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EEEEEm julho, realizaremos
mais uma edição da

nossa Olimpíada. É uma ex-
celente oportunidade para
termos uma dimensão de
quantas atividades esporti-
vas estão à disposição de
nossos associados. Não são
muitos os clubes, podem
apostar, que têm a estrutu-
ra necessária para realizar
um evento desse porte, em
que nada menos que 17
modalidades estarão em
disputa. Dispomos de pisci-
nas, quadras, campos, can-
chas e muitos outros espa-
ços em que nossos associa-
dos podem se exercitar, di-
vertir-se e fortalecer as ami-
zades. Vale lembrar que es-
sas dependências passam
por constante manutenção
e, quando necessário, tam-
bém 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 si-
nuca foi disponibilizada aos
praticantes. Seguimos, as-
sim, cumprindo nosso obje-
tivo, de oferecer aos associ-
ados muitos motivos para
que frequentem o clube com
assiduidade e alegria.

Um evento de
grande porte

Por João B. P. Siqueira
Presidente
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Por Rodolfo Rizzo

HHHHHoje vamos recordar um as-
sunto que monopolizou as

atenções dos associados alviver-
des em 1982 e 1983. Todos eram
a favor da construção de um gi-
násio de esportes, mas não existi-
am recursos financeiros para essa
grande obra. Surgiu então a ideia
de se vender o antigo estádio
Thelmo de Almeida, e assim ob-
ter esses recursos. Foi o começo
de uma grande polêmica.

O jornal “Folha da Semana”,
de 28 de setembro de 1983, pu-
blicava em sua primeira página
a seguinte matéria.

“Cosmopolitano F“Cosmopolitano F“Cosmopolitano F“Cosmopolitano F“Cosmopolitano F.C. vai.C. vai.C. vai.C. vai.C. vai
vender o estádio Thelmo devender o estádio Thelmo devender o estádio Thelmo devender o estádio Thelmo devender o estádio Thelmo de
Almeida”Almeida”Almeida”Almeida”Almeida”

Segundo o presidente Tito,
este é o único caminho para a
construção do ginásio de espor-
tes e sede social.

Desde que assumiu a presi-
dência do Cosmopolitano em ja-
neiro de 1982, Valdemar Treven-
zoli sonha com a construção de
um ginásio de esportes. Junta-
mente com seus companheiros de
diretoria, Tito cogita vários tipos
de promoções que pudessem ge-
rar recursos para iniciar a obra.
No entanto, o elevado custo, a
inflação e a crise que desencade-
ava se interpunham como obstá-
culos difíceis de transpor. A obra,

uma vez inici-
ada, jamais
seria levada a
cabo em curto
prazo.

Assim, sur-
giu então a idei-
a da venda do
estádio Thelmo
de Almeida, hoje um patrimônio
deficitário mantido pelo Cosmo-
politano, como único meio, tal-
vez, de se auferir a renda ne-
cessária.

Tito, que fez uma notável
administração, está disposto a
encarar a reeleição na hipótese
do Conselho Deliberativo e As-
sembleia Geral aprovarem a
venda daquele imóvel.

Fotos: Divulgação

UUUUUm evento especial no Cos-
mopolitano homenageou as
mães em maio. No 21, elas e

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

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

ca ao vivo. Um delicioso chá
da tarde também fez parte da
programação.



Feijoada com música ao vivo agita o
Cosmopolitano no dia 24 de julho
Evento terá início às 12h30, com cardápio caprichado
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UUUUUm cardápio caprichado
com música ao vivo. É

isso que aguarda os associa-
dos 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 ani-
mação para a tarde toda, será
servida uma feijoada comple-
ta, com vários acompanha-
mentos, como arroz branco,
vinagrete, couve com farinha
e farofa.

Para entrada, haverá tor-
resmo e batata frita. A sobre-

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

Divulgação

politano por R$ 30,00,
sendo que as bebidas
serão cobradas à parte.
Crianças de 6 a 9 anos
pagam R$ 15,00. Meno-
res 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

DDDDDuas duplas sertanejas,
barracas de comidas típi-

cas em parceria com entida-
des assistenciais e brincadei-
ras estiveram entre as mui-
tas atrações da Festa Junina
2016 do Cosmopolitano, rea-
lizada nos dias 10 e 11 de ju-
nho. Com som ao vivo das
duplas Caio Souza & Thiago
e Erick & Marcos, o evento
teve animação total.

Fotos: Divulgação
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OOOOO Tra.Di.Noi continua ofe-
recendo várias opções de

caldos nestas noites de inver-
no, com exceção das segun-
das-feiras. Entre as opções,
estão caldos de mandioca com
costela, feijão com calabresa e
torresmo e mocotó (caldo e car-
ne). Todos são acompanhados
de queijo e pãozinho. O início
é sempre às 19h. Às quintas,
também é servida a tradicio-
nal comidinha de boteco. Além
dessas delícias, há as noites
especiais com cardápio dife-
renciado. 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 espera-
da Noite da Polenta Contadi-
na, que terá no cardápio po-
lenta caipira com costelinha
de porco, rúcula e tomate seco.

Delícias todas as noites no Tra.Di.Noi
No dia 15 de julho, haverá Festa Caipira com a dupla Gê Canhoto e Paulo Silva

Divulgação

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 foiEm qual período você foiEm qual período você foiEm qual período você foiEm qual período você foi
presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-
tano Ftano Ftano Ftano Ftano F.C.?.C.?.C.?.C.?.C.?

No período de 01/07/1988
a 30/06/2000.

VVVVVocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-
pol is?pol is?pol is?pol is?pol is?

Não. Sou natural de Dois
Córregos. No entanto, fui
agraciado com o Título de Ci-
dadão Cosmopolense, conce-
dido pela Câmara Municipal
de Cosmópolis, em 26/11/
2010.

Qual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiro
contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-
tano?tano?tano?tano?tano?

Foi quando me associei, na
década de 80.

Em sua vida dentro deEm sua vida dentro deEm sua vida dentro deEm sua vida dentro deEm sua vida dentro de
nosso clube, quais cargosnosso clube, quais cargosnosso clube, quais cargosnosso clube, quais cargosnosso clube, quais cargos
você ocupou?você ocupou?você ocupou?você ocupou?você ocupou?

Fui conselheiro, diretor e
presidente da diretoria.

Como foi sua re-Como foi sua re-Como foi sua re-Como foi sua re-Como foi sua re-
lação com o Con-lação com o Con-lação com o Con-lação com o Con-lação com o Con-
selho Delibera-selho Delibera-selho Delibera-selho Delibera-selho Delibera-
t ivo?t ivo?t ivo?t ivo?t ivo?

Sempre muito
cordial, porém al-
gumas vezes os ca-
minhos se bifurca-
vam.

Em sua opinião,Em sua opinião,Em sua opinião,Em sua opinião,Em sua opinião,
como foi sua ges-como foi sua ges-como foi sua ges-como foi sua ges-como foi sua ges-
tão na presidên-tão na presidên-tão na presidên-tão na presidên-tão na presidên-
c ia?c ia?c ia?c ia?c ia?

Não sou a pes-
soa mais indicada para res-
ponder essa questão. Entendo
que os associados e funcioná-
rios do clube podem avaliar de
maneira mais adequada.

Qual seu principal feitoQual seu principal feitoQual seu principal feitoQual seu principal feitoQual seu principal feito
durante sua gestão?durante sua gestão?durante sua gestão?durante sua gestão?durante sua gestão?

Em se tratando de feito
principal, o Ginásio Poliespor-
tivo Adão Martelli Filho.

Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-
de que um presidente devede que um presidente devede que um presidente devede que um presidente devede que um presidente deve
ter?ter ?ter ?ter ?ter ?

Dedicação, honestidade e
amor ao Cosmopolitano Fute-
bol Clube.

O que você acha de um clu-O que você acha de um clu-O que você acha de um clu-O que você acha de um clu-O que você acha de um clu-
be que está comemorandobe que está comemorandobe que está comemorandobe que está comemorandobe que está comemorando
100 anos de existência?100 anos de existência?100 anos de existência?100 anos de existência?100 anos de existência?

Primeiramente, entendo
que 100 anos de existência sig-
nificam 100 anos de história,
de muitas vidas que passaram

pelo clube, de
muitas épocas
difíceis, de guer-
ras mundiais, de
tempos de crises
econômicas, de
invenções como
o computador, de
descobertas ci-
entíficas como a
penicilina e ou-
tros antibióticos,
enfim, fatos que
serviram de pa-
no de fundo para

muitos debates dentro do clu-
be. Isso tudo fez do clube uma
associação sólida, madura e
pronta para enfrentar os tan-
tos desafios que possam sur-
gir. O Cosmopolitano Futebol
Clube é um pouco a casa de
todos nós.

Em suas palavras, qual aEm suas palavras, qual aEm suas palavras, qual aEm suas palavras, qual aEm suas palavras, qual a
importância de um livroimportância de um livroimportância de um livroimportância de um livroimportância de um livro
que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-
ria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nosso
clube?clube?clube?clube?clube?

Como disse acima, 100
anos de nosso clube signifi-
cam, antes de tudo, 100 anos
de história. O que seríamos
sem a história para nos con-
duzir? Sem dúvida alguma, o
clube deve registrar esses
100 anos primeiros de sua
existência, sendo apenas o
primeiro volume de um con-
junto de livros que surgirão
com o passar dos séculos.

Confira a
programação

das Noites
Dançantes

AAAAAs Noites Dançantes do
Cosmopolitano, que volta-
ram a ser realizadas em
edições mensais, prosse-
guem 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 Talis-
mã. E, em 29 de outubro, a
Banda Tom Maior embala-
rá os casais. As Noites Dan-
çantes acontecem sempre
aos sábados, a partir das 21
horas, no Salão Social.
Mais informações podem
ser obtidas na secretaria do
clube ou pelo telefone 3872-
1917.

Bocha define os campeões em 9 de julho
OOOOO 9º Campeonato de Bocha em Duplas
do Cosmopolitano teve início no dia 19
de junho. As duplas inscritas foram sor-
teadas e divididas em duas categorias.

A Série A tem no Grupo 1 as duplas
Carlo e Juarez, Lelo e Eurídio e Bandei-
ra e Geada. No Grupo 2, estão Geraldo e
Jaime, Antenor e Sérgio e Leonel e Chi-
co. 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 ro-
dadas dentro dos grupos, sempre com jo-
gos aos sábados, nos dias 19 e 25 de ju-
nho e 2 de julho.

As duas melhores duplas de cada gru-
po 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.



O O O O O Regulamento Inter-
no da Musculação pre-
vê que a diretoria man-
terá no recinto da mus-
culação um profissio-
nal credenciado, den-
tro das normas do Con-
selho Regional de Edu-
cação Física, durante o
horário de funciona-
mento. Em nenhuma
hipótese, é permitida a
presença de professo-
res que não façam par-
te do quadro de funcio-
nários efetivos e/ou
contratados do clube.
Portanto, não é permi-
tida a presença de per-
sonal trainers no recin-
to da musculação.

*****
OOOOOs 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 ob-
jetivos recolhidos nos
armários e que não fo-
rem reclamados serão
doados a entidades .

Fique de Olho

7

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Junho de 2016

Personal trainers

OOOOOs associados já podem marcar na
agenda: no dia 6 de agosto, acon-
tecerá mais uma edição do Serta-
nejo Universitário. Uma atração
mais do que especial está sendo
preparada para garantir animação
total até a madrugada. Na próxi-
ma edição, o Jornal IntegraçãoJornal IntegraçãoJornal IntegraçãoJornal IntegraçãoJornal Integração
trará todas as informações sobre
esse imperdível evento.

Vem aí mais um Sertanejo UniversitárioVem aí mais um Sertanejo Universitário

Campeonato estreia nova mesa
Inscrições para a competição podem ser feitas até o dia 7 de julho

AAAAA nova mesa de sinuca do
Cosmopolitano será inau-

gurada durante o 4º Campeo-
nato 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 acontece-
rá o sorteio dos confrontos, às
19h. A idade mínima para
participar do campeonato, que
seguirá as regras da Confede-
ração Brasileira de Sinuca e
Bilhar, é de18 anos. Os jogos
acontecerão às terças e quin-
tas, a partir das 19h.

A nova
mesa do
clube

Fotos: Divulgação

AAAAA Sala de Musculação do
Cosmopolitano ganhou três
novas esteiras elétricas. Os
equipamentos são da marca
Health, modelo RX8, e estão
entre os mais modernos ofe-
recidos atualmente no mer-
cado fitness.

Novas esteiras
para os sóciosOOOOO Cosmopolitano passará

a oferer aulas de basquete
para jovens acima de 12
anos. Os interessados de-
vem procurar o Setor Es-
portivo para realizar as
inscrições. As aulas aconte-
cerão aos sábados, das
8h30 às 10h, com o profes-
sor João Paulo.

Aula de basquete
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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

CCCCCom disputas em 17 moda-
lidades, a 18ª edição da

Olimpíada do Cosmopolitano
Futebol Clube será realizada
de 1º a 14 de julho. A abertu-
ra oficial acontecerá na vés-
pera do início das competi-
ções, no dia 30 de junho, a
partir das 19h, no Salão So-
cial. A cerimônia terá como
atração o grupo Ryukyu Ko-
ku Matsuri Daiko, ou Tambo-
res Festivos do Reino de
Ryukyu, grupo de tradição
japonesa que realiza coreo-
grafias utilizando tambores.

Os interessados em parti-
cipar da Olimpíada devem se
inscrever até o dia 29 de ju-
nho, no Setor Esportivo do
Cosmopolitano. Os inscritos
serão divididos por sorteio em
quatro equipes, representa-
das pelas cores amarelo,
branco, verde e azul.

As modalidades em dispu-
ta serão atletismo, base 4,
basquete, biribol, dama, fute-

bol, futebol de areia, futsal,
gincana, handebol, minicam-
po, queimada, rouba bandei-
ra, tênis de mesa, vôlei, vôlei
de areia e xadrez. Os atletas
que participarem da solenida-
de de abertura ganharão uma
camiseta da Olimpíada e ain-
da marcarão um ponto para
sua equipe. Os que não parti-
ciparem deverão comprar a
camiseta, que custará R$
20,00 e será o uniforme obri-
gatório para as competições.

Na solenidade de encerra-
mento, marcada para 14 de
julho, às 19h, no Salão Soci-
al, haverá, além da premia-
ção, um Show de Talentos, no
qual os associados, de qual-
quer idade, poderão cantar,
tocar instrumentos, dançar,
recitar poesias, apresentar
números circenses ou de-
monstrar outras habilidades.
Para participar, também é
necessário se inscrever no
Setor Esportivo.

Definidos os campeões do
Torneio Interno de Tênis

OOOOO Torneio Interno de Tênis
2016 movimentou as qua-
dras 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 cam-
peão foi Luiz Felipe Susigan,
tendo como vice Reginaldo
Maia.

Fotos: Divulgação

Grupo de tradição japonesa
se apresentará na abertura

Campeão e vice da
Categoria C

Os vencedores da
Categoria B

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


