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Um trabalho
complexo
Por João B. P. Siqueira
Presidente

A

dministrar um clube do
porte do Cosmopolitano
não é tarefa simples. Entre
os nossos milhares de associados, há as mais variadas
idades e os mais diferentes
gostos. É obrigação da diretoria proporcionar atividades sociais, de lazer e esportivas de modo a atender os
anseios de todos. Além disso, há um enorme trabalho
administrativo a ser feito,
para que tudo caminhe de
maneira organizada e para
que nossas dependências estejam sempre bem cuidadas. Vale esclarecer, aqui,
que a Diretoria Executiva
tem autonomia para agir,
mas em boa medida depende da colaboração do Conselho Deliberativo para dar
andamento às ações. Isso
torna nosso trabalho ainda
mais complexo. Deste modo,
nem tudo anda sempre na
velocidade que os associados querem e merecem. Mas
cabe a nós, da diretoria, trabalharmos com afinco, disposição e competência, contornando as barreiras quando
não é possível ultrapassálas, sempre pensando num
só objetivo: o bem-estar do
nosso associado.

P: Quais as obras realizadas
quando o senhor era presidente
do Clube?
R: Ampliação da Sede Social
e aumento da gleba onde está localizado o estádio Thelmo de Almeida.
P: Qual o seu hobby predileto?
R: Bailes e futebol.
P: Soubemos ainda que foi
um grande folião de carnavais,
conte-nos alguma coisa sobre os
carnavais que participou?
R: Fui diretor do Circo da Alegria e Banda do Boi.
P: O senhor, que é um cidadão cosmopolense, deve lembrar
fatos referentes à emancipação
política e administrativa de nosso município. Poderia enumerálos?
R: O dia festivo do recebimento das chaves da cidade pelo inesquecível dr. Moacir do Amaral.
P: O senhor acreditava no
progresso de Cosmópolis?
R: Sim, e os resultados estão
sendo apresentados progressivamente.
P: No momento, o que acha
que acidade mais necessita?
R: Criação da Comarca e uma
instituição de ensino de nível su-

Por Rodolfo Rizzo

H

oje vamos recordar uma
pessoa que foi de suma importância na vida do Cosmopolitano, o senhor Antônio Damiano (Maria). Damiano deu uma
entrevista para o jornal “Folha da
Semana”, no dia 28 de novembro
de 1981, que iremos transcrever
abaixo. Verificaremos mais uma
vez o quanto “Maria” amava o
nosso querido clube.
P: Sr. Antônio Damiano, primeiramente gostaríamos de saber
como nasceu o apelido “Maria”?
R: Brincadeiras de amigos
no futebol.
P: É natural desta cidade?
R: Sim, nasci em Cosmópolis no dia 14 de março de 1916.
P: Sabemos que o senhor foi
um grande elemento social e esportista da cidade. Quais as sociedades que participou?
R: Cosmopolitano F.C., Sociedade Beneficente Mútuos Socorros, Liga Cosmopolense de
Futebol e Corporação Musical
Santa Gertrudes.
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perior que atenda às necessidades dos
jovens da cidade.
P: Qual a
sua opinião
sobre a política local?
R: Embora não seja de agrado geral, sempre existem as melhores intenções dos poderes
constituídos.
P: Atualmente está filiado
a algum partido?
R: Sim, ao P.D.S.
P: Sendo uma pessoa muito conceituada nesse município
pelas atividades que exerceu e
vem exercendo, gostaria que
deixasse uma mensagem ao
povo de Cosmópolis, que comemora seu 37º aniversário de
emancipação política e administrativa.
R: Seria preciso que houvesse uma união de todos para que
se alcançasse o progresso, principalmente na parte social, cultural, esportiva e religiosa, que
viria trazer o bem estar tão almejado pelos munícipes cosmopolenses.
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Uma noite para ficar na história
Tributo à Legião Urbana relembrou os sucessos da inesquecível banda de Brasília

O

dia 16 de abril foi especial para os fãs de Renato Russo e companhia no Cosmopolitano. Nessa data,
aconteceu a noite Tributo à
Legião Urbana, com som ao

vivo da banda Ukiah, no Salão Social.
Foram horas em que todos
puderam lembrar das músicas do lendário grupo de Brasília e cantar de cor as letras

que marcaram a juventude de milhões de
brasileiros. Para agitar ainda mais a noite,
teve abertura de Jack
& Lemon.
Divulgação

Banda Ukiah fez uma
grande apresentação
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Renato
Trevenzoli
Em qual período você foi
presidente do Cosmopolitano F
.C.?
F.C.?
1º de julho de 1994 a 30 de
junho de 1996.
Você é natural de Cosmópolis?
Sim.
Qual foi o seu primeiro
contato com o Cosmopolitano?
Cresci frequentando o
Cosmopolitano Futebol Clube, sempre foi uma extensão
da minha casa.
Em sua vida dentro de
nosso clube, quais cargos
você ocupou?
Fui conselheiro, diretor e
presidente.
Como foi sua relação com

o Conselho Deliberativo?
Posso dizer
que foi muito boa,
sempre procuramos trabalhar em
conjunto, visando o melhor para
o nosso associado. Para isso, eu
participava de
todas as reuniões
do Conselho Deliberativo, prestando assim
todos os esclarecimentos necessários e ouvindo cada conselheiro que representava os
associados.

ficativos em dois
anos de mandato, com certeza,
seja na área social, esportiva ou
mesmo nos investimentos.
Mas tudo isso só
foi possível porque tivemos a coragem de implantar um novo
sistema de cobrança no clube, passando de
manutenção para mensalidade, no qual os associados passaram a pagar um valor maior
e o clube passou a oferecer
muito mais a eles. Com isso,
todos os eventos passaram a
ser gratuitos. Implantamos o
grande Baile do Havaí, adquirimos um tobogã, substituímos
toda a parte elétrica, contratamos a Valéria, que até hoje
vem desenvolvendo um grande trabalho com sua equipe na
área esportiva, e, principalmente, trouxemos o sócio para
o clube, que era nosso principal objetivo.

Em sua opinião, como foi
sua gestão na presidência?
Acredito que foi uma gestão vitoriosa, tanto para nós da
diretoria, como também para
os associados em geral, pois fizemos grandes alterações na
forma de administrar o clube,
beneficiando muito nossos associados.
Qual seu principal feito
durante sua gestão?
Foram muitos feitos signi-

Qual a principal qualida-
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de que um presidente
deve ter?
O presidente tem que ser
democrático, ouvindo seus
diretores, conselheiros, funcionários e associados.
O que você acha de um
clube que está comemorando 100 anos de existência?
Acho fantástico termos
um local tão agradável para
encontrar amigos, praticar
esportes e nos divertir completando 100 anos, tão bem
conservado e com uma saúde
financeira de dar inveja a
muitos clubes da região.
Em suas palavras, qual a
importância de um livro
que relata toda a trajetória dos 100 anos de nosso
clube?
Importantíssima essa
iniciativa de registrar essa
gloriosa história de sucesso
do Cosmopolitano FC, pois
nossos filhos, netos e nós
mesmos poderemos conhecer muito mais dessa bela
história.
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Evento com música ao vivo homenageia
mães pelo seu dia no Cosmopolitano
Tarde Feminina, no dia 21 de maio, também terá chá da tarde; prêmio principal será de R$ 200,00

U

m evento especial no
Cosmopolitano vai homenagear as mães, no mês
em que se comemora seu dia.
Em 21 de maio, a partir das
14h, elas e seus convidados
poderão participar da Tarde
Feminina, que terá bingo com
música ao vivo, além de saborear um delicioso chá da tarde. Os convites estão à venda
na secretaria do clube, no balcão da sala de musculação e
com os professores nas aulas.
Até o dia 20 de maio, os
convites custam R$ 8,00 para
associados e R$ 16,00 para
não sócios. No dia do evento,
os preços passam para R$
12,00 e R$ 24,00, respectivamente. A compra do convite

dá direito a uma cartela de
bingo para concorrer a um
prêmio de R$ 200,00. No decorrer da tarde, haverá vários minibingos, com ótimos
prêmios. Crianças até 4 anos
não pagam.
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Tra.Di.Noi se firma como ponto de encontro
Espaço gastronômico comemora terceiro aniversário oferecendo sempre muitas novidades

O

Tra.Di.Noi vem se firmando como um animado e tradicional ponto de encontro dos associados do Cosmopolitano. Nesse espaço
gastronômico, a Selma e o
Sílvio Rizzo se desdobram
para oferecer sempre deliciosas novidades.
Às quintas, por exemplo,
costumam acontecer noites
temáticas, que procuram
atender os pedidos dos frequentadores. Já às sextas,
tem som ao vivo para animar
o bate-papo. E todo dia são
servidos vários quitutes para
os mais variados gostos.

Agora, com a chegada do
outono, o Tra.Di.Noi passa a
oferecer caldos todas as noites da semana. Dois sabores
estreiam a novidade: mandioca com costela e feijão com
calabresa e torresminho.
Acompanha pãozinho e queijo. Quem preferir pode pedir
para viagem, para comer em
casa. No dia 15 de abril, aconteceu mais uma noite especial, o Rock à Parmegiana, que
teve apoio cultural de Zero
Grau Bebidas e GHB Auto
Center.
Além do filé à parmegiana, a banda Jack Lemon fez

a alegria dos muitos associados que compareceram.
Em maio, vêm mais novidades por aí. No dia 13, comemorando o terceiro aniversário do Tra.Di.Noi, haverá uma

noite diferente. Mais informações em breve, no site e na
página do Facebook do Cosmopolitano.
Confira, abaixo, fotos do
Rock à Parmegiana.
Fotos: Divulgação
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Let’s Dance vai colocar
todo mundo para dançar

Fique de Olho
Musculação

Evento com DJs Lemão e Véio acontecerá no dia 7 de maio

U

m evento que promete
colocar todo mundo para
dançar no Salão Social do
Cosmopolitano. Assim será o
Let’s Dance 2 – Uma Noite na
Albatroz, que acontecerá no
dia 7 de maio, a partir das
22h. Nas pick-ups, o coman-

do será dos DJs Lemão e
Véio, que vão agitar com uma
seleção de grandes sucessos
de várias épocas. Associados
do Cosmopolitano terão entrada gratuita. Para não sócios, os convites custam R$
20,00 e podem ser adquiridos

na secretaria do clube, Jamar
Calçados e Óticas Carol. Só
será permitida a entrada de
maiores de 16 anos.
Mais informações pelo telefone (19) 3872-1917 e pelo
site www.cosmopolitanofc.
com.br.
Divulgação

Muito som eletrônico com
os grandes sucessos de
várias décadas vai agitar o
Let’s Dance, no dia 7

A Diretoria Executiva
do Cosmopolitano solicitou ao Conselho Deliberativo a autorização para adquirir um
climatizador para a
sala de musculação.
Além de aumentar o
conforto dos usuários, o
equipamento possibilitaria economia de
energia elétrica. Em
reunião realizada no
dia 28 de março, os conselheiros decidiram
encaminhar o pedido
para análise da Comissão de Obras. A diretoria aguarda, portanto,
a aprovação do Conselho para dar prosseguimento à compra.
*
As fotos do evento Sertanejo Univeristário,
que o Integração publicou em sua edição de
março, foram gentilmente cedidas pela
Gazeta de Cosmópolis.
Pela colaboração, a direção do Cosmopolitano registra seu agradecimento ao jornal.
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Cosmopolitano volta com 17 medalhas
do Festival Interclubes de Natação
Competição foi disputada no Colégio Objetivo de Mogi Guaçu, no dia 10 de abril

R

epresentado por 20 atletas, o Cosmopolitano conquistou 17 medalhas, sendo
cinco de ouro, sete de prata e
cinco de bronze, no Festival
Interclubes de Natação, realizado no Colégio Objetivo,
em Mogi Guaçu, no dia 10 de
abril. No total, a competição
contou com a participação de
70 nadadores de 3 a 16 anos.
Também estiveram presentes as equipes do Clube Mogi
Guaçu, Clube de Santa Sofia
e Colégio Objetivo de Mogi
Guaçu.
Segundo a professora Reginéia Fernandes, que comandou os atletas do Cosmopolitano juntamente com o
professor Carlos Eduardo
Gomes, a equipe conseguiu se
destacar no festival, e por isso

Cosmopolitano
inicia disputas
do Interclubes
de Futsal
O Cosmopolitano está par-

ticipando do Torneio Interclubes de Futsal, que teve
início no dia 10 de abril. Participam também times das
cidades de Campinas, Mogi
Mirim, Mogi Guaçu e São

Fotos: Divulgação

Equipe que
representou o
Cosmopolitano
na competição

recebeu muitos elogios. “Estamos progredindo bastante”, analisou.

As colocações de todos os
atletas do Cosmopolitano podem ser conferidas no site

João da Boa Vista. Na primeira rodada, o sub-10 perdeu para o Clube Mogiano,
da cidade de Mogi Mirim,
por 2 a 0. Já o sub-12 empatou com o mesmo clube por
3 a 3. As categorias sub-14
e sub-16 ainda não jogaram
e vão fazer suas estreias em
casa, no dia 30 de abril. A
diretoria e os professores
convidam todos os associados a comparecer ao clube
para prestigiar e torcer para
o Cosmopolitano. As partidas terão início às 15h.

www.cosmopolitanofc.com.br,
na seção Esportes, ou na página do clube no Facebook.

Já foram iniciadas as aulas de Circuit Training no Cosmopolitano,
com a professora Daniela Ferrazzo. A atividade acontece às sextas,
das 7h30 às 8h30. As vagas são limitadas e a mensalidade é de R$
40,00. Inscrições no Setor Esportivo.
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