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Um evento de
grande porte
Por João B. P. Siqueira
Presidente

E

m julho, realizaremos
mais uma edição da
nossa Olimpíada. É uma excelente oportunidade para
termos uma dimensão de
quantas atividades esportivas estão à disposição de
nossos associados. Não são
muitos os clubes, podem
apostar, que têm a estrutura necessária para realizar
um evento desse porte, em
que nada menos que 17
modalidades estarão em
disputa. Dispomos de piscinas, quadras, campos, canchas e muitos outros espaços em que nossos associados podem se exercitar, divertir-se e fortalecer as amizades. Vale lembrar que essas dependências passam
por constante manutenção
e, quando necessário, também por modernizações.
Nesta edição, por exemplo,
informamos que a Sala de
Musculação já conta com
três novas esteiras elétricas
e que mais uma mesa de sinuca foi disponibilizada aos
praticantes. Seguimos, assim, cumprindo nosso objetivo, de oferecer aos associados muitos motivos para
que frequentem o clube com
assiduidade e alegria.

“Cosmopolitano F
.C. vai
F.C.
vender o estádio Thelmo de
Almeida”
Segundo o presidente Tito,
este é o único caminho para a
construção do ginásio de esportes e sede social.
Desde que assumiu a presidência do Cosmopolitano em janeiro de 1982, Valdemar Trevenzoli sonha com a construção de
um ginásio de esportes. Juntamente com seus companheiros de
diretoria, Tito cogita vários tipos
de promoções que pudessem gerar recursos para iniciar a obra.
No entanto, o elevado custo, a
inflação e a crise que desencadeava se interpunham como obstáculos difíceis de transpor. A obra,

Por Rodolfo Rizzo

H

oje vamos recordar um assunto que monopolizou as
atenções dos associados alviverdes em 1982 e 1983. Todos eram
a favor da construção de um ginásio de esportes, mas não existiam recursos financeiros para essa
grande obra. Surgiu então a ideia
de se vender o antigo estádio
Thelmo de Almeida, e assim obter esses recursos. Foi o começo
de uma grande polêmica.
O jornal “Folha da Semana”,
de 28 de setembro de 1983, publicava em sua primeira página
a seguinte matéria.

uma vez iniciada, jamais
seria levada a
cabo em curto
prazo.
Assim, surgiu então a ideia da venda do
estádio Thelmo
de Almeida, hoje um patrimônio
deficitário mantido pelo Cosmopolitano, como único meio, talvez, de se auferir a renda necessária.
Tito, que fez uma notável
administração, está disposto a
encarar a reeleição na hipótese
do Conselho Deliberativo e Assembleia Geral aprovarem a
venda daquele imóvel.

Um dia especial para as mães
Tarde feminina realizada em maio teve várias atrações no mês delas
Um evento especial no Cos-

seus convidados puderam
participar da Tarde Feminina, que teve bingo com músi-

mopolitano homenageou as
mães em maio. No 21, elas e

ca ao vivo. Um delicioso chá
da tarde também fez parte da
programação.
Fotos: Divulgação
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Feijoada com música ao vivo agita o
Cosmopolitano no dia 24 de julho
Evento terá início às 12h30, com cardápio caprichado

U

m cardápio caprichado
com música ao vivo. É
isso que aguarda os associados e seus convidados que
comparecerem à Feijoada no
Clube, que o Cosmopolitano
promove no dia 24 de julho.
O evento acontecerá no Salão
Social, com início às 12h30.
No almoço, que promete animação para a tarde toda, será
servida uma feijoada completa, com vários acompanhamentos, como arroz branco,
vinagrete, couve com farinha
e farofa.
Para entrada, haverá torresmo e batata frita. A sobre-

Divulgação

mesa terá bananas caramelizadas com sorvete de creme
e laranja. No encerramento,
um delicioso café. Os convites
antecipados podem ser adquiridos na secretaria do Cosmo-

politano por R$ 30,00,
sendo que as bebidas
serão cobradas à parte.
Crianças de 6 a 9 anos
pagam R$ 15,00. Menores de 6 anos não pagam.
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Animação total na Festa Junina 2016
Duas duplas sertanejas e barracas típicas estiveram entre as muitas atrações oferecidas

D

Fotos: Divulgação

uas duplas sertanejas,
barracas de comidas típicas em parceria com entidades assistenciais e brincadeiras estiveram entre as muitas atrações da Festa Junina
2016 do Cosmopolitano, realizada nos dias 10 e 11 de junho. Com som ao vivo das
duplas Caio Souza & Thiago
e Erick & Marcos, o evento
teve animação total.
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Delícias todas as noites no Tra.Di.Noi
No dia 15 de julho, haverá Festa Caipira com a dupla Gê Canhoto e Paulo Silva

O

Divulgação

Tra.Di.Noi continua oferecendo várias opções de
caldos nestas noites de inverno, com exceção das segundas-feiras. Entre as opções,
estão caldos de mandioca com
costela, feijão com calabresa e
torresmo e mocotó (caldo e carne). Todos são acompanhados
de queijo e pãozinho. O início
é sempre às 19h. Às quintas,
também é servida a tradicional comidinha de boteco. Além
dessas delícias, há as noites
especiais com cardápio diferenciado. No dia 15 de julho,
haverá a Festa Caipira, com
animação de Gê Canhoto e
Paulo Silva. Para agosto, em
data a ser confirmada, está
sendo programada a esperada Noite da Polenta Contadina, que terá no cardápio polenta caipira com costelinha
de porco, rúcula e tomate seco.

Várias opções de caldos são
oferecidas para aquecer
as noites deste inverno
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Sérgio
Ricardo
dos Santos
Guerreiro
Em qual período você foi
presidente do Cosmopolitano F
.C.?
F.C.?
No período de 01/07/1988
a 30/06/2000.
Você é natural de Cosmópolis?
Não. Sou natural de Dois
Córregos. No entanto, fui
agraciado com o Título de Cidadão Cosmopolense, concedido pela Câmara Municipal
de Cosmópolis, em 26/11/
2010.
Qual foi o seu primeiro
contato com o Cosmopolitano?
Foi quando me associei, na
década de 80.
Em sua vida dentro de
nosso clube, quais cargos
você ocupou?
Fui conselheiro, diretor e
presidente da diretoria.

Como foi sua relação com o Conselho Deliberativo?
Sempre muito
cordial, porém algumas vezes os caminhos se bifurcavam.

pelo clube, de
muitas épocas
difíceis, de guerras mundiais, de
tempos de crises
econômicas, de
invenções como
o computador, de
descobertas científicas como a
penicilina e outros antibióticos,
enfim, fatos que
serviram de pano de fundo para
muitos debates dentro do clube. Isso tudo fez do clube uma
associação sólida, madura e
pronta para enfrentar os tantos desafios que possam surgir. O Cosmopolitano Futebol
Clube é um pouco a casa de
todos nós.

Em sua opinião,
como foi sua gestão na presidência?
Não sou a pessoa mais indicada para responder essa questão. Entendo
que os associados e funcionários do clube podem avaliar de
maneira mais adequada.
Qual seu principal feito
durante sua gestão?
Em se tratando de feito
principal, o Ginásio Poliesportivo Adão Martelli Filho.

Em suas palavras, qual a
importância de um livro
que relata toda a trajetória dos 100 anos de nosso
clube?
Como disse acima, 100
anos de nosso clube significam, antes de tudo, 100 anos
de história. O que seríamos
sem a história para nos conduzir? Sem dúvida alguma, o
clube deve registrar esses
100 anos primeiros de sua
existência, sendo apenas o
primeiro volume de um conjunto de livros que surgirão
com o passar dos séculos.

Qual a principal qualidade que um presidente deve
ter?
Dedicação, honestidade e
amor ao Cosmopolitano Futebol Clube.
O que você acha de um clube que está comemorando
100 anos de existência?
Primeiramente, entendo
que 100 anos de existência significam 100 anos de história,
de muitas vidas que passaram

Confira a
programação
das Noites
Dançantes
As Noites Dançantes do

Cosmopolitano, que voltaram a ser realizadas em
edições mensais, prosseguem até o final do ano com
uma ótima programação
para quem gosta de dança
de salão, com som ao vivo
de competentes bandas de
baile. Em 30 de julho, a
responsável pela animação
será a Amaury Banda
show. No dia 27 de agosto,
a Banda Star in Concert
ocupará o palco. No dia 24
de setembro, quem se
apresenta é a Banda Talismã. E, em 29 de outubro, a
Banda Tom Maior embalará os casais. As Noites Dançantes acontecem sempre
aos sábados, a partir das 21
horas, no Salão Social.
Mais informações podem
ser obtidas na secretaria do
clube ou pelo telefone 38721917.

Bocha define os campeões em 9 de julho
O 9º Campeonato de Bocha em Duplas

do Cosmopolitano teve início no dia 19
de junho. As duplas inscritas foram sorteadas e divididas em duas categorias.
A Série A tem no Grupo 1 as duplas
Carlo e Juarez, Lelo e Eurídio e Bandeira e Geada. No Grupo 2, estão Geraldo e
Jaime, Antenor e Sérgio e Leonel e Chico. Na Série B, o grupo único é formado
pelas duplas Roberto e Alisson, Saulo e
Lino, Izidro e Moacir e João e Manassés.
As duplas se enfrentarão em três rodadas dentro dos grupos, sempre com jogos aos sábados, nos dias 19 e 25 de junho e 2 de julho.
As duas melhores duplas de cada grupo da Série A e a primeira e a segunda
colocadas da Série B passam para a fase
decisiva, que será realizada no dia 9 de
julho, com jogos a partir das 13h.
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Campeonato estreia nova mesa
Inscrições para a competição podem ser feitas até o dia 7 de julho

A

nova mesa de sinuca do
Cosmopolitano será inaugurada durante o 4º Campeonato Interno Individual, que
terá início no dia 12 de julho.
As inscrições devem ser feitas
no Setor Esportivo, até o dia
7 de julho, quando acontecerá o sorteio dos confrontos, às
19h. A idade mínima para
participar do campeonato, que
seguirá as regras da Confederação Brasileira de Sinuca e
Bilhar, é de18 anos. Os jogos
acontecerão às terças e quintas, a partir das 19h.

Aula de basquete
O Cosmopolitano passará
a oferer aulas de basquete
para jovens acima de 12
anos. Os interessados devem procurar o Setor Esportivo para realizar as
inscrições. As aulas acontecerão aos sábados, das
8h30 às 10h, com o professor João Paulo.

Fotos: Divulgação

Fique de Olho
Personal trainers
O Regulamento Interno da Musculação prevê que a diretoria manterá no recinto da musculação um profissional credenciado, dentro das normas do Conselho Regional de Educação Física, durante o
horário de funcionamento. Em nenhuma
hipótese, é permitida a
presença de professores que não façam parte do quadro de funcionários efetivos e/ou
contratados do clube.
Portanto, não é permitida a presença de personal trainers no recinto da musculação.

A nova
mesa do
clube

Novas esteiras
para os sócios
A Sala de Musculação do

Cosmopolitano ganhou três
novas esteiras elétricas. Os
equipamentos são da marca
Health, modelo RX8, e estão
entre os mais modernos oferecidos atualmente no mercado fitness.

Vem aí mais um Sertanejo Universitário
Os associados já podem marcar na

agenda: no dia 6 de agosto, acontecerá mais uma edição do Sertanejo Universitário. Uma atração
mais do que especial está sendo
preparada para garantir animação
total até a madrugada. Na próxima edição, o Jornal Integração
trará todas as informações sobre
esse imperdível evento.
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*
Os associados que não
renovaram a locação
de armários da sauna,
mas neles deixaram
seus pertences, devem
retirá-los até o dia 9 de
julho na secretaria.
Após essa data, os objetivos recolhidos nos
armários e que não forem reclamados serão
doados a entidades .
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Cosmopolitano realiza 18ª edição de
sua Olimpíada, com 17 modalidades
Inscrições podem ser efetuadas até 29 de junho; abertura será no dia 30

Definidos os campeões do C

om disputas em 17 modalidades, a 18ª edição da
Olimpíada do Cosmopolitano
Futebol Clube será realizada
de 1º a 14 de julho. A abertura oficial acontecerá na véspera do início das competições, no dia 30 de junho, a
partir das 19h, no Salão Social. A cerimônia terá como
atração o grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko, ou Tambores Festivos do Reino de
Ryukyu, grupo de tradição
japonesa que realiza coreografias utilizando tambores.
Os interessados em participar da Olimpíada devem se
inscrever até o dia 29 de junho, no Setor Esportivo do
Cosmopolitano. Os inscritos
serão divididos por sorteio em
quatro equipes, representadas pelas cores amarelo,
branco, verde e azul.
As modalidades em disputa serão atletismo, base 4,
basquete, biribol, dama, fute-

Torneio Interno de Tênis

O Torneio Interno de Tênis
2016 movimentou as quadras do Cosmopolitano entre
os dias 4 e 12 de junho.
Após disputadíssimas
partidas, foram conhecidos
os vencedores. Na Categoria

C, o título ficou com Allan
Pinho e a segunda colocação
foi de Willian Rampazzo.
Na Categoria B, o campeão foi Luiz Felipe Susigan,
tendo como vice Reginaldo
Maia.
Fotos: Divulgação

Os vencedores da
Categoria B

Campeão e vice da
Categoria C

Grupo de tradição japonesa
se apresentará na abertura

Suspensão de aulas
Devido à realização da Olimpíada, será necessária
a suspensão de algumas aulas. Confira:
30/6 - A piscina aquecida será fechada após as
17h
30/6 e 14/7 - Não haverá aulas de mat pilates,
treinamento funcional, step, jump e karatê
1º a 18/7 - Não haverá aulas de natação infantil
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bol, futebol de areia, futsal,
gincana, handebol, minicampo, queimada, rouba bandeira, tênis de mesa, vôlei, vôlei
de areia e xadrez. Os atletas
que participarem da solenidade de abertura ganharão uma
camiseta da Olimpíada e ainda marcarão um ponto para
sua equipe. Os que não participarem deverão comprar a
camiseta, que custará R$
20,00 e será o uniforme obrigatório para as competições.
Na solenidade de encerramento, marcada para 14 de
julho, às 19h, no Salão Social, haverá, além da premiação, um Show de Talentos, no
qual os associados, de qualquer idade, poderão cantar,
tocar instrumentos, dançar,
recitar poesias, apresentar
números circenses ou demonstrar outras habilidades.
Para participar, também é
necessário se inscrever no
Setor Esportivo.

