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UUUUUma conferida nesta edi-
ção do IntegraçãoIntegraçãoIntegraçãoIntegraçãoIntegração dá

uma ideia do quanto o Cos-
mopolitano estará movi-
mentado nos próximos me-
ses. Haverá atividades para
todos os gostos e idades, in-
cluindo shows, noites dan-
çantes, eventos especiais e
competições esportivas. En-
fim, não faltarão motivos
para frequentar o clube. Se
depender do sucesso das
atrações que promovemos
recentemente, não temos
dúvida de que vamos ter um
ano animadíssimo. Tam-
bém nesta edição, trazemos
as fotos dos últimos eventos,
que ganharam muitos elo-
gios. Vale um destaque espe-
cial para o Carnaval, que
reuniu centenas de pessoas,
como há muito tempo não se
via. É um sinal inequívoco de
que os associados, quando po-
dem contar com um lazer de
qualidade, comparecem.
Muito mais virá pela frente.
É aguardar para conferir!

Agenda cheia
de atrações

Por João B. P. Siqueira
Presidente
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Página oficial do clube no Facebook tem informações atualizadas diariamente

Novo site do Cosmopolitano chega em breve,
trazendo muitas novidades para os associados

OOOOOs associados do Cosmopolitano podem se
informar, via internet, de tudo o que está acon-
tecendo no clube. Para isso, em breve, conta-
rão com um novo site, que chega cheio de no-
vidades. Muito mais moderno que o atual,
possibilitará fácil acesso às informações so-
bre as atividades do clube, notícias, fotos, da-
dos institucionais e muito mais. Além do site,
outra ferramenta de informação para os as-
sociados do Cosmopolitano é o Facebook. A
página oficial do clube é atualizada diaria-
mente. Para acessá-la, basta entrar no link
www.facebook.com/cosmopolitanofc.

Conselho convoca para eleição
No dia 6, serão escolhidos membros que farão parte da atual Diretoria

OOOOO Conselho Deliberativo
do Cosmopolitano con-

voca os associados para a elei-
ção dos membros que farão
parte da atual Diretoria, para
que ocupem as vagas deixa-
das após as demissões volun-
tárias do 1º e do 2º secretári-
os e do 1º e do 2º tesoureiros,
de acordo com o Edital publi-
cado, no qual constam as ca-
tegorias de associados que
podem participar.

A eleição será realizada
no dia 6 de março, às 8 horas,
na sede social do clube.

Confira as chapas concorrentes
Frequentadores do ClubeFrequentadores do ClubeFrequentadores do ClubeFrequentadores do ClubeFrequentadores do Clube

Leandro Ricardo ZanelatoLeandro Ricardo ZanelatoLeandro Ricardo ZanelatoLeandro Ricardo ZanelatoLeandro Ricardo Zanelato
1º secretário
Paulo Sérgio StahlPaulo Sérgio StahlPaulo Sérgio StahlPaulo Sérgio StahlPaulo Sérgio Stahl
2º secretário
José WJosé WJosé WJosé WJosé Wilson Gagliardiilson Gagliardiilson Gagliardiilson Gagliardiilson Gagliardi
1º tesoureiro
Lauro TLauro TLauro TLauro TLauro Toffanettooffanettooffanettooffanettooffanetto
2º tesoureiro

No Cem a CemNo Cem a CemNo Cem a CemNo Cem a CemNo Cem a Cem
José Bezerra de OliveiraJosé Bezerra de OliveiraJosé Bezerra de OliveiraJosé Bezerra de OliveiraJosé Bezerra de Oliveira
1º secretário
João Roberto TJoão Roberto TJoão Roberto TJoão Roberto TJoão Roberto Tagliaferroagliaferroagliaferroagliaferroagliaferro
2º secretário
Claudemir Claudemir Claudemir Claudemir Claudemir Ap. S. da CostaAp. S. da CostaAp. S. da CostaAp. S. da CostaAp. S. da Costa
1º tesoureiro
Charles SperindioniCharles SperindioniCharles SperindioniCharles SperindioniCharles Sperindioni
2º tesoureiro



Supernoite do Sertanejo Universitário
Evento, que acontecerá no dia 12 de março, vai reunir várias atrações do gênero
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AAAAA supernoite Sertanejo
Universitário vai agitar

o Cosmopolitano no dia 12 de
março. A partir das 23h, o clu-
be receberá várias atrações
do ritmo que mais faz suces-
so no Brasil. Destaque para
o trio Villa Baggage, de Cam-
pinas, cuja legião de fãs vem
crescendo a cada dia. Com
sanfona, violino e uma voz fe-
minina marcante, Nuto Arti-
oli, Emy Maziero e Gui Arti-
oli apresentam canções de
sua própria autoria além dos
maiores sucessos do gênero.

Ao lado, o trio Villa
Baggage, que vai
apresentar canções
próprias e grandes
sucessos do gênero

Divulgação

A abertura será de Viní-
cius Drumond, uma das mais
promissoras revelações do
sertanejo universitário do
momento.

Para completar o agito, a
noite terá uma participação
especial do DJ Thiago Silva,
que promete não deixar nin-
guém ficar parado.

Os convites para o evento,
à venda na secretaria do Cos-
mopolitano, na Jamar Calça-
dos e na Óticas Carol, custam
R$ 15,00 para associados e
R$ 30,00 para não sócios.

A entrada é permitida
para maiores de 16 anos, com
apresentação de RG. Mais
informações pelo telefoe (19)
3872-1917 ou pelo site
www.cosmopolitanofc.com.br.

BBBBBoa notícia para quem gos-
ta de uma boa dança de sa-
lão. A partir de março, estão
agendadas várias edições
da Noite Dançante do Cos-
mopolitano, sempre com
música ao vivo. No Salão
Social, com início às 21h, os
associados poderão desfru-
tar de ótimos momentos com
seus pares. No dia 26 de
março, a animação será da
banda Ferro Velho. Já estão
programadas também noi-
tes dançantes para 28 de
maio, com a banda Vado
Negri, e 30 de julho, com
Amauri Musical Show.

Noites Dançantes
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Tributo a
Legião Urbana
agita o clube
em abril

Os fãs de Renato Russo e
companhia já podem reser-
var a data: 16 de abril. É
quando acontecerá a noite
Tributo a Legião Urbana,
com som ao vivo da banda

Ukiah. A abertura ficará a
cargo da Jack Lemon. O iní-
cio está marcado para as 22h.
Sócios não pagam para en-
trar. Os convites para não só-
cios serão vendidos na secre-

taria do Cosmopolitano, na
Jamar Calçados e na Óticas
Carol, por R$ 25,00. A entra-
da será permitida somente
para maiores de 16 anos, que
deverão apresentar RG.

AAAAA edição de 2016 do tradi-
cional Baile do Havaí do

Cosmopolitano Futebol Clu-
be foi inesquecível. Realiza-
do no dia 23 de janeiro, o
evento teve dois ambientes
com decoração típica especi-
al, além de muitas atrações.

Junto à piscina, a banda
Próxima Parada animou o
público com um repertório re-
cheado de grandes sucessos
de todos os tempos. No Salão
Social, o DJ Thiago Silva

Baile do Havaí, uma noite inesquecível
Com muitas atrações e 2 ambientes com decoração temática, evento reuniu centenas de pessoas

bombou com seu set list re-
cheado de hits nacionais e in-
ternacionais de vários rit-
mos. Outra atração foi a du-
pla Renan & Luciano, que to-
cou ao vivo o melhor do ser-
tanejo universitário.

Centenas de pessoas com-
pareceram para prestigiar o
Baile do Havaí, que se firma
como um dos eventos mais
concorridos da região.

Confira alguns momentos
nesta página.

Fotos: Divulgação
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OOOOO Dia Internacional da Mu-
lher será comemorado em

grande estilo no Cosmopolita-
no, com o evento Manhã do
Batom. No dia 6 de março, a
partir das 8h, muitas ativida-
des esperam pelas associadas
e suas convidadas. Após a aber-
tura com um café da manhã,
acontecerá uma corrida, para
maiores de 16 anos. Haverá
troféus para as primeiras colo-

cadas na classificação geral e
nas duas categorias (16 a 32
anos e acima de 33 anos). Para
quem preferir, simultanea-
mente à corrida, às 9h, serão
dadas dicas de automaquia-
gem por Miriam Júlio Geral-
do. A aula terá 30 vagas. Às
10h, as participantes poderão
escolher entre duas atividades:
um Circuit Trainning com a
professora Daniela Ferrazzo

Muitas atividades no Dia da Mulher
Na Manhã do Batom, em 6 de março, haverá corrida, maquiagem, zumba e muito mais

na área dos quiosques ou uma
atividade recreativa no Giná-
sio de Esportes. Para as 11h,
está programada uma aula de
zumba com o professor Igor
Alonso, no ginásio. As primei-
ras 70 inscritas que compare-
cerem para as atividades ga-
nharão camisetas do evento,
que deverão ser retiradas en-
tre 8h30 e 8h45. As inscrições
devem ser feitas na secretaria

do Cosmopolitano até as 11h
do dia 5 de março. As taxas cus-
tam R$ 6,00 para associadas e
R$ 25,00 para não sócias.
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Um Carnaval cheio de animação
Foram duas noites e duas matinês de muita festa, celebrando o centenário do clube

OOOOO Carnaval 2016 do Cos-
mopolitano celebrou o

centenário do clube com mui-
ta animação, em duas noites e
duas matinês. Com o tema
Carnaval na Folia dos 100
Anos, o evento teve bailes para
os adultos nos dias 6 e 8 de fe-
vereiro e matinês nos dias 7 e
9. O Salão Social ficou lotado
todos os dias e não faltaram
marchinhas, sambas de enre-
do e os hits que agitam as no-
vas gerações, com o som da
Banda do Funil. Confira al-
guns momentos nesta página.

Fotos: Divulgação

AAAAA grade de horários das aulas e trei-
nos das modalidades esportivas sofreu
alterações. Os dias e horários de cada
modalidade, atualizados, devem ser
conferidos no site do clube, no endere-
ço www.cosmopolitanofc.com.br.

Alterações na grade de
horários dos esportes



AAAAA diretoria do Cosmo-
politano esclarece que
o Capítulo XIII do Es-
tatuto do clube, que
trata do uso da sauna,
determina que “a fre-
quência à sauna será
permitida aos associa-
dos maiores de 16
anos”. Isso se faz neces-
sário, principalmente,
para que se garanta a
segurança dos menores
de 16 anos. Portanto, a
proibição de entrada
na sauna a menores de
16 anos independente
da vontade deste ou
daquele dirigente. Vale
ressaltar que as regras
valem para todos os as-
sociados, sem exceções.

Fique de Olho
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Balada Teen agita com muita
música em ambiente saudável

Evento voltado para os jovens aconteceu no dia 20 de fevereiro

MMMMMuita música eletrônica,
num ambiente saudá-

vel, onde bebidas alcoólicas
não entraram. Assim foi a Ba-
lada Teen 2, que o Cosmopo-
litano Futebol Clube promo-
veu no dia 20 de fevereiro. Os
DJs do Tri Agito bombaram o
Salão Social com um repertó-
rio recheado por hits dos mais
diversos gêneros. Confira al-
guns momentos nesta página.

Fotos: Divulgação

VVVVVisando o bem-estar dos associados, a diretoria
providenciou a dedetização de todas as dependên-
cias do Cosmopolitano. A ação, que teve o objetivo
de eliminar a proliferação de insetos e aracníde-
os, foi realizada no dia 15 de fevereiro. Sempre
que necessário, haverá reforço desse trabalho.

Dedetização do clube
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Campeonato
de Futebol
Minicampo
tem início

OOOOO Campeonato de Futebol
Minicampo 2016 do Cos-
mopolitano teve início no
dia 21 de fevereiro. Parti-
cipam da competição cin-
co equipes – Panela, Os
Caras, Me Usa, União e
Paredão –, que se enfren-
tarão em jogos que acon-
tecem sempre aos domin-
gos, a partir das 8h. Os
quatro melhores times se
classificam para as semi-
finais, marcadas para o
dia 3 de abril. A final acon-
tecerá no dia 10 de abril.

Cosmopolitano
participa do

Regional
de Malha

OOOOO Cosmopolitano está
participando do 15º Cam-
peonato Regional de Ma-
lha, iniciado no dia 14 de
fevereiro. As disputas en-
volvem nove equipes, de
Cosmópolis, Indaiatuba,
Campinas, Salto, Horto-
lândia, Santa Bárbara
D’Oeste, Jundiaí, Várzea
Paulista e Americana. As
partidas são realizadas
sempre aos domingos. To-
das as equipes participan-
tes se enfrentarão, em dois
turnos, até junho.

Crianças se divertem com
as atrações das Cosmoférias

Elas puderam participar de muitas atividades em janeiro

MMMMMuitas atrações tornaram
bem mais divertidas as

férias das crianças no Cosmo-
politano Futebol Clube. De 26
a 31 de janeiro, elas puderam
participar das Cosmoférias,
que ofereceram atividades re-
creativas e esportivas com
acompanhamento de monito-
res. Não faltou animação para
essa galera. Confira alguns
momentos nesta página.

Fotos: Divulgação


