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Por Nilson de Campos
Presidente

A

vida nos reserva desafios e nos cabe reunir coragem, força e fé para vencê-los quando aparecem.
Pois bem. Um grande desafio me foi proposto em março, quando, como então vicepresidente do Cosmopolitano, precisei assumir a presidência da Diretoria Executiva, com o propósito de

Uma agenda bem agitada
conduzir os passos do nosso
clube até a realização de novas eleições. Em um curto período, de apenas três meses,
junto com meus colegas diretores, os conselheiros e nossos
funcionários, tenho a missão
de entregar ao próximo presidente um clube saneado,
bem administrado e atrativo
para os associados. E assim

será feito. Nas página 4 e 5
desta edição, é possível ter a
noção de quantas realizações
foram empreendidas por esta
administração. Meu compromisso é seguir me dedicando
ao máximo para que essa lista fique ainda mais extensa
nos próximos meses. Trabalho, vontade e transparência
não faltarão, posso garantir.

E, ao associado, peço apoio
para concluir bem essa grandiosa missão. Obrigado!

Participante do “The Voice Kids”
anima a Tarde Feminina do CFC
Evento, no dia 20 de maio, terá várias atrações para homenagear as mães

A

cantora mirim Isa Pagnota, que participou da
edição de 2017 do “The Voice
Kids”, da Rede Globo, vai animar a Tarde Feminina do
Cosmopolitano, evento que
acontecerá em 20 de maio
para homenagear as mães no
mês em que se comemora seu
dia. As atividades terão início às 14h e contarão com um
bingão e vários minibingos
que distribuirão ótimos prêmios. Também haverá um
delicioso chá da tarde.
O show de Isa Pagnota
está marcado para as 14h30,

com a apresentação de um repertório especial. Em seguida, ela vai tirar fotos com os
participantes e distribuir autógrafos.
A cantora disputou o “The
Voice Kids” no time de Carlinhos Brown, que a chamava
de “A princesinha do sapatinho de cristal”. Ela chegou ao
programa após passar por uma
seleção que recebeu cerca de
30 mil inscrições. Um dos pontos altos de sua participação foi
com a música “Dancin’ Days”,
quando colocou até os jurados
para dançar.

Até o dia 19 de maio, os
convites para a Tarde Feminina custam R$ 9,00 para associados e R$ 18,00 para não
sócios. No dia do evento, os
preços passam para R$ 14,00
e R$ 28,00, respectivamente.
A compra do convite dá direito a uma cartela de bingo
para concorrer a um prêmio
de R$ 200,00.
Crianças até 4 anos não
pagam. Os convites podem
ser adquiridos na secretaria
do clube e com a professora
Néia. Mais informações pelo
telefone 3872-1917.
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Divulgação

Isa Pagnota, uma das
várias atrações da tarde
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Uma grande festa do pagode no dia 13
Pagofest vai reunir 4 bandas e DJ para relembrar anos 1990 e 2000

O

Cosmopolitano vai receber no dia 13 de maio um
evento simplesmente imperdível para os fãs do pagode.
Nada menos que quatro bandas e um DJ foram convocados para prestar um tributo
aos anos 1990 e 2000. O Pagofest terá como atrações Soweto, Negritude Júnior, Katinguelê e Grupo Contágio,
além do DJ Thiago Silva.
A festa vai acontecer no Salão Social, com início marcado
para as 23h. A entrada é permitida para maiores de 16
anos, com apresentação de documento de identidade. Associados têm entrada gratuita.
Os convites do primeiro lote
para não sócios custam R$
20,00 e podem ser adquiridos
na secretaria do Cosmopolitano e nas lojas Color Tintas,
Jamar Calçados e Óticas Carol. Informações: 3872-1917.

Fotos: Divulgação

Grupo
Contágio

Soweto

Negritude
Júnior

Katinguelê
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Muito foi feito. E muito mais está por vir
Por Nilson de Campos
Presidente

E

m março, devido a uma
decisão do Conselho Deliberativo, e em respeito ao Estatuto Social, coube a mim, na
condição de vice-presidente da
Diretoria Executiva, assumir
a Presidência do Cosmopolitano Futebol Clube. Aceitei o
desafio sentindo-me honrado
por poder, uma vez mais, colocar-me à disposição deste clube que tanto amo. Com a colaboração dos demais diretores,
dos conselheiros, dos funcionários e, acima de tudo, dos associados, não tenho dúvidas de
que trilharemos o caminho do
sucesso e das realizações.
Desde julho de 2015, muito tem sido feito pelo nosso Cosmopolitano, tanto na área de
eventos sociais quanto no se-

tor esportivo, além da manutenção e aperfeiçoamento de
nossas dependências. Gostaria
de destacar algumas dessas
iniciativas, revertidas em conforto, segurança e bem estar
dos associados.
Chamo a atenção primeiramente para a Diretoria Social,
que, sob o comando dos diretores Linaldo Marco Antônio
Nallin e Sergio Luiz Torres
Junior, foi incansável ao proporcionar muitos e variados
eventos para todas as idades e
os mais variados gostos. Os
Bailes do Havaí, que a cada
ano chamam a atenção de toda
a região; o nosso Carnaval,
que vem ressurgindo a cada
edição com mais força; e o Réveillon, retomado neste ano,
são exemplos de eventos que
vêm agradando muito.
No campo esportivo, a
agenda também tem sido de

muitas atividades. A Diretoria
de Esportes, dirigida por Ricardo Fernandes Bergamo,
está sempre aberta a novidades, além de incrementar os
eventos já tradicionais. Cosmoférias, Dia das Crianças e
Tarde Feminina são algumas
das muitas iniciativas do setor,
além dos campeonatos de diversas modalidades e das aulas que diariamente movimentam o clube. Cabe destacar,
entre as aulas gratuitas, modalidades em sintonia com as
atuais tendências, como Mat
Pilates e Treinamento Funcional, Circuit Trainnig e GAP.
Também não pode ficar de
fora dos destaques dos últimos
tempos a brilhante atuação da
Diretoria de Obras, conduzida
de forma competentíssima pelo
diretor Leandro Ricardo Zanelato. Nessa área, há que se comemorar principalmente uma

conquista há muito esperada
pelos sócios do CFC, a revitalização do nosso Parque Aquático. Uma grande obra em todos os sentidos, que traz aos
nossos associados ainda mais
motivos para frequentarem
com assiduidade o nosso clube.
Ressaltamos ainda outras
obras muito importantes, como
a reforma do campo de grama
sintética e a troca do gramado
e do calçamento do pátio, com
implantação de vagas para
deficientes. Estes são apenas
alguns exemplos do muito que
tem sido feito pelo nosso Cosmopolitano. E muito mais vem
por aí. Contamos com o apoio
de todos, lembrando que críticas são necessárias, sugestões
são muito bem vindas e elogios, vamos recebê-los com prazer, se deles formos merecedores. Muito obrigado e contem
sempre conosco!

Realizações da Diretoria 2015/2017
COZINHA
– Elevação do telhado do portão
saída/entrada
– Tanque de lavar roupas
– Lavadora Brastemp 11kg

QUADRA
POLIESPORTIVA DE
CIMENTO

– Aquisição de aparelhos de
musculação + monitor frequência
cardíaca + adipômetro
– 3 esteiras ergométricas
– Climatizador
– Ar-condicionado para sala do Setor
Esportivo
– Jateamento/reforma em aparelhos
de musculação

AQUISIÇÕES PARA
DIVERSOS USOS

– Bebedouro com 3 torneiras e
purificador
– 2 controladores de temperatura +
1 sensor de temperatura

– Ferramentas
– 6 Rádios Nextel
– Relógio de ponto + monitor led +
impressora caixa + câmeras
monitoramento + roupeiros + lixeira
de ferro
– Lavadora de alta pressão - uso
nos pátios
– Livro Centenário
– 2 caixas amplificadoras de som
para aulas no salão e piscina
aquecida e reuniões + 1 microfone
sem fio
– Churrasqueira de cimento prémoldado para sintética

SECRETARIA

MELHORIAS DIVERSAS

MALHA E BOCHA

– 4 guarda-sóis + 28 bases + 15
espreguiçadeiras de fibra
– Motobomba para piscina infantil +
bomba para toboágua
– Reforma das piscinas "parte 1" +
projeto + 1 pergolado

– 5 cadeiras giratórias, 2 arquivos
em aço com 4 gavetas, 1
calculadora de mesa de 12 dígitos
– 1 monitor de led

– Pátios - trocas de iluminação para
led
– Jateamento/reforma mesas e
cadeiras de ferro da churrasqueira
campo

– Reforma dos WC's
– Reforma cancha de bocha

PORTARIA

– Construção de vestiário

MUSCULAÇÃO

– Monitor de led
– Calçamento com acessibilidade

CAMPO DE FUTEBOL
– 4 Lonas
– Melhorias rampa de acesso bloquetes

ÁREA ESPORTIVA
– Aquisições diversas - bolas de
vôlei/futebol/futsal/ tênis, caixa de
baralhos, redes de vôlei/futebol
– Mesa de snooker
– 2 blocos de partida para uso nas
piscinas

LANCHONETE
– Freezer vertical Electrolux
– Gabinete em aço + pia inox

– Reforma do piso da quadra

SALA DE BALLET
– Bebedouro

SALÃO
– Aumento do balcão do bar para
doses

QUADRA SINTÉTICA
– Troca de todo gramado

SAUNA

QUIOSQUES
– 5 jogos de mesas e cadeiras de
plástico

PISCINAS

THELMO DE ALMEIDA

AQUISIÇÕES DE
MAQUINÁRIOS
– Trator e coletor de grama

– Tornozeleiras e barras

Membros da atual da Diretoria
Coordenador de Comunicação: José Claudio Bernardes
Coordenador de Patrimônio: João Francisco S. Carmona
Coordenador de Patrimônio: José Wilson Gagliardi
Coordenador de Futebol: Paulo Sérgio Sthal

Presidente: Nílson de Campos
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
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Eventos realizados de 07/2015 a 03/2017
25/07/2015 - Noite Dançante Banda Luiz Ayrão abertura
Tiago Banda Show
27/06/2015 - XVII Olimpíadas - 16 a
30/07/15
08/08/2015 - Sertanejo
Universitário - Villa Baggage
23/08/2015 - Passeio Ciclístico
29/08/2015 - Noite dançante Banda Ferro Velho
13/09/2015 - Show Pixote - 13/09
26/09/2015 - Noite Dançante Banda Amauri Musical
03/10/2015 - Balada Teen - Tri-Agito
10/10/2015 - Let's Dance
12/10/2015 - Dia das Crianças
31/10/2015 - Noite Dançante Vado Negri Banda
08/11/2015 - Caminhada e Corrida
de Aniversário CFC
12/11/2015 - Sessão Solene CFC
100 anos

21/05/2016 - Tarde Feminina
28/05/2016 - Noite Dançante Vado Negri Banda
10 e 11/06/2016 - Festa Junina
25/06/2016 - Noite Dançante Banda Alphaville
30/06 a 14/07/2016 - Olimpiadas
24/07/2016 - Feijoada
30/07/2016 - Noite Dançante Musical Amauri
06/08/2016 - Sertanejo
Universitário - Márcio e Douglas
20/08/2016 - Balada Teen
21/08/2016 - Passeio Ciclístico
(evento cancelado chuva )
27/08/2016 - Noite Dançante - Banda
Stars In Concert
10/09/2016 - Mistura Loka
24/09/2016 - Noite Dançante - Banda
Talismã
12/10/2016 - Dia das Crianças
15/10/2016 - Lets Dance III

14/11/2015 - Baile de Aniversário
CFC
15/11/2015 - Chopada de
Aniversário
22/11/2015 - Jogo de Futebol e
Almoço 22/11
14/12/2015 - Confraternização
Funcionários, Diretoria e
Conselho
15/12/2015 - Confraternização Final
de Ano Setor Esportivo
23/01/2016 - Baile do Hawai
26 a 31/01/2016 - Cosmoférias
08/02/2016 - Carnaval
20/02/2016 - Balada Teen
06/03/2016 - 8ª Manhã do Batom
12/03/2016 - Sertanejo Universitário
- Villa Baggage
26/03/2016 - Noite dançante Banda Ferro Velho
16/04/2016 - Legião Urbana Cover
07/05/2016 - Let's Dance II
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05/10/2016 - Passeio Para
Pedreira
08 e 09/10/16 - Halloween
13/11/2016 - Caminhada e
Corrida de Aniversário CFC
14/11/2016 - Baile de Aniversário
CFC
15/11/2016 - Chopada de
Aniversário
12/12/2016 - Confraternização
Funcionários, Diretoria e Conselho
13/12/2016 - Confraternização
Setor Esportivo
31/12/2016 - Reveillon
15/01/2017 - Cosmoférias
21/02/2017 - Baile do Hawai
11/03/2017 - Show com Hugo &
Tiago
12/03/2017 - Manhã do Batom
15/03/2017 - Passeio Ciclístico
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A

Turma boa de dança!
Fotos: Divulgação

s Noites Dançantes do
Cosmopolitano têm
atraído muitos casais. No
dia 25 de março, aconteceu
a estreia da temporada de
2017. Os bailes são realizados uma vez por mês, no Salão Social, sempre com início
às 21h. O próximo está marcado para 27 de maio, com a
banda Talismã.

Loja de cerâmica em Pedreira
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Jogo de malha: orgulho do CFC
Equipe representa o clube nas mais diversas cidades; qualquer associado pode praticar

T

razido para o Brasil por
imigrantes portugueses,
o jogo de malha é praticado
no país desde o período colonial. Se já foi mais popular algumas décadas atrás, hoje ele
ainda mantém uma legião de
praticantes fiéis, que disputam acirradas competições. O
Cosmopolitano é uma das
agremiações onde esse esporte tem bastante espaço. Sua
equipe, formada por 12 atletas, ostenta mais de 10 títulos regionais e hoje disputa a
Liga Regional de Indaiatuba,
a Indaiatubana, que reúne
competidores de várias cidades, incluindo Campinas,
Jundiaí, Americana, Várzea
Paulista e Salto, entre outras.
“É um campeonato muito
difícil, com equipes de muita
qualidade”, diz Ernesto Guidolin, um dos jogadores do
Cosmopolitano, que pratica a
malha há mais de 30 anos. Os
três melhores times da competição se classficam para o
campeonato da Federação
Paulista, no qual é definido o
campeão estadual. Com treinos às quintas e sábados e
jogos aos domingos, participar da equipe exige dedica-

Divulgação

Entenda o jogo
Há indícios de que o jogo de ma-

Equipe de malha do Cosmopolitano

ção. Mas, segundo Guidolin,
vale muito a pena. “Fazemos
muitos amigos na malha, é
uma convivência muito boa”,
garante. “Além disso, temos
a honra de representar o Cosmopolitano em várias cidades”. Qualquer associado com

mais de 16 anos, seja homem
ou mulher, pode praticar a
malha. Para isso, afirma Guidolin, é preciso “somente vontade”. Nos treinos, os iniciantes aprendem as regras e os
movimentos do jogo. Conforme se desenvolvem no espor-
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lha é praticado desde o século 15,
mas oficialmente sua existência
tem comprovação no século 17.
Nele, os jogadores lançam um disco de metal, chamado malha, em
direção a um pino com a intenção de derrubá-lo ou deixá-lo o
mais próximo possível dele. O
jogo pode ser praticado por equipes, duplas ou individualmente.
Cada atleta arremessa 24 malhas.
Quando derruba o pino na cabeceira oposta do campo, ganha 4
pontos. Se ele deixar sua malha
mais próxima do pino que a do
adversário, recebe 2 pontos. A
malha tem diâmetro de 9 a 11 centímetros e pesa entre 600 e 800
gramas. Sua espessura no centro é de 13,5 milímetros. O campo tem 36 metros de comprimento e 2,5 metros de largura.

te, podem passar a integrar
a equipe de competição. Não
há qualquer taxa para praticar a malha nas duas canchas disponíveis no clube. “É
só o interessado ter o compromisso de participar dos treinos”, ressalta Guidolin.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Cosmopolitano Futebol Clube, no uso de suas atribuições e em obediência ao que
dispõe o Estatuto Social no seu
Artigo 13 – Inciso I – combinado
com o Artigo 14 – Inciso I, convoca os SENHORES SÓCIOS
para a Assembleia Geral Ordinária Para Eleição da Nova Diretoria Executiva que será realizada
no dia 11 de JUNHO de 2017,
DOMINGO, às 08:00 horas, na
sede social situada na Rua Baronesa Geraldo de Rezende, número 161-B, em Cosmópolis.

Somente poderão participar da
ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA:

A ordem do dia obedecerá a
seguinte pauta:
1) ELEIÇÃO DOS MEMBROS
DA DIRETORIA com mandato
de 01 de JULHO de 2017 até 30
de JUNHO de 2019.

Conforme determina o Estatuto Social - Artigo 17 – Parágrafo
1º - se na hora marcada não se
verificar a presença de 1/5 (um
quinto) do número de sócios com
direito de voto, a ASSEMBLEIA

funcionará 01 (uma) hora depois
com qualquer número de sócios.
A votação será encerrada, impreterivelmente, às 12 horas, do
dia 11 de junho de 2017.

a) os sócios PROPRIETÁRIOS
FAMILIARES (excluídos os dependentes);
b) os sócios PROPRIETÁRIOS
INDIVIDUAIS;
c) os sócios BENEMÉRITOS (excluídos os dependentes)
d) os sócios REMIDOS (excluídos os dependentes);
e) os sócios que estiverem quites com suas obrigações estatutárias, MUNIDOS DE SUA RESPECTIVA CARTEIRA SOCIAL ou
CÉDULA DE IDENTIDADE (RG).

Conforme determina o Estatuto
Social no seu Artigo 34, e no Regulamento Interno seuArtigo 102 – Parágrafo 1º, as Chapas concorrentes
deverão ser protocoladas na Secretaria do Clube até às 17:00 horas
do dia 02.06.2017, sexta-feira, e conforme Artigo 51, Parágrafos 1º e 2º,
deverão ser compostas por: PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, 1º
e 2º SECRETÁRIO, 1º e 2º TESOUREIRO, sendo que o PRESIDENTE e o VICE-PRESIDENTE deverão ter sido CONSELHEIROS TITULARES, por um período mínimo
de 02 (dois) anos, ou exercido cargo na DIRETORIA e cumprido o
mandato na sua integridade.

De acordo com resolução do
Conselho Deliberativo, para homologação da chapa, todos os integrantes deverão apresentar na
Secretaria do Clube, no ato da inscrição os seguintes documentos:
a) Antecedente Criminal, com
base no Artigo 84, Parágrafo Único do Estatuto Social, e:
b) Certidão Negativa dos Distribuidores Cíveis e de Protestos.
Fica terminantemente proibido
a vinculação em material de propaganda (banners, panfletos, camisas, etc.) e mídias eletrônicas,
nomes de sócios que não concorrerão ao pleito ou que não componham a Chapa inscrita, sob pena
de impugnação da mesma.
EDENILSON ISMAEL SIMONI
Presidente do Conselho
Deliberativo

CFC no Paulistinha de Natação
Atletas fizeram bonito na competição realizada no Clube Floresta, em Artur Nogueira
Fotos: Divulgação

Os nadadores do Cosmpoli-

tano participaram no dia 2 de
abril, no Clube Recreativo
Floresta, em Artur Nogueira,
do Festival Paulistinha de
Natação. A competição reuniu atletas desde os 3 anos
até o máster. Com 21 integrantes, a equipe do CFC fez
bonito, conquistando excelentes colocações. As outras
agremiações presentes foram, além dos anfitriões, a
Academia RN Sports, de Artur Nogueira, a Academia
Acqua Corpo e a Academia
JR Fitness, ambas de Jaguariúna. Confira alguns momentos nesta página.
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