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PPPPPreparamos com muito
carinho e dedicação o

Carnaval 2016 do Cosmo-
politano. Queremos que
esta edição, a primeira após
as comemorações do nosso
centenário, retome a tradi-
ção dos animados dias de
folia de antigamente. As-
sim, já há um bom tempo
temos trabalhado na prepa-
ração desse evento, que es-
peramos que tenha total
adesão de nossos associa-
dos. Serão duas noites e
duas de matinês que têm
tudo para contar com mui-
ta animação. E também
contratamos uma banda de
primeira, que prepara um
repertório para lá de espe-
cial, contemplando grandes
sucessos, clássicos carnava-
lescos e os maiores hits do
momento. Com tudo isso,
vamos mostrar que o Cos-
mopolitano, mais do que
nunca, honra e resgata a
sua emorme tradição carna-
valesca.

Carnaval como
antigamente

Por João B. P. Siqueira
Presidente

Por Rodolfo Rizzo

NNNNNeste primeiro Relembrando
do ano, vamos recordar um

“Festival Esportivo” acontecido
em nosso estádio, no dia 16 de
outubro de 1927, edição núme-
ro 158 do jornal “O Apito”, por-
tanto há 88 anos. Escolhi essa
matéria para verificarmos algu-
mas curiosidades da época,
como, por exemplo, não se dizia
como atualmente “Taças ou Tro-
féus”, mas sim “Estatuetas”, que
eram entregues aos vencedores
das competições.  Mas o que cha-
ma a atenção nessa notícia é a
maneira contundente como o re-
dator esportivo analisava a con-
duta dos atletas que participa-
vam das partidas.

Obra conta a história do Cosmopolitano desde a sua fundação

Livro sobre centenário está à venda na secretaria

EEEEEstá à venda na secretaria
do clube o livro “A História
dos 100 Anos do Cosmopolita-
no FC”. Escrita por Rodolfo
Rizzo e Valber Kowalesky, a
obra conta a centenária his-
tória do Cosmopolitano desde
a sua fundação. Cada exem-
plar custa R$ 80,00 à vista ou
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Nessa oportunidade, nosso
CFC enfrentou o Paulinense, do
distrito de José Paulino, e não
Paulínia, como em nossos dias, e
o placar foi zero a zero. O reda-
tor assim analisou a conduta dos
atletas.

“Estrela foi um elemento bom
em outros tempos, hoje pela fal-
ta de treinos ainda não está em
condições para figurar no qua-
dro principal. Thélmo já é um
elemento cansado que bem po-
dia se aposentar. Arsénio, então,
acabamos de crer que não está
em condições de figurar no pri-
meiro quadro. Olympio precisa
comparecer com assiduidade aos
treinos e Valério precisa deixar
das fintas e de jogar em dois
quadros.

Na preliminar, saiu vencedor
o Cosmopolitano por quatro ten-

tos a zero, com
isso ficou de
posse da belís-
sima estatueta
de mármore
denominada
‘ B O X E U R ’ ,
ofertada pelo
sr. Guilherme
Kadow. Na anti-preliminar, com
início às doze horas e trinta mi-
nutos, o Quilombo venceu o
João Aranha por um a zero.
Para encerrar o Festival Espor-
tivo, tivemos ‘Corrida de Sacos’,
saindo vencedor o menino Er-
nesto Rogge”.

Fica uma pergunta: quem
escreveu essa matéria? O que
sabemos é que o Sr. Thelmo de
Almeida era o redator-chefe.
Será que ele iria escrever sobre
sua aposentadoria?

no crédito ou R$ 90,00 parce-
lados em três vezes. A obra é
resultado de um minucioso
trabalho de
pesquisa ,
baseada em
atas de reu-
niões da di-
retoria e do

Conselho Deliberativo, outros
documentos e recortes de im-
prensa.

Publicação é resultado de
um minucioso trabalho de
pesquisa, baseada em atas
e outros documentos



CFC é homenageado pela Câmara
Clube recebeu dos vereadores uma Moção de Congratulações pelos seus 100 anos de fundação

OOOOO Cosmopolitano Futebol
Clube foi homenageado

pela Câmara Municipal de
Cosmópolis, no dia 7 de de-
zembro, com uma Moção de
Congratulações pelos seus
100 anos de fundação. A ceri-
mônia foi realizada no Plená-
rio João Capato, em sessão co-
mandada pelo presidente da
Casa, Aristides Lange Filho.
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Os autores da moção, apro-
vada por unanimidade pelos
vereadores, foram José Antônio
Cerqueira e Maurício Apareci-
do Gonçalves. Na solenidade, o
Cosmopolitano foi representado
por seu presidente, João Batis-
ta de Paula Siqueira, que regis-
trou, em nome de todos os asso-
ciados, a gratidão pela distinção
reservada ao clube.

Acima, o presidente do
Cosmopolitano com os
autores da moção e o

presidente da Câmara; à
esquerda, João Batista

discursa no plenário; e à
direita, com todos os

vereadores presentes

Fotos: Divulgação
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Mauro
Fernandes

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.?

1988 - 1989

VVVVVocê é natural de Cos-ocê é natural de Cos-ocê é natural de Cos-ocê é natural de Cos-ocê é natural de Cos-
mópolis?mópolis?mópolis?mópolis?mópolis?

Sim

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?

Quando o senhor Diaman-
tino me ofereceu um 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?

Secretário e presidente.

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?

Difícil, havia muitos par-
tidos políticos.

Em sua opinião, comoEm sua opinião, comoEm sua opinião, comoEm sua opinião, comoEm sua opinião, como
foi sua gestão na presi-foi sua gestão na presi-foi sua gestão na presi-foi sua gestão na presi-foi sua gestão na presi-
dência?dência?dência?dência?dência?

Organizar a casa, refor-
mar o estatuto com muita de-
mocracia.

Qual seu principal fei-Qual seu principal fei-Qual seu principal fei-Qual seu principal fei-Qual seu principal fei-
to durante sua gestão?to durante sua gestão?to durante sua gestão?to durante sua gestão?to durante sua gestão?

Quitar as pendências, jun-
to à Prefeitura. Trazer a ju-
ventude para o clube. Convê-
nio com BR, Usina Ester e
patrocínios.

Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-

de que um presidente de-de que um presidente de-de que um presidente de-de que um presidente de-de que um presidente de-
ve ter?ve ter?ve ter?ve ter?ve ter?

Nascer com espírito de
liderança, comandar para o
povo com muita honestida-
de.

O que você acha de umO que você acha de umO que você acha de umO que você acha de umO que você acha de um
clube que está comemo-clube que está comemo-clube que está comemo-clube que está comemo-clube que está comemo-
rando 100 anos de exis-rando 100 anos de exis-rando 100 anos de exis-rando 100 anos de exis-rando 100 anos de exis-
tência?tência?tência?tência?tência?

Alguém plantou a semen-
te, outros cuidaram da árvo-
re, fico feliz em ter sido par-
te desse universo.

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?

Há 100 anos uma semen-
te. Hoje uma enorme árvore,
com minúsculas folhas, onde
cada uma teve sua importân-
cia. Congratulo-me com
quem conseguir contar essa
história.

Cobrança para uso do espaço teve início em janeiro

Presidente explica necessidade
da locação da churrasqueira

EEEEEm janeiro, foi iniciada a co-
brança para utilização da
churrasqueira do campo. Os
interessados devem efetuar o
pagamento da reserva na se-
cretaria. O valor a ser pago é o
mesmo de uma mensalidade
familiar. O cheque caução tam-
bém é necessário, mas este va-
lor será devolvido se nenhum
dano for causado às dependên-
cias. O presidente do Cosmo-
politano, João Batista de Pau-
la Siqueira, lembra que a co-
brança é prevista no Regula-
mento Interno do Clube, e foi
aprovada pelo Conselho Deli-
berativo. “Com o grande nú-
mero de reservas do espaço,
estava ocorrendo uma sobre-
carga de trabalho”, explica.
“Além disso, houve um au-
mento significativo das despe-
sas com materiais de limpeza”.

João Batista ressalta que a
churrasqueira é um espaço dis-
ponibilizado para o uso do as-
sociado, mas tem liberada a
entrada de não sócios como
convidados, o que aumenta
ainda mais a freqûencia. “Por
tudo isso, enviamos a propos-
ta da cobrança da locação ao
Conselho Deliberativo, que en-
tendeu nossas razões”, esclare-
ce. “Porém, a diretoria teve o

cuidado de afixar um valor
bastante acessível, levando-se
em consideração os valores
praticados em nossa cidade”.
Ele lembra que o espaço tem
estrutura completa, com entra-
da individual, e dispõe de três
banheiros, inclusive um com
acessibilidade. E conclui: “Dian-
te da crise que todo o país enfren-
ta, a Diretoria Executiva tem o
desafio de se adaptar à realida-
de e continuar oferecendo o me-
lhor para o nosso associado”.
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apresentará um repertório
com marchinhas, sambas de
enredo e os hits que agitam as
novas gerações.

Associados com a mensali-
dade em dia terão entrada gra-
tuita. Não sócios podem adqui-
rir convites por R$ 25,00 por
noite ou por R$ 40,00 para as
duas noites. Para as matinês,
os ingressos para não sócios

custam R$ 10,00 para adul-
tos e R$ 5,00 para crianças de
7 a 12 anos. Menores de 6
anos não pagam. Também é
possível fazer a reserva de
mesas, que custam R$ 30,00
por noite, para associados e
não sócios.

Mais informações na se-
cretaria do clube ou pelo te-
lefone (19) 3872-1917.

Carnaval celebra o centenário do clube
Serão duas noites e duas matinês com animação da Banda do Funil

OOOOO Carnaval 2016 do
Cosmopolitano vai ce-

lebrar o centenário do clu-
be com muita animação,
oferecendo aos associados e
seus convidados duas noi-
tes e duas matinês de fes-
ta. Com o tema Carnaval
na Folia dos 100 Anos, o
evento tem programados
bailes para os adultos nos
dias 6 e 8 de fevereiro,
com início às 22 horas.

As crianças também
poderão participar da fo-
lia nas matinês marca-
das para os dias 7 e 9 de
fevereiro, a partir das 15
horas. A animação do
Carnaval do Cosmopoli-
tano ficará a cargo da
banda do Funil, que
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Festival de Natação reúne 55 atletas
Participantes foram divididos em quatro categorias; todos receberam medalhas

OOOOOFestival de Natação do
Cosmopolitano, evento

que encerra o ano das aulas
dessa modalidade, foi reali-
zado no dia 16 de dezembro.
O festival teve a participação
de 55 associados, divididos
por idades em quatro catego-
rias, que disputaram ao todo
22 provas. Foram premiados
com medalhas de ouro, prata
e bronze os três primeiros co-
locados em cada prova e re-
ceberam medalhas de honra
ao mérito aqueles que não
conseguiram nenhuma des-
sas posições. Assim, todos fo-
ram premiados. Confira nes-
ta página alguns momentos
do festival.

Fotos: Divulgação



OOOOO vencimento da men-
salidade do Cosmopoli-
tano acontece sempre
no último dia de cada
mês. Depois dessa
data, há uma carência
de 10 dias para o paga-
mento sem multa. É
importante ressaltar
que a mensalidade, por-
tanto, não vence no dia
10 de cada mês. Sendo
assim, não é possível
pagar sem multa após
o prazo de carência,
mesmo que o dia 10
caia num final de se-
mana ou feriado.

*****
AAAAA diretoria do Cosmo-
politano reiteira que a
cada ano, no mês de
abril, os associados têm
a oportunidade de con-
ferir a contabilidade do
clube, em assembleias
abertas a todos eles,
nas quais podem tirar
suas dúvidas e tecer
suas considerações.

Fique de Olho
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Praticantes de esportes
participam de grande festa

Animada confraternização aconteceu em 15 de dezembro

UUUUUma grande festa reuniu
os alunos das atividades

esportivas oferecidas pelo
Cosmopolitano no dia 15 de
dezembro. A confraterniza-
ção teve muita música e qui-
tutes. O evento foi importan-
te para aproximar ainda
mais os participantes dos
mais variados esportes. Con-
fira alguns momentos nesta
página.

Fotos: Divulgação
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Inscrições
abertas para
Campeonato
de Futebol
Minicampo

OOOOO Campeonato de Futebol
Minicampo 2016 do Cos-
mopolitano está com inscri-
ções abertas. Podem ser ins-
critas equipes, com no má-
ximo 13 jogadores, ou asso-
ciados individualmente,
até as 18h do dia 17 de fe-
vereiro, no Setor Esportivo.

Cada equipe deverá ser
composta por sete jogado-
res de linha da categoria
adulto (nascidos de 1978 a
2000) e mais dois da cate-
goria veterano (nascidos
até 1977). O goleiro pode
ser das categorias adulto ou
veterano.

Os jogadores inscritos
individualmente serão sor-
teados entre as equipes. O
sorteio acontecerá no dia 17
de fevereiro, às 19h, no Se-
tor Esportivo. O campeona-
to terá início no dia 21 de
fevereiro.


