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NNNNNão é exagero afirmar
que o Cosmopolitano

tem uma das melhores es-
truturas entre os clubes do
interior paulista. Contamos
com equipamentos esporti-
vos de primeira, como cam-
pos de futebol, ginásio, pis-
cinas, sala de musculação,
quadras, canchas de bocha
e malha, enfim, espaços para
as mais diversas modalida-
des. Temos ainda um amplo
Salão Social, lanchonetes e
várias outras áreas para di-
versão, descanso e convívio.
Para otimizar a utilização
de todos esses espaços, pro-
movemos eventos esportivos
e sociais o ano inteiro, sem-
pre procurando atender a
todas as idades e aos mais
variados gostos. Tudo isso,
porém, não faz sentido al-
gum se não contarmos com
a participação do nosso bem
maior: nossos associados. O
que enche nosso clube de
vida são as famílias que aqui
vêm passar momentos gos-
tosos, praticar esportes, en-
contrar os amigos. É isso que
faz todo o investimento ne-
cessário para manter essa
estrutura valer a pena. Par-
ticipe do dia a dia do CFC.
Você só tem a ganhar!

Sócio, nosso
maior bem

Por João B. P. Siqueira
Presidente
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OOOOO jornal do ACP do dia 15 de
fevereiro de 1975, portan-

to há 32 anos, reportava notíci-
as do Carnaval de Cosmópolis e
do nosso Cosmopolitano F.C..
Era presidente na época o Sr.
Sydney Alves Aranha, o conhe-
cido Tide. Transcrevemos abai-
xo a matéria publicada:

“O Carnaval de Cosmópolis
arrastou para as ruas principais
um grande público que acabou
vivendo uma grande alegria,
proporcionada pelos blocos de:
Duílio de Fávero e Sebastião de
Godoi, e de Dario Veroneze e
Paulo Demori, incluindo a boa
apresentação da escola de sam-

ba Unidos da Vila, da cidade de
Paulínia. Na sede social do nosso
clube, tivemos muita alegria. O
mesmo aconteceu na A.D.M. Usi-
na Ester. Foram de grande aflu-
ência de foliões. Quatro grandes
noitadas carnavalescas, com
duas matinês infantis, proporci-
onadas aos seus associados, que
lotaram as dependências dessas
sociedades.”

No mesmo jornal, na primei-
ra página, publicava uma justa
homenagem a um inesquecível
cosmopolense e grande colabora-
dor de nossa sociedade. A maté-
ria é a seguinte:

“O homenageado desta sema-
na é um moço alegre, que trans-
mite sua alegria a todos, suas
brincadeiras são sadias e não le-
vam nenhuma maldade. É real-

Por Rodolfo Rizzo

mente amigo
dos amigos, in-
capaz de me-
nosprezar este
por aquele,
sua grande
preocupação é
não ver um co-
lega de cara
feia com o outro.

Faz grandes sacrifícios para
não magoar ninguém. Sua pre-
sença é sempre reclamada, por-
que transforma os ambientes
sérios em alegria contagiante.
Nos esportes é um grande ad-
versário, pois não vende fácil a
derrota. Seu nome, Ari Pedra-
zzoli, o Baixinho, Loirinho, Ma-
zola, Goleirinho e outros nomes
como é conhecido e admirado
por todos nós.”

OOOOO livro que conta a
centenária história do
Cosmopolitano e sua
importância para Cos-
mópolis pode ser adqui-
rido com preço especial:
R$ 40,00, na secretaria.
“A História dos 100
Anos do Cosmopolitano
FC” foi escrita por Ro-
dolfo Rizzo e Valber Ko-
walesky. A obra é resul-
tado de minucioso tra-
balho de pesquisa.

Fique de Olho

Livro

Interessados devem deixar os nomes na secretaria

Passeio para Parque Maeda no dia
15 de março tem fila de espera

OOOOO passeio para o Parque Ma-
eda, de Itu, que acontecerá em
15 de março, não tem mais va-
gas. Porém, é possível fazer
parte da lista de espera, que
será usada para preencher as
vagas deixadas por eventuais
desistências. Para tanto, é
preciso deixar o nome na se-
cretaria do Cosmopolitano.

O valor do passeio é de R$
115,00, incluindo kit lan-
che, almoço self service, vales-

bebidas (água, refrigerante ou
suco de máquina), passeios de
trenzinho, pescaria esportiva,
utilização das piscinas do par-
que com toboágua, passeios de
carruagem, pedalinho e qua-
driciclo e playground e roda gi-
gante para crianças.

A saída do Cosmopolitano
está marcada para as 7h30, e a
volta, para as 16h30. Mais in-
formações pelo telefone 3872-
1917.



Mulheres terão dia muito especial
Manhã do Batom, em 12 de março, terá várias atividades para elas
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NNNNNo dia 8 de março, é come-
morado o Dia Internaci-

onal da Mulher. No Cosmopo-
litano, essa data não vai pas-
sar em branco. Mas, para que
todas as mulheres possam
participar, está marcada para
o dia 12 de março, um domin-
go, a 9ª edição da Manhã do
Batom, um evento totalmen-
te dedicado às associadas e
suas convidadas. Serão mui-
tas atividades voltadas ao
bem-estar, à saúde e, claro, à
diversão.

A programação tem início
às 8h, com o café da manhã.
Às 8h30, será realizada uma
gincana. Para as 9h30, está
marcada uma aula de GAP
(glúteo, abdômen e perna). A

partir das 10h30, acontece-
rão jogos recreativos. E ain-
da haverá o sorteio de kits de
beleza. A taxa de inscrição
custa R$ 8,00 para associadas
e R$ 25,00 para não sócias.

As primeiras 70 mulheres
que se inscreverem e partici-
parem das atividades ganha-
rão uma camiseta da Manhã
do Batom. As camisetas de-
verão ser retiradas no dia do
evento, até as 8h20. Após
esse horário, serão destina-
das à lista de espera. As ins-
crições devem ser feitas na
Sala de Musculação, até as
12h do dia 11 de março.

Mais informações na se-
cretaria do clube ou pelo te-
lefone (19) 3872-1917.
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Hugo & Tiago na Noite do Gaguinho
Intérpretes de vários sucessos, eles estarão no Cosmopolitano no dia 11 de março

UUUUUm evento imperdível
está programado para o

dia 11 de março, no Cosmo-
politano. Com início às 23h,
a Noite do Gaguinho terá co-
mo principal atração o show
de Hugo & Tiago, que inter-
pretam vários sucessos naci-
onais do sertanejo universi-
tário. Formada no programa
“Fama”, da Rede Globo, a
dupla está completando 13
anos de carreira.

O primeiro hit que empla-
cou foi “Apaixonado”, versão
de Dudu Falcão para “Imbra-
nato”. Desde então, Hugo &
Tiago já colocaram músicas
em várias trilhas de novelas,
como “Oito Segundos”, em
“América”; “Os Corações Não
São Iguais”, em “Cobras e
Lagartos”; e “No Lugar Onde
Eu Moro”, em “Paraíso”, to-
das da Rede Globo; “Meu San-
gue Ferve por Você”, em “Re-
velação, do SBT”; “Ninguém
Tem Nada Com Isso”, em “Ba-
lacobaco”, da Record; e “Fu-
turo”, em “Cúmplices de Um
Resgate”, no SBT. O trabalho
mais recente de Hugo & Tia-

Dependentes
Comunicamos que os as-
sociados dependentes
com 21 anos completos a
24 anos devem compare-
cer à secretaria do Cos-
mopolitano até 10 de
março, com o comprovan-
te de faculdade, para con-
tinuar na condição de
dependente. Vale lem-
brar que a comprovação
da frequência à faculda-
de deve ser realizada
todo ano. Caso já tenham
concluído ou completado
25 anos, e tenham inte-
resse em comprar o títu-
lo individual, podem en-
trar em contato com a se-
cretaria, no telefone
3872-1917.

COMUNICADO

AOS ASSOCIADOS

go é “O Que Acontece no Bar”,
o sexto CD da dupla. O álbum
traz faixas como “Mexe Deva-
gar, Bum!”, “Esse Copo Aqui”
e “Tridimensional”.

Apresenta ainda o suces-
so “Gaguinho”, que estourou
em todo o Brasil, e cujo clipe
conta com mais de 20 milhões
de visualizações no Youtube.

Para o show no Cosmopo-
litano, a idade mínima para
entrar é 14 anos. Quem tem

14 e 15 anos deve estar acom-
panhado dos responsáveis e
apresentar RG ou documen-
to com foto. Para maiores de
16 anos, também é obrigató-
ria a apresentação de RG ou
documento com foto.

Os ingressos do 1º lote cus-
tam R$ 30,00. O 2º lote terá
ingressos a R$ 40,00.

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

Dupla foi formada
no “Fama”, da
Rede Globo

Divulgação
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Fotos: DivulgaçãoAs Noites Dançantes estão de volta!

ÓÓÓÓÓtima notícia para os fãs de uma boa dança de
salão. A partir de março, o Cosmopolitano re-

toma seu calendário de Noites Dançantes. A cada
mês, bandas de primeira vão animar o Salão So-
cial com grandes clássicos de várias décadas e de
diversos ritmos. As edições acontecem sempre aos
sábados, com início às 21h.

As atrações musicais para os próximos meses
já estão definidas. No dia 25 de março, Vado Ne-
gri e Banda colocarão os casais para dançar. No
dia 29 de abril, a banda convidada é a Ferro Ve-
lho. E, no dia 27 de maio, o palco abre espaço para
a Banda Talismã.

Vale lembrar que a entrada nas Noites Dan-
çantes é gratuita para associados do Cosmopoli-
tano. Não sócios também podem participar adqui-
rindo convites que custam R$ 15,00. O valor da
mesa, para sócios de não sócios, é de R$ 20,00.

Bandas de primeira vão animar os casais
no Salão Social uma vez por mês
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Loja de cerâmica em Pedreira

Muita animação no Carnaval Molhado
Evento que abriu a folia de 2017 reuniu muita gente nas piscinas, com a Banda do Funil

Fotos: Divulgação

OOOOO Cosmopolitano realizou
no dia 18 de fevereiro o

seu Carnaval Molhado,
abrindo a folia de 2017. O
evento aconteceu nas pisci-
nas do clube,  com animação
da Banda do Funil. Muita
gente participou e curtiu esse-
dia divertidíssimo. Confira al-
guns momentos nesta página.
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OOOOO Cosmopolitano realizou
no dia 8 de fevereiro o

Festival de Natação para nas-
cidos entre 2007 e 2011. Foi
a continuação das disputas
que aconteceram no dia 7 de
dezembro, que movimenta-
ram os associados que nasce-
ram entre 2003 e 2006. Con-
fira nesta página algumas
fotos do evento.

Crianças dão show dentro da água
Festival de Natação para nascidos entre 2007 e 2011 foi realizado no dia 8 de fevereiro

Fotos: Divulgação
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Conheça os resultados do 6º Torneio
Minicampo de Futebol do CFC

Competição movimentou associados nascidos entre 1999 e 2011, divididos em três categorias

HHHHHomenageando várias ge-
rações de super-heróis e,

acima de tudo, incentivando
crianças e jovens a praticar
esportes, o 6º Torneio Mini-
campo de Futebol do Cosmo-
politano teve início em 31 de
janeiro. A competição, que
movimentou associados nas-
cidos entre 1999 e 2011, foi
concluída em 14 de fevereiro,
quando aconteceram as fi-
nais das três categorias.

Na categoria 2007 a 2011,
o campeão foi o X-Men, que
marcou 7 a 2 nos Vingadores
na disputa do título. As equi-
pes já haviam se enfrentado
na primeira rodada, também
com vitória do X-Men, por 4
a 1. A Liga da Justiça termi-
nou a disputa com derrotas
para os Vingadores, por 7 a
0, e para o X-Men, por 10 a 1.

O campeão da categoria
2003 a 2006 foi a equipe Os

Incríveis, que estreou ven-
cendo por 5 a 2 os Guardiões
da Galáxia. Na segunda ro-
dada, nova vitória, desta vez
por 4 a 2 sobre o Quarteto
Fantástico, que bateu, na ro-
dada seguinte, os Guardiões
da Galáxia por 3 a 1, classifi-
cando-se para a final. Na de-
cisão, Os Incríveis confirma-
ram o favoritismo para fazer
1 a 0 no Quarteto Fantástico
e levantar o troféu.

Entre os nascidos de 1999
a 2002, o título foi dos Thun-
dercats, que não tiveream
vida fácil. Na estreia, o time
perdeu para o Power Rangers
por 3 a 2. Depois, reabilitou-
se ao derrotar os Jedis por 9
a 8.

Com uma vitória sobre o
Power Rangers por 11 a 3, os
Jedis se classificaram para a
final. Na decisão, vitória dos
Thundercats por 10 a 5.

Confira fotos dos craques
Fotos: Divulgação


