
Círculo Militar de FortalezaCírculo Militar de FortalezaCírculo Militar de Fortaleza
Informativo do IMPRESSO

‘‘O Clube dos civis e militares’’ Ano 17 Nº 115 - Fortaleza,
Julho/Agosto/Setembro de 2018

 Com esse tema o Círculo Militar quer, com você e sua família, transformar momentos agradáveis 
em esperanças renovadas para um novo ano com muita paz, amor e felicidade e sorte. A festa será 
animada por «FONSECA  JR  e BANDA», com repertório musical selecionado para a ocasião. Serão 
cinco horas ininterruptas de som, sem faltar o carnaval ao romper do ano, que será festivamente 
recebido com o tradicional brinde com champanhe e uma bela queima de fogos. Um requintado buffet 
com iguarias quentes e mesas de frios e uma tenda de coquetéis variados estarão á disposição dos 
presentes durante todo o evento. O estacionamento interno será disponibilizado para os adquirentes das 
120 primeiras mesas. Não perca tempo!. Reservas e venda de mesas a cargo do nosso Departamento de 
Eventos, telefones de contato são: 3205.5050 / 3242.7070

Visite o nosso site:www.circulomilitardefortaleza.com.br

 
 

 



MENSAGEM

A fim de que o nosso quadro social conheça a posição 
do Exército Brasileiro sobre a situação que vive nosso País, 
abrimos este espaço para transcrever, na integra, a ORDEM 
DO DIA do seu Comandante, Gen Ex Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, alusiva ao Dia do Soldado, 25 de agosto.

ORDEM DO DIA

Em 1º de Março de 1845, Caxias, então vencedor da Guerra 
dos Farrapos, celebrou a Paz de Ponche Verde. A 
conclamação final sintetizava seu espírito pacificador: 
“Abracemo-nos e unamo-nos, não peito a peito, mas ombro a 
ombro, em defesa da Pátria, que é a nossa mãe comum”, 
mostrando que somente a superação dos antigos e 
injustificáveis antagonismos abriria caminho para a 
construção de um futuro grandioso.

Ao celebrarmos 215 anos de seu nascimento, nunca foi tão 
importante ao Brasil enaltecer as qualidades desse brasileiro 
exemplar.

Os herdeiros de Caxias têm se superado, diariamente, para 
honrar seu legado, ao atuar, de forma anônima e abnegada, 
em benefício da população, onde e quando for preciso.

Hoje, passados dois séculos de seu batismo de fogo, o 
espírito pacificador de Caxias, mais do que nunca, faz-se 
necessário ao Brasil.

Vivemos uma era de conflitos e incertezas, na qual os 
individualismos se exacerbaram e o bem comum foi 
relegado a segundo plano.

Perdemos a disciplina social, a noção de autoridade e o 
respeito às tradições e aos valores, o que nos tornou uma 
sociedade ideologizada, intolerante e fragmentada. Estamos 
nos infelicitando, diminuindo nossa autoestima e alterando 
nossa identidade. 
Somos um grande país, que não consegue vislumbrar um 
projeto para o seu futuro, nem, tampouco, identificar qual 
o papel a exercer no concerto das nações. 

Para superar tantos desafios, tornou-se frequente o emprego 
das Forças Armadas em missões variadas, como as de 
garantia da lei e da ordem, atendendo prontamente ao 
chamado de diversas Unidades da Federação.

Atuamos no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo e, 
particularmente, no Rio de Janeiro, onde a população 
alarmada deposita esperanças em uma intervenção que 
muitos, erroneamente, pensam ser militar. 

Passados seis meses, apesar do trabalho intenso de seus 
responsáveis, da aprovação do povo e de estatísticas que 
demonstram a diminuição dos níveis de criminalidade, o 
componente militar é, aparentemente, o único a engajar-se 
na missão. 

Exigem-se soluções de curto prazo, contudo, nenhum outro 
setor dos governos locais empenhou-se, com base em 
medidas socioeconômicas, para modificar os baixos índices 

de desenvolvimento humano, o que 
mantém o ambiente propício à proliferação 
da violência.

Apesar de admitirmos que as leis vigentes 
devam ser modificadas com urgência, 
continuamos a proceder com naturalidade 
em face à barbárie de perder mais de 63.000 
vidas por ano.

Enquanto isso, há soldados nas fronteiras, ainda que lhes 
faltem recursos para uma eficaz e rápida atuação. Há 
soldados em Pacaraima, porta de entrada da Venezuela para o 
Brasil, tentando minimizar uma tragédia humanitária, que 
está sendo acompanhada com preocupação pela comunidade 
internacional. Há soldados distribuindo água no semiárido 
nordestino há mais de 15 anos.Há soldados trabalhando na 
nossa infraestrutura, na distribuição de vacinas, e na garantia 
da votação e apuração.

Soldados foram chamados para vistoriar presídios e superar 
a grave crise de abastecimento, só contornadas graças ao 
espírito conciliador que trazem dentro de si. 

Vivemos tempos atípicos. Valorizamos a perda das vidas de 
uns em detrimento das de outros. Há quatro dias, durante 
operações no Rio de Janeiro, perdemos o cabo Fabiano de 
Oliveira Santos e o soldado Marcus Vinícius Viana Ribeiro, 
ambos do 2º Batalhão de Infantaria Motorizado, além do 
soldado João Viktor da Silva, do 25º Batalhão de Infantaria 
Paraquedista. Suas mortes tiveram repercussão restrita, que 
nem de longe atingiram a indignação ou a consternação 
condizente com os heróis que honraram seus compromissos 
de defender a Pátria e proteger a sociedade. 

Como eles, há soldados das três Forças Armadas que têm 
sacrificado suas vidas para que o futuro do Brasil seja 
diferente. É chegada a hora de dizer basta ao diversionismo, 
à radicalização retrógrada e à fragmentação social.

Urge retomar o espírito pacificador de Caxias, que soube, 
respeitando as diferenças, encontrar um caminho de sinergia 
e de coesão para o País.

Meus comandados! É preciso que busquemos a união, com 
espírito público, sacrifício e ética. O Brasil tem pressa para 
reencontrar sua identidade.

Que as inúmeras virtudes do “Duque de Ferro” nos sirvam de 
inspiração. Que nessa hora, coberta de dúvidas, sejamos 
corajosos para nos despojarmos daquilo que nos desagrega.

Nós, soldados da Pátria, não podemos temer. O Brasil e os 
brasileiros serão sempre a nossa servidão.

SOLDADO DO EXÉRCITO!   POR VOCÊ! POR TODOS!
                                                                                                           

João Crisóstomo de Souza
                                                                                                          

Presidente do CMF 
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UMA NOITE ESPECIAL - BAILE E POSSES UMA NOITE ESPECIAL - BAILE E POSSES UMA NOITE ESPECIAL - BAILE E POSSES UMA NOITE ESPECIAL - BAILE E POSSES UMA NOITE ESPECIAL - BAILE E POSSES BAILE DUQUE DE CAXIAS 

HOMENAGENS

  O Comandante Militar do Nordeste, Gen Ex Artur 
Costa Moura, e o antigo Comandante do Exército, Gen 
Ex Enzo Martins Peri, participaram de um jantar de 
confraternização, realizado neste Clube no dia 4 de julho. 
Na ocasião, foram distinguidos pelo Gen Cunha Mattos, 
Comandante da 10ª Região Militar. com uma justa e 
tocante homenagem, presenciada por todos os Oficiais 
Generais residentes em Fortaleza.

         ESCOLA DE VÔLEI BERNARDINHO

Em 1º de março de 2011, Bernardinho, o mais laureado 
técnico do voleibol mundial, esteve no Círculo Militar para 
inaugurar um  centro de aprendizagem de minivôlei, 
chamado Escolinha de Vôlei Bernardinho. sobre a qual tem 
responsabilidade técnica. No dia 30 de agosto de 2018, 
Bernardinho voltou a este Clube para verificar a situação da 
Escolimha por ele inaugurada. Na ocasião recebeu o 
carinho dos presentes.

   O Baile Duque de Caxias é uma tradicional, salutar e justa homenagem que a Sociedade Amigos da 10ª Região 
Militar - SADERM presta, anualmente, ao Exército Brasileiro, na Semana do Soldado.

   Em sua 21ª edição, o baile foi realizado neste Clube no dia 24 de agosto e transcorreu em clima de alegria e sadio 
congraçamento.
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Outubro/18
Dia   6 - Não haverá Dança Comigo - Eleições 2018

Dia 13 - Dança Comigo - Banda Brasas Seis 

Dia 20 - Dança Comigo - Everaldo do Sax e Cia

Dia 27 - Não haverá Dança Comigo - Eleições 2018

Novembro/18
Dia   3 - Dança Comigo - Banda Brasas Seis 

Dia 10 - Dança Comigo - Fonseca Jr e Banda

Dia 17- Dança Comigo -  Everaldo do Sax e Cia

Dia 24 - Dança Comigo - Orquestra os Brasas

www.circulomilitardefortaleza.com.br

MARIA CAROLINA DE PAULA SANTOS STEINDORFER,                   

Maj SIMONE ABREU,

Gen GUILHERME CALS THEÓPHILO GASPAR DE OLIVEIRA

2º Ten JORGE AUDYR SANTIAGO BEZERRA

MARIO PAZ BARRETO NETO

OLIVIER MICHEL FRANCESCHI

CMG PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA BATISTA

VIRGINIA SABOIA MOREIRA CAVALCANTI

FERNANDO GEDIEL DE OLIVEIRA

LARISSA COELHO LOPES

1º Ten GUILHERME DE ALENCAR TIMOTEO

1º Ten GRAZIELLA MELO GOMES MARTINS

2º Ten MARCELO RAMALHO AMORA JÚNIOR

VANDERLEY M AIA MENEZES

ANTONIO JOSÉ MENDES DE G. PINHEIRO

ALEXANDRE LEITÃO DE SOUZA

MARIA DAS GRAÇAS FARIAS ZACARIAS

2º Ten GUSTAVO AUGUSTO MENDES COSTA LIMA

Cel JUDICAEL DE ALMEIDA JACÓ

CAROLINA LINDENBERG LEMOS

NOVOS ASSOCIADOS
O Círculo Militar dá boas-vindas aos novos associados

EXPEDIENTE
Informativo do Círculo Militar de Fortaleza

Sede: Rua Canuto de Aguiar, 425

Meireles - CEP: 60.160-120

Fortaleza - Ceará

E-mail: cmfadm@hotmail.com

Site: www.circulomilitardefortaleza.com.br

Fone/fax:  (85) 3205.5050

Tiragem:

1.000 Exemplares 

Presidente:

Gen Bda João Crisóstomo de Souza

Vice-Presidente:

CMG Antonio Pereira

Diretor  Administrativo:

Cel Alfredo de Oliveira Nunes

Diretor Cultural e Social:

Cel Carlos Roberto Kenji Obara

Diretor de Esportes:

Cel Antonio Neiton Uchoa Vasconcelos

Diretor Secretário:

Cel Lencarte  Lopes

Diretor Financeiro:

Cap Orisvaldo Queiroz Pontes

Diretor de Relações Públicas:

Assessor Especial da Presidência

1º Ten Francisco de Oliveira Cipião

Editoração e Projeto Gráfico:

Círculo Militar de Fortaleza

Revisor:

Cel Soares Elias

 

Aulas individuais ou para pequenos grupos de interesse.

Professor: Cel. Soares Elias.

Contatos: 999616381 ou 3264-0566

www.redacaofacil.com.br

REDAÇÃO PARA CONCURSOS E ENEM

Cap Francisco Aldenir de Paula

 

1- O presidente do Círculo Militar de Fortaleza, Gen Souza, participará do Congresso Brasileiro de Clubes, 
considerado o maior e mais completo evento do segmento clubístico, especialmente voltado para os dirigentes dos clubes 
filiados à Federação Nacional de Clubes – FENACLUBES, que acontecerá de 1º a 4 de novembro no Rio de Janeiro - RJ.

 2- Em agosto, o Presidente do Círculo Militar, Gen Souza, recebeu da Associação Cearense de Gamão, um troféu com 
os seguintes dizeres:’’É com imensa satisfação que agradecemos sua contribuição para tornar nossos torneios possíveis’’.

 3- A manutenção trimestral  do sistema de ar-condicionado do Salão Nobre foi realizada em setembro.
Prezado associado.  Atual ize  seu  endereço e le t rônico  na  Secre tar ia  do  Clube  ou no s i te  - 

www.circulomilitardefortaleza.com.br.
 4-  Por medida de economia e para reduzir o impacto no meio ambiente, a partir do 3º trimestre de 2018 o Informativo 

não será enviado aos associados. Pode ser consultado no site ou nos quadros de avisos do Clube.

 

D II NA

 

D A AA CR Ç

12/Out/18

09hs as 12hs

Sócios/Convidados

Entrada:

leite em pó ou alimentos 

não perecíveis, destinados ao 

Instituto Primeira Infância - IPREDE

Corridinha Infantil
a partir de 3 anos

Kid P
lay 

Inflá
velCírculo Militar de Fortaleza

Local:

INFORMES         INFORMES
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NOVOS ASSOCIADOS
O Círculo Militar dá boas-vindas aos novos associados

www.circulomilitardefortaleza.com.br
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