos, o distinto Casal Social, Armando e Marisa 
recebia com cordialidade, sorriso nos lábios, 
simpatia e elegância a todos os sócios e com a 
mesma alegria, ao final, despedia-se do último 
“ficante”. Jamais será desfeito o amalgamento 
Armando-Golden Room, porque um confunde-se/
identifica-se com o outro.



 Armando!!! A tua família gerada, o CMC e 
os teus amigos cativos ao longo do tempo, 
simplesmente agradecem a tua inesquecível 
presença entre nós com um simples: OBRIGADO 
POR TUDO!!!

 Caro amigo, você não viveu em vão!!!
 Sempre será protagonista!!!
 Foi um privilégio conviver contigo!!!
 E... Armando!!! Estamos esperando ouvir de ti...

 “Para viver a bela vida que vivi, sem jactância...
 Quero ver se tem coragem!!!”   

Cel Almirante Pedro Alvares Cabral
Presidente do Conselho Consultivo e 
Ex-Presidente do CMC (2014-2020) 



BELEZAS DO CMC
 O Círculo Militar de Campinas é palco das mais 
belas paisagens e os associados do CMC, amantes 
da fotografia, são presenteados, todos os dias,  
com a oportunidade de registrar momentos únicos 
e inesquecíveis para guardar de lembrança ou 
compartilhar com os amigos. 
 A imagem acima foi a última fotografia feita 
pelo nosso saudoso associado Armando Guaiume, 
registrada  no seu lugar preferido: o “Rancho dos 
Pescadores”, local que frequentava quase que 
diariamente antes de seu súbito falecimento em 04 
de novembro.
 A natureza é capaz de transmitir muitos 
sentimentos bons e ensinar poderosas lições de 
vida, por isso, olhe à sua volta e não perca a beleza 
que Deus nos dá diariamente!
 A seguir, um pouco da exuberante fauna 
circulista, pelo olhar da associada Nilce Alves:
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TRIBUTO A TIM MAIA

 Ainda guardando  todos os protocolos 
sanitários vigentes, o Departamento 
Cultural recebeu na noite  de 2 outubro  
o Show “Tributo a Tim Maia” com a 
Banda Monalizza, que  trouxe os maiores  
clássicos  daquele que foi  um legítimo 
representante  do soul  brasileiro.
 Circulistas  e convidados  lotaram   o  
Departamento Cultural (guardado o 



distanciamento social), para relembrar 
os  sucessos  dos anos 70 e 80 como 
“Azul da cor do mar”, “Primavera”, 
“Me dê  motivo”, “Não quero dinheiro” 
“Gostava tanto de você” e tantos 
outros.
 Pela terceira vez, a  Banda contagiou  
a plateia  com  o carisma  e a alegria  
das consagradas canções e constante 
interação com o público presente.

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



DIA DAS CRIANÇAS

 Para recuperar o tempo perdido de dois 
anos sem comemoração desta data, foi 
realizado no dia 12 outubro, o tradicional 
evento: “Dia das Crianças”.
 Desta vez, o Departamento Cultural 
superou todas as expectativas, reunindo 
no Espaço da Festa Junina, Região 
do Lago, Ginásio de Esporte e Centro 
Cultural, mais de duas mil pessoas para 
comemorar esta data tão significativa 



para a criançada circulistas em todo o 
clube.
 Iniciando as comemorações, tivemos 
o Hasteamento da Bandeira do Brasil 
e o canto do Hino Nacional, Brinquedo 
Inflável de 484 metros quadrados, 
Apresentação Circense, Mini Fazendinha 
com pônei, cabrita e seu filhote, 
porquinho, coelho, llhama, entre outros 
e a alimentação dos peixes existente no 
lago do CMC. 
 As Oficinas de Cabelo Fashion, Pintura 
Facial e Escultura de Balões deram 



muita cor às nossas crianças. Os bebês, 
também se divertiram com o “Espaço 
Kids” e personagens como “Super 
Heróis”, “Princesas”, “Turma da Mônica”, 
“Galinha Pintadinha” e “Transformers”, 
além de muita pipoca, algodão doce, 
geladinhos e picolé.
 O Departamento Cultural agradece 
ao Grupo Escoteiro CRAÓS, pela 
participação no evento, contribuindo 
com o Hasteamento da Bandeira, 
com as “Oficinas da Falsa Baiana”, 
“Labirinto”, “Pintura de Lenço” e o “Show 
Room” com utensílios utilizados em um 
acampamento. 







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



19º FESTIVAL DE VIOLÃO

 Guardando todos os protocolos 
sanitários vigentes, realizou-se no 
dia 06 novembro,  em duas sessões,  
o tradicional “Festival de Violão”, 
na sua 19ª Edição, onde os alunos 
do Prof. Felipe  Aranha mostraram 
aos  pais, avós e amigos tudo o que 
aprenderam durante o ano de 2021.



 O professor Felipe agradeceu a 
presença de todos e prometeu que 
no ano de 2022 será comemorado, 
em grande estilo, os 20 anos de 
festival e convidou a todos os 
circulistas a fazerem parte do curso 
de violão.



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



EXPOSIÇÃO E PALESTRA 
“FALANDO DE ARTE” 

 Guardando todos os protocolos 
sanitários, no dia 13 novembro 
encerrou-se o ciclo de palestras 
ministrado pelos professores do 
Departamento Cultural.
 “Falando de Arte”, foi o tema 
abordado pela Profª Vera Pinke, o 
qual concluiu esse ciclo inédito de 
palestras. 



Tivemos também o encerramento 
da exposição, onde os alunos 
de pintura da referida professora 
puderam expor os seus trabalhos 
desenvolvidos durante o ano de 
2021.
 A Profª Vera convidou a todos 
que queiram participar do Curso 
de Artes, para que contactem o 
Departamento Cultural para obterem 
mais informações.



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



MOSTRA DE BALLET 
INFANTIL E JUVENIL 

 A Mostra de Ballet da professora Gisele 
Thibes, realizada no dia 27 de novembro,  
demonstrou aos pais, parentes, amigos, 
associados e convidados presentes 
que, mesmo em um ano difícil de 
aprendizado, as alunas souberam 
absorver os ensinamentos ministrados em 
tão pouco tempo de aulas presenciais, 
e apresentaram-se  com a graça e a 
simplicidade peculiares da idade.
 O sorriso dos pais durante a apresen-
tação e no final do evento comprovou o 
êxito da apresentação infantil.



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



MOSTRA DE DANÇA 
“SHOW TIME”

 De maneira surpreendente, pareceu 
até  que não houve   recessão para 
os alunos  de dança  dos Professores 
Tatiana Carvalho e Rafael Cardoso, tal a 
desenvoltura e elegância  com que eles 
se apresentaram nos dias  03 e 04  de 
dezembro  no Centro Cultural. 



 Com duas sessões completamente 
lotadas (guardado o distanciamento 
social),  cerca de um total de 450  
expectadores prestigiaram e aplaudiram 
muito o show  homenageando os Pops 
da Música Internacional como: Beyoncé, 
Madonna, Lady Gaga e Michael Jackson 
entre outros promovidos pelos alunos. 
 Foram guardados todos os protocolos 
sanitários (uso de máscara,  álcool  em 
gel,  distanciamento social e ventilação, 
além da  exigência  do passaporte  de 
vacinação).



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



MOMENTO NATALINO
 Com o acompanhamento instrumental 
do conjunto Seconda Práctica e a 
participação especial dos Lobinhos do 
Grupo Escoteiro “Craós”, o Coral do 
CMC apresentou no dia 11 de dezembro 
o seu tradicional e sempre aguardado 
“Concerto de Natal”.
 Noventa minutos de músicas, textos 
e poesias natalinas que conduziram a 
grande plateia às importantes reflexões 
que este encantado período do ano, 
naturalmente, proporciona a todos.



 Em 2021, esta foi a primeira vez que o 
nosso Coral teve a oportunidade de se 
apresentar aos nossos associados e à 
Diretoria do Círculo Militar.
 Na especial ocasião foi comemorado 
o 20º Aniversário do Coral CMC e para 
homenagear a bela trajetória do grupo 
fundado no ano de 2000, o Cel Carlos 
Henrique Teixeira Costa - Presidente do 
CMC, entregou uma placa comemorativa 
às coralistas Alzira, Aurora, Carolina e 
Marta, integrantes mais antigas e que 
junto aos demais membros, levam, 
orgulhosamente, com suas vozes, o nome 
do nosso querido clube em todas as 
apresentações do Coral do CMC!



CHEGADA DO PAPAI NOEL
 A contagiante expectativa nos 
olhos atentos das crianças circulistas 
envolveu, graciosamente, a tão esperada 
“Chegada do Papai Noel” no Círculo 
Militar de Campinas no dia 19 de 
dezembro!
 Acompanhado da Mamãe Noel, dos 
Duendes e da Bandinha Natalina, o Bom 
Velhinho chegou pilotando seu grandioso 
quadriciclo (o maior do Brasil!), trazendo 
muita alegria e as boas-vindas ao 
período natalino.



 Além de deliciosas guloseimas, cada 
criança recebeu uma “foto lembrança” 
para registrar aquele momento mágico na 
companhia de seus familiares.
 Antes da chegada do Bom Velhinho, 
uma atração circense encenada pela 
Cia do Bafafá, composta por animador, 
mágico, malabarista, palhaço e perna-de-
pau, divertiu o público que ansiosamente 
aguardava a chegada do Velhinho mais 
amado do mundo!





 O Departamento Cultural agradece 
o carinho dos associados e deseja a 
todos um Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo com muita saúde, paz, amor e 
realizações!

Maj Jorge Frederico Port
Diretor Cultural

Confira mais fotos deste evento no nosso site: 
www.cmcamp.com.br/noticias
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SEXTOOOU HALLOWEEN
 Tempos incertos e desafiadores, mas 
apesar das dificuldades o Departamento 
Social realizou, com muita alegria, alguns 
eventos para os associados do CMC. 
Eventos esses com número reduzido 
de participantes e ainda com algumas 
restrições, mas que conseguiram transmitir 
a importância da socialização e do 
entretenimento para todos. 



 A alegria da música, da dança, do 
encontro com os amigos para papear 
e saborear uma cervejinha, afinal, um 
esperado e aguardado reencontro 
merecia sim, ser celebrado!
 Eventos temáticos como o “Sextooou 
Halloween”, com a apresentação do 
“DJ Serginho” que animou a criançada 
fantasiada para dançar junto aos pais e 
familiares que, esbanjando criatividade 
nas fantasias, também entraram na 
dança com muita alegria, completando 
assim, a magia que o tema inspirava!



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



LUAU NAS PISCINAS
 O clima naquela noite não era o ideal, 
mas isso não foi motivo para quebrar 
o encanto do “Luau nas Piscinas”, 
cuidadosamente organizado pelo 
Departamento Social do clube. Ao 
contrário, a decoração temática, as luzes 
e o som da Banda Groove contagiaram 
os animados circulistas que ladeados de 
amigos, aproveitaram a deliciosa noite.



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



EMBALOS DE SÁBADO À NOITE
 Mais uma festa de sucesso! Realizado 
no Restaurante Cabana, “Os Embalos de 
Sábado à Noite”, comandado pelos DJ’s 
Deko e Marco Ferrari, garantiu ao público 
que prestigiou o evento uma adorável 
viagem de volta aos hits dos anos 70, 80 
e 90. Agradecemos os elogios recebidos 
e o importante feedback dos nossos 
associados para os quais trabalhamos 
sempre na intenção de garantir 
satisfação e bons momentos de lazer e 
entretenimento.





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



FELIZ 2022

Eduardo Paschoalato
Diretor Social

 O ano de 2021 vai terminando e se 
aproxima mais um grande momento para 
juntos podermos cantar…. adeus ano 
velho, Feliz Ano Novo!!!

 E assim há de ser o ano de 2022, pois 
a Diretoria Executiva, por meio de seu 
Departamento Social, vem trabalhando 
com muita motivação para proporcionar à 
família circulista e seus convidados, uma 
diversificada programação de eventos e 
festas.

 Começando com o esperado Réveillon 
“Recomeçar em 2022”, ao som da Banda 
Som Especial e ceia preparada pelo Buffet 
Simpatia, vamos juntos dar as boas-vindas 
ao Ano Novo.

 Tudo está sendo preparado com muito 
carinho e o nosso Golden Room está 
ficando lindo e aconchegante para 
receber a todos em grande estilo!

 Com votos de um Feliz Natal e um 
Novo Ano com adoráveis recomeços e 
prosperidade, seguimos à disposição da 
Família Circulista!
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 De 01 a 03 de outubro de 2021,  na 
Arena do Bosque, com o apoio do 
nosso Depto de Esportes, realizou-se o 
Primeiro Campeonato Interno de Beach 
Tennis, pós pandemia, onde pôde-se  
proporcionar  aos nossos associados 
um excelente tempo de reencontro, 
confraternização e retorno às nossas 
atividades da modalidade de Beach 
Tennis do CMC.

CAMPEONATO INTERNO
DE BEACH TENNIS



 Foi montada uma Comissão de Suporte 
para a realização do evento, contando 
com a colaboração voluntariosa de 
vários associados, como o Fábio Samel, 
o Deco, o Rodrigo Vieira, o Eduardo 
Vilhena, o Marcel Scaglioni, o Reinaldo 
Pacini, o Gerber de Castro e o Sérgio 
Santana, entre outros, para atender a 
todas as necessidades inerentes ao 
evento.  Nesse campeonato houve um  
diferencial,  que foi a participação dos 
jovens e adolescentes em nossa “mesa 
de arbitragem”, conduzindo os trabalhos 
de maneira exemplar.



 A competição contou com a 
participação de mais de 200 inscritos, 
considerando todas as modalidades: 
Iniciantes; Categorias A, B e C (Masculino 
e Feminino); Duplas Mistas e Categorias 
Sub 12, 14 e 16.
 A participação dos associados nessa 
jornada desportiva foi o elemento 
FUNDAMENTAL de seu sucesso, pois foram 
vários testemunhos e manifestações 
pessoais de alegria e descontração,  
realizado em um ambiente plenamente 
familiar: a “FAMÍLIA BEACHTENNISTA”.



 Esse esporte vem, cada vez mais,  
caindo no gosto dos associados. As 
quadras estão, normalmente, lotadas, 
reunindo adolescentes, estudantes 
universitários e os sócios de meia-
idade, trazendo benefícios como a 
melhora do condicionamento físico e o 
aperfeiçoamento das habilidades motoras.
 Durante os jogos, tem-se a oportunidade 
de aumentar e aproximar o relacionamen-
to interpessoal, o respeito e a convivência 
com as eventuais diferenças de idade.

FUTEVÔLEI



 No dia 23 de outubro, o Departamento 
de Esportes e o Professor Tadeu Mazzotti 
promoveram um torneio de tênis com as 
escolinhas infantis.
 Foi uma manhã de sábado muito 
ensolarada, com a participação ativa 
das crianças, as quais desejamos 
que continuem os treinamentos, 
desenvolvam-se e aperfeiçoem-se, 
cada vez mais, nesse especial esporte!
Agradecemos a participação de todos!

TÊNIS INFANTIL



 O Departamento de Esportes promoveu 
o Torneio de Estreia da Arena Society, 
com a participação de atletas de 
diversas faixas etárias.
 No dia 06 de outubro, transcorreram 
os jogos da categoria de 16 a 45 anos. 
Foram 04 equipes inscritas, sendo 
realizados 06 jogos com muito empenho 
dos participantes.
 A classificação foi a seguinte:
 A equipe do Manchester City sagrou-
se campeã.   A Manchester United 
ficou com o segundo lugar. A terceira 
colocação ficou com a equipe do 
Liverpool e a quarta com  a equipe do 
Chelsea.

FUTEBOL SOCIETY



 No dia 03 de novembro, foi realizado 
o certame da categoria Acima dos 46 
anos.
 A classificação foi a seguinte:
 A equipe do Manchester City foi a 
campeã. A  vice-campeã foi a equipe 
do  Liverpool. A terceira colocação ficou 
com a equipe do Chelsea e a quarta 
colocada foi a equipe do Manchester 
United. 



 No dia 21 de novembro, em um domingo 
agradável e ensolarado, o CMC promoveu 
o Torneio Dupla Relâmpago de Tênis. 
 A coordenação desse torneio teve a 
participação, mais que especial, do Alan 
Palombo, sócio Ilustre, tenista consagrado 
e professor amplamente  respeitado.
 Foram 70 associados inscritos, muitos 
jogos disputados e muita diversão para 
todos os envolvidos.

TORNEIO DE TÊNIS 
DUPLA RELÂMPAGO 



 Os merecedores dos troféus foram:

1º lugar - Joe e Guilherme
2º lugar - Gama e Lopes
3º lugar - Igor e Toninho
4º lugar - Chico Xavier e Sérgio Sobrado

 Agrademos ao nosso apoiador Hannover 
Pneus, que também promoveu o sorteio de 
brindes para os participantes do torneio.



 O primeiro Torneio de Sinuca do corrente 
ano foi realizado no dia 18 de novembro, 
com a participação de vários atletas, 
os quais estavam, temporariamente, 
afastados devido às normas sanitárias de 
prevenção contra a Covid-19.
 Os vencedores desse entusiasmado 
torneio foram:                               
1º lugar - Marcão e Sergio                   
2º lugar - França e Celso
3º lugar - Caetano e Newton

SINUCA



RANKING DA SINUCA
O Ranking do ano de 2021 da Sinuca, 
considerando as séries OURO e PRATA, 
encerrou-se da seguinte maneira:

SÉRIE OURO: 
1º lugar - Alexandre
2º lugar - João
3º lugar - Sérgio

SÉRIE PRATA:
1º lugar - Emanuel 
2º lugar - Caetano 
3º lugar - Marcão



 O atleta Circulista José Joaquim da Silva, 
militar da Reserva do Exército, com quase 
20 maratonas oficiais completadas, tendo o 
melhor resultado em 1992 com o tempo de 
2h25’36” em Cubatão/SP, onde obteve a 13ª 
colocação e a última concluída em 2019 na 5ª 
Maratona de Campinas, obtendo também a 13ª 
colocação, já com o tempo de 3h01’48”.
 Ao longo da carreira militar, competiu pelo 
Exército em muitas provas de corrida rústica 
e em muitas provas de corrida de menor 
distância: meia maratona, 15 e 10 km.
 Então, em 30 de novembro passado, ele se 
propôs ao desafio: correr 60 kms aos 60 anos 
de idade, quase uma maratona e meia.
 Transcorreu tudo dentro do previsto. A 
velocidade média foi de 12 km/h, atendendo 
a expectativa de 5h para concluir o desafio 
gigante, que foi uma experiência muito valiosa, 
bastante desgastante, mas não ao extremo. 
 Agradecimentos a três especiais amigos: 
Saulo, Joaquim (Xará), Soares e, em especial, a 
sua família que sempre o apoiou em todas as 
suas empreitadas.

CORRIDA 
“60KM AOS 60 ANOS”



 Em 27 de novembro, o Departamento 
de Esportes promoveu o IV Agita CMC.
 Foram 27 modalidades desportivas e 
um total de 800 associados participantes 
em uma manhã de sábado repleta de 
energia e de muita atividade física.
 O Círculo Militar de Campinas 
agradece aos professores e funcionários 
que se empenharam para que esse 
dia acontecesse com pleno êxito e 
sucesso. Também agradece, sobretudo, 
a presença de toda a família circulista 
que participou desse admirável evento 
desportivo.

AGITA CMC







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



 No dia 11 de dezembro, o Círculo Militar 
de Campinas, em parceria com a Pet 
Camp e Origens, trouxe numa manhã 
de sábado para os circulistas, o Jogador 
Falcão da Equipe Brasileira de Futsal.
 Com caráter solidário, os convites foram 
distribuídos mediante a doação de um 
brinquedo novo e aproximadamente 
250 pessoas, entre crianças e adultos, 
prestigiaram o evento.
 O craque Falcão deu autógrafos e tirou 
fotos com todos os presentes. As crianças 
vibraram com a presença ilustre do melhor 
jogador de Futsal do mundo.

ENCONTRO COM FALCÃO





 Em 14 de novembro, foi realizado no 
ginásio do Círculo Militar de Campinas 
uma reedição da final do Campeonato 
Paulista do Interior - Federação Paulista de 
Basquete do ano de 1988 - CMC X LUSO DE 
BAURU
 Em 1988, após uma campanha vitoriosa 
após 10 vitórias e 02 derrotas na fase de 
classificação, a equipe circulista obteve a 
primeira colocação geral no Campeonato 
Paulista do Interior da Federação Paulista 
de Basquete, categoria Infantil (15 anos).
 Nas quartas de final, venceu em dois 
jogos a Associação Araraquarense. Na 
semifinal, foram duas vitórias em dois jogos 
contra o Franca Basquetebol Clube.
 Na final, o CMC sagrou-se vice-campeão, 
com os seguintes resultados:

-1° jogo – LUSO 77 X 72 CMC
-2° jogo – CMC 62 X 55 Luso
-3° jogo – CMC 57 X 80 Luso

BASQUETE MASTER



 Naquela época, a conquista circulista 
teve maior valor, pois o CMC disputou com 
clubes mais tradicionais no esporte, como 
o Luso de Bauru, o Regatas de Campinas, 
o Franca, o Araraquarense, a Associação 
Casabranquense, o Trianon de Jacareí, e o 
Internacional de Santos, dentre outros.
 A equipe circulista de então contava com 
um time de 10 sócios e somente 5 atletas 
militantes disputando contra seleções de 
cidades e clubes que não tinham as mesmas 
limitações de utilização de atletas não 
associados.



 No período de 24 de outubro a 05 
de dezembro de 2021, foi realizado 
o Campeonato Interno de Basquete, 
com a inscrição de 37 associados que 
compuseram os seguintes times: Lakers 
(Azul), Snipers (Branco), Pistons (Amarelo) e 
Lockdown (Verde).
 A classificação final foi a seguinte: 
Campeão Lakers, Vice-Campeão Snipers e 
3ºLugar Lockdown.
 Os destaques da competição 
foram:   Gabriel M. Rocha Lima (Troféu 3 
pontos), Lucas Portrid (troféu Destaque) e 
Pedro Batista (Troféu MVP Final).

CAMPEONATO INTERNO
DE BASQUETE



 Foram realizados, nos meses de outubro 
e novembro, 03 torneios de futebol 
menor, divididos por faixa etária,  em 
sábados separados, proporcionando  
menor aglomeração de atletas e 
torcidas.
 Os torneios foram repletos de 
sucesso, com grande participação dos 
associados e muito bem disputados 
entre as equipes.

TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL



As categorias do torneio foram:

- 11 a 14 anos – 46 atletas participantes
- 8 a 10 anos – 42 atletas participantes
- 6 e 7 anos – 33 atletas participantes

Parabéns aos nossos jovens atletas!



 O “Dia das Crianças” foi comemorado 
nas aulas da Ginástica Artística, sendo 
que as alunas receberam um mimo 
das professoras Laís Bianconi e Gabrieli 
Rizzato Lima (Estagiária).
 Essa modalidade desportiva vem, 
cada vez mais, trazendo novas 
jovens associadas para a sua prática, 
contribuindo com o desenvolvimento 
motor, o equilíbrio e a autoconfiança das 
crianças.

GINÁSTICA ARTÍSTICA



 Nesse último trimestre, o CMC Runners 
promoveu vários treinos específicos, 
compreendendo muitas subidas,  
longões na areia, na Brigada e em 
diversos outros percursos.
 Os associados prepararam-se e 
participaram  de corridas e duathlons.
 O Círculo Militar de Campinas 
parabeniza a todos os atletas pelas 
conquistas e participações nos diversos 
eventos realizados.

CMC RUNNERS



 Se você já corre ou deseja iniciar a 
prática da corrida, venha fazer uma 
aula experimental e faça parte desse 
grupo.
 As aulas retornarão em fevereiro 
de 2022, na Pista de Atletismo, nos 
seguintes horários: segunda e quarta-
feira, das 18h30 às 20h e aos sábados, 
das 07h às 09h.
 Venham participar!





  As escolinhas de Natação do clube 
receberam a visita do Papai Noel e as 
crianças tiveram a oportunidade de 
conversar com ele e de receber uma 
especial lembrança do bom velhinho.

NATAÇÃO  INFANTIL



 Com uma temporada atípica devido 
ao momento em que vivemos, as 
equipes de voleibol do Círculo Militar 
disputaram nos meses de novembro 
e dezembro a Liga Sanjoanense de 
Voleibol nas Categorias Sub 16, Sub 21 e 
Adulto Feminino, trazendo para o nosso 
clube dois títulos de campeãs e um de 
terceiro lugar.
 Nossas meninas do Sub 16 estrearam 
em competições oficiais na temporada 
de 2021 e ficaram com a medalha de 
bronze ao vencer a equipe do DEC – 
São José do Rio Pardo por 3 sets a 0.
 Nas Categorias Sub 21 e Adulta, 
nossas atletas foram as campeãs da 
competição, vencendo as equipes 
de Poços de Caldas e P.M. Itapira, 
respectivamente, também por 3 sets a 0.

VÔLEI CIRCULISTA ENCERRA 
TEMPORADA COM DOIS TÍTULOS



 Desse modo, nossas equipes mantêm 
o voleibol circulista entre os primeiros 
do estado e geram uma grande 
expectativa para as competições 
futuras. 
 Agradecemos ao CMC e ao 
Departamento de Esportes pelo 
apoio na temporada, assim como 
as nossas atletas pela dedicação e 
comprometimento e aos seus pais pela 
confiança em nossos profissionais.



 Em setembro de 2021, o Grupo de Futebol 
da Turma da Madrugada comemorou mais 
um aniversário. São 46 anos de história de 
um grupo que permanece forte e unido, 
desde a sua fundação.
 Uma “Turma de Malucos”, que faça sol, 
chuva, frio, neve ou terremoto, acordam 
cedo todos os domingos para chegar ao 
clube (muitas vezes antes do sol raiar) só 
para garantir uma das 20 vagas disponíveis, 
e assim participar do “Tradicional Rachão”.

46º ANIVERSÁRIO DA 
TURMA DA MADRUGADA



 Para comemorar essa data tão especial, 
foi realizado um jantar para todos os 
atletas, familiares e amigos, onde celebrou-
se a oportunidade de estarmos reunidos 
novamente. Recordações que serão levadas 
eternamente na memória e no coração dos 
nossos queridos Amigos.
 Foram realizados também homenagens 
para os atletas que se destacaram pelo 
companheirismo e anos de dedicação 
a este Grupo. A esses merecidos 
homenageados, a nossa eterna gratidão.
Que venha 2022!

Adonis Merega Júnior
Diretor de Esportes




