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Por João B. P. Siqueira
Presidente

A

manutenção de um clube do porte do Cosmopolitano demanda um grande esforço de todos os envolvidos, dirigentes e funcionários. E também exige um investimento constante, que
nem sempre pode ser percebido pelos associados. Porém, visíveis ou não, as intervenções estruturais e de
equipamentos precisam dividir a preocupação de
quem conduz o dia a dia do
clube com os eventos sociais
e as modalidades esportivas. Nesta edição do Integração
gração, é possível ter uma
ideia do quanto vem sendo
feito para manter o Cosmopolitano cada vez mais atrativo para seus associados.
Sem dúvida, devemos destacar as obras das piscinas,
tão necessárias há tantas
décadas, e que agora estão
sendo levadas a termo. Em
breve, todos teremos muito
mais motivos para frequentá-las. Mas conquistas menores, como vagas com acessibilidade para deficientes, novos equipamentos para a
Sala de Musculação e gramado renovado no campo sintético, não são menos importantes para nosso bem-estar.

Antônio Garcia e para o senhor
Dr. Luiz Nicolau Nolandi.
O senhor Garcia foi diretor,
conselheiro e trabalhou muito em
defesa do nosso verde-e-branco,
chegando mesmo a passar noites
e noites atrás do balcão do bar
do CFC, trabalhando sem esmorecimento. Pai dos ex-atletas: Silvestre, Aristides, Luís e Afonso (o
popular Tcheco Garcia), todos
sócios contribuintes, nada mais
justo do que a Diretoria acaba de
realizar, que é a entrega pelas
mãos do senhor Francisco de
Mario o título de sócio honorário.
Ao ilustre médico, Dr. Luiz
Nicolau Nolandi, atualmente
com 73 anos, dos quais 37 foram
dedicados ao tratamento de nossos atletas com o zelo e o carinho
de sempre. Trabalhou sempre

Por Rodolfo Rizzo

N

o livro da história dos 100
anos do Cosmopolitano,
contamos muitos acontecimentos desse período. Todavia, a história do nosso clube é muito
grande, por isso hoje vamos relembrar um pouco de como foram as festividades comemorativas ao 46º aniversário de fundação, que ocorreram no dia 15
de novembro de 1961. O jornal
“O Município”, em sua edição do
dia 25/11/61, relatou as festividades, relato esse que vamos
transcrever abaixo:
“Foi realizada uma solenidade para a entrega do título de
sócio honorário para o senhor

graciosamente, por isso o
CFC faz esta
justa homenagem. Como
presidente, Dr.
Nolandi foi um
batalhador incansável em
defesa das cores de nosso clube,
assumindo a presidência numa
época em que a sociedade viveu
seus dias mais difíceis, devido às
dívidas. Mas, como homem de
bem, sempre soube levar a bom
termo o caminho do CFC. A nossa gratidão e a nossa paga foi
podermos oferecer apenas um
diploma de sócio honorário ao
ilustríssimo amigo, Dr. Luiz Nicolau Nolandi, e deixamos aqui
o muito obrigado do CFC”.

Dia 30 tem Noite Dançante
Animação ficará por conta de Amauri Musical Show
Para quem gosta de dança

trada gratuita. Para homens
não sócios, os convites custam
R$ 15,00. As mesas podem
ser reservadas por R$ 20,00.

de salão, o Cosmopolitano
oferece uma opção imperdível. No dia 30 de julho, será
realizada no Salão Social, a
partir das 21h, mais uma
edição da Noite Dançante.
Desta vez, a animação ficará por conta de Amauri Musical Show, com seu repertório recheado de clássicos de
vários ritmos e épocas.
Associados do clube não
pagam ingresso. A novidade
desta edição é que mulheres
não sócias também terão en-

Fotos: Divulgação

Melhorias
fundamentais
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Dupla Marcio & Douglas anima nova
edição do Sertanejo Universitário
Evento, no dia 6 de agosto, terá abertura de Erick & Rafael
dupla Marcio & Douglas
será a grande atração de
mais uma edição do Sertanejo Universitário, que o Cosmopolitano promove no dia 6
de agosto, a partir das 23h, no
Salão Social. Naturais de
Minas, os irmãos Marcio e
Douglas se mudaram para
Limeira em 2007 e desde então vêm chamando a atenção
do meio sertanejo. Apadrinhados por Edson & Hudson,
eles têm três discos lançados.
O primeiro deles, gravado
em 2011, conta com a participação especial do cantor
Gusttavo Lima. O mais re-

cente, “Ninguém morre de
amor”, tem como primeira
música de trabalho “Te esquecendo aos poucos”, que já
faz sucesso nas rádios.
A abertura da noite ficará
por conta da dupla Erick &
Raffael, que vem despontando como uma das mais promissoras do momento. Associados do Cosmopolitano têm
entrada gratuita. Os convites
para não sócios, que custam
R$ 30,00, estão à venda na
secretaria do clube, na Jamar
Calçados e na Óticas Carol.
Só será permitida a entrada
de maiores de 16 anos. Mais

Divulgação

A

informações pelo telefone 3872-1917 e
no site www.cosmopolitanofc.com.br.
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Piscinas passam por revitalização total
Obras vão tornar os espaços mais seguros e ainda mais confortáveis para os associados

A

s piscinas descobertas do
Cosmopolitano estão passando por uma completa revitalização. O objetivo é torná-las mais seguras e ainda
mais confortáveis para os associados.
As obras começaram no
início de julho e prosseguirão
até o final de agosto. Esta
época foi a escolhida para a
realização dos serviços por
ser um período de dias mais
frios, em que as piscinas normalmente não são utilizadas.
De acordo com o presidente
do clube, João Batista de
Paula Siqueira, o Pepe, cerca de R$ 125 mil estão sendo
investidos nas melhorias.

Fotos: Divulgação

As obras contemplam a
troca total dos pisos, melhoria nos acabamentos, recuperação das bordas e modernização do sistema de ralos,
medida fundamental para
assegurar menos riscos para
os usuários. A piscina infantil terá ainda um rebaixamento do fundo de 12 centímetros, para que seja possível instalar uma “prainha”
com brinquedo. “Há décadas
as piscinas não passavam por
uma reforma tão ampla”, lembrou Pepe. “A partir de setembro, elas estarão à disposição
dos associados, para que possam usufruir de todos os benefícios no próximo verão”.

Sala de Musculação
A Sala de Musculação do Cosmopolitano ganhou novos equipamentos. São pesos, anilhas e
outros itens para tornar mais
agradável a malhação dos associados.

Piscinas revitlizadas serão
entregues em setembro

Campo Sintético
O campo de futebol sintético já conta com novo gramado. O piso escolhido está entre os mais modernos
hoje para a prática do futebol, garantindo o amortecimento necessário.
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Balada Teen tem nova edição no dia 20
Muita música eletrônica, iluminação especial e som top aguardam a galera

A

programação voltada aos
jovens não para no Cos-

mopolitano. No dia 20 de
agosto, mais uma edição da
Balada Teen espera pela galera. Será no Salão Social, a
partir das 19h. Muitas atrações aguardam os associados
e seus convidados. Haverá
muita música eletrônica de
vários ritmos, iluminação especial e som top. Como sempre, será um evento saudá-

vel, em que bebidas alcoólicas são proibidas. Mas dançar
à vontade está mais do que
liberado.
Podem entrar maiores de
13 anos, lembrando que menores de idade precisam apresentar autorização dos pais.
Sócios do Cosmopolitano não
pagam ingresso. Convites
para não sócios devem ser
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adquiridos na secretaria do
clube. Mais informações pelo
telefone 3872-1917.

A nova
mesa do
clube
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho
Deliberativo do Cosmopolitano Futebol Clube, em
obediência ao que dispõe o
Estatuto Social no seu Artigo 36º. – Inciso XIX, convoca os SENHORES SÓCIOS para a Assembleia
Geral Extraordinária que
será realizada no dia 14
DE AGOSTO DE 2016,
DOMINGO
DOMINGO, às 07:30 horas, na sede social situada
na Rua Baronesa Geraldo
de Rezende, número 161-B,
em Cosmópolis.
A ordem do dia obedecerá a seguinte pauta:
1) ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA PREENCHI-

Suas Respectivas Carteiras Sociais
Sociais.

MENTO DOS CARGOS VAGOS NA DIRETORIA com
mandato de 14 de AGOSTO
DE 2016 até 30 de JUNHO
DE 2017.

Conforme determina o
Estatuto Social - Artigo 17º.
– Parágrafo 1º. - se na hora
marcada não se verificar a
presença de 1/5 ( UM QUINTO ) do número de sócios com
direito de voto, a ASSEMBLEIA funcionará 01
( UMA ) hora depois com
qualquer número de sócios.

Somente poderão
participar da ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA:
a) os sócios Proprietários Familiares (excluídos os dependentes);
b) os sócios Proprietários Individuais;
c) os sócios Beneméritos (excluídos os dependentes);
d) os sócios Remidos (excluídos os dependentes);
e) os sócios que estiverem
quites com suas obrigações
estatutárias, Munidos de

A votação será encerrada, impreterivelmente, às
11:00 ( ONZE ) horas, do dia
14.08.2016.
Tendo em vista o Regulamento Interno no seu
artigo 102º, as chapas deve-

rão ser protocoladas na Secretaria do Clube até ás
17:00 ( dezessete ) horas do
dia 04 de agosto de 2016,
quinta-feira.
As chapas deverão
ser compostas por: Vice-Presidente, 1º. e 2º. SECRETÁRIOS, e 1º. e 2º. TESOUREIROS, para preenchimento dos cargos vagos na
Diretoria que permanecerá
com o PRESIDENTE, empossado em 01/07/2015.
Cosmópolis, 26 de julho de
2016.
VALBER KOW
ALESKY
KOWALESKY
Presidente do Conselho
Deliberativo

Passeio Ciclístico e Caminhada no dia 21
O Cosmopolitano promove no dia 21 de agos-

to, a partir das 8h, o 10º Passeio Ciclístico e
Caminhada em comemoração ao mês dos pais.
Durante o percurso, que terá 6,5 quilômetros
de extensão, haverá animação de um trio elétrico. Outra atração será o sorteio de uma bicicleta Caloi Aro 26 de 21 marchas. Haverá premiação para o pai mais jovem, participante com
a bicicleta mais exótica, participante mais experiente e criança mais nova. Quem quiser
participar deve se inscrever até as 16h do dia
20 de agosto, no Setor Esportivo do clube.Associados não pagam. Para não sócios, será cobrada uma taxa de R$ 20,00. Crianças até 12 anos
de idade deverão estar acompanhadas de um
responsável. Haverá serviço de ambulância por
todo o percurso. A organização recomenda aos
participantes que utilizem roupas leves, tênis,
boné e protetor solar, além de levar água. Para
os ciclistas, é recomendável utilizar capacete.

6

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Julho de 2016

Definidos os campeões de bocha
José Geraldo e Jaime ficaram com o título do Campeonato Interno

A

dupla formada por Jaime Ferreira da Silva e
José Geraldo da Costa foi a
grande campeã do 9º Campeonato Interno de Bocha do
Cosmopolitano, encerrado no
dia 9 de julho. Na final, eles
venceram Gilberto Bandeira
e Santo Daólio por 12 a 11.
Com o bronze, ficou a dupla
Luís Isidro de Souza e Moacir da Silva. Na fase de classificação, as duplas se enfrentaram em três rodadas dentro dos grupos, sempre com
jogos aos sábados, nos dias 19
e 25 de junho e 2 de julho.
Depois dessa etapa, as melhores decidiram o título. Aos
vencedores, foram entregues
troféus.

Fotos: Divulgação

Nas fotos, os melhores colocados do campeonato: acima, Jaime e José
Geraldo; abaixo, Gilberto e Santo; e à esquerda, Luís Isidro e Moacir

Fique de Olho
Cadastro
É fundamental que os
associados mantenham atualizado seu
cadastro junto à administração do Cosmopolitano. Os dados dos sócios, como telefone e
endereço, são utilizados para avisos, envio
de convites e de outras
correspondências. É
bastante recomendável também que seja
informado o número
dos celulares do titular
e de seus dependentes,
que serão utilizados
caso seja necessário fazer alguma comunicação com mais urgência.
Mais informações pelo
telefone 3872-1917 ou
pelo e-mail cosmopoli
tanofc@uol.com.br.
*
O Cosmopolitano atualiza diariamente as informações sobre as atividades do clube em seu
site - www.cosmopoli
tanofc.com.br - e em sua
página no Facebook www.facebook.com/cosmopolitanofc. Confira!

Acessibilidade
O estacionamento do Cosmopolitano ganhou vagas especiais para deficientes físicos. No espaço,
agora há uma
rampa onde as
pedras foram
substituídas por
piso de concreto,
garantindo mais
conforto e segurança aos usuários.
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Olimpíada do Cosmopolitano celebra
a amizade proporcionada pelo esporte
Durante duas semanas, centenas de associados participaram de disputas em 17 modalidades

A

equipe branca foi a grande campeã geral da 18ª
edição da Olimpíada do Cosmopolitano Futebol Clube,
realizada de 1º a 14 de julho.
Na soma das disputas em 17
modalidades, os atletas de camisetas brancas somaram
271 pontos. Na segunda colocação, houve empate entre as
equipes azul e amarela, ambas com 269 pontos. Os competidores da equipe verde terminaram com 260 pontos.
Disputas à parte, a Olímpíada tem como grande objetivo celebrar a amizade proporcionada pelo esporte e estimular a prática de atividades físicas. Nesse sentido,
atingiu plenamente sua meta, movimentando centenas
de associados nas quadras,
campos, canchas e outras dependências do clube.
As modalidades em disputa foram atletismo, base 4,
basquete, biribol, dama, futebol, futebol de areia, futsal,

Momentos Olímpicos

gincana, handebol, minicampo, queimada, rouba bandeira, tênis de mesa, vôlei, vôlei
de areia e xadrez.
Além de esporte, a Olimpíada também teve outras
atrações. Na cerimônia de
abertura, aconteceu uma
apresentação do grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko, ou
Tambores Festivos do Reino
de Ryukyu, grupo de tradição
japonesa que realiza coreografias utilizando tambores.
Também houve uma demonstração do mesatenista
Giuliano Flint Peixoto, campeão paulista, brasileiro e latino-americano. Ele participou do Mundial em Manchester, em 1997, e da Olimpíada
de Atlanta, em 1996.
Na solenidade de encerramento, houve, além da premiação para as equipes, um
Show de Talentos, no qual os
associados puderam demonstrar suas habilidades em várias áreas.

Novidade: medalhas customizadas

N este ano, os atletas que

participaram da 18ª Olimpíada CFC foram premiados
com medalhas em MDF e
uma caixinha de guache para
que fizessem a customização
delas. O Cosmopolitano tomou esta decisão para que as
crianças participassem ainda
mais. E a brincadeira conti-
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nua. Até 31 de julho, as crianças podem mandar fotos de
suas medalhas customizadas
para o e-mail esportes.cfc
@gmail.com, incluindo nome
completo e idade.
Todas as fotos serão postadas no Facebook e a que tiver mais curtidas ganhará um
prêmio especial.

