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Quando passamos a ter o  
sentimento de pátria, damos um 

significado mais amplo à  
nossa existência, uma vez que 

nos inserimos na história de uma 
entidade perene que existia antes 
de nascermos e continuará muito 

além de nosso passamento.

Sem ela, nada nos seria garantido; basta olharmos a 
situação dos milhares de refugiados que vagam pelo 
mundo vivendo em condições sub-humanas. Nós 
e nossas famílias não estamos largados à mingua, 
fazemos parte de algo maior.

Desde o grito do Ipiranga, muitos brasileiros 
edificaram e multiplicaram nossas cidades, manti-
veram nossas fronteiras, engrandeceram o Império, 
criaram e aperfeiçoaram nossa República, lutaram 

por um país mais justo e livre, 
contribuíram para uma inserção 
maior da mulher na sociedade, 
bem representaram nosso país 
nos fóruns internacionais e nos 
campos de batalha na II Guerra 
Mundial e promoveram o desen-
volvimento nacional.

Quando passamos a ter o 
sentimento de pátria, damos um 
significado mais amplo à nossa  
existência, uma vez que nos  
inserimos na história de uma  
entidade perene que existia antes 
de nascermos e continuará muito 
além de nosso passamento.

Assim como comemoramos 
o aniversário de todos os que 
nos são caros, não nos faltam 
razões para festejar a data de 
nascimento do Brasil livre, que 
foi berço de nossos ancestrais, é 
nosso berço e será o de nossos 

herdeiros.  
Ao comemorarmos, devemos nos lembrar  

do compromisso que temos com aqueles que nos 
legaram tudo o que temos e somos hoje, do com-
promisso que devemos manter com aqueles que 
ombreiam conosco nesse mesmo espaço do globo 
terrestre, e também o compromisso com as gerações 
futuras, o que nos orienta para dar nosso melhor para 
que filhos e netos vivam em lugar seguro e próspero.

Viva o 7 de setembro. Viva a pátria Brasil.

Palavra do Presidente

Vamos comemorar os 200 
anos de nossa Independência

General de Divisão Eduardo Diniz

No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro I  
proclamava nossa Independência. O Brasil 

deixava de ser a colônia portuguesa de além-mar 
e passava a ser uma nação livre e soberana que 
caminharia com seus próprios pés.

Comemoramos os aniversários de entes  
queridos pela importante razão de por mais um ano 
podermos desfrutar de seu convívio. E, com relação à 
comemoração dos 200 anos de nossa Independência, 
qual a razão de comemorarmos? 
Qual a relevância dessa data? 
Fazemos o questionamento 
sem nos referirmos diretamente 
à marca alcançada, 200, mas 
ao objeto em si, comemorar a  
Independência.

Para nós, brasileiros, a 
relevância da comemoração 
dessa data está diretamente 
relacionada ao sentimen-
to que temos para com o  
nosso país, o que, de certa for-
ma, é resultado do entendi-
mento da importância que o  
Estado tem em nossas  
vidas e do papel que nos cabe 
como cidadãos. Infelizmente, 
por várias razões, algumas até 
perversas, essa questão não 
vem sendo tratada de forma 
adequada em nossas escolas 
e nem tão pouco em outras  
instâncias, tendo como exemplo parte da nossa 
imprensa.

Na sua luta diária pela sobrevivência, o cidadão 
comum não se dá conta de que tudo aquilo que está 
à sua volta e orienta sua vida é fruto da existência 
do Estado, que lhe dá as condições para que escolha 
seus representantes, ordena por meio das leis a sua 
vida social, econômica e política e, ainda, lhe deve 
prover segurança, saúde e educação.

É nesse pedaço de chão que nascemos e vive-
mos, crescemos, trabalhamos, temos lazer, nos comu-
nicamos com idioma próprio, temos liberdade de ir 
e vir, entre muitas outras coisas. Essa é nossa pátria. 



6 Setembro 2022

Entrevista

“A função básica e primordial  
da Diretoria é levar uma  
comunicação clara, consistente  
e ágil a todos os associados.  
Para tanto, procuramos usar  
todos os veículos hoje disponíveis.”

Depois de 11 anos à frente da  
Diretoria Social, Sr. José Roberto  

Rodrigues Stipp assumiu, em janeiro de 
2020, a Diretoria de Comunicação Social e  
Marketing. Nesta entrevista, ele nos 
conta as reformulações feitas e o papel  
imprescindível do setor para o CMSP.

Revista CMSP - Há quanto tempo é sócio?
Sr. José Roberto Stipp – Completo 22 anos de 
associado neste mês de setembro.

Revista CMSP – De quais atividades participa 
no Clube?
Sr. José Roberto Stipp – Minha esposa e eu gosta-
mos muito de frequentar as festas da Diretoria 
Social, assim como participar de atividades da 
Diretoria Cultural como teatro, exposições, Bar 
Cultural, entre outros. Participo também das datas 
e cerimônias comemorativas alusivas ao Exército, 
Marinha, Aeronáutica e Polícia Militar. Sou inte-
grante de algumas confrarias, como a da sauna e a 
do almoço tradicional às sextas-feiras criado pelo 
saudoso Waldemar Turini. Também frequento a 
academia, apesar de ultimamente estar em falta.

Revista CMSP – A família também frequenta o 
CMSP?

Sr. José Roberto Stipp – Minha esposa me acom-
panha nas festas e também participa das atividades 
do Departamento Feminino. É frequentadora  
assídua da academia.

Revista CMSP – Conte-nos sobre sua carreira 
profissional.
Sr. José Roberto Stipp – Com muito orgulho, me 
formei Oficial da Reserva no curso de Artilharia 
do CPOR - SP, Turma de 1970. Sou formado em 
Economia pela Universidade Mackenzie, mas sempre 
trabalhei na área de informática em empresas do 
ramo de energia elétrica, como Consórcio Nacional 
de Engenheiros Consultores, Instituto Mauá de 
Tecnologia e a Eletropaulo, onde me aposentei. 
Atuei também como consultor para pequenas e 
médias empresas.

Revista CMSP – Já havia ocupado algum cargo 
no CMSP?
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Sr. José Roberto Stipp – Fui durante dois anos 
membro do Conselho Consultivo e, no ano de 2008, 
fui conduzido pelo saudoso Valério a Diretor Social, 
permanecendo nessa função até dezembro de 2019. 
Foram anos em que conheci muitos sócios, realizei 
muitas festas, contratei grandes artistas e pude es-
treitar minha relação com o Comando Militar do 
Sudeste, ou seja, uma época de muitas realizações.

Revista CMSP – Foi um grande desafio assumir 
a Diretoria de Comunicação e Marketing? Quais 
são suas principais funções?
Sr. José Roberto Stipp – Para mim, foi um desafio 
e tanto, pois passei a ser prestador de serviços para 
as áreas vitais do Clube (Esportes, Social, Cul-
tural, Patrimônio e demais diretorias). Procurei 
desde o início motivar a competente equipe que eu  
já conhecia de longa data. E, juntos, melhorar o 
conteúdo editorial da Revista. Para isso, lancei 
mão do conhecimento que tinha de vários sócios, 
tornando-os redatores de matérias específicas. 

Revista CMSP – Quais são suas principais 
funções?
Sr. José Roberto Stipp – A função básica e pri-
mordial da Diretoria é levar uma comunicação 
clara, consistente e ágil a todos os associados. Para 
tanto, procuramos usar de todos os veículos hoje 
disponíveis: material impresso (revista, cartazes e 
folders) e recursos digitais (video wall e TVs). A cada 
dia, procuramos incrementar as mídias digitais em 

nossos canais (Instagram, Facebook, site, mensagens 
via SMS e e-mail).

Revista CMSP – Quais foram as inovações  
implantadas em sua gestão na Diretoria?
Sr. José Roberto Stipp – Em 2020, o site do 
CMSP foi adequado a novos conceitos e padrões da 
web; a comunicação visual passou por uma extensa  
padronização com o objetivo de reforçar a identi-
dade da marca do Clube; foi feita a reformulação 
no layout da Revista e produzimos uma campanha 
para apresentar aos circulistas a mascote do CBC.
Em 2021, lançamos o Círculo em Foco, com vídeos 
de reportagens e entrevistas sobre o dia a dia do 
Clube e sobre os eventos que acontecem na área 
social, esportiva e cultural. 
Em 2022 nós acompanhamos o projeto de  
comunicação visual do CMSP, que reformulou a 
sinalização de placas indicativas, avisos de porta, 
normas e orientações em geral.
Durante a pandemia, a produção da Diretoria não 
foi interrompida e foi essencial para fortalecer a 
comunicação entre o CMSP e os circulistas.

Revista CMSP – Algum projeto futuro?
Sr. José Roberto Stipp – Neste momento, esta-
mos lançando uma campanha de ajuda ao meio 
ambiente, perguntando aos sócios se querem con-
tinuar a receber a Revista em suas residências, 
afinal, a redução de desperdício de papel evita  
impactos ambientais.
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Entrevista

“Apoiar e substituir o  
1º Secretário do CMSP são 
minhas principais funções.”

Revista CMSP – Há quanto tempo é sócia?  
Participa de alguma atividade (social, esporte ou 
cultural) no Clube? 
Ten. Cel. Sílvia Lúcia P. Duarte – Sou sócia há 
aproximadamente 25 anos. Já participei de diversas 
atividades esportivas, inclusive da equipe de natação. 
Atualmente faço o condicionamento total e pilates.

Revista CMSP – A família também frequenta o 
CMSP?
Ten. Cel. Sílvia Lúcia P. Duarte – Somos todos 
sócios. Meu filho, quando criança, jogava futsal,  
e meu marido frequenta o Clube a lazer

Revista CMSP – Conte-nos sobre sua carreira 
profissional
Ten. Cel. Sílvia Lúcia P. Duarte – Sou Relações 
Públicas com mais de 30 anos de atuação, e, atual-

Nesta edição, os circulistas conhecerão 
um pouco mais sobre a Ten. Cel. 

Sílvia Lúcia P. Duarte, que ocupa o cargo 
de 2ª Secretária da Diretoria Executiva 
do CMSP. 

mente, estou me doutorando em História Cultural.
 
Revista CMSP – Já havia ocupado algum cargo 
no CMSP? 
Ten. Cel. Sílvia Lúcia P. Duarte – Ocupei a função 
de 2ª Secretária por duas vezes no início dos anos 
2000 e retornei à mesma função nesta atual gestão.

Revista CMSP – Quais são as principais funções 
da 2ª Secretária?
Ten. Cel. Sílvia Lúcia P. Duarte – Apoiar e substi-
tuir o 1º Secretário, responsável por coordenar as 
Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e 
as Sessões Solenes e, também, secretariar as reuniões 
do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva 
e do Conselho da Ordem do Mérito Circulista, 
dentre outras funções.
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Aconteceu

Associação de Clubes  
Esportivos e Sócio-Culturais 
de São Paulo realiza reunião 
no CMSP
Como integrante da Associação de Clubes  

Esportivos e Sócio-Culturais de São Paulo 
(ACESC), o CMSP foi o clube anfitrião da reunião 
da instituição realizada no dia 18 de agosto, no 
Espaço Cultural FEB, conduzida pelo presidente 
do Conselho Superior, Ivan Castaldi Filho (Esporte 
Clube Pinheiros) e pelo presidente da Diretoria 
Executiva, Sérgio Zunder da Rocha (Clube Atlético 
São Paulo).

Na ocasião, foram deliberadas questões perti-
nente aos clubes associados, como a Lei de Incentivo 
ao Esporte. O comodoro do Yacht Club Ilhabela, 
Alex Costa Pereira, recebeu as boas-vindas como o 
mais novo integrante da instituição.

O presidente do CMSP, Gen. Div. Eduardo 
Diniz, homenageou os presidentes dos clubes en-
tregando-lhes uma medalha alusiva aos 75 anos 
do CMSP e ao Bicentenário da Independência do 
Brasil. 

A reunião contou com uma palestra do  
ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, 
que estava acompanhado pelo ex-prefeito de São 
Paulo, Gilberto Kassab.

Fazem parte da ACESC: Alphaville Tênis 
Clube, Anhembi Tênis Clube, Associação Brasileira 
A Hebraica de São Paulo, Círculo Militar de São 
Paulo, Clube Alto dos Pinheiros, Club Athletico 
Paulistano, Club Homs, Club Transatlântico, Clube 
Atlético Monte Líbano, Clube Atlético São Paulo, 
Clube de Campo de São Paulo, Clube Esportivo 
Helvetia, Clube Hípico de Santo Amaro, Clube 
Paineiras do Morumby, Esporte Clube Pinheiros, 
Esporte Clube Sírio, Ipê Clube, Jockey Club de São 
Paulo, Sociedade Harmonia de Tênis, Yacht Club 
Ilhabela e Yacht Club Santo Amaro. Fo
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No dia 14 de agosto, os circulistas comemo- 
raram o Dia dos Pais com a celebração da Santa 

Missa, no Espaço Cultural FEB.
“Deus é amor, caridade e misericórdia.  

A primeira ação de um pai é ser espelho nesse Pai 
maior, e, a de um filho, é seguir Jesus Cristo”, afir-
mou Pe. Reni, Capelão do Comando Militar do 
Sudeste, ao lado do Diácono Maurício.

O presidente do CMSP, Gen. Div. Eduardo 
Diniz, parabenizou todos os pais ressaltando seu 
fundamental papel na instituição familiar. “Os 
pais passam valores cristãos para seus filhos, valores 
importantes à nossa sociedade. Que Deus continue 
os protegendo”, concluiu.

Ao final da celebração, Pe. Reni abençoou todos 
os pais circulistas desejando-lhes a proteção de São 
José, protetor da Igreja Católica e o padroeiro dos 
trabalhadores e das famílias.

Cultural

Nossos Pais Merecem todo 
Respeito e Gratidão
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Cultural

Concerto em Homenagem  
ao Dia do Soldado
As virtudes do Patrono do Exército Brasileiro e o valoroso trabalho 
dos soldados que defendem nossa Pátria foram ressaltados  
durante a cerimônia.

Em 25 de agosto, data do nascimento do  
Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque 

de Caxias, o CMSP, com o apoio do Comando 
Militar do Sudeste (CMSE) e da Fundação Cul-
tural Exército Brasileiro (FunCEB), promoveu um 
concerto com a Banda Sinfônica do Exército em 
comemoração ao Dia do Soldado.

Estiveram na cerimônia o Ten Brig. do Ar 
Pedro Luís Farcic, Comandante Geral de Apoio 
da Aeronáutica; Gen. Div. Roberto Sebastião  
Peternelli Junior, Deputado Federal; Gen. Div. Jorge  
Cardoso Martins, Comandante da 2ª Região Militar;  
Maj. Brig. do Ar Walcyr Josué de Castilho Araújo, 
Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de 
Apoio (COMGAP); Gen. Div. Luís Cláudio de  
Mattos Basto, Comandante da 2ª Divisão do Exército;  
Maj. Brig. do Ar Rodrigo Fernandes Santos, Diretor 
de Material Aeronáutico e Bélico; Maj. Brig do Ar 
Alan Elvis de Lima, Comandante do IV COMAR; 
Gen. Div. Archias Alves de Almeida Neto; Gen. 
Div. João Batista Bezerra Leonel Filho, Chefe da 
Assessoria de Relações Institucionais do CMSE, 
autoridades civis e militares, sócios e convidados.

O presidente do CMSP, Gen. Div. Eduardo 
Diniz, agradeceu a presença de todos e ressaltou a 
honrosa influência das Forças Armadas Brasileiras 
na formação do CMSP.

“Temos um fundo de gratidão ao esforço de 
militares que estabeleceram a base de funcionamento 
do nosso Clube e, ao longo dos anos, seja nas dire-
torias e conselhos que por aqui passaram ou como 
sócios, fizeram o que o CMSP é hoje”, afirmou.

“Ao enaltecer Caxias, o maior de seus solda-
dos, podemos, em cima de tudo que nos ensinou, 

trazer exemplos  que se seguidos, tornariam nossa 
sociedade bem mais justa e harmônica. O estadista 
e soldado nos ensinou um inconteste de lições de 
retidão e correção de atitudes. Inspirado por seu 
Patrono, o soldado de nosso Exército tem uma 
história de abnegação, desprendimento, dedicação, 
amor à Pátria e heroísmo”, completou.

Em suas palavras, o Comandante do Comando 
Militar do Sudeste e Presidente de Honra do CMSP, 
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Gen. Ex. Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva reafir-
mou as virtudes do Patrono do Exército Brasileiro: 
“Ao longo dessa vida inteira de soldado, reflito sobre 
nossa carreira e os exemplos que devemos seguir. 
Caxias marca a vida inteira de nossa formação. 
Caxias é nosso símbolo maior porque realmente foi 
um grande soldado, uma pessoa generosa, honesta, 
correta e íntegra”. 

Estabelecendo um elo artístico cultural com 
a sociedade brasileira e constituindo-se elemento 
difusor da música e das tradições da Força Terrestre, 
a Banda Sinfônica do Exército tem como principal 
objetivo fazer da música um bem comum.

Regidos pelo maestro 1º Ten Gilson, os músi-
cos executaram canções populares. Fizeram parte 
do repertório escolhido para a ocasião Garota de 
Ipanema, de Tom Jobim; Running up that hill, de 
Kate Bush; Stairway to heaven, de Led Zeppelin; 
Viva la vida, de Coldplay e All I ask of you, da peça 
Fantasma da Ópera. A apresentação foi encerrada 
com a Canção do Exército Brasileiro. 
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Cultural

A Equipe CRI e as crianças se dedicaram para 
uma homenagem especial. Nossos queridos 

papais foram convidados a refletir sobre o tempo, 
tempo que está voando, sempre estimulados a abrir, 
no dia a dia, um espaço para o maior tesouro de 
cada um: seu filho. 

Uma brincadeira, uma contação de história, 
uma dança, uma conversa, uma troca de olhar 
são gestos simples, mas que marcam a memória e  
estreitam os laços afetivos. 

Com muita alegria e disposição, pais e filhos 
construíram um futebol de sopro com materiais 
recicláveis. O apito indicou o início da partida, os 
gols eram comemorados com muita empolgação  
e a interação foi coroada com o brilho no olhar e 
o sorriso largo dos filhos.   

Para finalizar, cada papai recebeu seu presente: 
um lindo porta-chuteira com o desenho feito pelo 
próprio filho ou filha. 

Confira as fotos! 

O tempo é valioso – Dia dos 
Pais no CRI
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Cultural

Curso de Ateliê de Artes com 
a professora Marluce Moreno 
Tavares

A arte é um dos caminhos que podemos usar para 
acessar nosso interior e abrir espaço para lidar 

melhor com nossas emoções.
Convidamos você a criar e expressar sua arte 

através das técnicas de desenho e pintura, mergulhar 
no seu espaço interno e ressignificar seu mundo 
proporcionando bem-estar emocional e social. O 
curso é desenvolvido para maiores de 12 anos. 
Somos todos artistas e temos a criatividade à nossa 
disposição.

Quem ministra as aulas é Marluce Moreno 
Tavares, professora de artes visuais, arteterapeuta e 
pedagoga, com diversos cursos de aprimoramento 
profissional na área da educação e artes visuais, que já 
realizou exposição individual em aquarela, no Centro 
Universitário Maria Antônia – USP. Foi professora 
de cerâmica para adultos no Instituto Presbiteriano 
Mackenzie. Atualmente, leciona a disciplina de Artes 
para o ensino fundamental e médio.

O curso será realizado às quartas-feiras, das 
14h30 às 17h, na sala de aula 1, prédio das Saunas.

Mais informações na Diretoria Cultural, fone 
3056-4053.
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Cultural

Os textos devem ser enviados do dia 15 ao dia 
30 de cada mês para publicação na edição do mês 
subsequente.

Serão publicados conforme a ordem de envio.
Os textos não poderão ter caráter político, 

partidário, ideológico ou ofensivo.
Poderão constar breves informações 

(opcionais) sobre o autor.

Se você gosta de escrever poemas, poesias, 
contos ou crônicas e tem interesse em publicá-

los na nossa Revista, envie o seu trabalho através do 
e-mail: biblioteca@circulomilitar.com.br.

Os textos deverão ser encaminhados prévia 
e diretamente à Diretoria Cultural (aos cuidados 
da Biblioteca/bibliotecária Rosangela Coimbra e 
assessora Anna Lucília Prado Martuscelli), para 
posterior envio à Diretoria de Comunicação Social.

Participe do  Espaço Literário
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Espaço Literário

Autora: Júlia Midori Matsuoka – 14 anos
Sócia matrícula 11794104

Às vezes, me pego no espelho
E não reconheço o que vejo
Me pergunto do que um dia se foi
E tenho medo de que a resposta me doa
Me indago com tudo o que ficou
E tenho medo de que nada mudou

Os sonhos que um dia tive
E os medos da noite, inclusive
Alimentam em mim
Um medo que, receio,
Ser sem fim

Muito passou pelos meus olhos
Dos mais árduos trabalhos

Ao fresco dos orvalhos
E nele os céus espelhados

Não sei se quero mais sorrir
Sofri em muito do que vi
Afinal, neste mundo,
Somos todos Raimundos

Perdão,
Não preste atenção no que digo
Por favor, só esqueça disso
Somos do mundo
E temo sentir de tudo
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O Super Cérebro é uma  
metodologia para pessoas de todas 
as idades, que desenvolve  
habilidades cognitivas, a partir do 
uso do soroban (ábaco japonês)  
e habilidades socioemocionais,  
a partir de jogos de tabuleiro  
e desafios lúdicos.
 
As aulas tem 1h40 de duração,  
uma vez por semana. 

Temos turmas de crianças  
e turmas 50+

INFORMAÇÕES  
NA DIRETORIA CULTURAL, 

3056-4053
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Dia 27/9, às 14h30, no Salão Branco, o livro escolhido para nosso 
encontro é uma das obras mais belas da autora Doris Lessing.

AS AVÓS
Para sua maior comodidade, baixe o livro no nosso site  

www.circulomilitar.org.br.
Informações e inscrições para o Clube de Leitura na Biblioteca  

Brig. do Ar Ivo de Almeida Prado Xavier.
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.  

Sábado e domingo, das 9h às 13h, telefone: 3056-4086     
E-mail: biblioteca@circulomilitar.com.br

Clube de Leitura – 7o Encontro

Apoio Literário:

Cultural

An_Artesano_21x14_Final.indd   1An_Artesano_21x14_Final.indd   1 30/08/22   13:3130/08/22   13:31
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Cultural

Espetáculo 
Os Três  
Sobreviventes 
de Hiroshima
A peça teatral fez parte da 32ª 
edição do Curso de Extensão  
Cultural

Uma data que ficará marcada na história da 
humanidade: 6 de agosto de 1945. Foi nesse 

dia que uma bomba atômica foi lançada na cidade 
de Hiroshima, no Japão, causando a morte e o 
sofrimento de milhares e milhares de pessoas.

E, no último 6 de agosto, quando esse  
fatídico dia completou 77 anos, a Diretoria  
Cultural promoveu a apresentação do espetáculo 
Os três sobreviventes de Hiroshima. 

A peça teatral fez parte da programação da 
32ª edição do Curso de Extensão Cultural. “Nada 
como isso pode exemplificar melhor o tema do 
curso: Resiliência humana e Superação”, afirmou 
a diretora Cultural, Dra. Wilze Laura Bruscato.

Com roteiro e direção de Rogério Nagai, o 
espetáculo trouxe fotos originais, vídeos e canções 
da época para compor o clima da apresentação, 
além dos relatos emocionantes de Takashi Morita, 
que foi interpretado por Ricardo Oshiro; Junko 
Watanabe e Kunihiko Bonkohara. 

No palco, os três sobreviventes da bomba 
atômica de Hiroshima atuam no formato de teatro 
documental e narram seus depoimentos de uma 
das piores tragédias da humanidade. O texto traz 
uma reflexão sobre a paz com uma mensagem de 
resiliência, perdão e superação.

Ao final da peça, o presidente do CMSP, Gen. 
Div. Eduardo Diniz, e a diretora Cultural home-
nagearam a equipe do espetáculo, entregando-lhes 
medalhas alusivas aos 75 anos do Clube.

Rogério Nagai é ator profissional formado 
pelo Teatro Escola Macunaíma, além de produtor 
cultural e palestrante. Atuou em diversos espetáculos 
e filmes publicitários. É idealizador e coordenador 
geral do projeto Sobreviventes pela Paz. 

Kunihiko Bonkohara nasceu em Shizuoka e se 
mudou para Hiroshima 4 meses antes do lançamento 
da bomba em razão do trabalho do pai, engenheiro 
civil, que havia sido transferido para a cidade. Tinha 
5 anos no dia da explosão, estava no escritório do 
pai, que ficava a 2 km do epicentro da explosão. Aos 
20 anos foi diagnosticado com problema cardíaco 
e, depois desse diagnóstico, por achar que viveria 
pouco tempo, veio para o Brasil. 

Takashi Morita nasceu em Hiroshima, em 
fevereiro de 1924. Aos 20 anos, entrou para a  
Academia Militar e fez parte de um pelotão especial 
do Exército Imperial Japonês. No dia da explosão, 
estava a cerca de 1.200 metros do epicentro. Viu um 
clarão e, logo em seguida, foi golpeado pelas costas 
e arremessado a quase 12 metros ao chão. Durante 
o verão de 1950, sofria com problemas da radiação, 
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e desenvolveu leucemia. Em busca de condições de 
vida melhores e um clima mais favorável para sua 
saúde, ele partiu para o Brasil, em 1956. 

Junko Watanabe tinha apenas 2 anos de idade 
em 6 de agosto de 1945. Estava a 18 km do ponto 
zero. Foi atingida pela chuva negra (chuva radio-
ativa) enquanto brincava com o irmão no pátio 
de um templo. Depois de alguns dias, começou a 
ter forte diarreia diariamente, e seus pais achavam 
que ela não sobreviveria. Aos 24 anos, veio para o 
Brasil sozinha de navio depois de se casar com um 
japonês que aqui vivia. 
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Cultural

Curso de Extensão Cultural
A 32ª edição, totalmente reformulada, tem um eixo central com o 
tema Resiliência Humana e Superação, dividido em três módulos: 
Superando as adversidades, A paz em mim e A superação através 
da arte

A 32ª edição do Curso de Extensão Cultural foi 
iniciada no dia 1º de agosto, em cerimônia de 

abertura ocorrida na Boate do CMSP.
O presidente do CMSP, Gen. Div. Eduardo 

Diniz, parabenizou a equipe da Diretoria Cultural 
pela repaginada feita no Curso, ressaltando a escolha 
do tema central e o nível dos palestrantes que fazem 
parte da programação.

“Nós preparamos com muito carinho esse curso 
para vocês. Antes dirigido apenas ao público femini-
no, nossa intenção agora é que ele esteja disponível 
para todos os circulistas. Todo curso de extensão é 
voltado para um assunto específico, para um campo 
de interesse. Mantivemos o sistema de palestras, mas 

o inovamos em torno de um eixo comum”, afirmou 
a diretora Cultural, Dra. Wilze Laura Bruscato, 
explicando o novo formato utilizado.

Na ocasião, ambos fizeram um agradecimento 
especial à Sra. Maria Eugênia Chiorino Lopez por 
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tantos anos dedicados à organização e coordenação 
do Curso de Extensão Cultural.

Como primeira atividade, Dra. Wilze falou 
sobre a ave fênix, símbolo da imortalidade e de 
renascimento espiritual, da força, da liberdade,  
da inteligência, da perpetuação, da ressureição  
e da esperança, antes de aplicar o exercício de  
autoavaliação dos pilares da resiliência a fim de  
desenvolver nas participantes uma reflexão crítica 
sobre a forma de pensar, sentir e agir, preparando-as 
para o tema a ser explorado durante os próximos 
meses.

O ciclo de palestras do Módulo 1 - Superan-
do as adversidades foi iniciado, dia 3 de agosto, 
com Cultura da Paz: superação e luta pela paz ao 
redor do mundo, ministrada por Rogério Eduardo  
Nagai, ator profissional formado pelo Teatro  
Escola Macunaíma, palestrante e produtor cultural, 
que discorreu sobre o tão almejado estado ideal de 
felicidade, liberdade e paz entre todas as nações e 
pessoas do nosso planeta, bem como os infortúnios 
sofridos pelo ser humano em tempos de guerra e 
sua capacidade em superá-los.

No dia 6 de agosto, a programação do curso 
contou com a apresentação do espetáculo de teatro 
documental Os três sobreviventes de Hiroshima (ver 
matéria completa na página 20).

Resiliência Humana foi o tema apresentado, dia 
8 de agosto, pelo médico neurocirurgião e neuro-
cientista professor livre-docente da Faculdade de 
Medicina da USP, comunicador e autor de livros, 
Dr. Fernando Gomes Pinto.

Durante a palestra, foi explicado que a  
resiliência está relacionada à capacidade que uma 
pessoa tem de lidar com positividade com mudanças 
e adversidades, conseguindo passar por tais situações 
ruins e sair delas mais forte, madura e preparada. 
Também foi esclarecido que, quando se tem con-
trole e equilíbrio emocional, a pessoa se torna mais 
resiliente por ter mais clareza sobre como lidar com 
as frustrações e solucionar problemas.

Ricardo de Moura e Karina Surian  
Tranquillini trouxeram toda sua experiência profis-
sional na área esportiva para ministrar, dia 10 de 
agosto, a palestra Lidando com adversidades, riscos, 
situações estressantes e desafios.Palestrante Rogério Eduardo Nagai

Palestrante Dr. Fernando Gomes Pinto

Palestrante Ricardo de Moura
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Com uma vida inteira dedicada ao esporte,  
Ricardo de Moura acumulou experiências como atle-
ta, técnico e dirigente de natação, tendo participado 
e organizado eventos e competições, incluindo 25 
campeonatos mundiais e sete olimpíadas.

A coordenadora da Diretoria de Esportes do 
CMSP, Karina Surian Tranquillini, possui larga ex-
periência na elaboração, acompanhamento e análise 
de processos metodológicos de periodização espor-
tiva, controle e monitoramento do treinamento. 
Também possui especialização em Bases Metodológi-
cas e Fisiológicas do Treinamento Desportivo pela 
Universidade Federal de São Paulo.

Com pós-graduação em Administração pela 

EASP-FGV e MBA pela Fundação Instituto de 
Administração (FIA), Alexandre de Paula Assis deu 
uma verdadeira aula em sua palestra Iluminando 
o caminho para a superação nas finanças pessoais, 
proferida no dia 15 de agosto. 

O planejador financeiro pessoal trouxe uma 
reflexão sobre o propósito de transformação na vida 
de pessoas e famílias através da educação financeira, 
alcançando, assim, a realização de projetos e sonhos 
e evitando conflitos pessoais.

Acompanhe a programação da 32ª edição do 
Curso de Extensão Cultural nas próximas edições 
da Revista do CMSP.

Cultural

Palestrante Karina Surian Tranquillini

Palestrante Alexandre de Paula Assis
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Dia 23: Virada Circulista. Atividade na área externa.
Local: Praça das Jabuticabeiras
Horário: das 10h30 às 11h30 e das 14h30 às 15h30
Atividade com materiais naturais, como folhas e 
galhos caídos, mostrando que podemos usar ele-
mentos da natureza e não estruturados e criar algo 
divertido.

Domingo 25: Pare, Olhe, Passe.

Quais as cores que representam essas palavras no 
trânsito e qual o significado delas.

De 27 a 30: Mãos que falam, olhos que escutam.
Mãozinhas para representar a importância da 
linguagem de sinais para se comunicar.

Cultural

Brinquedoteca / Biblioteca
“Além da Imaginação”

Programação setembro

Programação sujeita a alterações
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De 4 a 9: Semana da Pátria. Vamos decorar um 
quadro de mosaicos com as cores da Pátria, for-
mando a Bandeira do Brasil.

Dia 11: Viseira do Brasil. Pintura, recorte e colagem.

De 13 a 16: No Balancê, Balancê
Quero dançar com você!
Fitilho e papéis coloridos vamos usar, e um 
guarda-chuva de frevo confeccionar.

Dia 18: O que os Símbolos Nacionais significam?
Com ilustrações, vamos aprender sobre a Bandeira, 
o Hino, as Armas e o Selo.

De 20 a 22: Artes com elementos da Natureza.



27Setembro 2022

Um Pouco de História

Fo
to

s:
 C

la
ud

em
ir 

P
ire

s

Grupo Harmonia:  
companheirismo, amizade, 
carinho e respeito

Harmonia diz respeito às relações cordiais e 
amistosas; o entendimento de opiniões ou 

sentimentos entre pessoas. Quando duas ou mais 
pessoas estão em harmonia, não existem problemas 
entre elas, pelo contrário, o que prevalece é uma 
relação pacífica sem grandes atritos nem compli-
cações.

Daí ser muito apropriado Harmonia ser 
também o nome de um grupo de circulistas que 
se reúne toda quarta-feira, no Restaurante Central 
do CMSP.

Essa turma, além dos almoços semanais,  
promove encontros, reuniões, viagens (já visitou 
as cidades históricas mineiras e carimbou seus 
passaportes para o Egito e a Turquia) e participa do 
tanomoshi, uma espécie de consórcio entre amigos.

Os integrantes do grupo Harmonia, sócios há 
mais de 30 anos do CMSP, são assíduos frequen-
tadores do Clube. Capitaneando essa turma está 
a Sra. Yachiyo Yamamaka, que pratica natação. 
E estão firmes no grupo: Edson Barbiere, que 

faz parte da Turma da Caminhada e da natação;  
o casal Carolina e José Armando, que é adepto da 
hidroginástica e da caminhada; o casal, Norma e 
Fábio, que participa de todos os eventos sociais  
e é o maior incentivador do grupo. 

Também fazem parte do grupo Graça, Denise, 
Dirk, Vânia, Ivete, Sylvia, Cristina, Ronaldo, Vera 
Helena e Rui, Maria Eugênia e Ênio, Silvia e Edgard.

Companheirismo, amizade, carinho e respeito 
são o que une esse time de circulistas que reflete o 
verdadeiro espírito do CMSP.
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Curiosidade

O Bicentenário da  
Independência do Brasil
Brasileiros se preparam para a comemoração dessa data  
tão especial

Em 2022, nosso país celebra seus 200 anos de 
Independência. Oficialmente, a data em que se 

comemora esse momento histórico é 7 de setembro 
de 1822. Nesse dia, Dom Pedro I bradou o famoso 
“Independência ou Morte!”, evento conhecido como 
Grito do Ipiranga, às margens do Rio Ipiranga, em 
São Paulo.

O processo de independência do Brasil  
ocorreu de forma lenta e gradual e desenhou-se 
muito tempo antes de Pedro I proclamar o fim dos 
nossos laços coloniais.

Dentre os episódios mais marcantes estão a 

chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 
1808, e os acordos firmados com a Inglaterra, dentre 
eles, a Abertura dos Portos às Nações Amigas. 

Durante o Período Joanino, medidas  
modernizadoras foram implantadas no Brasil, que 
foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal 
e Algarves. 

Foi nesse contexto que ocorreu, em 1820, a 
Revolução Liberal do Porto, iniciada em Portugal, 
que reivindicava o retorno do rei português.

Temendo perder sua autoridade real, Dom 
João VI saiu do Brasil em 1821 e nomeou seu filho, 
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Dom Pedro, como príncipe regente.
As cortes portuguesas exigiam a revogação 

das medidas implantadas no Brasil e o retorno do 
príncipe regente. Em 9 de janeiro de 1822, Dom 
Pedro reafirma sua permanência no conhecido 
Dia do Fico. A partir desse ato público, o príncipe  
regente assinala qual era seu posicionamento  
político.

Figuras políticas pró-independência foram 
incorporadas aos quadros administrativos de seu  
governo, entre eles estavam José Bonifácio de  
Andrada e Silva, que se tornaria o Patrono da  
Independência.

A relação política com as Cortes fica prati-
camente insustentável e, em setembro de 1822, 
novo documento é enviado para o Brasil exigindo 
o retorno do príncipe para Portugal sob a ameaça 
de invasão militar.

O grito da Independência ocorreu no dia 7 de 
setembro. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro 
foi aclamado imperador e, no dia 1º de dezembro, 
foi coroado D. Pedro I.

Para as comemorações do Bicentenário da 
Independência do Brasil, o Senado Federal e a 
Câmara dos Deputados, estados e municípios bra-
sileiros, além de instituições públicas preparam um 
calendário de eventos.

O Arquivo Nacional coordenou um ciclo de 
debates; organizou a exposição 1822-2022: quem 
são os brasileiros; e lançou a publicação Guerras de 
Independência do Brasil e a criação de uma coleção 
temática.

Além disso, no dia 7 de setembro de 2022, 
ocorre o Desfile Cívico-Militar, na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília.

O Itamaraty promove a exposição Um coração 
ardoroso: vida e legado de D. Pedro I, uma visitação ao 
coração do imperador do Brasil, que foi transladado 
de Portugal para a ocasião. E o Museu do Ipiranga, 
em São Paulo, será reaberto ao público após ser 
totalmente reformado e restaurado.

O CMSP também não deixou essa data passar 
em branco: a medalha comemorativa aos 75 anos 
de sua fundação ganhou no verso menção sobre 
o Bicentenário da Independência e uma série de 
eventos foi programada para o mês de setembro.

Quem foi Dom Pedro I

Figura central da Independência do Brasil, 
Dom Pedro I nasceu em 12 de outubro de 1798, 
em um distrito de Lisboa chamado Queluz, em 
Portugal. Seus pais eram Dom João VI e Carlota 
Joaquina.

Veio para o Brasil aos 9 anos com sua família, 
fugindo das invasões de Napoleão Bonaparte em 
Portugal. Casou-se com Dona Leopoldina em 1817, 
com quem teve 7 filhos, entre eles Dom Pedro 
II, que herda o trono do pai. Com a morte de  
Leopoldina em 1826, se casa com Amélia Eugênia 
Napoleão de Leuchtenberg, em 1828, e tem outra 
filha.

Governou o Brasil de 12 de outubro de 1822 
até 7 de abril de 1831, quando deixa o trono. 
Morreu em Portugal pouco antes de completar 36 
anos, em 27 de setembro de 1834, de tuberculose.



30 Setembro 2022

Social

Rock’n Roll Celebration
Os reis das domingueiras animaram a festa em comemoração  
ao Dia dos Pais

Simplesmente memorável! Assim foi a come-
moração do Dia dos Pais com o show Rock’n 

Roll Celebration, no dia 13 de agosto.
Organizado pela Diretoria Social, o evento 

trouxe os reis das domingueiras do CMSP que 
fizeram sucesso nos anos 1970.

O show começou com a apresentação da banda 
Sunday, formada pelos músicos Helio Costa Manso 
(vocal e teclados), Vivian Costa Manso (vocal), 
Alaor Coutinho (guitarra), Gel Fernandes (bateria) 
e Lee Marcucci (baixo), que reviveram clássicos dos 
Beatles, Rolling Stones, Janis Joplin, dentre tantos.

Ao final da apresentação, o presidente do 

CMSP, Gen. Div. Eduardo Diniz, entregou medalhas 
do Jubileu de Brilhante aos artistas, “homenageando 
aqueles que fizeram a história do nosso Clube”.

Para completar a noite, a segunda banda a se 
apresentar era formada por 12 músicos integrantes 
de bandas que se apresentavam no CMSP no auge 
das domingueiras, como a Watt 69 e a Memphis.

Sócios e convidados relembraram as  
inesquecíveis canções que marcaram as décadas de 
1960 e 1970.

O show Rock’n Roll Celebration foi um belo 
presente para todos os pais circulistas. 
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O fã de carteirinha que organizou 
o show

As festas que aconteciam aos domingos nos 
clubes paulistanos ficaram populares, e o CMSP 
foi o templo máximo dessa geração.

Assíduo frequentador das famosas domingueiras 
circulistas, Jarbas Gibrail de Oliveira é assessor da  
Diretoria Social e foi um dos responsáveis pela  
organização do show Rock’n Roll Celebration.

Revista do CMSP – As domingueiras do 
CMSP atraíam grande público, de várias partes 
da cidade?

Sim, frequentei muito o CMSP na década 
de 70. Morava no Jardim São Paulo, em Santana, 
vinha de ônibus e descia a Rua Abílio Soares a pé. 
Não perdia um domingo. As bandas tocavam aqui 
e a gente vinha para cá sempre.

Revista do CMSP - Como reencontrou os 
integrantes da Sunday?

Já era sócio do Clube quando eu os reencontrei 
em um baile de formatura no CMSP. Tive a ideia 
de trazê-los para cá e organizei uma apresentação 
no Boteco da Piscina, há uns seis anos, que foi 
um grande sucesso com mais de 60 convidados. A 
Sunday é a única banda que atua até hoje.

Revista do CMSP – Como surgiu a ideia 
de reunir os músicos que marcaram as famosas 
domingueiras circulistas?

Sempre tive um sonho de reuni-los e fazer 
esse show. Sou sócio há mais de 30 anos e sei que 
as bandas e seus músicos possuem muitos fãs que 
ainda seguem suas apresentações. Grandes músicos 
se formaram aqui, no palco do CMSP.
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Feminino

Cassino da Urca recebe  
o Cabaré Show
O Departamento Feminino proporcionou uma divertida tarde para 
sócias e convidadas em um formato totalmente diferente

O Salão Social se transformou, dia 18 de agosto, 
no Cassino da Urca para receber o Cabaré 

Show, evento organizado pelo Departamento  
Feminino.

Caça-níqueis, roleta, naipes de cartas e uma 
iluminação especial criaram o ambiente perfeito 
para esse inusitado show de variedades com talento-
sos artistas, apresentado pelo simpático mestre de  
cerimônias Célio Scarpa.

O Cassino da Urca viveu a era de ouro dos  
cassinos, locais que deram espaço para diversos  
artistas da época. Ficou famoso por conta de grandes 
nomes nacionais e internacionais que passaram pelo 

palco do seu teatro, como Carmen Miranda e o 
Bando da Lua, Emilinha Borba, Dalva de Oliveira 
e o Trio de Ouro, Maurice Chevalier e Bing Crosby.

Inspirado nos cabarés franceses e no teatro 
de revista brasileiro, o Cabaré Show trouxe humor 
e magia para o palco do Salão Social e foi uma  
verdadeira viagem no tempo. 

Sócias e convidadas assistiram maravilhadas  
à animada e colorida apresentação com várias 
atrações: dança, música ao vivo, números circenses, 
ilusionismo, manipulação de bonecos e malaba-
rismo, dentre outras. Uma homenagem à grande 
artista Carmen Miranda encerrou o show ao som 



33Setembro 2022

de famosas marchinhas de Carnaval.
Para completar a festa, o DJ Eric animou o 

público que, ao lado dos personal dancers, acom-
panhou o repertório variado de canções nacionais 
e internacionais.

A presidente do Departamento Feminino, Sra. 
Fernanda Diniz, homenageou Célio Scarpa com 
uma medalha dos 75 anos do CMSP, e agradeceu 
aos artistas pela excelente perfomance, a todos os 
funcionários que colaboraram na organização do 
evento pelo empenho e pela incansável dedicação e 
ao Buffet Dell’Orso pelo delicioso cardápio servido.

O talentoso elenco do Cabaré Show foi for-
mado por Fernando Zuben (tecladista), Biah  
Carfig (cantora), Luís Ortega (ilusionista), Virgílio 
Zago (manipulador de bonecos), Caio Stevanovich  
(malabarista), Ana Sousa & Yuri Oliveira (acrobatas), 
Lana Miranda (ator transformista) e Alana Bortolini, 
Aline Darcie, Cleber Assumpção e Danniel Navarro 
(Ballet Cabaré Show).
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2022 é o Ano do Círculo  
Militar de São Paulo!

Os 75 anos do CMSP não poderiam ser  
comemorados de forma mais mágica: muitos 

títulos e convocações para seleções.
Desde sua fundação, o Clube sempre teve 

DNA de fomentador e formador de atletas e, agora, 
conseguimos manter nas equipes circulistas os atletas 
formados por nós. 

Isso está sendo frequente com as equipes de 
águas abertas e de natação capitaneadas pelo coach 
João Luiz Bizerra, que está há 34 anos no Clube e 
vem alcançando prêmios e convocações em quan-
tidade e qualidade nunca antes alcançadas.

Os meses de junho, julho e agosto demonstraram 
bem isso.

Em junho, conquistamos grandes resultados 
no Campeonato Paulista Juvenil e Infantil. Entre os 
destaques estão Matheus Cony Siniscalchi (ouro nos 
1.500 metros e 400 metros livre e bronze nos 200 
metros borboleta), Yasmim Tomita (ouro nos 200 
metros costas e prata nos 800 metros e 400 metros 
livre), Ana Helena de Toledo Tapias (ouro nos 800 

metros livre e prata nos 400 metros livre), Bruno 
Arantes (ouro nos 1.500 metros livre e prata nos 
400 metros livre) e Letícia Cosme (ouro nos 800 
metros e 400 metros livre). 

No Campeonato Brasileiro, tivemos a atleta 
Ana Helena Tapias (ouro nos 800 metros e 1.500 
metros livre) e Matheus Cony Siniscalchi (ouro nos 
1.500 metros e 800 metros livre e prata nos 400 
metros livre). 

Além das conquistas de medalhas, o atleta 
Matheus acabou conquistando o melhor índice 
técnico do Campeonato, fato inédito para um 
nadador de 1.500 metros livre em um brasileiro 
de categoria.

Em julho, nove atletas circulistas (Tiago 
Buono, Athur Balbino, Marcos Yonezaki, Gabriela  
Albuquerque, Ana Helena Tapias, Felipe Buono, 
Isabella Cony Siniscalchi, Luiza G. Carletti, Matheus 
Cony Siniscalchi) fizeram um swimming training: 
o AZURA 22, nos EUA. Os atletas Isabella Cony 
Siniscalchi e Marcos Hideki Yonezaki levaram o 
título de melhores nadadores da semana.

Aproveitando a passagem pelos EUA,  
o atleta Matheus Cony Siniscalchi participou do  

Equipe Vice-Campeã Brasileira de 
Águas Abertas – Etapa Palmas/TO 

Bruno Arantes – Campeão  Brasileiro  
dos 7,5 km
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campeonato Senior Champs 2022 e sagrou-se 
campeão da categoria nas provas de 200 metros 
e 1.500 metros livre. Nessa prova, Matheus con-
quistou a medalha de bronze na categoria Absoluta, 
e ainda conseguiu um grande feito: apesar de ter 
apenas 16 anos, bateu muitos adultos e ficou com 
o bronze. 

No dia da prova em Coral Springs, o atleta 
chegou a bater o recorde da equipe local para a idade 
de 16 anos na prova de 1.500 metros livre. Esse 
campeonato é o equivalente a um estadual no Brasil.

Em agosto, tivemos a Etapa do Brasileiro de 
Águas Abertas em Palmas, Tocantins, com mais 
dois atletas tornando-se medalhistas brasileiros: 
Bruno Arantes (ouro nos 7,5 km e prata nos 5 km) 
e Maria Clara Portela (prata nos 7,5 km e 5 km). 
Nesse campeonato, o CMSP terminou como vice-
campeão brasileiro da etapa.

E não podemos esquecer das convocações. Em 

junho, os atletas Marcos Yonezaki, Noam Franchi, 
Yasmim Tomita, Ana Helena Tapias e Matheus 
Siniscalchi foram convocados para representar o 
Brasil na Copa Pan-Pacífico (veja reportagem na 
página 36).

Além dessa convocação, Matheus Cony  
Siniscalchi (Brasil) e John Hick (Malta) foram 
convocados para o Campeonato Internacional de 
Seleções, em dezembro. A Copa Bahia acontece em 
Inema, Bahia, e terá a participação de várias seleções 
– e o CMSP ainda poderá ter mais convocações.

Saindo das águas abertas e passando para 
a piscina, após mais de 30 anos, o CMSP teve  
dois atletas convocados para o Campeonato  
Internacional Chico Piscina, em Mococa: Matheus 
Cony Siniscalchi e Letícia Cosme.

Equipe do CMSP no swimming training 
com a equipe Azura nos EUA

Maria Clara Portela – Prata nos 7,5 km do 
Campeonato Brasileiro de Águas Abertas

Troféu do Vice-campeonato Brasileiro  
de Águas Abertas

John Hick e Matheus Cony Siniscalchi  
convocados pela seleção de Malta  
e do Brasil para a Copa Bahia
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Copa Pan-Pacífico

No início de agosto, foi realizada a Copa Pan- 
Pacífico de Águas Abertas, em Salinas, no 

Equador. Esse campeonato de seleções foi o maior 
da história com a participação de 10 seleções e 135 
atletas. O Brasil esteve representado por 15 atletas, a 
maior delegação brasileira da história desse torneio. 

Como não poderia deixar de ser, o CMSP 
contribuiu com cinco atletas e três membros da 
equipe técnica, sendo o clube com maior número 
de integrantes da seleção e o único do estado de 
São Paulo com membros na equipe.

A seleção saiu com o vice-campeonato da 
Copa, perdendo apenas para os donos da casa, que 
participaram com o dobro de atletas.

Os atletas circulistas fizeram história e voltaram 
com seis medalhas. Fizeram parte da seleção Ana 
Helena de Toledo Tapias (medalha de prata nos 
4x1.500 metros), Matheus Cony Siniscalchi (bronze 
nos 7,5 km e prata nos 4x1.500 metros), Marcos 

Hideki R. Yonezaki (nadou os 5 km), Noam Franchi 
(prata nos 10 km e bronze nos 4x1.500 metros), 
Yasmim Tomita (prata nos 4x1.500 metros). Para 
a equipe técnica da seleção, foram convocados João 
Luiz Bizerra (head coach), Dr. Adriano Yonezaki 
(médico) e Glauco Siniscalchi (chefe da delegação).

Em seu retorno, os atletas circulistas foram 
recepcionados pelo presidente do CMSP, Gen. 
Div. Eduardo Diniz, e pelo diretor de Esportes, 
Sr. Nelson Turri. A taça do vice-campeonato ficará 
exposta por um curto período no Point do João e 
logo irá para a sala de troféus da CBDA.
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Com o objetivo de retomar a prática do basquete 
para atletas acima de 50 anos, o CMSP  

promoveu a realização da Mastercup de Inverno,  
entre os dias 15 e 26 de julho, contando com 
aproximadamente 70 atletas, entre 50 e 80 anos, 
divididos nas categorias Sênior e Máster.

Participaram do torneio as tradicionais equipes 
do Esporte Clube Pinheiros, Esporte Clube Sírio, 
Clube Alepo, Renegades e Comdor. 

O CMSP sagrou-se campeão nas duas catego-
rias, vencendo a equipe do Comdor por 58x44, na 
categoria Sênior, e batendo a equipe do Pinheiros 
por 70x60, na categoria Máster.

Em retribuição à calorosa recepção do CMSP, 
os atletas presentearam nosso Clube com quatro 
bolas oficiais da marca Penalty. 

O Mastercup de Inverno foi mais que um 
torneio. Foi um alegre e fraterno encontro entre 
amantes do basquete em pleno acordo com a máxima 
circulista: “Lugar de ser feliz”.

Que venham muitos mais torneios.

EsporteEsporte
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Mastercup de Inverno
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Virada Circulista

Veja a Programação da nossa Virada  
Circulista 2022

FEMININO 
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CULTURAL 

ATIVIDADE COM MATERIAIS NATURAIS, COMO FOLHAS E GALHOS  
Sexta, dia 23/9, a partir das 10h30. Local: Praça das Jabuticabeiras
Sexta, dia 23/9, a partir das 14h30. Local: Praça das Jabuticabeiras

AULA ABERTA CIA DANCE MAIS 
Domingo, dia 25/9, a partir das 9h. Local: Quadra Externa em frente à Diretoria de Esportes

AULA ABERTA DE JAZZ
Domingo, dia 25/9, a partir das 9h40. Local: Quadra Externa em frente à Diretoria de Esportes

AULA ABERTA DE STREET DANCE 
Domingo, dia 25/9, a partir das 10h20. Local: Quadra Externa em frente à Diretoria de Esportes

AULA ABERTA RITMOS
Domingo, dia 25/9, a partir das 11h. Local: Quadra Externa em frente à Diretoria de Esportes

AULA ABERTA DANÇA DO VENTRE 
Domingo, dia 25/9, a partir das 11h40. Local: Quadra Externa em frente à Diretoria de Esportes

AULA ABERTA FLEXTODANCE
Domingo, dia 25/9, a partir das 12h20. Local: Quadra Externa em frente à Diretoria de Esportes

OFICINAS DE ARTESANATO EM PEDRARIA, BORDADO E TRICÔ E CROCHÊ 
Domingo, dia 25/9, das 10h às 13h. Local: Boulevard

MISSA DOMINICAL
Domingo, dia 25/9, às 10h30. Local: Capela

OFICINA DE ATELIÊ DE ARTE 
Domingo, dia 25/9, das 13h às 16h. Local: Boulevard

AULA ABERTA DE DANÇA DE SALÃO
Domingo, dia 25/9, a partir das 14h30. Local: Salão Social (intervalo do almoço)

OFICINA SUPER CÉREBRO
Campeonato de jogos de tabuleiro e Festival de Soroban (demonstração) 
Domingo, dia 25/9, das 15h às 16h. Local: Praça das Jabuticabeiras

APRESENTAÇÃO DE BALLET
Domingo, dia 25/9, das 16h às 16h30. Local: Espaço Cultural FEB



42 Setembro 2022

MARATONAS AQUÁTICAS
Sexta-feira, dia 23/9, a partir das 18h30
Mini Maratona Aquática indoor noturna | Local: Piscina I | Duração: 60 minutos | Vagas: ilimitadas
Venha participar desse desafio conosco, percurso iluminado e sinalizadores nas toucas dos nadadores

TÊNIS
Sexta-feira, dia 23/9, a partir das 19h
Sábado e domingo, dias 24 e 25/9, a partir das 8h
Torneio de Equipes | Local: Quadras 1, 2, 3, 4 e 5 | Níveis: iniciante, intermediário e avançado
Faixa etária: a partir de 14 anos | Vagas: limitadas

BEACH TENNIS
Sexta, sábado e domingo (dias 23, 24 e 25/9)
Virada Open Edição especial 75 anos CMSP | Local: Quadras de Areia 1 e 2
Categorias: New Generation, Iniciante, Intermediário, Avançado e Mista Open | Vagas: limitadas
Inscrições: através do app LETZ PLAY | Valor: 1 categoria R$ 50,00 | 2 categorias R$ 100,00

ESGRIMA
Sexta-feira, dia 23/9, a partir das 18h
Aula especial aberta para todos os associados. | Local: Quadra externa | Duração: 60 minutos 
Vagas: ilimitadas | Venha conhecer e aprender sobre a arte marcial mais antiga do Ocidente 
Em caso de chuva, a aula será realizada na Sala de Esgrima
Sábado, dia 24/9, Inauguração da Nova Sala de Esgrima

GINÁSTICA AERÓBICA
Sábado, dia 24/9, a partir das 8h
Aula aberta e comemorativa aos 49 anos dessa especial modalidade no CMSP! Venha se exercitar
com o professor Nenê | Local: Ginásio I | Vagas: ilimitadas

BIKE INDOOR (Academia)
Sábado, dia 24/9, a partir das 9h
Sorrir e emagrecer? Queimar calorias e suar? Acorde cedo e venha pedalar! 
Professores Amanda e Leonardo. Local: Quadra de Tênis Infantil | Duração: 30 minutos | Vagas: 15  
Em caso de chuva, a aula será realizada na sala de Bike indoor da Academia

TREINAMENTO FUNCIONAL (Academia)
Sábado, dia 24/9, a partir das 9h30
Venha treinar o seu corpo e definir seus limites nesse circuito funcional com bike indoor. Com a
equipe da Academia, professores Amanda, Carla e Leonardo. | Local: Quadra de Tênis Infantil 
Duração: 60 minutos | Vagas: 45 (inscrições a partir de 5 de setembro na Recepção da Academia)
Em caso de chuva, a aula será realizada na Sala de Condicionamento Total em duas turmas de 
30 minutos. (não serão utilizadas as bikes)

CONDICIONAMENTO TOTAL
Sábado, dia 24/9, a partir das 10h40
O desafio TOTAL está aqui! Venha fazer esse MIX de aulas com o professor Marco Antonio.
Local: Quadra de Tênis Infantil | Duração: 60 minutos | Vagas: ilimitadas
Em caso de chuva, a aula será realizada na Sala de Condicionamento Total

Virada Circulista

ESPORTES 
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NATAÇÃO
Sábado, dia 24/9, a partir das 9h (para associados de 13 anos em diante) e a partir das 10h30  
(para associados de 5 a 12 anos)
Aula especial aberta para todos os associados. Local: Piscina 2 do Parque Aquático | Vagas: ilimitadas
Em caso de chuva, as atividades serão realizadas na PISCINA 4 do Poliesportivo

NADO ARTÍSTICO
Sábado, dia 24/9, a partir das 10h
Aula especial aberta para todos os associados a partir dos 5 anos (que saibam nadar) | Local: Piscina 1  
do Parque Aquático. | Vagas: ilimitadas
Em caso de chuva, as atividades serão realizadas na PISCINA 4 do Poliesportivo

GINÁSTICA ARTÍSTICA
Sábado, dia 24/9, a partir das 10h
Aula aberta para crianças (somente associados) de 5 a 7 anos e 8 a 12 anos inscritos ou não na
modalidade | Local: Sala de Ginástica Artística | Vagas: 20 vagas por horários.

HORÁRIOS FAIXA ETÁRIA

10h às 10h30 5 a 7 anos
10h45 às 11h15 8 a 12 anos
11h30 às 12h 5 a 7 anos

12h15 às 12h45 8 a 12 anos

Importante: O tempo de duração das aulas será de 30 minutos com intervalos de 15 minutos entre elas.

VOLEIBOL
Sábado, dia 24/9, a partir das 9h
Atividades específicas voltadas para as alunas da escolinha e atletas das equipes competitivas menores  
e veteranas. Festival | Local: Quadra 2 | Vagas: ilimitadas

TÊNIS ESCOLINHA
Sábado, dia 24/9, das 10h às 12h
Festival da Virada para crianças de 4 a 13 anos inscritas na Escola de Tênis (nível 1 | bola vermelha  
e nível 2 | bola laranja) | Local: Quadras 4 e 5 | Vagas: ilimitadas
Em caso de chuva, não será realizada a atividade

BASQUETE
Sábado, dia 24/9, a partir das 13h
Treino aberto para categoria Feminina Veteranas | Local: Quadra Poliesportiva 2 | Duração: 60 minutos  

CIDI
Sábado, dia 24/9, a partir das 9h
Local: Ginásio 2 | Vagas: 15 vagas por horários
Circuito de atividades para crianças (somente associados) de 3 a 10 anos inscritos ou não na modalidade
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KRAV MAGÁ
Sábado, dia 24/9, a partir das 10h
Aula aberta da modalidade. Venha conhecer essa técnica israelense de defesa pessoal. Com o professor 
Marco Rufino | Local: Quadra de Mini Tênis | Duração: 60 minutos | Vagas: ilimitadas
Em caso de chuva, não será realizada a atividade

MUAY THAI
Sábado, dia 24/9, a partir das 11h
Aula aberta da modalidade. Venha conhecer essa arte marcial que conquista cada vez mais
praticantes. Com o professor Reinaldo Barbosa. Local: Quadra de Mini Tênis | Duração: 60 minutos 
Vagas: ilimitadas.

JUDÔ
Sábado, dia 24/9 (somente praticantes da modalidade)
A partir das 9h, aula aberta para as turmas de formação. Das 10 às 11h30, treinamento intercâmbio
das turmas de rendimento com a Academia OSSTURN | Local: Sala de artes marciais

FUTSAL
Domingo, dia 25/9 (somente para atletas inscritos no campeonato), a partir das 8h  
Rodada do Campeonato Interno de Futsal | Local: Quadra Poliesportiva I
Venha torcer e prestigiar as nossas crianças nesse tradicional campeonato circulista
Em caso de chuva, a rodada será realizada no Ginásio I

KARATÊ
Domingo, dia 25/9, a partir das 9h
Aula aberta da modalidade
Local: Ginásio 2 | Duração: 60 minutos | Vagas: ilimitadas

JIU-JÍTSU 
Domingo, dia 25/9, a partir das 10h
Aula aberta da modalidade
Local: Sala de Artes Marciais | Duração: 60 minutos | Vagas: ilimitadas

HORÁRIOS FAIXA ETÁRIA

9h às 9h100 5 e 6 anos
9h20 às 9h30 3 e 4 anos
9h40 às 9h50 7 a 10 anos
10h às 10h10 5 e 6 anos

10h20 àas 10h30 3 e 4 anos
10h40 às 10h50 7 a 10 anos
11h às 11h10 5 e 6 anos

11h20 às 11h30 3 e 4 anos
11h40 às 11h50 7 a 10 anos

Importante: O tempo de duração das aulas será de 10 minutos com intervalos de 10 minutos entre elas.

Virada Circulista
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Enogastronomia

Yes, nós temos Banana!
Produzida durante o ano todo, a banana é a fruta mais  
consumida no Brasil. 

No dia 22 de setembro é comemorado o Dia 
Mundial da Banana.
Originária do sudoeste da Ásia, a banana é hoje 

uma fruta cultivada em diversas regiões tropicais 
do planeta.

O Brasil está entre os maiores produtores 
mundiais de banana, ficando atrás da Índia, China 
e Indonésia. Aqui, na América do Sul, Equador e 
Colômbia também têm uma produção bastante 
expressiva.

Produzida durante o ano todo, a banana é a 
fruta mais consumida no Brasil. 

Essa fruta tão popular permite várias utilizações 
no dia a dia: é possível cozinhar no micro-ondas, 
adicionando-se aveia, mel e canela; dá para fazer 
doce em calda e geleias; usar no preparo de bo-

los, muffins, vitaminas, como também em pratos  
salgados e quentes como farofa e banana à milanesa, 
muito apreciada para acompanhar a feijoada.

A banana é fruta versátil que pode ser usada 
como uma opção eficiente de hidratante natural para 
tratar a pele e os cabelos. A fruta é tão especial que é 
usada também na elaboração de cervejas artesanais.

Além de muito saborosa, a banana ainda  
proporciona excelente valor nutricional. Rica em 
carboidratos, fibras, potássio, vitaminas C, B1, B2 
e B6, seu consumo ajuda na redução da pressão  
arterial, auxilia na digestão, evita câimbras muscu-
lares e combate a depressão.

As principais variedades de bananas cultivadas 
e comercializadas no Brasil são: nanica, prata, maçã, 
ouro e a banana-da-terra.
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Bolo de Banana Caramelizado
Tempo de preparo: 45 minutos 
Rendimento: 10 porções 

Ingredientes
5 a 6 bananas cortadas em rodelas ou em metades
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar para caramelizar a 
forma
3 ovos
3 colheres de margarina 
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar 
1 xícara (chá) de leite 
2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

Curiosidades: 
1- Você sabia que existe banana azul? Sim! 

Trata-se da espécie “Blue Java”, comum na Ásia, na 
Austrália e no Havaí. A banana azul tem textura de 
sorvete e sabor de baunilha! A planta da Blue Java 
pode alcançar até 6 metros de altura e é difícil de 
ser encontrada no Brasil.

2- A banana roxa ou banana São Tomé é uma 
espécie clonada. Sua planta tem um curto período 
de vida, secando logo após a maturação. Seu fruto, 
de polpa amarela tem o cheiro muito forte e é pouco 
apreciado. Por isso, recomenda-se consumir cozida, 
frita ou assada.

3- Com a banana ainda verde, você pode 
preparar banana chips e também biomassa. 

4- A banana mais doce do Brasil é produzida 
em Corupá, cidade conhecida como a “capital 
catarinense da banana”. Sua doçura elevada se deve 
ao solo, ao clima e ao relevo montanhoso específicos 
da região, criando um terroir único em meio à Mata 
Atlântica. Essa característica especial garantiu-lhe 
o selo de Indicação Geográfica (IG) tornando-a 
Patrimônio Regional.

Queridinha no mundo inteiro, a banana é 
fruta que alimenta e agrada a todas as pessoas em 
qualquer fase da vida.

A seguir, a receita do mês.

Dentre essas, a mais popular é a banana-nanica, 
também conhecida como banana-d’água, banana-ca-
turra ou cavendish, em alguns lugares. Curiosa-
mente, ela recebe o nome de nanica devido ao porte 
pequeno da bananeira que a produz.

A banana-prata é mais indicada para pessoas 
com restrição dietética, por ser menos doce e de 
menor teor de carboidratos. Ela é também impor-
tante fonte de manganês e vitamina C.

A banana-maçã é uma variedade de tamanho 
pequeno e recebe esse nome por exalar o aroma que 
nos remete à maçã. É muito doce, macia, rica em 
fibras, proteínas, manganês e fósforo.

Cultivada em menor proporção, a banana-ouro 
é a variedade de menor tamanho dentre as demais e, 
por isso, também chamada de dedo-de-moça. Sua 
polpa doce e de aroma agradável é rica em vitamina 
C e magnésio. É recomendada para a manutenção 
da saúde arterial e dos ossos.

A banana-da-terra é a variedade de maior 
tamanho. Ela apresenta elevada concentração de 
vitaminas, açúcares e fibras. Sua polpa alaranjada 
possui alto teor de amido e tanino. Comumente con-
sumida frita, sua doçura é realçada após cozimento 
ou fritura. É também conhecida como “banana de 
cozer”. In natura, não é muito saborosa, mas faz 
sucesso na culinária em diversos pratos gourmets.

Enogastronomia



47Setembro 2022

Maria Uzêda de Almeida Prado 
Para mais informações, 

visite: www.sommeliere.com.br

Fontes:
www.canalrural.com.br 

tudogostoso.com.br 
YouTube Manual da Fruticultura 

1 pitada de sal 
1 colher (sopa) de fermento 

Preparo
1- Caramelize um tabuleiro médio (retangular ou 
redondo) com a quantidade de açúcar solicitada 
para caramelizar, espalhando por toda a superfície 
do fundo.
2- Arrume sobre esse fundo caramelizado as bananas 
cortadas. Reserve. 
3- Separe as claras das gemas e bata as claras em 
neve. Reserve.
4- Bata o açúcar com as gemas e a margarina até 
obter um creme homogêneo.
5- Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos 
e vá misturando sem parar.
6- Adicione o fermento e misture muito bem.
7- Por último, acrescente as claras em neve e mexa 
delicadamente.

Despeje essa massa no tabuleiro caramelizado com 
as bananas.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse por cerca 
de 40 minutos.
Importante: desenforme ainda quente!
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Grande expectativa para  
a inauguração do Novo  
Museu do Ipiranga
Concebido originalmente como um Monumento à Independência, 
o local é considerado o museu público mais antigo de São Paulo  
e um dos mais antigos do país.

Patrimônio cultural tombado nas três esferas 
públicas (federal, estadual e municipal),  

o Museu Paulista da Universidade de São Paulo,  
mais  conhecido como Museu do Ipiranga, é uma 
instituição científica, cultural e educacional que 
tem como objetivo explorar e preservar a história 
do Brasil e está vinculado à USP desde 1963.

O conjunto é composto pelo prédio e seus  
jardins e o bosque que o circundam, pelo Monumen-
to à Independência, Casa do Grito e pelo Parque da 
Independência, que também são tombados.

Inaugurado em 7 de setembro de 1895, com o 
nome de Museu de História Natural, representa o 
marco da Independência e a história do nosso país e 
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da cidade de São Paulo. Possui em seu acervo peças 
raras que ajudam a mostrar como era o Brasil no 
período da Proclamação da Independência, além de 
registros históricos de São Paulo. São mais de 400 
mil peças entre objetos e documentações do século 
XVII até meados do século XX.

Dentre tantos detalhes em sua arquitetura, um 
dos que mais chamam a atenção é sua escadaria do 
hall de entrada, que representa o Rio Tietê, ponto 
de partida dos Bandeirantes rumo ao interior do 
país. Em seu corrimão há esferas com águas dos 
rios desbravados pelos paulistas entre os séculos 
XVI e XVIII, como o Rio Paraná, o Rio Uruguai 
e o Rio Amazonas.

Outro destaque do Museu do Ipiranga é seu 
belíssimo jardim, projetado no início do século 
XX e inspirado nos clássicos jardins franceses do 
Palácio de Versalhes.

O tempo provocou desgastes naturais na  
edificação, e o Museu do Ipiranga foi fechado para 

a visitação pública em agosto de 2013, quando se 
iniciou o desenvolvimento de um projeto para seu 
restauro, ampliação e modernização. 

As obras, iniciadas em 2019 e financiadas pela 
Lei Federal de Incentivo à Cultura, transformaram 
o local em um dos mais completos e modernos mu-
seus da América Latina e foram executadas em duas 
grandes frentes: restauro do Edifício Monumento e 
a construção de um edifício ampliação. 

Na parte da ampliação, foi realizada uma  
escavação em frente ao prédio. Com o novo espaço, 
de 6.800 m², o museu dobrou de tamanho. A área 
abriga a nova entrada integrada ao Jardim Francês, 
além de bilheteria, café, loja, auditório para 200 
pessoas, espaços e salas para atendimento educativo 
e uma grande sala de exposições temporárias. Pela 
primeira vez na história do museu, a instituição 
estará apta a receber acervos de outras instituições, 
inclusive internacionais.

Já no restauro do Edifício-Monumento, foram 
realizados reparos em todos os detalhes da refinada 
arquitetura, incluindo os 7.600 m² das fachadas que, 
pela primeira vez, passaram por limpeza, recuperação 
dos ornamentos, tratamento de trincas e pintura.

As 450 portas e janelas foram catalogadas, 
restauradas e recolocadas no mesmo lugar anterior, 
bem como os 1.900 m² de assoalho que revestem o 
piso da edificação. Os 1.500 m² de piso de ladrilho 
hidráulico franco-alemão também passaram por um 
refinado processo de restauro.

Concomitantemente a isso, houve os trabalhos 
de conservação e restauração de mais de 3 mil obje-
tos que fazem parte do seu acervo. Dentre eles, 122 
pinturas e duas maquetes de grande porte. 

O Jardim Francês em frente ao museu foi  
totalmente transformado com novo paisagismo, 
e sua geometria foi traçada com 20 mil mudas de 
plantas arbustivas. Em segundo plano, o desenho 
do espaço foi complementado por 10 mil mudas de 
azaleias. O local também recebeu infraestrutura para 
food bikes, modernização da iluminação pública 
e vias de acesso, equipamentos de acessibilidade e 
reativação da fonte central.

Na inauguração do Novo Museu do Ipiranga, 
prevista para este mês de setembro de 2022, quando 
se comemora o Bicentenário da Independência do 
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Brasil, o público vai ter a oportunidade de visitar 
11 exposições de longa temporada, divididas em 
dois eixos temáticos: Para entender a sociedade e 
Para entender o museu. Além disso, estará aberta 
por quatro meses uma exposição de curta duração, 
denominada Memórias da Independência.

Ao longo das 49 salas expositivas, estão  
dispostas mesas interativas com múltiplos recursos 
como textos, imagens, monitores audiovisuais e 
objetos táteis. As exposições contam com 62 peças 
audiovisuais.

A peça mais conhecida do acervo do Museu 
do Ipiranga, a icônica Independência ou Morte 
(1888), de Pedro Américo, foi uma das primeiras 
a serem restauradas.

A obra, considerada a representação mais con-
sagrada e difundida do momento da Independência 
do Brasil, fica no espaço mais importante do museu: 
o Salão Nobre, que possui 182 m² e mais de 10 
metros de pé-direito e foi projetado para abrigar a 
tela, que figura o momento em que se anunciou a 
ruptura política com Portugal.

Com dimensões de 415 cm x 760 cm, é maior 
do que as portas e janelas do Salão Nobre, local 
onde foi montada, sem nunca ter sido retirada, nem 
mesmo para a reforma do museu.

Em um processo minucioso, o restauro foi 
realizado simultaneamente à obra, no Salão Nobre. 
A equipe do museu teve a importante tarefa de 
protegê-la dos resíduos do restauro da sala, com 
um tecido especial que impediu a entrada de pó 
permitindo que a obra “respirasse”.

- Muitos acham que D. Pedro I viveu no Museu 
do Ipiranga, mas, na verdade, o edifício já nasceu 
com o objetivo de ser um museu.

- O prédio foi inaugurado oficialmente  
em 7 de setembro de 1895, muito depois da Inde-
pendência. Ninguém nunca morou no prédio, nem 
o imperador, que faleceu em 1834, nem a imperatriz 
ou mesmo qualquer integrante da corte. 

- Os responsáveis pelo projeto foram os  
italianos Tommaso Gaudenzio Bezzi e Luigi Pucci. 
O estilo arquitetônico foi baseado em um palácio 
renascentista. Devido ao excelente gerenciamento 
de obra de Luigi Pucci, o Museu do Ipiranga ficou 
pronto em um prazo relativamente curto para a 
época: foram 6 anos de obra.

- O centro do edifício, onde se situa o Salão 
Nobre com a tela Independência ou Morte, de 
Pedro Américo, está disposto em perfeita simetria 
com o Monumento da Independência, às margens 
do riacho do Ipiranga, e a Avenida Dom Pedro I. 

- O Monumento da Independência foi inau-
gurado no centenário da Independência, em 1922, 
mas só ficou completamente pronto em 1925. 

- Os restos mortais do Imperador Dom Pedro 
I e de suas duas esposas, Imperatriz Leopoldina e 
D. Amélia, estão enterrados dentro do Monumento 
à Independência. 

- O pintor Benedito Calixto (1853-1927) foi 
responsável por diversas obras que compõem o 
acervo do Museu do Ipiranga, dentre elas o retrato 
de D. Pedro I e a paisagem Panorama de Santos 
em 1822.

- O Museu do Ipiranga abriga uma diver-
sidade de objetos que pertenceram ao aviador  
Santos Dumont, Patrono da Aviação Brasileira. São  
manuscritos, móveis, equipamentos, roupas e outros 
itens pessoais.

- O primeiro acervo da coleção do museu foi 
a do Coronel Joaquim Sertório.

- Durante a reforma, foram necessários cinco 
semanas e mais de dez profissionais para instalar 
as 12 pinturas que ficam em volta da escadaria  
monumental do Museu do Ipiranga.

Curiosidades

Independência ou Morte
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31/07/22 31/12/21 31/07/22 31/12/21

CIRCULANTE               R$               R$  EXIGÍVEL A CURTO PRAZO               R$               R$

CAIXA 6.327,75 2.507,34   FORNECEDORES 1.090.473,02 891.960,81

CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS 380.744,47 439.700,43   OUTRAS CONTAS À PAGAR 8.605,00 6.273,99

BANCOS 588.010,37 1.003.585,72   SALÁRIOS  E ENCARGOS À PAGAR 1.504.593,36 1.331.617,21

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.168.578,15 7.698.011,23   PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3) 2.655.017,23 1.749.234,55

TOTAL (1) 10.143.660,74 9.143.804,72   OBRIGAÇÕES À RECOLHER  (NOTA 4) 205.438,03 189.089,89

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO   OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5) 1.066.173,50 1.000.606,86

  LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS 11.090,00 108.820,00

PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS 4.158.671,72 3.980.074,16   RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6) 3.391,27 150.656,27

PERMISSIONÁRIOS À RECEBER 200.959,67 154.300,03   LEI INCENTIVO AO ESPORTE 811,56 120.000,00

ANUNCIOS À RECEBER 12.256,22 9.551,74

PREMIOS DE SEGUROS À VENCER 42.962,26 23.996,24 TOTAL 6.545.592,97 5.548.259,58

CARTÕES DEB/CRED À RECEBER 1.537.030,04 3.241.935,30
OUTROS CRÉDITOS      (NOTA 1) 344.480,80 197.735,03

 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

TOTAL (2) 6.296.360,71 7.607.592,50

  PROV. CONTING. TRABALHISTAS   (NOTA 7) 93.468,31 674.134,82

TOTAL (1) + (2) 16.440.021,45 16.751.397,22   PROV. AÇÕES CÍVEIS     (NOTA 8) 13.000,00 13.000,00

  OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5) 3.657.412,49 3.955.434,40

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   LEI INCENTIVO AO ESPORTE 240.000,00 240.000,00

ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO 308.053,26 291.529,54 TOTAL 4.003.880,80 4.882.569,22

TOTAL 308.053,26 291.529,54

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERMANENTE

  PATRIMÔNIO SOCIAL 33.174.673,96 29.705.701,47

IMOBILIZADO                 (NOTA 2) 51.779.125,03 50.892.713,54   RESULTADO DO PERÍODO         (748.843,35) 3.236.474,55

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (25.551.895,36) (24.562.635,48)

TOTAL 32.425.830,61 32.942.176,02

TOTAL 26.227.229,67 26.330.078,06

ATIVO TOTAL 42.975.304,38 43.373.004,82 42.975.304,38 43.373.004,82 PASSIVO TOTAL

DIRETORIA CONTROLADORA
 BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JULHO DE 2022

(EM REAIS)

ATIVO PASSIVO
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RECEITAS ACUMULADO ATÉ JULHO ACUMULADO ATÉ

30/06/202 31/07/2022

CENTRO INFANTIL 675.969,54 107.928,98 783.898,52
ATIVIDADES ESPORTIVAS 5.207.157,73 879.992,21 6.087.149,94
ATIVIDADES CULTURAIS 659.152,63 109.056,93 768.209,56
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS 1.319.977,91 181.823,26 1.501.801,17
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS 726.838,65 135.542,64 862.381,29
OPERAÇÕES COM TÍTULOS 1.297.750,00 263.857,39 1.561.607,39
RECEITAS FINANCEIRAS 418.345,99 92.705,39 511.051,38
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS 1.269.172,04 146.309,00 1.415.481,04

TOTAL DAS RECEITAS 11.574.364,49 1.917.215,80 13.491.580,29

DESPESAS 
PESSOAL 12.844.475,40 2.399.848,99 15.244.324,39
ADMINISTRATIVAS 413.421,71 77.336,21 490.757,92
MATERIAIS 1.351.410,18 227.025,68 1.578.435,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.990.503,13 936.928,47 6.927.431,60
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES 2.051.390,81 380.480,77 2.431.871,58
CONSERVAÇÃO DE BENS 576.195,47 127.080,28 703.275,75
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 413.738,45 73.553,50 487.291,95
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS    1.640.449,12 397.586,40 2.038.035,52
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS 311.629,93 124.594,31 436.224,24

TOTAL DAS DESPESAS 25.593.214,20 4.744.434,61 30.337.648,81

PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA (14.650.950,90) (2.438.146,00) (17.089.096,90)

DEPRECIAÇÕES     (NOTA 9) 848.275,41 143.596,32 991.871,73

RESULTADO DO EXERCÍCIO (216.174,22) (532.669,13) (748.843,35)

NO CURTO PRAZO   NO LONGO PRAZO

 EM 31 DEZEMBRO DE 2021  EM 31 DEZEMBRO DE 2021

 ATIVO CURTO PRAZO 16.751.397,22    ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 17.042.926,76

 PASSIVO CURTO PRAZO 5.548.259,58    PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 10.430.828,80

Para cada R$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto    Para cada R$ 1,00 de obrigações a pagar no longo

Prazo, dispúnhamos de: 3,02    Prazo, dispúnhamos de: 1,63
Absoluta Folga Absoluta folga

 EM 31 JULHO DE 2022    EM 31 JULHO DE 2022

 ATIVO CURTO PRAZO 16.440.021,45    ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 16.748.074,71

 PASSIVO CURTO PRAZO 6.545.592,97    PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 10.549.473,77

Para cada R$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto    Para cada R$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto

Prazo, dispúnhamos de: 2,51    Prazo, dispúnhamos de: 1,59
Absoluta folga Absoluta folga

  DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES                       
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2022

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE
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NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS  

Adiantamento de 13º salario 335.224,00
Adiantamento a Fornecedores 1.176,44
Cheque Devolvido à Receber 0,00
Acordos Jurídicos a Receber 4.000,00
Renegociação Dívida de Sócio 3.880,36
Outros Recebiveis 200,00

TOTAL 344.480,80

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO 1.388,00
CONSTRUÇÕES 35.808.190,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.479.219,94
INSTALAÇÕES 1.813.177,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.202.778,86
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO 2.575.400,96
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP 4.470,52
VEÍCULOS 486.599,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 654.128,07
IMOBILIZADO EM PROCESSO 753.771,73

51.779.125,03

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (25.551.895,36)

SALDO DO PERMANENTE 26.227.229,67

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:
FÉRIAS + ENCARGOS 1.722.186,12
13º SALÁRIO + ENCARGOS 932.831,11

TOTAL 2.655.017,23

NOTA 4 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER
                   São retenções de impostos de serviços realizados por terceiros no CMSP.

NOTA 5 – RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS DA BOLSA
                    São transações financeiras com títulos de ex-associados, excluídos por falta da pagamento, 
cujo percentual de 40% lhes pertence.

NOTA 6 – RECEITAS ANTECIPADAS
                    O saldo apresentado no valor de R$ 3.391,27  refere-se a adiantamentos a associados, ou seja, recebimento 
antecipado e/ou referem-se a cancelamentos de modalidades gerando créditos monetários a regularizar nos meses posteriores.

NOTA 7 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
                     As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com
as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos
contábeis- NPC 22, perfazem em R$: 93.468,31
                     A Controladoria, com base em informações de seus assessores jurídicos quanto às ações trabalhistas
 e nas experiências anteriores referentes aos valores reivindicados e efetivamente liquidados, constituiu 
provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas esperadas com as ações em curso.

NOTA 8 – AÇÕES CÍVEIS A PAGAR
                    O CMSP ajuizou ação para ter declarado seu direito relativo a Salário Educação. Porém, a União em todas suas
instancias julgou nosso pedido improcedente e condenou-nos a pagar os honorários dos advogados da UNIÃO.
                    Os nossos advogados continuam ingressando embargos às decisões, embora julguem pouco provável ganho 
de causa, e o processo não deverá ser julgado até 2021.

NOTA 9 – DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÕES NO MÊS DEPRECIAÇÕES NO ANO

CONSTRUÇÕES 59.690,30 417.832,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.229,80 52.644,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 51.186,94 355.131,63
INSTALAÇÕES 1.292,02 3.780,60
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO 17.968,66 125.167,44
VEICULOS 2.446,34 17.124,38
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 2.782,26 20.191,49

TOTAL 143.596,32 991.871,73

 São Paulo,  15 de agosto de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/07/2022








