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COMUNICADO
Em razão de uma decisão do

Conselho Deliberativo, respeitando o Estatuto Social do
Cosmopolitano Futebol Clube, o sr. João Batista de Paula
Siqueira foi afastado da Presidência do clube. Eu, Nilson
Campos, vice-presidente, na
data de 22/03/2017, com muita honra, assumo a Presidência deste maravilhoso clube.
Em conjunto com a diretoria:
1º Secretário/ Diretor Social:
Sérgio L. Torres Junior
2º Secretário/ Diretor Social:
Linaldo M.A. Nallin
1º Tesoureiro/ Diretor de Esporte: Ricardo F. Bergamo
2º Tesoureiro/ Diretor de
Obras: Leandro R. Zanelato
Coordenador de Comunicação: José Claudio Bernades
Coordenador de Patrimônio:
João Francisco S. Carmona
Coordenador de Patrimônio:
José Wilson Gagliardi
Coordenador de Futebol: Paulo Sérgio Sthal
Estaremos ainda mais atuando em prol deste clube, pautados em muita transparência
e honestidade e nos colocamos
à disposição dos associados
para quaisquer dúvidas, sugestões e até elogios se assim
merecermos.
Atenciosamente,
Nilson Campos

não deixou por menos. Todas as
noites, o Piner, Fernando, André,
Lúcia, Lourenço, Baixinho, Lucila e Chico caíram no samba do
início ao fim. O grupo dos Davinha estava muito bonito, fantasia muito bem bolada, muita animação e alegria. Gostamos mesmo. As irmãs Lena e Zizi, como
sempre, lindas. Até o Osmar, Carminha e amigos foram às quatro
noites levar a filha Josimara,
muito bonita, para sambar. É isso
aí, gostamos de ver.
Vanda, Maria Teresa e Doroti também marcaram ponto, pena
que não caíram no samba no
meio do salão. A presença de vocês alegrou-nos muito.
Até o Sr. Poério e Dona Tota,
Lalo e Amelinha também foram
apreciar o Carnaval e parece que
gostaram. O Gilberto e Maria Jo-

Por Rodolfo Rizzo

H

oje vamos relembrar como
foi o Carnaval no Cosmopolitano no ano de 1982, portanto, há 35 anos. O jornal Folha
da Semana do dia 27 de fevereiro publicava tópicos sobre os
foliões que animaram as quatro
noites de Carnaval do nosso
querido clube, dentre eles destacamos uma matéria em especial, intitulada “Cantinho do
C.F.C no Carnaval”.
“A turma da Nereida, cada
noite com uma fantasia bem bolada, chamou a atenção de todos pela animação e beleza. Convém ressaltar o charme dos meninos Luís Fernando, Cacau e
Jorginho. A turma do Nelsinho

sé, Getúlio e
Vera estavam
muito elegantes na fantasia
branca e preta, deveriam
ganhar um
prêmio.
O Nego e
Cilene, Ari e Silvandira, Renato e Teresa também apareceram, mas quem sambou de fato
foi o Ari. Até o Toninho e a Sueli marcaram presença. Até o
Presidente Tito, descontraído,
na segunda-feira caiu no samba, sempre acompanhado da
esposa e amigos”.
Temos muitas matérias sobre o Carnaval e, justamente
por isso, o espaço nunca será o
bastante para contar tudo de
uma vez.

Noites Dançantes seguem
com bailes uma vez ao mês

Fique de Olho

Confira as atrações das próximas edições

Assembleia

As

Noites Dançantes do
Cosmopolitano estão de volta. Iniciada no dia 25 de
março, a temporada de 2017
dos tradicionais bailes que
fazem a alegria de quem
não dispensa uma boa dança de salão segue com uma
edição por mês, sempre com
conjuntos de primeira para
animar os casais. As atrações das próximas datas já
estão confirmadas. No dia
29 de abril, a banda convidada é a Ferro Velho. E, no

O Conselho Delibera-

tivo do Cosmopolitano
vai realizar no dia 9 de
abril, às 8h, em sua sede
social, uma Assembleia
Geral Ordinária para
aprovação das contas de
2016. Podem participar
sócios proprietários, beneméritos e remidos,
desde que em dia com
suas obrigações estatutárias.
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dia 27 de maio, o palco abre
espaço para a banda Talismã. As Noites Dançantes,
que oferecem grandes clássicos de várias décadas e de
diversos ritmos, acontecem
sempre aos sábados, com
início às 21h. A entrada é
gratuita para os associados
do Cosmopolitano. Não sócios também podem participar adquirindo convites que
custam R$ 15,00. O valor da
mesa, para sócios e não sócios, é de R$ 20,00.
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Atrações para todos os gostos na Micaneja
Megaevento vai acontecer no dia 15 de abril, com banda, dupla e DJ

U

m megaevento vai aterrissar no Cosmopolitano
no dia 15 de abril, prometendo muito agito para os mais
diferentes gostos. Com banda, dupla sertaneja e DJ, a
Micaneja terá uma estrutura de som e luz inéditas em
Cosmópolis, além de muitas
outras atrações. A superfesta
será realizada no Salão Social, com início às 23h.
Para animar a Micaneja,
foi convocada a banda ZAP,
de Campinas, que vai apresentar seu repertório recheado de muito pop, rock e reggae, com pitadas de anos 60
e 80. Formada por Robinson
Magnusson, Nino Sombini,
Rogério Pitty, Vinicius Fiori
e Kleber Sombini, o quinteto
faz covers cheios de personalidade de R.E.M, Coldplay,
Bon Jovi, Van Halen, U2,
Queen, Guns’n Roses, Barão

Divulgação

Vermelho, Paralamas do Sucesso, Skank, Legião Urbana,
Raul Seixas, Los Hermanos,
RPM e muitos outros.
Completando as atrações
no palco, a Micaneja terá a
dupla Bruno & Gustavo, com
o melhor do sertanejo universitário, e o DJ Thiago Silva,
com os grandes hits do momento. Os ingressos antecipados custam R$ 15,00 para sócios do Cosmopolitano e R$
30,00 para não sócios.
Para quem tem 14 e 15
anos, a entrada será permitida
com acompanhamento de um
responsável e apresentação de
RG ou documento com foto.
Maiores de 16 anos também
devem apresentar documento
com foto. É obrigatória a utilização do abadá do evento, à
venda nas lojas VM Fitness,
Óticas Carol e Vitoria & Rosane e na secretaria do clube.

Banda ZAP
será uma das
atrações
da festa
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Muita animação marca o Carn

Foram dois bailes e duas matinês em que adultos e crianç
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naval 2017 do Cosmopolitano

ças puderam se divertir muito ao som da Banda do Funil

O

Fotos: Adriene Felipe

Carnaval 2017 do Cosmopolitano Futebol Clube
foi marcado pela animação. Em
duas noites e duas matinês, adultos e crianças puderam brincar
muito ao som da Banda do Funil, que contagiou a todos com
um repertório recheado de marchinhas, sambas de enredo e os
hits que agitam as novas gerações. Confira nestas páginas alguns momentos da folia.
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PARA ELAS

Manhã do Batom foi só diversão!

P

Fotos: Divulgação

ara comemorar o Dia Internacional da Mulher, o
Cosmopolitano realizou em 12
de março a 9ª edição da Manhã
do Batom. Foram muitas atividades, incluindo gincana,
aula de GAP, jogos recreativos
e sorteio de kits de beleza. Ao
final, a certeza de uma manhã
muito divertida. Confira alguns momentos.

A Tarde
Feminina
vem aí

Associadas, reservem a

data! No dia 20 de maio,
em comemoração ao mês
das mães, acontecerá a
Tarde Feminina do Cosmopolitano. Das 14h às
18h, haverá muita diversão para as participantes,
com várias rodadas de minibingos com ótimos prêmios patrocinados pelo comércio de Cosmópolis.
Cada ingresso dará direito a uma cartela para concorrer a R$ 200,00. Também haverá um delicioso
lanche da tarde com vários tipos de chás, bolos e
torradas com patê, além de
música ao vivo. Mais informações na próxima edição do Integração
Integração.

NOITE DO GAGUINHO - O
Salão Social do Cosmopolitano
ficou lotado no dia 11 de março,
quando aconteceu a Noite do
Gaguinho. O evento teve show
de Hugo & Tiago, que interpretaram vários sucessos do sertanejo universitário. A plateia
cantou junto com a dupla hits
como “Cobras e Lagartos”;
“Ninguém Tem Nada Com Isso”
e “O Que Acontece no Bar”, entre vários outros.

Loja de cerâmica em Pedreira
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Passeio ao
Parque Maeda

U

m passeio muito divertido aconteceu no dia 15 de março, quando uma excursão de associados visitou o Parque Maeda, de Itu. Eles puderam andar de trenzinho e carruagem, praticar pesca esportiva, nadar nas piscinas com
toboágua e aproveitar o pedalinho e o quadriciclo, entre
outras atividades. Confira alguns momentos nesta página.

7

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Março de 2017

Torneios do Dia do Trabalhador
terão disputas em 5 modalidades
Inscrições são gratuitas e estão abertas até 26 de abril; competições acontecem em 1º de maio

A

s disputas de cinco modalidades vão movimentar
o Cosmopolitano durante os
Torneios do Dia do Trabalhador, que acontecerão em 1º de
maio. Haverá competições de
Vôlei Trio Feminino, Truco
Trio, Sinuca Individual, Bocha Trio e Tênis Dupla. Os
associados podem se inscrever gratuitamente a partir do
dia 4 de abril, pessoalmente
no Setor Esportivo ou pelo email esportes.cfc@gmail.com.
O prazo de inscrições termina às 21h de 26 de abril.

Cada participante pode
escolher apenas uma modalidade. As inscrições para a sinuca, o tênis, a bocha e o vôlei são individuais. Para formação das duplas do tênis e
dos trios da bocha e do vôlei,
haverá sorteio. Já no truco,
haverá inscrição dos trios.
Para participar da sinuca, do
truco e da bocha, a idade mínima é 18 anos completos.
As disputas de sinuca, bocha, vôlei e tênis começam às
8h30. A competição de truco
terá início às 9h.

Participe!
Modalidades
Vôlei Trio Feminino, Truco Trio, Sinuca Individual, Bocha Trio
e Tênis Dupla

Inscrições
4 a 26 de abril, no Setor Esportivo ou pelo e-mail
esportes.cfc@gmail.com. As inscrições são gratuitas

Quando
1º de maio, a partir das 8h30

GAP promove definição de glúteos, abdômen e pernas
Cosmopolitano oferece para associados aulas gratuitas da modalidade
O Cosmpolitano oferece pa-

ra seus associados, sem qualquer cobrança de taxa, aulas
de GAP, modalidade que, conforme indicam suas iniciais,
promove a definição e a firmeza de glúteos, abdômen e
pernas. As aulas são comandadas pelo professor Lucas
Rolfsen, às quartas e sextas,
das 19h30 às 20h30, no Salão Social.
O GAP permite ao aluno
trabalhar vários grupos musculares, sendo possível perder
até 350 calorias por aula. O
objetivo é diminuir as medidas do abdômen, tonificar as
pernas e enrijecer os glúteos.
Os primeiros resultados apa-

recem em aproximadamente
dois meses de treino.
Como o GAP melhora o
condicionamento físico, também se torna um aliado para
quem pratica atividades como
corrida, natação e ciclismo.
Mesmo quem está procurando sair do sedentarismo pode
aderir à modalidade, já que as
cargas, amplitude e números
de repetições são ajustados de
acordo com cada praticante.
Mas vale sempre ressaltar
que, antes de se iniciar uma
atividade física, é importante fazer uma visita ao médico, que vai atestar a condição
de saúde necessária para a
prática do esporte.

Aula de GAP trabalha
vários grupos musculares
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