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Juntos, tudo
nós podemos
Por João B. P. Siqueira
Presidente

I

nauguramos em setembro
uma grande obra no Cosmopolitano. Em um espaço
de tempo relativamente curto, conseguimos realizar a
total revitalização das piscinas do nosso clube, que agora estão muito mais bonitas,
confortáveis, modernas e seguras. Nossos associados terão a sua disposição, já a partir de agora, quando entramos nos meses mais quentes
do ano, um complexo aquático de que poucos clubes dispõem no interior. Nossas piscinas são capazes de proporcionar lazer, diversão e esporte para todas as faixas
etárias e os mais diversos tipos de gostos. Levar a termo
uma obra como essa demanda muito empenho, bastante coragem e um bom tanto
de ousadia. Mas, acima de
tudo, é preciso de trabalho
em equipe. Diretores, conselheiros, funcionáios e associados, todos devem dividir os
méritos por mais esta conquista para toda a comunidade do CFC. A união de todos os envolvidos nessa empreitada foi exemplar! E
hoje, com muito orgulho, podemos dizer que, juntos, vencemos mais uma batalha.

Top DJs no Halloween Fantasy
Evento terá balada no dia 8 de outubro e matinê no dia 9

N

ão vai faltar animação
no Halloween Fantasy,
que reunirá monstros, zumbis
e demônios do Hopi Hari nos
dias 8 e 9 de outubro no Cosmopolitano. Garantia de que o
agito vai bombar são os top DJs
convocados: Daiana Camargo
e Noturnoo. Iluminação e som
de última geração vão trazer
um clima ainda mais especial
ao evento, com balada e matinê para que todas as idades
possam aproveitar.

Por Rodolfo Rizzo

O

Jornal “Folha da Semana”
do dia 29 de maio de 1982
publicava em sua primeira página as atividades da Bocha e
do Truco, nas dependências do
nosso Cosmopolitano F.C.
Torneio de T
ruco – Após
Truco
2 meses e meio de árdua disputa, a dupla Lucindo (Mundial)
e Edineu, finalistas da chave dos
vencedores, derrotou a dupla
Piauí e Moraes, finalistas da
chave dos perdedores, sagrando-se assim campeões do torneio
promovido em homenagem ao
presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Sidney Alves
Aranha “Tide”.
Não foi fácil ao coordenador
do torneio, Jaime, segurar os litigantes, tal o clima de nervo-
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No dia 8, o início está marcado para as 22h. Quem tiver
14 e 15 anos pode entrar
apresentando RG, desde que
esteja acompanhado de um
familiar responsável e maior
de idade. Para os que tiverem acima de 16 anos, é necessário um documento com
foto. Associados têm entrada
gratuita e não sócios podem
adquirir convites antecipados por R$ 25,00. A matinê
acontecerá no dia 9, das 15h

às 19h. Para os que têm até 7
anos, não há cobrança de ingresso, mesmo para não sócios. Os convites de não sócios
para maiores de 8 anos custam R$ 10,00. As entradas
para os dois dias podem ser
adquiridas na secretaria do
clube, Jamar Calçados e Óticas Carol. Mais informações
podem ser obtidas na secretaria do clube, pelo telefone
3872-1917 e também no site
www. cosmopolitanofc.com.br.

sismo e “catimba” empregada
pelo Mundial e pelo Piauí. Em 3º
lugar ficou a dupla João Andrade e Artur Suzan.
Torneio de Bocha – No primeiro domingo de junho, às
15:30h, teremos a final do Torneio de Bocha, promovido em
homenagem ao presidente do clube, o senhor Tito Trevenzoli. 3
duplas são finalistas: Jaime e
Basílio, Gemael e Vital e Lucindo e Pedro.
Sob os olhares de grande plateia, a dupla Lucindo e Pedro
derrotou Gemael e Vital e é apontada como favorita.
O mesmo jornal publicava em
sua última página, no dia 11 de
junho do mesmo ano, o seguinte:
A dupla Lucindo Vitorelli/Pedro Varanelo sagrou-se campeã
do Torneio de Bocha “Valdemar
Trevenzoli”, ao derrotar no domingo passado a dupla Jaime/

Basílio por
2x1. Em segundo lugar
ficou a dupla
Jaime/Basílio,
e em 3º a dupla Gemael/Vital.
Parabéns
ao Lucindo, o famoso “Mundial”, pessoa muito querida dentro da coletividade alviverde
que, conforme já informamos,
foi também campeão de Truco.
Parabéns também ao Pedro Varanelo, o conhecido “Pedrão”,
que foi a grande revelação, ganhando o prêmio de bochófilo
mais técnico, ao fazer 96 pontos.
O torneio mostrou jogadores
com um grande potencial, como:
Darci, Paulo, Vagner, Getúlio,
Sidney, Vital, Irineu Veronese e
Beto Tonussi.
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Dia das Crianças terá muita diversão
Bumper Balls, circo e brinquedos serão as atrações da festa no dia 12 de outubro
Cosmopolitano vai promover uma grande festa
para comemorar o Dia das
Crianças, em 12 de outubro.
Durante todo o dia, haverá
muitas atividades para os pequenos associados. O início
será às 11h. Até as 18h, a criançada encontrará várias
opções de diversão, enquanto seus pais podem descansar
e aproveitar o feriado.
No campo de grama sintética e entorno das piscinas,
serão montados brinquedos
infláveis.
Das 14h30 às 15h30, serão realizadas apresentações
circenses, com pernas-depau, mágicos, palhaços, acrobatas e muito mais.

Uma atração que certamente vai garantir muita diversão é a Bumper Ball. Trata-se de bolhas de plástico
que as crianças “vestem”, ficando com as pernas de fora.
Uma partida de futebol com
os jogadores dentro das Bumper Balls é certeza de muitas
gargalhadas.
Para completar, haverá
distribuição de pipoca e algodão doce durante todo o dia.
A festa de Dia das Crianças
do Cosmopolitano é um evento exclusivo para associados.

Divulgação

O

Brincadeiras com as Bumper
Balls são certeza de muitas
gargalhadas para as crianças
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Inaugurado o novo parque aquático
Conjunto passou a dotar o Cosmopolitano de uma moderna área de piscinas

O

Conjunto Aquático “Willy Luiz Neumann”, que
passou a dotar o Cosmopolitano de uma moderna área de piscinas, foi inaugurado no dia 23
de setembro, em histórica cerimônia. Participaram da solenidade, conduzida por Linaldo
Nallin, o presidente do clube,
João Batista Siqueira, o vicepresidente, Nilson de Campos,
os presidentes de honra da diretoria, Antônio Trevenzolli e Antônio Rodolfo Rizzo, e o presidente do Conselho Deliberativo, Valber Kowalesky. Em seus discursos, todos enfatizaram a grandeza do trabalho realizado.

Fotos: Divulgação

Também estiveram presentes os filhos de Willy Neumann, Antônio Willian Neumann e José Guido Neumann,
que, acompanhados de seus familiares, agradeceram a homenagem prestada. A obra incluiu a troca dos revestimentos e a substituição das bordas,
que agora serão antiderrapantes, atérmicas e modernas.
Na piscina infantil, foi
construída uma prainha com
golfinhos especialmente para
as crianças menores. Também
foi providenciada a reestilização do paisagismo de toda a
área e instalado um espaço
aconchegante para as mães
que trazem seus filhos para se
divertir. Outra novidade é o sistema de iluminação com lâmpadas de LED.
Ao final da cerimônia,
houve uma apresentação de
aerodance e uma confraternização na lanchonete das piscinas, que contou com a segunda edição do Rock à Parmegiana, com cardápio preparado pelo Espaço Gastronômico Tra.Di.Noi e show de
Jack Lemmon e Banda.
No dia 24 de setembro, as
piscinas foram abertas para os
associados.

Conjunto Aquático “Willy Luiz Neumann”

Dirigentes do Cosmopolitano

Detalhe da
piscina infantil
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Descerramento
da placa
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Confira as fotos da noite
Sertanejo Universitário
Fotos: Divulgação

Capacitação dos
guarda-vidas

Os guarda-vidas do Cosmopolitano passaram por
uma capacitação para prevenção de acidentes e salvamento dos usuários das
piscinas do clube. Foram 16
horas de treinamento, divididas em dois dias.
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A nova
mesa do
clube
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José Carlos
Machado
Em qual período você foi
presidente do Cosmopolitano F
.C.?
F.C.?
No período de julho de
2003 a junho de 2007.
Você é natural de Cosmópolis?
Não, sou natural do município de Araraquara.
Qual foi o seu primeiro
contato com o Cosmopolitano?
Meu primeiro contato
com o CFC foi em 1976, quando me tornei sócio.
Em sua vida dentro de

nosso
clube,
quais
cargos
você ocupou?
Fui diretor várias vezes, conselheiro duas vezes,
presidente do Conselho Deliberativo
duas vezes e seu
presidente.

houve colaboração
direta do conselho. Quero lembrar que fui o último
presidente
eleito pelo conselho e o primeiro
eleito pelos associados.
Em sua opinião,
como foi sua
gestão na presidência?
Em minha opinião, foi boa,
pois tive uma equipe de excelentes diretores. A melhor resposta a respeito do assunto
seria por parte dos associados,
pois administramos para eles.

Como foi sua relação com o Conselho
Deliberativo?
O Conselho Deliberativo é
composto por pessoas as quais
a maioria é de amigos, cada
um com suas ideias e pensamentos, iguais ou diferentes
da diretoria. Isso é próprio de
um processo democrático,
como o entendemos. Salientando que um é complemento
do outro. Portanto, ninguém
administra só, precisa de colaboração mútua. Nas obras
das minhas administrações

Qual seu principal feito
durante sua gestão?
Vários, mas o principal foi
o poço artesiano, que fornece
5.000 litros de água por hora,
e que trouxe e traz uma grande economia ao CFC.

Qual a principal qualidade que um presidente
deve ter?
Honestidade e respeito
pelos associados, que são a
razão do CFC.
O que você acha de um
clube que está comemorando 100 anos de existência?
Uma história de muitos
feitos, e parabéns para aqueles que iniciaram, foram verdadeiros desbravadores e corajosos.
Em suas palavras, qual a
importância de um livro
que relata toda a trajetória dos 100 anos de nosso
clube?
Além do registro para os
associados, perpetuará a
história, valorizando e lembrando aqueles que iniciaram.

Fotos: Divulgação

Confira fotos
da Balada Teen
de agosto

Loja de cerâmica em Pedreira
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Let’s Dance promove retorno
a grandes décadas da música
“Uma Noite na Albatroz” será o tema da balada, no dia 15 de outubro

U

ma volta às décadas de
muita criatividade musical. É isso o que promete mais
uma edição da Let’s Dance do
Cosmopolitano Futebol Clube. Com o tema “Uma Noite
na Albatroz”, a balada vai
reunir os DJs Lemão e Véio
para trazer à tona grandes

hits dos anos 70, 80 e 90. O
evento vai acontecer no dia
15 de outubro, às 22h, no Salão Social, com muita tecnologia de som e luz.
A entrada na Let’s Dance
será permitida para maiores
de 16 anos. Associados do
Cosmopolitano não pagam.

Para não sócios, os ingressos
custam R$ 20,00 e estão à
venda na secretaria do clube,
Óticas Carol e Jamar Calçados. As mesas também estão
à disposição por R$ 20,00.
Mais informações pelo telefone 3872-1917 e no site
www.cosmopolitanofc.com.br.

Fotos: Divulgação

Veja fotos da Noite Dançante de agosto
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Fique de Olho
Cônjuge
A tenção

associado
que deseja incluir dependente cônjuge: caso
não tenha a Certidão
de Casamento, deve
ser feita a Escritura
Declaratória de União
Estável, firmada em
cartório. Mais informações podem ser obtidas
na secretaria do clube.
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Sócias disputam
torneio de vôlei

Dênis Brum vence na sinuca
Campeonato aconteceu de julho a setembro

D ênis

Ono Brum foi o
grande campeão do Campeonato Interno de Sinuca Categoria Individual do
Cosmopolitano. Com um
jogo seguro e preciso, ele
soube se impor sobre os adversários para ficar com o
título. Na final, em partida
emocionante, venceu Mauro Aguina. A terceira colocação coube a José de Camargo. O campeonato, voltado aos associados maiores
de 18 anos, aconteceu entre
os dias 12 de julho e 15 de
setembro e seguiu as regras
da Confederação Brasileira
de Sinuca e Bilhar.

Dênis
recebe
o troféu

Equipe É Nóis ficou com título da competição

T

rês equipes disputaram o
Campeonato Interno de
Vôlei Feminino realizado
pelo Cosmopolitano no dia 3
de setembro. Puderam participar associadas nascidas até
o ano 2000. Depois de partidas bastante disputadas, a
equipe que se sagrou campeã
foi a É Nóis, formada pelas
atletas Celiane Fonseca, Lidiane Alves, Cleide Alves,
Bruna Wargas e Natália Camargo.

Com o vice-campeonato,
ficou a equipe As Ninas, composta por Ana Paula Paiva,
Eliana Camargo, Lívia Daga, Patrícia Ortiz e Ana Helena Davinha. A equipe Garay,
que teve como jogadoras Neia
Fernandes, Cida Bragatto,
Sueli Malachias, Giovanna
Nallin Davinha e Geili Zerlenga, ficou em terceiro. Ao final, todas as participantes receberam medalhas das mãos
de Pepe, presidente do clube.
Fotos: Divulgação

É Nóis,
equipe
campeã

Mauro foi o
vice-campeão

Camargo, o
3º colocado

Futebol inscreve para 3 modalidades
Estão abertas as inscrições
para o 6º Torneio CFC de
Futebol e Futsal Para Menores. Haverá disputas em
grama sintética, de futsal e
de futebol de areia. Podem
participar associados nascidos de 1999 a 2011, que serão divididos de acordo com
as faixas etárias. O torneio

na grama sintética acontecerá em 11 de outubro. O
futebol de areia terá jogos
em 1º de novembro. No futsal, as disputas acontecerão
em 29 de novembro. As inscrições devem ser efetuadas
no Setor Esportivo ou com
os professores nos horários
das aulas.

As Ninas, vice-campeãs
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Garay ficou com o 3º lugar

