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Um feito
para poucos
Por João B. P. Siqueira
Presidente

S

ão poucos os clubes brasileiros que podem se orgulhar de chegar aos 100 anos de
existência. E o Cosmopolitano
é um deles! Somos, certamente, motivo de orgulho para toda
Cosmópolis e um exemplo a ser
seguido. Se chegamos ao nosso
centenário, é porque contamos
sempre com a colaboração e o
empenho de muitos homens e
mulheres extremamente competentes e dedicados. Na Sessão Solene em comemoração
aos nossos 100 anos, tivemos o
privilégio de homenagear muitas dessas pessoas e agradecer,
pessoalmente, pelo tanto que fizeram. E que, por meio deles,
todos os nossos associados se sintam também homenageados.
Parabéns a todos nós!
*
Nesta edição, damos início
a uma nova fase do nosso informativo. E agora contamos também com um completo serviço
de comunicação, necessário
para dar visibilidade às nossas
atividades. Sobre isso, leia mais
na página 6.

Por Rodolfo Rizzo

C

onforme o prometido no
Relembrando do mês passado, hoje vamos recordar um
pouco do grande baile do 4º
aniversário de fundação do
nosso Cosmopolitano.
“À noite, na Sede da “Sociedade Beneficente de Mútuos
Socorros”, houve animadíssimo sarau dançante, que se
prolongou até a madrugada do
dia seguinte. Esse evento deixou indelevelmente gravadas
na história do Cosmopolitano
as recordações das grandes
festividades decorrentes da
data Nacional, o seu 4º aniversário e ainda da inauguração da sua praça de esportes própria, a primeira no
Município de Campinas.

À diretoria de 1919
deve-se em
parte esse
grande feito, assim como nestas
linhas não
podem ser
esquecidos os demais associados e ainda diretores que foram
em outros exercícios e, por que
não dizer, até torcedores de
então, por tudo o que fizeram
para que se concretizasse tal
acontecimento.”
Vamos recordar também
hoje o início das festividades
do Jubileu de Ouro de nosso
clube, que, juntamente com o
Grêmio Estudantil de Fusão
Cultural de Cosmópolis, realizou uma Ceia de Confraternização no dia 31/12/1964, ficando como abertura das comemorações jubilares.
O convite dessa
inesquecível noite
segue abaixo, bem
como o que foi servido no banquete.

Valdemar
Trevenzoli
Em qual período você foi
presidente do Cosmopo
Cosmopo-litano F
.C.?
F.C.?
De 1º de janeiro de 1982 a
dezembro de 1983.
Cosmó-Você é natural de Cosmó
polis?
Não, sou natural de Paulínia.
Qual foi o seu primeiro
contato com o Cosmopo
Cosmopo-litano?
Foi no ano de 1956.
Em sua vida dentro de
nosso clube, quais cargos
você ocupou?
1º tesoureiro, 2º tesoureiro, diretor de futebol e presidente.
Como foi sua relação com
o Conselho Deliberativo?
Sempre normal.
Em sua opinião, como foi
sua gestão na presidência?
Dentro dos recursos disponíveis da época, foi ótima.
Qual seu principal feito
durante sua gestão?
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Construção do
campo de
futebol,
que, aliás,
leva o meu
nome,
e
também a
oficialização
do time de malha na Federação Estadual.
Qual a principal qualidade que um presidente deve
ter?
Honestidade e capacidade
para atender os anseios dos
sócios.
O que você acha de um
clube que está comemorando 100 anos de existência?
Um feito maravilhoso, que
poucos clubes conseguem. Muito me orgulho de ter participado desta história.
Em suas palavras, qual a
importância de um livro
que relata toda a trajetória dos 100 anos de nosso
clube?
Uma excelente ideia, que ficará na história da sociedade
cosmopolense. Para encerrar,
gostaria de lembrar que fui goleiro por vários anos da Esquadra Verde e Branco.
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Baile do Havaí será no dia 23 de janeiro
Muitas atrações estão sendo preparadas, entre elas animação musical em dois ambientes especialmente decorados

U

ma das mais tradicionais e aguardadas
festas da região, o Baile
do Havaí do Cosmopolitano, já tem data marcada: será no dia 23 de janeiro, com início às 23h.
Muitas atrações estão
sendo preparadas para
receber os associados e
seus convidados. Entre
elas, animação musical
em dois ambientes, que
receberão decoração típica especial.

Junto à piscina, haverá som ao vivo com a banda Próxima Parada, que
apresentará um repertório recheado de grandes
sucessos de todos os tempos. No Salão Social, o
agito ficará por conta de
uma balada com DJ, com
hits nacionais e internacionais de vários ritmos.
A entrada no baile
será liberada a partir das
22h. Para a faixa etária
de 14 e 15 anos, será ne-

cessário estar acompanhado de um responsável e apresentar documento com foto. A partir
dos 16 anos, basta o do-
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cumento. O traje típico é
obrigatório.
Os convites estarão à
venda, com promoção no
primeiro lote, na loja Ja-

mar, Óticas Carol e Miriam Modas. Mais informações na secretaria do
clube ou pelo telefone
(19) 3872-1917.
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Livro conta história centenária do clube
Evento solene também homenageou pessoas importantes na trajetória do Cosmopolitano

A

centenária história
do Cosmopolitano e
sua importância para
Cosmópolis agora podem
ser conhecidas, em detalhes, pelos associados e
por toda a sociedade. No
dia 12 de novembro, durante Sessão Solene em
comemoração aos 100
anos da agremiação,
aconteceu o lançamento
do livro “A História dos
100 Anos do Cosmopolitano FC”, de Rodolfo Rizzo e Valber Kowalesky.
A obra é resultado de
um minucioso trabalho
de pesquisa da dupla,
que se debruçou durante três anos sobre atas de
reuniões da diretoria e do
Conselho Deliberativo,
outros documentos e recortes de imprensa para
reconstituir uma das
mais interessantes trajetórias entre todos os clubes do interior paulista.

“Foi um trabalho muito
grande, principalmente
do Rodolfo, que pesquisou todas as atas do clube”, conta Valber.
O autor explica que
ganham importância no
livro vários fatos e curiosidades que ajudaram a
consolidar a história do
clube. Para Valber, a longevidade do Cosmopolitano se deve à solidez da
base que lhe deu origem.
“O clube surgiu da união
dos operários da Sorocabana, dos imigrantes e
dos moradores do distrito de Cosmópolis, então
subordinado a Campinas”, destaca. “E houve
um apoio muito grande
da Usina Ester, além do
trabalho de pessoas extremamente importantes, como Ataliba de Carvalho, Thelmo de Almeida, que dá nome ao estádio do clube, Francisco de

Mário, Antônio Damiano, William Luiz Neumann e Adão Martelli,
nossos seis grandes cardeais”.
“A História dos 100
Anos do Cosmopolitano
FC” pode ser adquirido
na secretaria do clube,
por R$ 80,00 à vista ou
no crédito ou R$ 90,00
parcelados em três vezes.
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Baile marca os 100 anos do Cosmopolitano
Evento realizado no dia 14 de novembro teve animação da banda Santa Victória e muita descontração

M

uita descontração
marcou o Baile de
Aniversário do Cosmopolitano, que aconteceu no
dia 14 de novembro, no
Salão Social. A animação
ficou por conta da banda
Santa Victória. Veja alguns momentos dessa
festa.
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Jogo reúne craques de várias épocas
Evento solene também homenageou pessoas importantes na trajetória do Cosmopolitano

C

omo parte das comemorações dos 100
anos do Cosmopolitano
Futebol Clube, grandes
craques de várias épocas
se reuniram para uma
exibição no dia 22 de novembro, no Estádio Thelmo de Almeida. Eles formaram a Seleção Máster
que enfrentou um selecionado de jogadores do
Cosmopolitano. Estiveram presentes estrelas
como Ailton Lira, Gilmar, Zenon, Careca, Paulo Isidoro, Renato , Valdeir, Ezequiel, João Paulo, Victor e Eder Aleixo,
entre várias outros.
Nas preliminares, as
equipes sub-11 e sub-15
do clube enfrentaram o
Guarani. Depois do futebol, houve um churrasco
com a presença dos jogadores, no Salão Social.

Fotos: Roberta Corrêa

Equipe dos craques

Clube agora tem serviço de
comunicação completo
Novos jornal e site fazem parte da estrutura

M ais

uma conquista
do Cosmopolitano para
marcar seu centenário
foi a implantação de
um serviço de comunicação completo, que visa
manter a sociedade de um modo geral, e os associados em especial, informados
sobre todas as atividades do clube.
Agora, o alviverde
conta com serviços de
assessoria de imprensa,
publicidade e atualização diária do site e do

Seleção do Cosmopolitano
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Facebook, entre outros.
A empresa contratada
para modernizar e manter a comunicação do
clube, além de reformular o jornal Integração, é a Presscom, de Limeira,
especializada em
jornalismo e publicidade. Em breve,
os associados também
terão à disposição um
novo site, no momento
em fase final de construção, que trará as informações atualizadas
do clube de forma mais
organizada e rápida.

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Novembro de 2015

Ademir da Guia prestigia o clube
Ex-jogadores Ezequiel, Rosemiro e João Paulo também estiveram presentes em jogo comemorativo

O

cultuado Ademir
da Guia, que coman-

dou o time do Palmeiras
conhecido como AcadeFotos: Roberta Corrêa

mia, prestigiou o centenário do Cosmopolitano. Ele
participou de um jogo em
que estiveram presentes
também os ex-jogadores
Ezequiel (ex-Corinthians), Rosemiro (ex-Palmeiras) e João Paulo (exGuarani e Corinthians).
Antes dessa partida comemorativa, os associados

Zumba agita Salão Social

Camila Firens

Ademir e outros craques

Time branco

MASTER CLASS - Dentro das comemorações do centenário do Cosmopolitano, aconteceu, no d ia 18 de novembro, a 2ª Master Class de Zumba no Salão Social, numa
parceria com a Academia Bio Fitness. Muita gente compareceu para participar desse animadíssimo evento.

Time verde
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puderam participar do
jogo Verde x Branco. Depois da exibição dos craques, uma chopada deu sequência às comemorações.
O Cosmopolitano Futebol
Clube agradece à Ecadil
Indústria Química e à ABC
Consultoria Imobiliária
pelo patrocínio dos uniformes do centenário.

Fique de Olho
Todos os anos, o Cos-

mopolitano passa pela
vistoria do Corpo de
Bombeiros e ,mais uma
vez, teve o laudo renovado. Além disso, funcionários de todos os setores passaram pelo
treinamento da brigada. O clube está sempre
em dia com a segurança dos associados.
*
A partir de janeiro, os
interessados em usar a
churrasqueira do campo
deverão efetuar o pagamento da reserva na secretaria. O valor a ser
pago é o mesmo de uma
mensalidade familiar. O
cheque caução também
será necessário, mas este
valor será devolvido se
nenhum dano for causado às dependências.
*
O horário para utilização dos quiosques é das
10h às 22h, com tolerância até as 23h30.
Excessos não serão permitidos.
*
Atendendo ao Artigo
36, parágrafo IX, do Estatuto Social, comunicamos o reajuste da
mensalidade a partir de
janeiro. Os valores passam a ser R$ 125,00
para sócio familiar e R$
62,50 para sócio individual. A taxa de cada dependente será de R$
37,50.
*
O clube ficará fechado
para manutenção nos
dias 7 e 21 de dezembro
(segundas-feiras).

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Novembro de 2015

Festival de Natação no dia 16 de dezembro
Inscrições poderão ser realizadas até o dia 11, na secretaria

O

Cosmopolitano realiza mais um Festival de Natação no dia 16
de dezembro. Poderão
participar das disputas,
que acontecerão na piscina descoberta, associados nascidos entre 2002
e 2010. As inscrições deverão ser realizadas até
11 de dezembro, na secretaria do clube.

O festival terá início às
15h30, com as provas para
os nascidos em 2002 e
2003. Às 16h, começam as
disputas para nascidos em
2004 e 2005; às 16h45,
para nascidos em 2006 e
2007; e às 17h15, para
nascidos de 2008 a 2010.
Às 15h, a piscina será fechada para organização e
realização do evento.

Haverá medalhas para os três primeiros colocados em todas as provas.
Os participantes nascidos entre 2006 e 2010
receberão medalha de
participação. Os inscritos
que não comparecerem e
não justificarem a ausência não poderão participar da próxima edição do
Festival de Natação.
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Festa de Confraternização
dos alunos das aulas
oferecidas pelo Setor Esportivo
Evento será realizado no dia 15 de dezembro

M

uita animação espera pelos alunos
das atividades esportivas
oferecidas pelo clube e
convidados associados no
dia 15 de dezembro, das
19h às 23h, quando acontece a Festa de Confraternização. Para
tornar o evento
ainda mais agitado, haverá o
melhor do
flashback.
Além de
muita música, o evento
terá um cardápio caprichado. Haverá coxinha, bolinha de queijo,
pasteizinhos, rissoles de
milho, croquete, quibe,
esfiha de frango, folheado de presunto e queijo,
assado de calabresa, as-

sado de escarola e minicachorro quente. As bebidas inclusas no valor dos
convites são água sem
gás, Coca Cola normal e
zero e guaraná. Cerveja
e guloseimas serão cobradas à parte.
Crianças até
4 anos não pagam. Os convites custam
R$ 10,00
para quem
tem entre
5 e 9 anos
e R$ 20,00
para quem
tem 10 anos
ou mais. Podem ser adquiridos
na secretaria e com os
professores nas aulas.
Mais informações pelos
telefones 3872-1917 e
3882-1244.

