
Com um tema inspirado em Las Vegas, o Réveillon do Círculo Militar proporcionou aos participantes

momentos de alegria e sadia confraternização, em ambiente belo, festivo, agradável e familiar.

Informativo do

“O Clube dos civis e militares”
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CONGRESSO
BRASILEIRO DE

CLUBES

Gen João Crisóstomo de Souza
 Presidente do CMF

O tradicional jantar de confraternização natalina do Conselho ocorreu, neste
Clube, no dia 15 de dezembro. Na ocasião o Coral da Grande Loja Maçônica,
brindou os presentes com uma bela e comovente apresentação.

Com o
Réveillon   co-
memoramos,
com alegria,
mais um ano à
frente da admi-
nistração deste
Clube, que in-
gressou em 2016 com as finanças equi-
libradas e com as instalações bem cui-
dadas e muito utilizadas.

Em 2015, os nossos tradicionais
eventos desportivos (Festivais das
Escolinhas, Olimpíadas Internas e Co-
memoração do Dia Nacional dos Clu-
bes Sociais) e sociais (Dia das Mães,
Grande Arraiá, Colônia de Férias, Baile
Duque de Caxias, Dia da Criança e
Réveillon) atingiram os objetivos
colimados. Das realizações desse ano,
gostaríamos de destacar a obra de am-
pliação dos banheiros sociais do salão
de  festas.

O plano de obras para 2016 prevê a
reforma e cobertura da miniquadra de
basquete com recursos da Lei de In-
centivo ao Esporte, já captados, e a
cobertura das duas quadras de tênis,
com recursos próprios.

Continuaremos trabalhando para que
este Clube continue sendo um local
aprazível, que todos tenham prazer em
frequentar.

Contamos com a sua presença, para
que o baile alcance os objetivos
colimados.

O presidente do Círculo Militar de
Fortaleza, Gen Souza, participou do
Congresso, considerado o maior e mais
completo evento do segmento clubístico,
especialmente voltado para os dirigen-
tes dos clubes filiados à Federação Na-
cional de Clubes - FERNACLUBES, que
aconteceu de 20 a 22 de novembro em
Campinas - SP.

CONSELHO SUPERIOR
INTERCLUBES

MENSAGEM

No dia 12 de outubro, o Círculo Militar proporcionou uma manhã muito

agradável e divertida para as crianças presentes. Destaque para a salutar

confraternização ocorrida entre pais e filhos e a expressiva doação de ali-

mentos destinados às crianças do Lar Francisco de Assis.

  DIA DA CRIANÇA

Foi realizado no Círculo Mi-

litar  de Fortaleza em parceria

com o Corpo de Bombeiros, de

19 à 23 out, o Curso Básico de

Salvamento  Aquático em Pis-

cina. Participaram,  também,

do referido curso, o Náutico, Di-

ários, Iate, Petrobrás, Cuca Bar-

ra , Jangurussu e Mondubim.

Na foto, alunos com seus res-

pectivos diplomas, Gen Souza

presidente do CMF e Maj BM

Barreto coordenador do Curso.

CURSO DE BOMBEIROS
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TÊNIS
O Colégio Regina Passe e o proje-

to Saber Viuver, em parceria com o
CMF, promoveram magnífica atividade
esportiva de inclusão social. Acima,
atletas participantes e placa de agra-
decimentos ao Gen Souza pelo apoio
prestado ao evento.

FUTSAL
No dia 9 dez, a equipe mirim de

futsal sub 11 do CMF sagrou-se cam-

peã cearense ao vencer a equipe de

Maranguape por 4 x 2 .

NATAÇÃO MASTER
Foi realmente muito emocionante a solenidade de homenagem ao Prof.

Benjamim Moreira, realizada no dia 05 de dezembro próximo passado.  Entre
autoridades, família, imprensa, convidados, ex-atletas e amigos do basquete,
presenças importantes demonstraram toda a admiração e apreço pelo saudo-
so Beijinha. Em uma ação simples, mas em clima de grande alegria e
descontração, a Diretoria do CMF homenageou seu saudoso atleta e técnico,
reservando-lhe espaço de destaque no acesso às quadras de basquete para
afixar bonita placa alusiva ao mesmo. No pronunciamento da Sra. Miriam Carlos
Moreira, esposa do homenageado, cujas palavras tocaram a todos pela emo-
ção marcante, ficou registrado que "Beijinha era um semeador de pessoas", ali
representadas pelos atletas que formou ao longo de sua carreira, tanto no viés
esportivo como no profissional.

  A  Comissão Organizadora, formada por amigos e atletas de diversas fa-
ses e faixas etárias, presenteou a família com uma réplica em miniatura da
placa afixada na galeria de honra do clube, e também se pronunciou sobre o

querido amigo e patrono, iniciando com a palavra, representando a Presidência do Clube, o Coronel Alfredo, e logo em
seguida representando os  ex-atletas, Álvaro e Tobias Sydrão, ressaltando a convivência de um grupo que cresceu sob
o comando do Benjamim e que até hoje exercita diariamente os princípios de equipe, de respeito, de ajuda mútua e
solidariedade e, principalmente, de amizade. Na seqüência, foi servida uma gostosa feijoada aos presentes, regada com
muitas cervejas, além de fotos, depoimentos e doses generosas de histórias sobre as conquistas do clube, sob o
comando do "professor".

KARATÊ-DÓ

No dia 12 dez os tenistas se reuni-

ram para um torneio relâmpago e chur-

rasco de confraternização.

NATAÇÃO MASTER

Dra Eveline Cavalcante proferiu ex-
celente palestra sobre Prevençao do
Cancer de Mama, durante a confrater-
nização dos atletas Máster de Nata-
ção, na semana do Outubro Rosa. Na
foto sendo brindada pelo Gen Souza,
Presidente do CMF.

A Equipe Máster de Natação , após
vencer brilhantemente a 3ª etapa do cir-
cuito cearense, recebeu o troféu de Vice
Campeã 2015 durante a última etapa
no Clube Náutico.

Encontro de tres gerações durante
o festival da escolinha no Dia Nacional
do Clube Social.
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AGENDE-SE
JANEIRO/16
Dia 09 – Dança Comigo -
Fonseca Jr e Banda
Dia 16 – Dança Comigo -
Everaldo do Sax e Cia
Dia 23 – Dança Comigo -
Fonseca Jr e Bandas
Dia 30 – Dança Comigo -
Jotta Band Lima
FEVEREIRO/16
Dia 06 – Não Haverá
Dança Comigo
Dia 13 – Dança Comigo -
Fonseca Jr e Banda
Dia 20 – Dança Comigo -
Banda Brasa Seis
Dia 27 – Dança Comigo -
Orquestra Os Brasas
MARÇO/16
Dia 5 - Dança Comigo -
Banda Brasa Seis
Dia 12 – Dança Comigo -
Everaldo do Sax e Cia
Dia 19 – Dança Comigo -
Fonseca Jr e Banda
Dia 27 – Dança Comigo -
Orquestra Os Brasas

O Círculo Militar dá as boas-vindas aos novos
JUAREZ XAVIER DA SILVA

JARECILDA LÊDA DOS SANTOS PEDROSO

DAYVIS DE OLIVEIRA LOPES

LUCIVANDA SOTERO DE OLIVEIRA ARRUDA

CAP JOSÉ ALENCAR DE MELO

PAULO FERNANDO MATOS SEREJO

CARLA MARIA GASPAR ANTON

FRANCISCO FRANCO PEREIRA FILHO

SORAYA SKATY PINHEIRO

THALES CRUZ FIGUEIREDO

CAP TEN FELIPE SIMÕES WAINERAICH

BRUNO DI MICELI DA SILVEIRA

JOSÉ BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA

LÚCIA TOMAZ AUGUSTO

CECÍLIA BARROSO CANTO

CAP GENTIL GONDIM VILAROUCA

SANDRO RISTOV

CEL IVO DIAS SALVANY

JEAN PAUL NUNES

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

PAULO FERNANDO TORRES VERAS

CAP CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES

WANDERMON CORRÊA SILVA

ONIDRACIR RIBAMAR SOARES DO ROSÁRIO

ANTONIA MARIA RIBAMAR DO ROSÁRIO

REGINA LUCIA RIBAMAR DO ROSÁRIO

      INFORMES.Tendo em vista: o reajuste do salário mínimo em 11,3%, em janeiro, que elevará
nas mesmas proporções o salário de grande parte de nossos empregados; o cresci-
mento dos custos operacionais deste Clube nos últimos doze meses; e a necessida-
de de manter o equilíbrio financeiro desta associação, teremos que reajustar a mensa-
lidade dos associados, a partir de abril..No Carnaval, o expediente do Clube nos dias 6, 7, 8 e 9 de fevereiro será o mesmo
dos feriados. No dia 10 de fevereiro, o Clube estará fechado até às 13.30 horas,
quando o expediente voltará à normalidade, com exceção do parque aquático que
estará interditado para manutenção durante todo o dia..Em novembro realizamos a manutenção trimestral do sistema de ar-condicionado
do salão de festas..O presidente do Círculo Militar, Gen Souza: em outubro, foi empossado como
Mordomo da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza; e em dezembro, foi eleito para
o Conselho Deliberativo da Sociedade Amigos da 10ª Região Militar - SADERM..Em dezembro, foi concluída a obra de
ampliação dos banheiros sociais do salão
de festas, iniciada em outubro..Os funcionários do CMF realizaram, no

último dia 4, a final da competição de futsal

e entrega de prêmios durante o churrasco

de confraternização de Natal.

Adquira o novo livro do Cel. Prof. Soares Elias.
Tudo sobre dissertação (306 páginas).

Disponível nas livrarias Saraiva do
Shopping Iguatemi.

Como e-book, em www.amazon.com.br.


