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Um balanço
bem positivo
Por João B. P. Siqueira
Presidente

O

balanço que fazemos
sobre o ano que termina é muito positivo para a
grande família que é o Cosmopolitano Futebol Clube.
Se nosso país viveu tempos
bastante difíceis, devido às
crises econômica e política,
no CFC, na medida do possível, pudemos registrar
importantes realizações.
Gostaria de destacar, no setor de obras, a total revitalização das piscinas, que
tornaram nosso parque
aquático muito mais atrativo. Na área social, foram
muitos e variados eventos
durante todo o ano. E essa
agenda será fechada em
grande estilo, com a volta do
Réveillon. Entre os esportes, vimos com alegria nossas piscinas, quadras, campos e canchas abrigarem
disputas internas bem animadas. E também constatamos que nossos atletas, das
mais diversas modalidades e
idades, vêm nos representando com muita competência,
sempre elevando o nome do
Cosmpolitano em várias cidades. Enfim, podemos dizer
que encerramos 2016 satisfeitos. E com a expectativa de
que 2017 será ainda melhor!

mero 64, de 22 de julho de 1967,
a seguinte reportagem:

Por Rodolfo Rizzo

Cosmopolitano 3, Real
“Cosmopolitano
São Paulo 1
A falta de sorte dos atacantes
do Cosmopolitano impediu que o
jogo de domingo, no estádio Thelmo de Almeida, fosse muito maior, eis que os 3 a 1 não refletem
com fidelidade o que foi o andamento da partida, com o alviverde sempre superior à esforçada
representação do Real São Paulo. Foi juiz dessa partida com boa
atuação o Sr. João Flores. Os gols
foram marcados para o Cosmopolitano: Dinho, Borelli e Zuchini,
este último de magnífica feitura.
Jogou o Cosmopolitano com:
Maneca, Zé Zorzetto, Celso e
Paulo. João Pedro (Carlito) e Var-

H

oje vamos recordar uma
partida de futebol em que
o Cosmopolitano enfrentou o
Real São Paulo e venceu por 3
tentos a 1. Relembramos dessa
partida pois o nosso adversário
veio da capital paulista para nos
enfrentar e foi um embate muito aguardado por todos.
Um importante ponto que
precisa ser ressaltado é o de que
os jogadores do nosso time souberam honrar as cores verde e
branco. Servirá esse Relembrando para recordarmos os craques que na época defendiam o
Cosmopolitano. O Jornal do ACP
publicou em sua edição de nú-

dão (Gué). Edemar (Sérgio), Zuchini,
Borelli, Dinho
e Brando. Toda a defesa se
comportou
bem nesta partida, principalmente Paulo, que substituiu
Tota à altura, demonstrando
estar em condições de ocupar tão
logo seja preciso um posto de titular. No ataque, muito embora não estivessem com sorte, se
destacaram: Borelli, Dinho e
Zuchini.
Na preliminar, repetiu-se o
placar da partida principal, 3 a
1 para o Cosmopolitano. Com
gols de: Jair, Tcheco e Ademar.
Juízes: Valdemar e Augusto.”

MENSALIDADE

Novo valor
C onforme

determina o
Regulamento Interno Art.
9º, em reunião do Conselho Deliberativo realizada
em 12/12/2016, ficou deliberado que a mensalidade
a partir de janeiro/2017,
passará a R$ 140,00.

FIQUE ATENTO - Art.
10, Parágrafo Único - O
pagamento, até o último
dia de janeiro, de todas as
mensalidades vencíveis
no ano de referência dará
o direito ao desconto de
uma mensalidade.
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Muitas atrações no Baile do Havaí
Salão Social e piscina terão animação garantida com som de primeira em 21 de janeiro

C

om muitas atrações, o
Baile do Havaí de 2017
do Cosmopolitano Futebol
Clube vai acontecer no dia
21 de janeiro, com início às
23h. Seguindo a tradição de
grandiosidade e animação,
o evento contará com dois
ambientes: piscina e Salão
Social. Ambos ganharão decoração enriquecida com arranjos de flores e frutas, além
de iluminação especial para
valorizar cada detalhe.
Cada um dos ambientes
terá atrações musicais de
primeira linha. Junto às piscinas, o som ao vivo ficará
por conta da banda Free

Band, que vai garantir o agito com grandes sucessos de
várias épocas. No salão, haverá show com Vinícius Drumond e balada com o DJ Tiago Silva.
Para a faixa etária de 14
e 15 anos, será necessário estar acompanhado de um responsável e apresentar documento com foto. A partir dos
16 anos, basta o documento.
O traje típico é obrigatório.
Para os associados em dia
com a mensalidade, a entrada é gratuita.
Os convites para não sócios podem ser encontrados na
Jamar Calçados, Óticas Ca-

rol e Monalisa Calçados e confecções. No primeiro lote, limitado, o valor é de R$ 40,00.
No segundo, de R$ 50,00.
Mesas junto da piscina custam R$ 100,00 e no Salão
Social, R$ 50,00.
Mais informações na secretaria do clube ou pelo telefone (19) 3872-1917.

Fique de Olho
Conselho
A posse dos novos mem-

bros do Conselho Deliberativo do Cosmopolitano, prevista para o dia
2 de janeiro, foi transferida para o dia 9 do mesmo mês, às 19h30. Os
novos conselheiros foram eleitos em Assembleia Geral Ordinária,
realizada em 20 de novembro. Eles representam 50% do total de
membros. A relação dos
eleitos pode ser conferida no site www.cosmopo
litanofc.com.br.
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Associados devem estar atentos
sobre a idade de seus dependentes
A partir dos 25 anos, é preciso adquirir título de Sócio Proprietário Individual

P

ara evitar transtornos, os
associados do Cosmopolitano devem ficar atentos ao
que diz o Estatuto Social no
que tange à idade dos filhos
dependentes do titular.
Ao completar 18 anos de
idade, os dependentes, de
ambos os sexos, passam a pagar uma taxa. Isso é válido
até os 21 anos.
A partir daí, conforme previsto no Artigo 79º, Parágrafo 2º, o filho ou a filha perdem
a condição de dependente, a
não ser que estejam cursando uma instituição de ensino
superior, o que deve ser comprovado por meio de declaração de matrícula ou compro-

Divulgação

vante de pagamento da faculdade. Quando o dependente
(de ambos os sexos) completa

25 anos, independentemente
de ter concluído o ensino superior, ele deverá alterar seu
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cadastro, passando a titular.
Para tanto, é possível adquirir o título de Sócio Proprietário Individual dividindo o
valor em até cinco vezes, o
que também está especificado no Artigo 79º, Parágrafo
2º do Estatuto Social.
Vale lembrar que não há
aviso prévio sobre a necessidade de mudança de categoria. Assim, ao se aproximar
das idades especificadas acima, o associado deve procurar a secretaria do Cosmopolitano para regularizar a sua
situação e receber todas as informações necessárias para
continuar frequentando o
clube normalmente.
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Tra.Di.Noi oferece pratos tradicionais
da culinária italiana e muito mais
Além das delícias do cardápio, espaço gastrônomico se tornou animado ponto de encontro

A

Filé à parmegiana, um
dos pratos mais pedidos

Divulgação

berto de terça a domingo,
o Tra.Di.Noi (“entre nós”,
em italiano), espaço gastronômico do Cosmopolitano, já
criou tradição como animado
ponto de encontro dos associados. Além da música ao vivo,
os frequentadores encontram
um cardápio bastante variado, com surpreendentes e deliciosas opções. Entre elas, os
campeões de pedidos carpáccio e brusqueta. “Esses pratos
são os autênticos italianos,
tanto o produto quanto o tempero”, destaca Selma Zanca
Rizzo, que administra o misto de restaurante e lanchonete com seu marido, Silvio.
Tendo morado na Itália,
Silvio faz questão de cuidar
de todos os detalhes da cozinha. É ele, por exemplo,
quem prepara as massas caseiras e o molho de tomate
que leva a receita exclusiva
de sua família.
Esse molho também dá
ainda mais sabor a outro prato muito pedido, o filé à parmegiana. Se a opção é por um
peixe, uma boa dica é a tilá-

pia ao molho de vinho branco e limão.
Para acompanhar os pratos, vale experimentar a crocantíssima pizza pane, com
massa e molho preparados
artesanalmente. Tanta variedade vem dos 12 anos em
que Silvio esteve na Europa,
entre a Itália e a Alemanha.
Foi quando, sempre traba-

lhando para italianos, pôde
sofisticar a sua culinária.
Todas as delícias do cardápio do Tra.Di.Noi podem ser
apreciadas todas as noites,
além dos almoços aos sábados
(das 11h às 14h) e domingos
(das 11h às 14h30). O espaço
também serve salgados, pasteis fritos na hora, os famosos
lanches de pernil e vários ti-
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pos de porções. E ainda tem
música ao vivo nas sextas à
noite, quando artistas de vários gêneros tornam o início
do fim de semana ainda mais
animado. “Só temos que agradecer aos associados que nos
prestigiam há quatro anos e
que possibilitam o sucesso do
Tra.Di.Noi”, diz Selma.
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Diversão total para agitar a
criançada nas Cosmoférias
Muitas atividades vão movimentar o Cosmopolitano entre os dias 10 e 15 de janeiro

N

ão vão faltar animação
e alegria nas Cosmoférias 2017 do Cosmopolitano
Futebol Clube. Entre os
dias 10 e 15 de janeiro, muitas atividades esperam pela
criançada. Podem participar associados e também
seus convidados entre 4 e 13
anos.

As inscrições devem ser
efetuadas na secretaria do
clube, de segunda a sexta,
das 8h às 11h e das 12h30 às
17h, e aos sábados, das 8h às
11h. Há duas opções para
participar: meio período e integral, inclusive com pernoite. Para a faixa etária de 4 e
5 anos, só há meio período.

Período Integral

Várias atividades recreativas e esportivas com acompanhamento de monitores vão
tornar muito especiais as férias das crianças.
Os monitores, que também trabalham em acampamentos, prometem organizar no clube as surpreendentes novidades desta temporada. Ou seja, ainda mais diversão!

Valores

Sócio com desconto até o dia 03/01 - R$ 160,00
Sócio sem desconto após o dia 03/01 - R$ 200,00
Não sócio com desconto até o dia 03/01 - R$ 320,00
Não sócio sem desconto após o dia 03/01 - R$ 400,00
Diária para sócios (day use) - R$ 60,00
Diária com pernoite para sócios - R$ 100,00
Diária para não sócios (day use) - R$ 120,00
Diária com pernoite para não sócios - R$ 200,00

Meio Período
Sócio com desconto até o dia 03/01 - R$ 110,00
Sócio sem desconto após o dia 03/01 - R$ 150,00
Não sócio com desconto até o dia 03/01 - R$ 220,00
Não sócio sem desconto após o dia 03/01 - R$ 300,00
Meia diária para sócios - R$ 50,00
Meia diária para não sócios - R$ 100,00

Loja de cerâmica em Pedreira
6
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Divulgação

FUTEBOL AMADOR

O Cosmopolitano FC se sagrou vice-campeão do Campeonato de Futebol Amador de Cosmópolis, competição promovi-

da pela Prefeitura. As disputas contaram com a participação de 12 equipes da cidade. Após excelente campanha, o CFC
perdeu o disputadíssimo jogo final para a Mancha, por 1 a 0. Na foto, os componentes da equipe: Bizuca, Heitor, Sérgio
Junior, Paulinho Stahl, Claudio, Silvano, Ivan, Cássio, Pezão, Ricardo, Jader, Rodinei, Gustavo, Danilo, Jerri, Luciano, Lucas Garcia, Lucas Leite, Edson, Bruno, Pimenta, Diego, Thello, Eduardo, Juninho, Luan e Pepe

Saiba quem se deu bem no futsal
Torneio para menores teve participação de atletas nascidos entre 1999 e 2011

O 6º Torneio CFC de Futsal

para Menores aconteceu entre os dias 29 de novembro e
8 de dezembro, contando com
a participação de atletas nascidos entre 1999 e 2011, divididos de acordo com a faixa
etária. As equipes homenagearam grandes clubes do futebol brasileiro.
Na categoria 2008-2011, o
campeão foi o Palmeiras e o
vice, o São Paulo. No topo da
artilharia, empataram com
12 gols Guilherme Simoni,
do Palmeiras, e Rhyan Spi-

na, do São Paulo. O melhor
goleiro foi Pedro Gabriel Pereira, do Palmeiras.
A equipe vencedora entre
os nascidos de 2005 a 2007 foi
a Chapecoense, tendo como
vice o Internacional. O artilheiro foi Gabriel Silva, da
Chapecoense, que anotou 16
tentos. Os melhores goleiros
foram Asafe Palhares, da
Chapecoense, e Leonardo
Trevenzolli, do Internacional. Na categoria 2002-2004,
o título ficou com o Flamengo e a segunda colocação foi

do Botafogo. O artilheiro foi
Marcelo Bongiorno, do Botafogo, com 9 gols, e o melhor
goleiro foi Lucas Barbosa, do
Flamengo. O Cruzeiro venceu na categoria para nascidos de 1999 a 2001. O América foi o vice. Os campeões ainda tiveram o artilheiro da
competição, Miguel Gagliardi, com 9 gols, e o melhor goleiro, Ricieri Janoti.
Confira fotos das equipes e
dos atletas premiados no site
do Cosmopolitano
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Festival reúne 70 nadadores
Disputas para nascidos entre 2003 e 2006 aconteceram em 7 de dezembro

O

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Cosmopolitano realizou
no dia 7 de dezembro a
primeira parte do Festival de
Natação 2016. Participaram
cerca de 70 associados nascidos
entre 2003 e 2006. Foram premiados com medalhas os três
primeiros colocados em cada
categoria. Para os nascidos entre 2007 e 2011, as provas serão realizadas em fevereiro.

Entenda por que o clube precisa permanecer fechado às segundas
Única dependência a funcionar nesse dia é a secretaria; confira os horários
Desde de novembro, todas as

dependências do Cosmopolitano Futebol Clube, exceto a secretaria, permanecem fechadas às segundas-feiras. Essa
decisão foi tomada visando
principalmente a segurança
dos associados, em especial das
crianças, e a viabilidade administrativa do clube.
Antes, em algumas segundas-feiras, o clube ficava
aberto e, em outras, fechava
para manutenção. Mesmo
nesses dias, a sala de musculação permanecia aberta. Porém, muitos associados aca-

Além disso, enquanto os
pais estavam na sala de musculação, crianças ficavam sozinhas em outras dependências, inclusive correndo risco
de acessar locais com eventual perigo. Também eram registradas com frequência
ocorrências como pias e bebedouros entupidos de areia,
torneiras abertas e outros pequenos transtornos.
É importante esclarecer
ainda que as segundas-feiras
são destinadas à folga dos
funcionários do pátio. Portanto, nesse dia, trabalham

bavam pedindo para utilizar
outros setores do clube, como
sauna, campos e piscinas, por
exemplo.

8

apenas os funcionários específicos para a conservação
das dependências.
O custo financeiro para
manter o clube integralmente
aberto de segunda a segunda
comprometeria o orçamento ou
oneraria demais o valor da
mensalidade cobrada dos associados. Portanto, atualmente,
apenas a secretaria funciona
às segundas-feiras. O horário
em que a secretaria permanece aberta, de segunda a sexta,
é das 8h às 11h e das 12h30 às
17h. Aos sábados, o funcionamento é de 8h às 11h.

