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Esporte no
nosso DNA
Por João B. P. Siqueira
Presidente

O

Cosmopolitano Futebol Clube, apesar do
nome, é uma agremiação
multiesportiva. São várias
as modalidades que nossos
associados praticam em
nossas dependências e também nos representando nas
mais diversas competições,
em inúmeras cidades. Isso
é motivo de muito orgulho
para nós. Nesta edição do
Integração
Integração, é possível ter
um exemplo de como o esporte está em nossas veias,
atingindo as mais variadas
idades e ambos os sexos. Na
comemoração do Dia do Trabalhador, pudemos reunir
algumas modalidades em
disputas sadias entre os associados. E é muito gratificante ver nossas crianças se
desenvolvendo no esporte,
como na natação e no futsal. Muito mais vem por aí,
com o início de torneios de
tênis e de bocha neste mês
de junho. E ainda temos a
novidade das aulas de condicionamento para quem
pratica futebol. Também
vale lembrar o maior conforto para a sala de musculação, agora climatizada. O
esporte está em nosso DNA.
E isso é muito bom!

Municipal e outras personalidades de Paulínia e Artur Nogueira. Prestigiaram ainda este acontecimento o Deputado Estadual
Marcondes Filho e o Deputado Federal Rui de Almeida Barbosa. A
empresa encarregada da venda
dos títulos patrimoniais foi a Ricciluca Imóveis Ltda., de Campinas.
A Diretoria informou que o
início da construção de nosso Clube de Campo seria em janeiro de
1971. Comunicou ainda que o
mesmo teria uma área de
31.361,20 m² e situava-se no loteamento Jardim Bela Vista III.
Os associados e simpatizantes
foram convidados pela Diretoria
e pelo Conselho Deliberativo para
a solenidade onde seria ofereci-

Por Rodolfo Rizzo

O

Jornal do ACP do dia 19/
12/1970 publicava uma
matéria de suma importância
na história de nosso querido
CFC. A matéria convidava a todos para a solenidade de início
da venda de títulos de sócios proprietários do nosso clube. Esse
evento foi o início de uma total
transformação na história de
nosso alviverde.
Nesse acontecimento, estavam presentes os senhores Willy Luiz Newmann, Prefeito Municipal; João Dias de Arruda
Neto, Presidente da Câmara

do um coquetel, gentilmente oferecido
pelo Clube e
pela firma responsável pelo
acontecimento.
Às 22h desse dia, foi realizado um baile denominado
“Campanha Patrimonial”, abrilhantado pelo conjunto The
Good Fellows, do Canal 7 de
São Paulo. Hoje, quando adentramos as dependências de nosso CFC, não conseguimos nem
imaginar a luta que os Diretores da época tiveram para erguer este tão amado clube. Para
eles, as nossas homenagens.
Divulgação

Agilidade e
qualidade
O Conselho Deliberativo

aprovou o pedido da Diretoria Executiva para compra de um trator cortador
de grama. Com este moderno equipamento, o serviço de aparar os gramados do clube ganhará em
qualidade e agilidade, beneficiando diretamente
os associados.
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Música ao vivo, comida típica e muitas
outras atrações na Festa Junina
Evento será realizado nos dias 10 e 11 de junho, a partir das 19h

M

uitas atrações vão garantir a diversão dos associados e seus convidados na
Festa Junina 2016 do Cosmopolitano Futebol Clube.
Duas duplas sertanejas, barracas de comidas típicas,
brincadeiras e muito mais
estarão à disposição de quem
comparecer ao clube nos dias
10 e 11 de junho, a partir das
19h.No dia 10, o som ao vivo
ficará a cargo da dupla Caio
Souza & Thiago. No dia 11,
será a vez de Erick & Marcos
garantirem a animação da
festa. Na área externa, enquanto acontecem os shows,

barracas com a participação
de entidades assistenciais de
Cosmópolis oferecerão churrasco, cachorro quente,
milho verde, caldos,
maçã do amor, doces
e muitos outros quitutes.
A entrada para
os sócios é gratuita. Não sócios acima de 10 anos podem adquirir convites por R$ 5,00.
Mais informações
pelo telefone 38721917 ou pelo site
www.cosmopolitanofc.com.br.
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Let’s Dance agita clube até a madrugada
Evento que aconteceu no Salão Social no dia 7 de maio teve dois DJs no comando das pick-ups

O

Fotos: Divulgação

Let’s Dance 2 – Uma
Noite na Albatroz, que
aconteceu no dia 7 de maio,
foi um enorme sucesso. Com
os DJs Lemão e Véio no comando das pick-ups, o Salão
Social ferveu até a madrugada. Confira nesta página alguns momentos do evento.
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Ótima notícia: Noites Dançantes
voltam a ser realizadas mensalmente
Programação com competentes bandas de baile já está definida até outubro

A

vidada é a Alphaville. 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 sábado, a partir das 21 horas, no
Salão Social.

Divulgação

tendendo a pedidos dos
associados, as Noites
Dançantes do Cosmopolitano
voltarão a ser realizadas em
edições mensais. Ótima notícia para quem gosta de uma
boa dança de salão, com som
ao vivo de competentes bandas de baile. O calendário até
outubro já está definido. No
dia 25 de junho, a banda con-

Agora tem
dança
todo mês
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Torneio do Dia do Trabalhador
promove festa do esporte no clube
Disputas envolveram associados de várias idades nas mais diversas modalidades

O

Fotos: Divulgação

Cosmopolitano realizou no dia 1º de maio o Torneio do
Dia do Trabalhador. O evento, em homenagem aos trabalhadores, movimentou associados de várias idades em diversas modalidades. Confira nesta página alguns momentos.

Vencedores
Vôlei de Areia

Campeãs: Renalda, Roberta e Geili
Vice-campeãs: Cida, Kátia e Sueli
3º lugar: Celiane, Patrícia e Agnes

Truco

Campeões: Chicão, Carmona e Saulo
Vice-campeões: Ney, Ednilson e Nardone
3º lugar: Carlos, Douglas e Jota

Sinuca

Campeão: Dilo
Vice-campeão: Mauro
3º lugar: Dênis

Tênis

Dupla campeã: Luiz e William
Dupla vice-campeã: Dalsio e Lucas
3º lugar: Carlos e Reginaldo

Bocha

Campeões: Leonel, Juarez e Antenor
Vice-campeões: Carlos, Guido e Jaime
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Antônio
Carlos
Fernandes
(Pituca)
Em qual período você foi
presidente do Cosmopolitano F
.C.?
F.C.?
1º/07/1996 a 30/06/1998.

sócio nº 360 em
26/01/1981.

1997.
Qual a principal qualidade
que um presidente
deve
ter?
Tempo, honestidade e dedicação.

Em sua vida
dentro de nosso clube, quais
cargos
você
ocupou?
Diretor, conselheiro, vice-presidente e presidente executivo.

O que você
acha de um
clube que está comemorando 100 anos de existência?
Uma data marcante e histórica para nossa sociedade.

Como foi sua relação com
o Conselho Deliberativo?
Foi ótima, trabalhamos em
conjunto.

Você é natural de Cosmópolis?
Sim.

Em sua opinião, como foi
sua gestão na presidência?
Foi uma gestão tranquila,
acho que agradei a todos.

Qual foi o seu primeiro
contato com o Cosmopolitano?
Admissão de sócio nº 23
em 14/02/1979; Admissão de

Qual seu principal feito
durante sua gestão?
Cosmopolitano Futebol
Clube campeão de futebol amador do Estado em julho de

Em suas palavras, qual a
importância de um livro
que relata toda a trajetória dos 100 anos de nosso
clube?
Quero parabenizar quem
está fazendo este documento
que fala sobre a vida do nosso clube.

Fique de Olho
Mais conforto
e economia
A tendendo a pedidos
dos frequentadores, a
Diretoria Executiva
solicitou ao Conselho
Deliberativo que fosse
adquirido um climatizador para a sala de
musculação. Pedido
atendido, um aparelho
Ecobrisa já está funcionando no espaço, proproporcionando muito
mais conforto para os
usuários e possibilitando maior economia de
energia elétrica.
*
A Diretoria Executiva
firmou parceria com a
Tonus Equipamentos
para Musculação, de
Limeira, que possibilitou a confecção de novas
camisetas para os professores de todas as atividades esportivas do
Cosmopolitano. Pelo
acordo, a empresa bancou 50% das despesas
com os uniformes, que
dão padrão e modernidade aos trajes de trabalho dos professores.

7

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Maio de 2016

Aulas proporcionam melhor
condicionamento para o futebol
Treinamentos acontecem nas noites de terças e quintas, no campo de grama sintética

Equipe vai muito bem no T
Paulistinha de Natação
O Festival Paulistinha de

Natação reuniu cerca de 100
alunos de 3 a 14 anos no Clube Floresta, de Artur Nogueira, no dia 24 de abril. A
equipe do Cosmopolitano,
formada por 21 atletas, conseguiu excelentes resulta-

eve início no dia 10 de
maio, no Cosmopolitano,
uma preparação física especial para os associados que
praticam futebol. O treinamento é voltado para quem
pretende adquirir melhor
condicionamento físico específico para essa esporte.
As aulas são ministradas
pelo professor João Paulo Nakayama às terças e quintas,
das 19h30 às 20h30, no campo de grama sintética. De

dos, o que mostra o desenvolvimento técnico e físico dos
nadadores. Além do CFC e
do clube anfitrião, também
participaram a Academia
RN Sport, de Artur Nogueira, e a Academia Acqua Corpo, de Jaguariúna.

Fotos: Divulgação

acordo com ele, essa preparação tem como objetivo diminuir o risco de lesões, melhorar o desempenho técnico e
proporcionar mais força e resistência.
Os interessados podem
agendar uma aula experimental gratuita. O treinamento é para turmas de 8 a
15 pessoas e as mensalidades
custam R$ 80,00. As inscrições devem ser feitas com o
professor João Paulo.

Divulgação

Campeonato de Torneio Interno
Bocha inscreve de Tênis começa
até 16 de junho em 4 de junho
Terá início no dia 19 de ju- O Torneio Interno de Tênis
nho o 9º Campeonato de Bocha em Duplas do Cosmopolitano. As inscrições podem ser
efetuadas até o dia 16 de junho, no Setor Esportivo. Os
associados devem se inscrever
individualmente, já que as
duplas serão definidas por
sorteio. Os incritos serão divididos em duas categorias - iniciantes e experientes. Os jogos acontecerão aos domingos.

Equipe que representou o
Cosmopolitano no festival
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2016 do Cosmopolitano será
iniciado no dia 4 de junho.
Haverá disputas nas categorias A e B. Poderão participar
maiores de 16 anos, de ambos
os sexos. As partidas serão
realizadas aos sábados, mas
os participantes poderão remarcá-las para outros dias da
semana, caso haja consenso
entre eles. As inscrições devem ser feitas no Setor Esportivo ou com o professor Samuel até 27 de maio.

