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Balada Teen em feverei-
ro, uma supernoite do

Sertanejo Universitário em
março, e agora um show
que promete ser sensacio-
nal, um Tributo à Legião
Urbana, em abril. Os jovens
realmente estão tendo mui-
tos motivos para frequentar
o Cosmopolitano. Sabemos
da falta de opções noturnas
que normalmente é motivo
de reclamação da juventude
nas cidades do interior. Cabe
a nós, que temos uma estru-
tura invejável, fazermos a
nossa parte para que nossos
jovens tenham alternativas
de lazer interessantes, sau-
dáveis e seguras. Pela maci-
ça presença de público nos
eventos que temos realiza-
do, dá para imaginar que es-
tamos no caminho certo. E,
claro, estamos sempre aber-
tos a sugestões dos jovens e
dos responsáveis por eles,
para que nosso clube seja
cada vez mais atrativo para
essa faixa etária.

Muitas opções
para os jovens

Por João B. P. Siqueira
Presidente
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Eles passam a ocupar as vagas deixadas após demissões voluntárias de 4 integrantes

Novos membros da Diretoria são eleitos

OOOOO Conselho Deliberativo do
Cosmopolitano realizou no dia
6 de março, na sede social do
clube, a eleição dos membros
que passaram a fazer parte da
atual Diretoria, ocupando as
vagas deixadas após as demis-
sões voluntárias do 1º e do 2º
secretários e do 1º e do 2º te-
soureiros. Confira, ao lado, a
nova composição da diretoria.

Por Rodolfo Rizzo

NNNNNeste segundo Relembrando
do ano, vamos recordar

uma festa que foi um sucesso no
ano de 1961. Trata-se da Festa
das Nações, que reuniu um
grande número de pessoas, não
só de Cosmópolis, mas de toda a
região. Como podemos observar,
na época não existiam compu-
tadores, e-mails, celulares e tan-
tas outras modernidades que
temos nos dias de hoje. Mas a
criatividade do cosmopolense
fazia movimentar toda a popu-
lação. Vamos falar dessa festa,
realizada em junho e cujos acon-
tecimentos foram publicados
pelo jornal O Município de 10 de
junho desse ano, em seu núme-
ro 147.

“Ecos da Festa das Nações
A Festa das Nações, que du-

rante uma semana empolgou

toda a Cosmópolis, e que conse-
guiu trazer para a nossa cidade
grande número de visitantes,
teve seu fim no último domingo,
quando então, se procedeu ao
concurso da Rainha da Festa. A
colocação deste concurso foi a se-
guinte: 1º lugar – Barraca Bra-
sileira, Menina Ana Maria
Del’arco, com 18.825 votos. 2º
lugar – Barraca Italiana, Meni-
na Márcia Tavano, com 13.715
votos. 3º lugar – Barraca Grega,
menina Euvira Maria Azevedo,
com 12.425 votos. 4º lugar – Bar-
raca Alemã, menina Ana Kadow,
com 4.125 votos. E com menção
honrosa, a representante Árabe,
a menina Wanda Rogge.

Foram as seguintes as barra-
cas instaladas na festa: Barraca
Brasileira, sob a responsabilidade
do jovem Arnaldo Del’arco; Barra-
ca Grega, dirigida pelo senhor Con-
stantino Coutsokos; Barraca Ale-
mã, chefiada pelo senhor Emílio
Mengue; Barraca Italiana, a car-

go do senhor
Poério Adolpho
Tavano.

Em men-
ção honrosa e
como atração
da festa, tive-
mos a Barraca
Árabe, cujos
componentes, vestidos a caráter,
presentearam os seus convida-
dos e o povo em geral com um
show árabe, além das iguarias
próprias de seu país.A festa foi
abrilhantada por Ragge e seu
Conjunto e contou com o serviço
de altos falantes sob o comando
de José Magossi e José Ferrei-
ra. E assim, em um ambiente de
confraternização, reuniram-se 5
nações, que, sob o Cruzeiro do
Sul, mostraram que pode o ho-
mem viver em paz com seu se-
melhante, pois em seu coração
ainda existe uma centelha de
fraternidade sempre animada
pela bondade do Criador.”

Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:Presidente: João Batista
de Paula Siqueira
VVVVVice-Presidente:ice-Presidente:ice-Presidente:ice-Presidente:ice-Presidente: André
Francisco Navarro
1º Secretário: 1º Secretário: 1º Secretário: 1º Secretário: 1º Secretário: José Bezer-
ra de Oliveira
2º Secretário:2º Secretário:2º Secretário:2º Secretário:2º Secretário: João Rober-
to Tagliaferro
1º T1º T1º T1º T1º Tesoureiro:esoureiro:esoureiro:esoureiro:esoureiro: Claudemir
Ap. Santos da Costa
2º T2º T2º T2º T2º Tesoureiro: esoureiro: esoureiro: esoureiro: esoureiro: Charles
Sperindioni

Eventos: Eventos: Eventos: Eventos: Eventos: Linaldo Marco
Antônio Nallin e Sérgio
Luiz Torres Júnior
Comunicação: Comunicação: Comunicação: Comunicação: Comunicação: José Clau-
dio Bernardes
Esportes: Esportes: Esportes: Esportes: Esportes: Ricardo Fernan-
des Bergamo e Paulo Sérgio
Stahl
Patrimônio:Patrimônio:Patrimônio:Patrimônio:Patrimônio: João Francis-
co Simon Carmona e José
Wilson Gagliardi
Obras: Obras: Obras: Obras: Obras: Leandro R. Zanelato

DiretoresDiretoresDiretoresDiretoresDiretores CoordenadoresCoordenadoresCoordenadoresCoordenadoresCoordenadores



Um novo site, muito mais moderno
Agora, associados podem acessar informações também de tablets e celulares
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Divulgação

AAAAAgora ficou muito mais fá-
cil se informar sobre tudo

o que acontece no Cosmopoli-
tano. Em março, foi disponibi-
lizado o novo site do clube, que
chega cheio de novidades. Mui-
to mais moderno, possibilita
um acesso descomplicado às
informações sobre as ativida-
des do dia a dia, notícias, fotos,
vídeos, horários das modalida-
des esportivas, dados institu-
cionais e muito mais. Além dis-
so, os associados agora podem
acessá-lo de onde quiserem, do
computador, do tablet ou do
celular. Vale lembrar que,
além do site, a página oficial
do Cosmopolitano no Face-
book é atualizada diariamen-
te. É mais um canal de comu-
nicação rápido e eficiente.

SITE | www.cosmopolitanofc.com.br

FACEBOOK | www.facebook.com/cosmopolitanofc

Confira os endereços doConfira os endereços doConfira os endereços doConfira os endereços doConfira os endereços do
Cosmopolitano na internetCosmopolitano na internetCosmopolitano na internetCosmopolitano na internetCosmopolitano na internet
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Noites para
dançar têm
duas edições
programadas

DDDDDesde março, estão sendo
realizadas as edições de 2016
da Noite Dançante do Cos-
mopolitano, sempre com mú-
sica ao vivo. No Salão Social,
com início às 21h, os associa-

dos podem apreciar momen-
tos muito agradáveis com
seus pares, com a animação
de excelentes bandas. Já es-
tão programadas as duas pró-
ximas noites dançantes, para

os dias 28 de maio, com a
banda Vado Negri, e 30 de
julho, com Amauri Musical
Show. Confira informações
atualizadas no site www.cos
mopolitanofc.combr.

Jaime F.
da Silva

Em qual período você foiEm qual período você foiEm qual período você foiEm qual período você foiEm qual período você foi
presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-
tano Ftano Ftano Ftano Ftano F.C.?.C.?.C.?.C.?.C.?

Julho de 1992 a junho de
1994.

VVVVVocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-
pol is?pol is?pol is?pol is?pol is?
Não.

Qual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiro
contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-
tano?tano?tano?tano?tano?

Foi com o sr. Nelson Alves
Aranha, em 1978, quando da
compra do título.

Em sua vida dentro deEm sua vida dentro deEm sua vida dentro deEm sua vida dentro deEm sua vida dentro de
nosso clube, quais cargosnosso clube, quais cargosnosso clube, quais cargosnosso clube, quais cargosnosso clube, quais cargos
você ocupou?você ocupou?você ocupou?você ocupou?você ocupou?

2º vice-presidente na ges-
tão Valdemar Trevenzoli, em
1981-1983; conselheiro em
várias ocasiões, nas quais
presidente do Conselho por
duas vezes; membro e presi-
dente do Conselho Fiscal em
três ocasiões.

Como foi sua relação comComo foi sua relação comComo foi sua relação comComo foi sua relação comComo foi sua relação com
o Conselho Deliberativo?o Conselho Deliberativo?o Conselho Deliberativo?o Conselho Deliberativo?o Conselho Deliberativo?

Uma relação cal-
cada na cordialidade
e respeito.

Em sua opinião,Em sua opinião,Em sua opinião,Em sua opinião,Em sua opinião,
como foi sua gestãocomo foi sua gestãocomo foi sua gestãocomo foi sua gestãocomo foi sua gestão
na presidência?na presidência?na presidência?na presidência?na presidência?

A administração
92/94 foi bastante
prejudicada pela ca-
rência de recursos fi-
nanceiros e, por isso,
teve que trabalhar
muito para manter as ativida-
des do clube, no período mais
nebuloso da economia brasilei-
ra, cuja inflação ultrapassou o
índice de 2.000% ao ano, em
1993. No último dia do nosso
mandato, o dólar valia CR$
2.750,00. No dia seguinte, pos-
se do nosso sucessor, o mesmo
dólar valia R$ 1,00. Hoje, de-
corridos 20 anos, para se ter
uma ideia, a meta do governo
é manter a inflação em torno
de 4,5% ao ano.

Qual seu principal feitoQual seu principal feitoQual seu principal feitoQual seu principal feitoQual seu principal feito
durante sua gestão?durante sua gestão?durante sua gestão?durante sua gestão?durante sua gestão?

Acredito que foi adminis-
trar o clube em um período
anêmico da economia, com o
Brasil atolado no FMI, geran-
do a quebradeira de inúmeras
instituições. No entanto, com
o esforço e dedicação da dire-
toria e a colaboração de gran-
des figuras da nossa socieda-

de, foram realizadas
inúmeras benfei-
torias, como a modi-
ficação do layout do
campo de futebol, a
nova sauna, a chur-
rasqueira do campo
de futebol, a realiza-
ção de megaeventos
como os rodeios, as
festas juninas, desfi-
le de modelos nas
piscinas, bem como a

movimentação da sede social
com a contratação de bandas
da época.

Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-
de que um presidente devede que um presidente devede que um presidente devede que um presidente devede que um presidente deve
ter?ter ?ter ?ter ?ter ?

Para um presidente virtu-
oso, poderíamos citar várias
qualidades de liderança, mas
considero o “carisma” a mais
importante fonte de poder,
isto é, o poder de persuadir em
vez de forçar. Hitler chegou ao
poder por meio de eleições li-
vres e seus discursos coloca-
vam seu público em um frene-
si. Mais recentemente, Bin
Laden disseminava sua injú-
ria letal por meio de persua-
são em vez de coerção. O pro-
blema é que, com o tempo, as
pessoas podem se cansar do
carisma, especialmente se co-
meçarem a achar que ele mas-
cara falhas de caráter. Caso,

por exemplo, do primeiro-mi-
nistro inglês Tony Blair, um
carismático, que a certa altu-
ra acabou se tornando mestre
na arte de distorcer os fatos
para parecerem melhores do
que são e acabou perdendo a
credibilidade.

O que você acha de um clu-O que você acha de um clu-O que você acha de um clu-O que você acha de um clu-O que você acha de um clu-
be que está comemorandobe que está comemorandobe que está comemorandobe que está comemorandobe que está comemorando
100 anos de existência?100 anos de existência?100 anos de existência?100 anos de existência?100 anos de existência?

São poucos os clubes que
conseguem a façanha de al-
cançar os 100 anos de ativi-
dade ininterrupta. Quem qui-
ser saber o futuro do Cosmo-
politano F.C. deve olhar para
o seu passado, pois ele é mais
antigo que a própria cidade
de Cosmópolis que, certamen-
te, não seria a mesma se não
houvesse o clube.

Em suas palavras, qual aEm suas palavras, qual aEm suas palavras, qual aEm suas palavras, qual aEm suas palavras, qual a
importância de um livroimportância de um livroimportância de um livroimportância de um livroimportância de um livro
que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-
ria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nosso
clube?clube?clube?clube?clube?

Uma iniciativa louvável,
sem dúvida! Nada melhor que
a edição de um livro para
manter vivos os traços deixa-
dos na trajetória de 100 anos
de um clube marcado por
muitas ações de todos aque-
les que dedicaram parte de
suas vidas e seus esforços em
prol desse santuário social.
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MMMMMúsica ao vivo e comida
de primeira serão as

atrações do Rock à Parmegi-
ana, que acontece no Cosmo-
politano no dia 15 de abril. A
partir das 20h30, quem com-
parecer à lanchonete Tradi-
noi poderá apreciar as delíci-
as da noite – contra filé à par-
megiana, arroz, fritas e sala-
da – e o som de Jack Lemon e
Banda. Ou seja, um evento
imperdível.

O valor por pessoa é de R$
25,00. Crianças pagam R$
13,00, mas menores de 6 anos
têm participação gratuita. As
reservas podem ser feitas pes-
soalmente na Tradinoi ou
pelos telefones (19) 3882-
1937, 98150-8081 e 98263-
0266, com Selma ou Sílvio.

O evento tem apoio cultu-
ral de GHB Auto Center e
Zero Grau Bebidas.

Noite tem rock e parmegiana no dia 15
Evento na lanchonete Tradinoi terá som ao vivo com Jack Lemon e Banda

Comida de primeira
será uma das atrações
do Rock à Parmegiana

Divulgação
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Tributo à Legião Urbana agita o clube
Evento vai reunir duas bandas no dia 16 de abril, no Salão Social; associados não pagam

OOOOOs fãs de Renato Russo e
companhia já podem re-

servar a data: 16 de abril. É
quando acontecerá a noite
Tributo à Legião Urbana do
Cosmopolitano Futebol Clu-
be, com som ao vivo da ban-
da Ukiah, no Salão Social. A
abertura ficará a cargo de
Jack & Lemon. O início está
marcado para as 22h. Sócios
não pagam para entrar.
Os convites para não sócios

Fotos: Divulgação

estão sendo vendidos na se-
cretaria do Cosmopolitano,
na Jamar Calçados e na Óti-
cas Carol, por R$ 20,00. A
entrada será permitida so-
mente para maiores de 16
anos, que deverão apresentar
RG.

Mais informações pelo te-
lefone (19) 3872-1917, no site
www.cosmopolitanofc.com.br
ou na página facebook.com/
cosmopolitanofc.

Banda Ukiah
será uma
das atrações
da noite

No dia 6 de março, associadas tiveram esportes, cuidados com a beleza e muito mais no Cosmopolitano

Manhã do Batom comemora Dia das Mulheres com muitas atrações

OOOOO Dia Internacional da Mu-
lher foi comemorado com mui-
tas atividades no Cosmopoli-
tano. A Manhã do Batom, no
dia 6 de março, teve esportes,
cuidados com a beleza e mui-
ta diversão. Confira alguns
momentos nesta página.



EEEEEm atenção à solicita-
ção de alguns associa-
dos, a Diretora esclare-
ce que, de acordo com o
Artigo 33 do Regula-
mento Interno do Cos-
mopolitano, não é de
sua competência divul-
gar informações de na-
tureza contábil ineren-
tes à sua administra-
ção. Tal medida, se ne-
cessária, é de responsa-
bilidade exclusiva do
Conselho Deliberativo,
que pode divulgar as
informações aos associ-
ados utilizando os mei-
os que a urgência re-
querer.

*****
AAAAA Diretoria do Cosmo-
politano solicita aos pais
que acompanhem as ati-
vidades de seus filhos
menores de idade en-
quanto permanecerem
nas dependências do
clube. Isso é fundamen-
tal para garantir que to-
dos aproveitem nossas
atividades sociais e es-
portivas de maneira se-
gura e saudável.

Fique de Olho
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Sertanejo Universitário no
Cosmopolitano é sucesso

Noite teve três atrações musicais e lotou o Salão Social

AAAAA supernoite Sertanejo
Universitário, realizada

pelo Cosmopolitano no dia 12
de março, foi um enorme su-
cesso. O Salão Social ficou lo-
tado por quem queria curtir
as três atrações do ritmo que
mais agita no Brasil: o trio
Villa Baggage, a revelação
Vinícius Drumond e o DJ Thi-
ago Silva. Confira alguns mo-
mentos nesta página.

Fotos: Divulgação

Contabilidade
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Cosmopolitano conquista 10 medalhas
em Festival Interclubes de Natação

Competição foi disputada em Holambra, no dia 19 de março; destaque para empenho dos atletas

OOOOO Cosmopolitano obteve
excelentes resultados no

Festival Interclubes de Nata-
ção, realizado no dia 19 de
março, em Holambra, no
qual conquistou 10 meda-
lhas, sendo 4 de ouro, 2 de
prata e 4 de bronze.

Beatriz de Oliveira, da ca-
tegoria petiz 2, ficou com
duas medalhas de ouro, nos
25m costas e nos 25m livre.
Também subiram ao lugar
mais alto do pódio Manuela
Ramos, nos 25m livre da mi-
rim 2, e Henrique Rampazzo,
igualmente nos 25m livre da
mirim 2. As medalhas de pra-
ta foram para Evellin Garcia
Coelho, nos 25m costas da ca-
tegoria petiz 2, e Miguel An-
dretto, nos 25m livre da mi-
rim 1. Evellin também ficou
com o bronze nos 25m costas
da petiz 2. Os outros bronzes
foram Adriano Pelissari, nos
25m livre da petiz 2, Vitor

Fotos: Divulgação

Castiglioni, nos 50m livre da
infantil 2, e Daniel Daineze,
nos 25m costas da petiz 1. Os
ótimos frutos colhidos na
competição se devem ao tra-

balho dos professores do Cos-
mopolitano – Lívia, Néia,
Felipe, Paulo Wargas e Car-
los Eduardo – e ao empenho
dos 20 alunos das aulas de

natação oferecidas pelo clube.
Vale ressaltar ainda a pre-
sença dos pais, que acompa-
nharam e incentivaram seus
filhos no festival.

A equipe do Cosmopolitano
no festival em Holambra

Campeonato
de Futebol
Minicampo

chega às semis
AAAAA fase inicial do Campeo-
nato de Futebol Minicampo

2016 do Cosmopolitano che-
gou ao seu final no dia 20 de
março, com a reali-
zação da última ro-
dada dessa etapa.
Agora, os quatro ti-
mes que mais pon-
tuaram – Me Usa,
Paredão, Panela e
União – participam das semi-
finais, marcadas para o dia 3

de abril. O Me Usa enfrenta-
rá o Paredão às 8h, enquan-

to o Panela pega-
rá o União às
9h30. Os vencedo-
res passam à
grande final, que
acontecerá no dia
10 de abril.

O campeonato teve início
no dia 21 de fevereiro. Além

dos semifinalistas, partici-
pou também a equipe Os
Caras. Na primeira fase, to-
das se enfrentaram em jo-
gos realizados sempre aos
domingos.

Haverá troféus e meda-
lhas para as equipes cam-
peã e vice, para o artilhei-
ro da competição e para o
golerio menos vazado.


