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Por Renato Trevenzolli
Presidente

F

altam palavras para
descrever o que foram
as comemorações dos 102
anos do Cosmopolitano! Tivemos um baile maravilhoso e outros eventos sociais
animadíssimos e as mais diversas atividades esportivas, tudo realizado com
muita organização e esmero por nossos funcionários e
diretores. Foi um show de

Por Rodolfo Rizzo

H

oje vamos relembrar da
história de Evald Silas
Epprechet como Adão Martelli Filho a descreveu, a pedido do então presidente do
Cosmopolitano, Valber Kowalesky.
“Evald nasceu em Cosmópolis no dia 28/12/1923, era
filho de Gustavo Epprechet
e Guilhermina Epprechet,
descendentes dos primeiros
moradores de Cosmópolis,
que formaram o núcleo
Campos Sales, a nossa antiga Escola Alemã.
Foi casado com Dona Laura Giovanoni Epprechet,
sua companheira e esposa
dedicada durante 44 anos de
vida plena e de harmonia.
Seu estudo primário foi no
tradicional Grupo Escolar
de Cosmópolis, nos anos de
1932 a 1936, onde tivemos

Um ano que promete!
competência de todos os envolvidos, com resultados fantásticos, como pode ser comprovado nas próximas páginas deste informativo. Temos
que agradecer muito a todos
que se empenharam para oferecer tantas e tão variadas
opções aos associados na celebração de uma data tão
marcante. E tudo isso renova nosso fôlego para este

2018 que vai começar. Muitos projetos já começam a ganhar forma e temos tudo para
construir um ano e tanto!
Planejamos várias melhorias
em nossas dependências e
traçamos um calendário de
eventos sociais e esportivos
recheado de atrações. Os associados podem apostar que
não faltará disposição, empenho e muita vontade de acer-

tar. Vamos devolver em realizações cada centavo investido nas mensalidades.
Cada vez mais, ser sócio do
CFC será motivo de orgulho!

a felicidade de sua convivência e terminamos juntos o
quarto ano, e daí rumamos
para o curso profissional na
escola Bento Quirino de Campinas, sendo que o Evald fazia à tarde um curso de ajustador mecânico nas famosas
oficinas da Mogiana. Isso em
1939, e depois sempre estivemos juntos em contato em
nossas ligas esportivas.
A carreira esportiva também começamos no Infantil e
Juvenil São Paulo, onde o
Evald já despontava como
ótimo lateral, e nós um medíocre beque. Mesmo com as dificuldades da época, arranjamos tempo para treinar na
quinta-feira e jogar no Segundão do Cosmopolitano
pelos idos de 1938 e 1939, e
daí o Evald tornou-se por
muito tempo titular absoluto
do Primeiro Quadro do Alviverde, onde defendia com dedicação invulgar a camisa do
CFC.

Além de ser um ótimo atleta, acima de tudo era um verdadeiro esportista, muitas
glórias que o Cosmopolitano
obteve devem-se a esse atleta e seus companheiros. (...)
Evald ainda colaborou na
construção das dependências
da ASPM. (...)
Sua participação no esporte de Cosmópolis não se restringiu em apenas jogar futebol, foi também participante e colaborador de diversas
diretorias do CFC, ocupando
o cargo de tesoureiro em diversas delas. Desempenhou
um trabalho extraordinário
pelas festividades do cinquentenário do nosso CFC,
em 15/11/1965, como vicepresidente ao lado do presidente Antônio Trevenzoli,
ocasião em que ficou marcada a pujança, a vontade e a
organização dos esportistas
cosmopolenses.
Participou e foi um dos
principais artífices na confec-

ção das torres de iluminação
do campo
de futebol
do CFC,
sempre de
forma desinteressada, tendo um único objetivo, ver cada vez
mais seu time de predileção.
Faleceu no dia 21/03/
1992, nos deixando como
um exemplo digno de ser seguido, isso graças à sua formação cristã. (...)
A lacuna que nosso Evald
deixou dificilmente será
preenchida, mas seu exemplo de esportista íntegro irá
servir a muitos jovens e a
nós também.”
Que essa narrativa feita
pelo grande Adão Martelli
Filho sobre a figura ímpar
de Evald Silas Epprechet
sirva de exemplo para todos
nós que amamos o Cosmopolitano Futebol Clube.
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Cosmopolitano prepara o Baile do
Havaí mais esperado da região
O

Cosmopolitano vai realizar no dia 20 de janeiro, com início às 23h, o Baile
do Havaí mais aguardado da
região. Toneladas de frutas e
flores e efeitos de luz de última geração vão tornar inesquecível a decoração dos dois
ambientes em que acontecerá o evento. Nesta edição
2018, não faltará música variada e de qualidade.
Na parte externa, junto às
piscinas, o repertório eclético da
concorrida banda Celebration
será um convite a dançar até o
amanhecer. No Salão Social, o
som ao vivo ficará a cargo da
dupla Ramon e Rodolfo e ainda haverá muita música eletrônica com o DJ Thiago Silva.
Associados do Cosmopolitano têm entrada gratuita,
mas podem adquirir mesas no
camarote, que fica na área das
piscinas, por R$ 120,00, ou no
Salão Social, por R$ 60,00. As
mesas são para quatro lugares. Para acessar o camarote,
será necessária a utilização de
uma pulseira. Quem optar
pelas mesas do camarote receberá quatro pulseiras, mas
será possível adquirir outras
duas. Haverá bar exclusivo
para atender o camarote, oferecendo inclusive combo de
cerveja e batidas e doses.
Os convites do 1º lote para
não sócios, limitados a 150
unidades, custam R$ 50,00.
No 2º lote, passam a R$ 60,00.
Além de comprar os convites,
os não sócios podem reservar

mesas pelos mesmos valores
dos associados. Na secretaria
do clube, mesas para sócios e
não sócios e convites podem
ser parcelados em duas vezes
no cartão.
No dia 21 de janeiro, a festa continua com a Domingueira nas piscinas, animada
pela banda Celebration. A
balada seguirá das 17h às
23h. Não sócios que adquirirem um convite para o Baile

do Havaí, com mais R$ 10,00,
terão direito a um ingresso
para a Domingueira, que terá
como mais uma atração
a apresentação do
Rei Momo e da Rainha do Carnaval
2018 do Cosmopolitano. O ingresso
avulso custará R$
20,00. Mais informações pelo telefone
3872-1917.

Banda
Celebration

Fotos: Divulgação

Dois ambientes com música ao vivo e muito mais no evento do dia 20 de janeiro

Ramon
e Rodolfo
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Novos valores
das mensalidades
E

m janeiro, as mensalidades do Cosmopolitano
passarão a ter novos valores.
Para que se chegasse a eles,
foram levados em conta vários aspectos. Teve peso importante nesse cálculo o planejamento para 2018, incluindo eventos sociais e esportivos e melhorias e manutenções nas dependências do clube. A proposta é rechear nosso calendário de muitas opções para os associados, a
exemplo do que já foi feito no

segundo semestre de 2017, e
oferecer ainda mais possibilidades para alcançarmos todos os gostos e idades.
Diante disso, a Diretoria
Executiva, levando também
em conta os principais índices que medem a inflação no
país, e que têm reflexos nos
preços de materiais de consumo, serviços e folha de pagamento dos funcionários, entre
outros itens do custeio, enviou a proposta com os novos
valores ao Conselho Deliberativo, que os aprovou.
Assim, a partir de janeiro,
as mensalidades passam a ser
de R$ 150,00 (Familiar), R$
75,00 (Individual) e R$ 45,00
(Taxa Dependente). Esses valores permitirão que o Cosmopolitano continue a ter muitas atividades, além de garantir o constante aprimoramento de suas dependências.

Verão V
ivo
Vivo
No dia 18 de novembro, teve início o Verão Vivo, com muitas atrações para os associados nas piscinas nos finais
de semana. Aulas de hidroginástica estão entre as atividades aos sábados, além de música ao vivo e DJs também
aos domingos. O agito segue até o dia 13 de fevereiro, das
10h às 19h.
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Novos projetos à vista
Sala de Jogos, mais uma cancha de bocha e ampliação da Sala de Musculação são os planos

V

ários projetos elaborados
para serem empreendidos
a partir do primeiro trimestre
de 2018 poderão trazer muitas
melhorias para as dependências do Cosmopolitano, beneficiando todos os associados,
mas em especial os praticantes
de musculação, bocha e jogos
de salão. A Diretoria Executiva já enviou os projetos para a
aprovação do Conselho Deliberativo, que deve analisá-los
em janeiro. Se aprovados, serão colocados em prática o mais
brevemente possível, conforme
explica o diretor de Obras, Leandro Zanelato.
A Sala de Musculação será
ampliada, ganhando mais 50

Achados
e Perdidos
Aos associados que encon-

trarem objetos perdidos
nas dependências do Cosmopolitano, pede-se a gentileza de que os entreguem
na Central de Achados e
Perdidos, localizada na
portaria. É importante
lembrar que alguém pode
estar procurando por esse
objeto. Os pertences ficarão guardados na Central
por 30 dias. Para retirá-los,
é necessário assinar um
termo confirmando que
aquele objeto lhe pertence.
Vencido o prazo para retirada dos pertences, eles
serão doados a instituições
filantrópicas da cidade.

metros quadrados. Com esse
novo espaço, será possível acomodar adequadamente todos
os equipamentos, já que novos
aparelhos foram adquiridos
recentemente. Assim, os usuários poderão realizar suas atividades com muito mais conforto. Para os bochófilos, a boa
notícia é que uma nova cancha será construída, ao lado
daquela já existente. Com isso,
será atendida uma antiga reivindicação dos praticantes da
modalidade.
Outra novidade será a construção da Sala de Jogos, para
aqueles que gostam de tênis de
mesa, snooker e outras atividades indoor. Situada ao lado

Imagens
ilustrativas da Sala
de Musculação
ampliada e da
Sala de Jogos

da quadra de tênis, a nova dependência terá 160 metros
quadrados e contará com ampla área envidraçada, possibilitando uma vista panorâmica
do campo de futebol. Leandro
explica que as obras serão realizadas em três etapas, inici-

ando pela Sala de Musculação,
seguindo pela cancha de bocha
e terminando na Sala de Jogos.
O diretor de Obras calcula que,
a partir da data em que forem
iniciadas, todas as intervenções
estarão concluídas em um prazo aproximado de seis meses.

12ª Caminhada e Corrida de Aniversário

A 12ª Caminhada e Corrida

Fotos: Divulgação

de Aniversário integrou a
programação especial que
celebrou os 102 anos do CFC,
em novembro. Foram 5km de
caminhada e de corrida, com
premiação para várias categorias. Confira alguns momentos.

5

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Novembro/Dezembro de 2017

Animação total na Chopada
Muita música e brinquedões garantiram diversão para todas as idades

U

Fotos: Roberta Correa

ma Chopada no dia 15
de novembro, data de
fundação do clube, fez parte
das comemorações do aniversário de 102 anos do Cosmopolitano. Teve som ao vivo
com Will Duka e com Wilson
Jr, além de brinquedões na
piscina para a criançada. Foi
um dia de muita diversão
para todos, conforme mostram as fotos desta página.
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Um Baile de Aniversário inesquecível
Com cardápio elogiado e animação a noite toda, evento comemorou os 102 anos do CFC

C

Fotos: Roberta Correa

om um grande Baile de
Aniversário, o Cosmopolitano comemorou seus 102
anos de fundação no dia 14 de
novembro. O evento teve um
cardápio muito elogiado pilotado pelo Dauds Buffet e animação da banda Quinta Avenida, que garantiu diversão
a noite toda. Uma decoração
impecável contribuiu para
tornar o baile inesquecível.
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Três atrações na festa Sunset
Foi mais um animadíssimo evento que celebrou os 102 anos de fundação do Cosmopolitano

T

Fotos: Roberta Correa

rês atrações musicais agitaram a Sunset, mais um
evento em comemoração aos
102 anos do CFC. Nas pickups, o DJ Thiago Silva abriu
a festa com muita energia.
Depois foi a vez de Saray Tainan cuidar da animação. Fechando o evento, no dia 19 de
novembro, a Villa Baggage
fez todo mundo cantar junto
até o início da madrugada.
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Vôlei
L ucas Rolfsen, Evandro
Catossi, Vinicius Ortiz, Felipe
Prudente, Baldomero, Allan
Cardoso e Lando Vasconcelos formaram o time do Sesi,
que ficou com o título do Torneio de Vôlei Adulto do CFC,
realizado de outubro a dezembro. Na final, os campeões venceram o Cruzeiro por
3 sets a 0. A outra equipe participante da competição foi
o Taubaté.

Bocha

Fotos: Divulgação

Premiação dos
participantes

O 14º Campeonato Individual de Bocha do Cosmopolitano aconteceu entre setembro e novembro, com a participação de 28 associados. Eles foram divididos em sete grupos, dentro dos quais
se enfrentaram. Os melhores passaram às fases eliminatórias.
Na final, José Sperindione venceu Juarez Bertazzo para ficar com
o título. Na 3ª colocação, ficou Leonel Afonso. Em seguida, na
classificação final dos oito mais bem colocados, aparecem José
Roberto Zanquettin, Gilberto Bandeira, Arnaldo Queiroz, Valdir
Roberto e Santo Daóleo.

Localizada

Sesi, a equipe campeã

Cruzeiro, o vice-campeão

Malha

A turma da ginástica localizada da professora Neia vestiu azul
em novembro para chamar a atenção dos homens sobre a importância dos exames de prevenção do câncer de próstata.
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Guidolim recebe
prêmio por participação

O Cosmopolitano participou
da 2ª Copa Verão de Malha,
que aconteceu entre agosto e
novembro, com a participação
de várias cidades da região.
Além de Cosmópolis, a competição teve equipes representantes de Americana, Limeira, Araras, Cordeirópolis,
Campinas, Rio Claro e São
Carlos. O CFC conseguiu ótimo resultado, terminando na
4ª colocação, atrás de Rio Claro, Floresta de Campinas e
SEL Cordeirópolis, e à frente
de Anavec Limeira, Malha Brasil de Araras e Santa Felícia de
São Carlos. Representando o
Cosmopolitano na cerimônia
de premiação, esteve Ernesto
Guidolim, que pratica a modalidade há mais de 30 anos. Ele
lembra que é possível aprender a jogar malha no CFC,
bastando ser associado. Os
interessados devem entrar em
contato com Guidolim pelo telefone 99778-3360 ou com o
Setor Esportivo pelo telefone
3882-1244.
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Eles mandam na areia!
Campeonato de futebol teve disputas em cinco categorias

O

7º Torneio de Futebol de
Areia do CFC aconteceu
entre os meses de outubro e
novembro, com disputas em
cinco categorias, divididas de
acordo com a faixa etária dos
jogadores. Na categoria 1999
a 2002, o título ficou com a
Venezuela e a vice-campeã foi
a Bolívia. Pedro Fernando
Bongiorno , da Venezuela, foi
o artilheiro. Na categoria
2003 e 2004, o campeão foi o
Uruguai, seguido da Argentina. A artilharia foi de Marcelo Levignali Bongiorno, do

Uruguai. Na categoria 2005
e 2006, a Nigéria conquistou
o título, tendo o Irã como vice.
O maior goleador foi Kaiky
Costa Tereza, da Nigéria. Na
categoria 2007 a 2009, a Coreia do Sul foi campeã e o
México foi vice. Guilherme
Gabriel, do México, foi o artilheiro. Na categoria 2010 e
2011, a Alemanha levou o título, deixando a Espanha
com o vice-campeonato. A artilharia ficou com Natan Lacerda Avancini, da Alemanha. Confira algumas fotos.

Fotos: Divulgação

Venezuela, campeã da
categoria 99 a 02

Bolívia,
vice-campeã
da categoria 99 a 02

Argentina, vice-campeã
da categoria 03 e 04

Uruguai, campeão da categoria 03 e 04
Coreia do Sul,
campeã da
categoria 07 a 09

Nigéria, campeã da
categoria 05 e 06

Alemanha, campeã
da categoria 10 e 11
Irã, vice-campeão da
categoria 05 e 06

México,
vice-campeão da
categoria 07 a 09

Espanha, vice-campeã
da categoria 10 e 11
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Apaixonados por futebol
Equipes se enfrentaram no dia do aniversário do clube, numa grande festa do esporte

U

Fotos: Roberta Correa

ma grande festa do futebol comprovou que o Cosmopolitano tem o DNA esportivo. No dia 15 de novembro,
duas partidas marcaram a
data em que o clube comemorou seus 102 anos de fundação.
Os placares foram Branco 5 x
1 Verde e Branco 5 x 1 Preto.
Mas o mais importante foi a
confraternização dos associados, unidos pelo amor ao futebol e aos esportes em geral.

Uma nova maneira de comprar, onde os sapatos é que vão até você!
Associados do clube terão 5% de desconto nas compras efetuadas.
Aceito todas as bandeiras de cartão de crédito
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Cosmoférias reservam muita diversão
para as crianças em janeiro
Serão várias atividades recreativas e esportivas para quem tem de 5 a 13 anos

V

ai ter muita diversão para as crianças nas Cosmoférias
que o Cosmopolitano
irá realizar em janeiro.
Durante cinco dias, haverá várias atividades
recreativas e esportivas, todas com acompanhamento de monitores. Poderão participar da programação,
que vai de 8 a 13 de janeiro, crianças de 5
anos completos a 13
anos. As inscrições devem ser efetuadas na
secretaria até 6 de janeiro, mas quem se inscrever até 30 de dezembro terá direito a
desconto.
É possível optar por

participar do período
integral ou de meio
período. No integral,
de 8 a 11 de janeiro, as
atividades acontecerão das 9h às 19h. No
meio período, irão das
14h às 19h. No dia 12,
quem quiser poderá
pernoitar no clube. O
início da programação
será às 14h para as
duas turmas. Para
quem não pernoitar, o
encerramento será às
19h. Aqueles que forem dormir no clube
ficarão até as 9h do
dia 13. No dia 13, para
os que pernoitarem,
haverá um café da
manhã no encerramento.

Valores
Período Integral
Sócio com desconto até o dia 30/12 - R$ 170,00
Sócio sem desconto após o dia 30/12 - R$ 220,00
Não sócio com desconto até o dia 30/12 - R$ 340,00
Não sócio sem desconto após o dia 30/12 - R$ 440,00
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 30/12- R$ 120,00
Sócio sem desconto após o dia 30/12 - R$ 160,00
Não sócio com desconto até o dia 30/12 - R$ 240,00
Não sócio sem desconto após o dia 30/12 - R$ 320,00
Inscrições na secretaria até o dia 06/01– 2ª a 6ª feira das 8h
às 17h e sábados das 8h às 12h
Formas de Pagamento: 2 vezes no cheque (08/12/ 2017 e 08/
01/2018) ou cartão de crédito. Direto no cheque para 08/01/
2018 ou no cartão de débito à vista
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