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EEEEEm novembro, o Cosmo-
politano comemora seu

aniversário de 103 anos.
Poucas instituições do inte-
rior podem celebrar tanto
tempo de história. Mas, para
além da longevidade, o
CFC deve ter orgulho de sua
vitalidade. Em mais de uma
centena de anos, nosso clu-
be sempre pulsou no cora-
ção de Cosmópolis e de toda

CFC, uma referênciaPor Renato Trevenzolli
Presidente

EEEEEstamos no período em
que comemoramos mais

um aniversário de fundação
de nosso querido clube, que
completará 103 anos. Essa
data merece ser muito come-
morada, não só pela invejá-
vel trajetória de nossa agre-
miação, mas também por
existirem poucas entidades
com esse feito histórico e sig-
nificativo.

Hoje vamos relembrar
como foram as comemora-
ções do 46º aniversário de
fundação do CFC, que tinha
como presidente da Direto-

ria o benemérito Sr. Antônio
Damiano. O jornal “O Muni-
cípio” do dia 18 de novembro
de 1961 publicava em sua
primeira página a seguinte
manchete: “Ecos do Aniversá-
rio do Cosmopolitano”.

“Das mais brilhantes foram
as solenidades que marcaram
o quadragésimo sexto aniver-
sário do CFC neste ano. No
domingo passado, no sítio do
Sr. Hotacílio Pereira Pinto, foi
oferecido um churrasco aos
diretores, jogadores e diri-
gentes da sociedade. O me-
lhor da festa foi improvisado
pelo pequeno conjunto sob a
direção do Sr. Evald Silas
Epprechet, quando entoou
várias músicas e terminando

a festa com o Hino do Cosmo-
politano. No dia 15, foi inau-
gurada a placa com a deno-
minação do estádio como ‘Es-
tádio Thelmo de Almeida’.
Antes dessa solenidade, foi
oficiado Missa em Ação de
Graças na Igreja Matriz.
Usaram da palavra na oca-
sião os Srs.: Adão Martelli
Filho, Willy Luiz Neumann,
Thelmo de Almeida e João
Monteiro Filho, diretor espor-
tivo do ‘Diário do Povo’, de
Campinas. À noite, em reu-
nião do Conselho Deliberati-
vo, foram entregues os diplo-
mas de Sócios Honorários aos
srs.: Dr. Luiz Nicolau Nolan-
di e Antônio Garcia. Saudou
os homenageados o Sr. Or-

Por Rodolfo Rizzo

lando Pe-
rucci. À
noite, en-
cerrando as
solenida-
des, tive-
mos o tradi-
cional Bai-
le de Aniversário, abrilhan-
tado por Rage e seu Conjun-
to de Danças, com a presen-
ça de Adão Martelli Filho,
Francisco De Mário, João
Monteiro Filho, Antônio Jor-
ge, Campos de Almeida, Al-
cides Frungilo então presi-
dente do Mútuo Socorro, Dr.
Nilton Nolandi, Dr. Luiz Ni-
colau Nolandi, Thelmo de
Almeida, Guido Longuin e
Francisco Tavano.”

a região como um lugar onde
se vive intensamente. Na co-
luna Relembrando, que o nos-
so amigo Rodolfo Rizzo escre-
ve neste informativo, ficamos
sabendo de quantas realiza-
ções aconteceram em tantas
décadas de história. Quantos
homens e mulheres se dedi-
caram de corpo e alma para
que pudéssemos chegar a este
103º aniversário comemoran-

do conquistas e acalentando
muitos planos. A esses abne-
gados que ajudaram a colocar
nosso CFC em tão alto pata-
mar, não temos que só agra-
decer. Mas também honrá-los
administrando este clube com
honestidade, com dignidade e
com muita transparência. Te-
mos que escrever novas pági-
nas deste livro com a mesma
emoção, com o mesmo empe-

nho que nossos antecepas-
sados redigiram. Para que o
Cosmopolitano siga sendo
sempre admirado como uma
referência em qualidade.

Bar do Cosmopolitano, sob nova direção, tem muitas opções
OOOOO bar do Cosmopolitano já
está funcionando sob nova
direção, que ampliou o leque
de opções à disposição dos as-
sociados. Administrado pelo
casal Renê e Selma (foto), o
espaço agora se chama Cos-
mo Mania. O cardápio ofere-
ce muitas possibilidades para
os frequentadores. Entre

Divulgação

elas, estão vários tipos de por-
ções e salgados, sucos, refri-
gerantes, doces, crepes, chur-
ros e pasteis. Além, é claro, de
várias marcas de cerveja ser-
vidas sempre estupidamente
geladas. Às sextas-feiras, das
20h às 22h, o bar fica ainda
mais animado com muita
música ao vivo.



Festa de Aniversário do CFC
terá dia repleto de atividades

Em 15 de novembro, haverá eventos sociais, esportivos e infantis
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NNNNNo dia 15 de novembro, o
Cosmopolitano vai co-

memorar seus 103 anos de
atividades. Para marcar a da-
ta, a Festa de Aniversário vai
oferecer aos associados uma
extensa programação, com
eventos sociais, esportivos e
infantis. Pela manhã, have-
rá o Futebol Verde e Branco,
com os jogos Preto x Branco,
às 8h, e Verde x Branco,
9h30.

Ao meio-dia, o campo de fu-
tebol será destinado à diver-
são das crianças, com vários
brinquedos infláveis, além da
distribuição de pipoca e algo-
dão doce. Na piscina, mais
brinquedos para a criançada,
enquanto o DJ Thiago Silva
vai cuidar da animação. No
estacionamento, funcionará
uma Praça de Alimentação,
com food trucks e som ao vivo

VERÃO!

OOOOOs sábados e domingos de
verão são cheios de anima-
ção no Cosmopolitano.
Desde o dia 13 de outubro,
os finais de semana con-
tam com muita música
junto às piscinas, sempre
com atrações de qualidade
de diversos ritmos. As
apresentações ao vivo
acontecem aos sábados,
das 16h às 19h. Aos do-
mingos, é sempre um DJ
convidado que cuida do
agito, das 11h às 19h. Pa-
ra a criançada, a diversão
fica com os brinquedos in-
fláveis, das das 11h às 19h,
tantos aos sábados quan-
to aos domingos.

Finais de
semana cheios
de animação

com o Duo Igor e Irio.
E também haverá muita

música na Praça dos Quios-
ques. Às 12h30, a apresenta-
ção será da banda Keep On
Rock. Às 15h30, será a vez de
Vinícius Drumond agitar a

festa. Como já é tradição, o
aniversário do CFC terá mui-
to chope. A partir do meio-dia,
1.200 litros vão ser distribuí-
dos em três biqueiras nos co-
pos que serão fornecidos ex-
clusivamente pelo clube.

Fotos: Divulgação

Banda Keep On Rock
será uma das atrações
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Um dia de muita diversão!
Festa para as crianças em 12 de outubro teve brinquedos e personagens de desenhos animados

Fotos: Roberta Correa

AAAAA festa do Dia das Crian-
ças do Cosmopolitano,

em 12 de outubro, foi cheia de
animação. As crianças se di-
vertiram com os brinquedos
infláveis, tirolesa e Cannon
Ball o dia todo. Os persona-
gens dos desenhos animados
Masha e o Urso e Patrulha
Canina compareceram para
brincar com a criançada.
Teve pipoca à vontade e, no
final, todo mundo ganhou
sorvetes.
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Let’s Dance tem mais uma edição
Balada aconteceu no dia 6 de outubro e rolou madrugada adentro com DJs Lemão e Veio

MMMMMais uma edição do Let’s
Dance aconteceu no dia

6 de outubro, no Salão Soci-
al, com os DJs Lemão e Veio.
O agito rolou madrugada
adentro, com a pista de dan-
ça bombando o tempo todo. A
balada também teve o sorteio
de uma viagem para o Ther-
mas dos Laranjais, em Olím-
pia, com patrocínio de Fonta-
na Turismo e Óticas Ipane-
ma. A vencedora foi Mirian
Sarmento.

Fotos: Roberta Correa
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Muita dança no Baile do Verde e Branco
Evento em 29 de setembro contou com animação da requisitada Orquestra Oscar Guzella

Fotos: Roberta Correa

CCCCCom animação da requi-
sitada Orquestra Oscar

Guzella, o Cosmopolitano re-
alizou no dia 29 de setembro
o Baile do Verde e Branco. O
evento aconteceu no Salão
Social, contando com uma
equipe de free dancers que
garantiu ótimas danças tam-
bém para as mulheres que
compareceram desacompa-
nhadas. E os casais se diver-
tiram dançando ao som de
clássicos de várias décadas.
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Uma noite de arrepiar!
Halloween Teen bombou com muito som, luz, figurinos da galera e cenário aterrorizante

Fotos: Roberta Correa

UUUUUma noite de arrepiar! As
sim foi o Halloween Te-

en, que o Cosmopolitano pro-
moveu no dia 13 de outubro.
O DJ Thiago Silva bombou a
pista de dança e a Ericksom
detonou com equipamentos
de som e iluminação de últi-
ma geração. Mas os grandes
destaques foram os figurinos
caprichados da galera e o ce-
nário aterrorizante. A balada
teve apoio dos colégios Mon-
tessori e Objetivo.
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OOOOO Réveillon 2019 do Cos-
mopolitano promete

mais uma grande noite para
os associados e seus convida-
dos. O cardápio caprichado
terá porco no rolete como pra-
to principal. Na animação
musical, estará a requisitada
Vado Negri & Banda. O iní-
cio da festa será às 22h do dia

Réveillon terá porco no rolete
Muitas outras atrações prometem uma noite inesquecível; convites em até 3 vezes no cartão

31 de dezembro. Os convites
podem ser parcelados em até
três vezes no cartão e estarão
à venda a partir do dia 17 de
novembro. Será preciso fazer
reserva dos convites, medi-
ante pagamento. A parte gas-
tronômica terá várias opções.
Na entrada, haverá batati-
nha ao molho de ervas finas,

frios e mesa de frutas tropi-
cais. Para o jantar, além do
porco no rolete, haverá cupim
recheado, linguiça toscana,
strogonoff de carne, guarni-
ções, lentilha, maionese e fa-
rofa. Também estarão dispo-
níveis vários tipos de salada
e antepasto de berinjela.
Como sobremesa, serão servi-

dos diversos sabores de sorve-
te. Para associados, as adesões
custam R$ 95,00 para adultos
e R$ 45,00 para crianças de 6
a 12 anos. Menores de 5 anos
não pagam. Os convites para
não sócios saem por, respecti-
vamente, R$ 135,00 e R$
65,00. As bebidas estão inclu-
ídas nesses valores.
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RRRRReunindo o que há de me-
lhor em termos de gas-

tronomia, animação musical,
decoração e ambientação de
som e luz, o Baile de Aniver-
sário do Cosmopolitano acon-
tecerá no dia 14 de novembro,
no Salão Social, com início às
21h. Para comemorar os 103

Baile de Aniversário no dia 14
Evento vai reunir o que há de melhor em termos de gastronomia, música e decoração

Tia da TV Gazeta estará no Cosmopolitano em 25 de novembro
OOOOO humorista Guilherme
Uzeda apresentará no Salão
Social do Cosmopolitano, no
dia 25 de novembro, às
19h30, o monólogo “A Tia É
Um Show”, em que interpre-
ta a personagem Tia, com a
qual faz sucesso no programa
“Mulheres”, da TV Gazeta.
Segundo sua produção, o es-
petáculo é indicado para toda
a família, já que leva ao pú-

blico um humor ingênuo, sem
palavrões, preconceitos e
ofensas. A entrada é permiti-
da para maiores de 10 anos.

“Minha expectativa para
esse show no Cosmopolitano
é grande, pois espero levar
alegria para as pessoas nes-
tes tempos de tantas notícias
ruins”, diz Uzeda. “A minha
peça proporciona boas risa-
das desde a locução inicial,

que já arranca gargalhadas”.
O comediante garante que
não vão faltar muitas situa-
ções cômicas até o final. “É
literalmente um show, e os
elogios sempre são muito po-
sitivos”, afirma. “Quem vier,
verá!”. Os ingressos para o
espetáculo “A Tia É Um
Show” custam R$ 40,00 (in-
teira). Associados do CFC pa-
gam meia-entrada.

Fotos: Divulgação

anos de fundação do clube, foi
preparado um cardápio espe-
cial pelo Dom Duarte Buffet,
que pode ser conferido no site
do clube. A banda Próxima
Parada foi a escolhida para
cuidar da animação musical,
que terá como uma das atra-
ções um número de dança do

Últimos convites à venda
Associados - R$ 120,00
Não sócios - R$ 160,00
Os valores podem ser
parcelados no cartão em até
4 vezes. Para outras opções
de parcelamento, consulte a
secretaria

ventre com a especialista
Priscila Mazzei. Destaque
também para as várias tro-
cas de roupa do elenco e a
estrutura de som digital e
iluminação de última gera-
ção. A decoração ficará a car-
go da Floricultura Mercuri,
de Limeira.

EEEEEm parceria com a Academia Bio Fitness, o Cosmopolita-
no está realizando às segundas-feiras, a partir das 20h, no
Salão Social, aulas de Fit Dance, com o professor Allan Ri-
chard. Não há cobrança de taxa e podem participar associa-
dos maiores de 14 anos.

Fit Dance Cosmoférias recebem inscrições
a partir do dia 12 de novembro

MMMMMuita diversão espera pelas
crianças nas Cosmoférias
2019. Durante uma semana,
de 7 a 12 de janeiro, haverá
atividades esportivas, recre-
ativas e de lazer no Cosmo-
politano, tudo com acompa-
nhamento de monitores espe-
cializados. Pode participar
quem tem de 5 anos comple-
tos a 13 anos. Os participan-
tes serão divididos em tur-

mas, de acordo com as idades.
É possível optar por partici-
par de meio período ou do pe-
ríodo integral. Quem quiser
poderá optar pelo pernoite do
dia 11 para o dia 12. As ins-
crições devem ser efetuadas
a partir do dia 12 de novem-
bro, na secretaria. Os valores
para participação serão infor-
mados no site do clube, qua-
dros de aviso e secretaria.



10

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Setembro/Outubro de 2018

Em reunião do ConselhoEm reunião do ConselhoEm reunião do ConselhoEm reunião do ConselhoEm reunião do Conselho
Deliberativo realizada nosDeliberativo realizada nosDeliberativo realizada nosDeliberativo realizada nosDeliberativo realizada nos
dias 27 de agosto e 24 de se-dias 27 de agosto e 24 de se-dias 27 de agosto e 24 de se-dias 27 de agosto e 24 de se-dias 27 de agosto e 24 de se-
tembro de 2018, foram ana-tembro de 2018, foram ana-tembro de 2018, foram ana-tembro de 2018, foram ana-tembro de 2018, foram ana-
lisadas, debatidas e aprova-lisadas, debatidas e aprova-lisadas, debatidas e aprova-lisadas, debatidas e aprova-lisadas, debatidas e aprova-
das as seguintes solicitaçõesdas as seguintes solicitaçõesdas as seguintes solicitaçõesdas as seguintes solicitaçõesdas as seguintes solicitações
da Diretoria Executiva:da Diretoria Executiva:da Diretoria Executiva:da Diretoria Executiva:da Diretoria Executiva:

Com análise e parecerCom análise e parecerCom análise e parecerCom análise e parecerCom análise e parecer
favorável do Conselhofavorável do Conselhofavorável do Conselhofavorável do Conselhofavorável do Conselho
Fiscal, Fiscal, Fiscal, Fiscal, Fiscal, o Conselho Delibera-
tivo aprovou as contas do
mês de junho e julho de 2018.

Foram autorizadas Foram autorizadas Foram autorizadas Foram autorizadas Foram autorizadas as

Informativo do Conselho Deliberativo
aquisições com verbas da
taxa de investimentos:

- - - - - Autorizada a rescisãoAutorizada a rescisãoAutorizada a rescisãoAutorizada a rescisãoAutorizada a rescisão
de contratode contratode contratode contratode contrato de arrendamen-
to das lanchonetes do clube
da Sra. Selma Andrea Zanca
Rizzo, e lavratura de novo
arrendamento por tempo de-
terminado com a Sra. Maria
Selma Medeiros Ezequiel,
que passa a ser responsável
pelas lanchonetes do clube;

- - - - - Autorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisição
no valor de R$ 5.000,00 de
equipamentos de som com-
pletos. Caixas de som, mesa
de 16 canais, potência, equa-
lizador, cabos, cabeçote e
duas caixas pequenas de re-
torno;

- - - - - Autorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisição
no valor de R$ 6.600,00 de 20
bancos com assento de madei-
ra para substituir os atuais
bancos de cimento;

Por Edenilson Ismael

Simoni (Tito)

- - - - - Autorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisição
no valor de R$ 16.800,00 de
30 espreguiçadeiras de fibra
sintética e de R$ 9.150,00
para compra de 30 guarda-
sóis para uso no parque aqu-
ático;

- - - - - Autorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisição
no valor de R$ 2.992,80 de 6
ombrelones que serão desti-
nados à área externa da lan-
chonete do campo;

- - - - - Autorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisiçãoAutorizada a aquisição
no valor de R$ 2.160,00 de 01
bebedouro IBBL para o giná-
sio de esportes;

- Foi autorizado à atual- Foi autorizado à atual- Foi autorizado à atual- Foi autorizado à atual- Foi autorizado à atual
diretoria diretoria diretoria diretoria diretoria contratar bandas
para as noites dançantes, que
acontecerão a partir de julho
de 2019. Justifica-se, pois,
embora o mandato da atual
diretoria encerre-se no dia 30
de junho de 2019, se os con-
tratos não forem assinados

com antece-
dência, a
nova dire-
toria en-
c o n t r a r á
grande difi-
c u l d a d e s
para a en-
c o n t r a r
bandas dis-
poníveis;

- Encontram-se em aná-- Encontram-se em aná-- Encontram-se em aná-- Encontram-se em aná-- Encontram-se em aná-
liseliseliseliselise por este Conselho mu-
danças nas regras exigidas
para uso de piscinas, saunas
e práticas esportivas. Essa
análise se faz necessária a
fim de adequar nosso regi-
mento no tocante às normas
de saúde e sanitárias muni-
cipais, estaduais e federais.

- Foram eliminados do- Foram eliminados do- Foram eliminados do- Foram eliminados do- Foram eliminados do
quadro associativoquadro associativoquadro associativoquadro associativoquadro associativo com
bases estatutárias 4 Títulos
de associados em falta com a
tesouraria do clube.

ObrasObrasObrasObrasObras

D
iv

ul
ga

çã
o

CCCCContinuam em anda-
mento as obras que inclu-
em a ampliação, em 50
metros quadrados, da
sala de musculação, a
construção de mais uma
cancha de bocha e a edi-
ficação de uma sala de
jogos para snooker, car-
teado e outras atividades
indoor. A nova dependên-
cia terá um total de 160
metros quadrados e con-
tará com ampla área en-
vidraçada para permitir
uma vista panorâmica do
campo de futebol.

Conselho elege
50% de seus
membros em
18 de novembro

OOOOO Conselho Deliberativo do
Cosmopolitano realiza no dia
18 de novembro, às 7h30,
uma Assembleia Geral Ordi-
nária para eleger 50% de
seus membros titulares e su-
plentes para o quadriênio

2019/2022. Podem votar os
sócios proprietários que te-
nham sido admitidos há
mais de 12 meses, desde
que se encontrem no gozo
de todos os direitos estatu-
tários.
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OOOOOs atletas de futsal do Cos-
mopolitano tiveram uma
extraordinária campanha
na Copa Santa Sofia, reali-
zada naquele clube de Pe-
dreira. As finais acontece-
ram em setembro. O CFC foi
campeão nas categorias

Futsal
Fotos: Divulgação

O Campeonato de Grama
Sintética 2018 do Cosmo-
politano terá início no dia 3 de
dezembro. Podem se inscre-
ver associados com idade
mínima de 17 anos comple-
tos. A formação das equipes
é livre. Cada time será com-
posto por oito atletas, inclu-
indo o goleiro. As inscrições
devem ser efetuadas pesso-
almente no Setor Esportivo
ou pelo e-mail esportes.cfc
@gmail.com até as 18h do
dia 22 de novembro.

Grama Sintética

OOOOO Cosmopolitano recebeu no dia 9 de outubto a 3ª Master Class Bio Fitness. Muita gente
compareceu para participar de aulas de dance e zumba com os instrutores Igor Alonso e
Allan Richard. O evento contou com as participações especiais de Robson Mano, bailarino
de Cláudia Leitte, e dos instrutores Cálix, Léo Lima, Alex e Tiago Santana.

Master Class
Valdeon

sub-12, sub-14 e sub-16 e vice
na sub-10. Os jogadores e a
comissão técnica do Cosmo-
politano fizeram questão de
agradecer à direção do clube
Santa Sofia pela acolhida e
pela eficiente organização da
competição.
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AAAAAs turmas de GAP, local e hidroginástica da professora
Neia aderiram à campanha Outubro Rosa, que visa cons-
cientizar as mulheres sobre a necessidade de se prevenir
contra o câncer de mama. A cor rosa deu o tom nas aulas
das três modalidades.

Outubro Rosa

A 13ª Caminhada Ecológi-
ca de Aniversário do

CFC, com percurso de 10km,
vai acontecer no dia 11 de no-
vembro. A saída será às 8h, do
clube. Após 5km até o encana-
mento da Usina Ester, have-
rá café da manhã com música
ao vivo. Depois, a volta, com
mais 5km. Podem participar
pessoas de qualquer idade,

Fotos: Divulgação
Caminhada Ecológica

será em 11 de novembro
Percurso terá 10km, divididos em duas partes

mas os menores de 16 anos
deverão estar acompanhados
dos responsáveis. Inscrições
devem ser efetuadas até as
18h do dia 10 de novembro, no
Setor Esportivo, e são gratui-
tas para os associados. Para
não-sócios, a taxa é de R$
20,00. Recomenda-se usar
roupas leves, tênis, boné e pro-
tetor solar e levar água.

AAAAA  equipe de natação do Cosmopolitano participou no dia
30 de setembro de mais uma etapa regional do Festival
Paulistinha de Natação. A competição foi realizada na pis-
cina do CFC, contando com a participação de várias agre-
miações de toda a região. Os nadadores do Cosmopolitano
conseguiram excelentes resultados em todas as categorias.

Natação
Roberta Correa

OOOOO Cosmopolitano se sagrou vice-campeão da Copa Cos-
mópolis de Futebol Adulto. A equipe foi derrotada na fi-
nal, realizada no dia 21 de outubro, pelo Mancha, mas os
jogadores e a comissão técnica comemoraram a ótima cam-
panha realizada.

Futebol
Roberta Correa


