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Por Nilson de Campos
Presidente

O

dia 11 de junho será
muito importante para
o Cosmopolitano e para
seus associados. Nessa data,
acontecerá a eleição dos
membros da Diretoria Executiva que comandará o clube pelos próximos dois anos.
A partir do primeiro dia de
julho, a nova diretoria vai
começar a ditar os rumos
que a nossa centenária

Eleições no dia 11: participe!
agremiação trilhará até a
metade de 2019. A eleição é
direta e têm direito a voto todos os associados titulares em
dia com suas obrigações para
com o CFC. O pleito acontecerá das 8h às 12h, no Salão
Social. É fundamental que os
nossos sócios compareçam
para participar dessa escolha, com a consciência de que
estarão exercendo seu direi-

to e cumprindo com seu dever. É preciso analisar com
muito cuidado as candidaturas propostas para que se eleja a chapa de acordo com as
suas convicções, aquela que
melhor vai representá-lo na
direção do clube. As chapas
que disputarão essa eleição,
assim como os membros que
as compõem, poderão ser conferidos no site do clube a par-

De parabéns todos os atletas
e dirigentes do alviverde, pois
mesmo disputando um campeonato difícil onde sua equipe não
se encontrou, soube como se portar respeitando a melhor sorte do
adversário e dando exemplos a
todos os participantes.

Por Rodolfo Rizzo

O

Jornal do ACP do dia 2 de
dezembro de 1967 publicava em sua página número 4 a
seguinte reportagem sobre nosso querido Cosmopolitano Futebol Clube e que nos enche de orgulho por ser considerada a
equipe mais disciplinada do
Campeonato Amador da Federação Paulista de Futebol.

Era presidente nesse ano o
Dr. Osvaldo Heitor Nallin. Tínhamos três vice-presidentes: Augusto José Silva Cardoso, Valdemar
Trevenzoli e Antônio Fernandes.
No Departamento de Esportes,
tínhamos Helenito José Nallin,
Evald Sillas Epprecht e Willy
Luís Newmann.
Na mesma página dessa reportagem, encontramos o seguinte:

O MAIS DISCIPLINADO

Acompanhe
novidades
na nossa página!
www.facebook.com/
cosmopolitanofc

Findo o Campeonato, o Cosmopolitano ficou com o título de
equipe mais disciplinada da série, eis que nenhum jogador seu
foi expulso de campo, sequer punido pela Junta Disciplinar da
Décima Quinta Região, nem
tampouco deixou de comparecer
para os compromissos assumidos, abandonou ou paralisou
uma partida.

PREFEITO VISIT
VISITA
A
A
A GAZET
GAZETA
ESPORTIVA
A ESPORTIV
Na última terça-feira, dia 28,
o prefeito de Cosmópolis, o Sr. Orlando Perucci, acompanhado dos
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tir de 3 de junho. Informese e deposite seu voto com a
consciência de ter feito a
melhor escolha.

funcionários
Willy Luís
Newmann e
Antônio Rodolfo Rizzo,
esteve em
São Paulo
em visita ao
Jornal “As
Gazetas Esportivas” para agradecer a magnífica reportagem
que aquele Jornal publicou sobre nosso município e ao Cosmopolitano em edição de domingo pp.
Foram recebidos pelo Sr.
Carlos de Joel Neli e seus companheiros de diretoria que, na
oportunidade, mostraram aos
visitantes as dependências monumentais e instalações modernas do prédio onde funciona
aquele jornal.
Nosso prefeito e seus funcionários voltaram encantados
pela maneira carinhosa com
que foram recebidos e maravilhados pelo que foi dado a ver.
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Toda a magia da Itália em grande
evento no dia 10 de junho
Noite Italiana terá cardápio especial e animação de Tony Angeli e Banda

U

m grande evento que
trará para o Cosmopolitano toda a magia da Itália,
numa viagem inesquecível
por suas canções e comidas
típicas, além de decoração temática. Assim será a Noite
Italiana, que o clube promoverá no seu Salão Social no
dia 10 de junho, com início às
21h. Serão momentos imperdíveis para toda a região, com
animação de Tony Angeli e
Banda, o mais requisitado
conjunto de música italiana
do Brasil.
Nascido em Rosa, província de Vicenza, no norte da
Itália, Tony Angeli se mudou
ainda jovem para Montevidéu, no Uruguai, e logo se tornou sucesso em vários países
da América Latina, entre eles
Argentina, Chile, Peru, México e Venezuela. Em 1964,
sua gravadora o trouxe para
o Brasil, onde ele passou a
participar de programas de
televisão como o “Jovem
Guarda”, da TV Record, na
época comandado por Roberto Carlos. A partir daí, Tony

Divulgação

se tornaria conhecido nacionalmente.
Em seus shows, além de
seus hits, Tony Angeli também interpreta os grandes
clássicos da música italiana,
como “Roberta”, “All Di La”,
“Dio Come Ti Amo”, “O Mio
Senhore”, “Vollare”, “Sole
Mio” e “Caruso”, entre outros.
Suas apresentações não se limitam ao palco, já que ele
gosta de passear entre as
mesas, fazendo brincadeiras
e convidando a todos para
cantar com ele.
Além do show de Tony Angeli, a Noite Italiana terá um
cardápio especialíssimo, sob
responsabilidade do Buffet
Brunetto. Tábua de frios e
fingers food quentes serão
servidos na entrada. A Cantina de Bella Pasta terá bracciola (rolê de carne recheada
com linguiça calabresa, cenoura e bacon, servido ao
molho de vinho reduzido), espaguete ao molho sugo, manicaretti à Veneza (recheio de
peito de frango desfiado com
catupiry , ao molho de toma-

Tony Angeli, que
cantará grandes
clássicos da
música italiana

tes frescos e manjericão) e
porpetas (carne vermelha servida ao molho de tomates
frescos e manjericão).
As bebidas, já incluídas
no valor das adesões – R$
110,00 para associados e R$
120,00 para não sócios –, serão cerveja Brahma, Coca
Cola normal e zero, guaraná
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Antarctica normal e diet,
água mineral natural e gaseificada, água tônica e vinho
tinto. No encerramento, haverá mesa de tortas e café.
Há mesas de seis e oito lugares, que devem ser reservadas
na secretaria do Cosmopolitano. Mais informações pelo
telefone 3872-1917.
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Let’s Dance: mais uma grande festa
Dupla de DJs agitou a balada com uma seleção de hits dos anos 70, 80 e 90

R

Fotos: Agora Notícias

eestilizado, com decoração típica, show de luzes
e apresentação de carros da
época, o Let’s Dance ganhou
mais uma edição no Cosmopolitano no dia 20 de maio.
Com o tradicional tema
“Uma Noite na Albatroz”, a
balada teve animação dos
DJs Lemão e Véio, que tocaram grandes hits dos anos 70,
80 e 90. Confira alguns momentos dessa agitadíssima
festa nesta página.
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Animação total na Pagofest!
Evento reuniu quatro bandas e um DJ no Cosmopolitano, no dia 13 de maio
Fotos: Lincoln
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O

Cosmopolitano recebeu
no dia 13 de maio um
evento que reuniu muita gente para curtir nada menos
que quatro bandas e um DJ.
A Pagofest, um tributo aos
anos 1990 e 2000, teve como
atrações Soweto, Negritude
Júnior, Katinguelê e Grupo
Contágio, além do DJ Thiago
Silva. A animação foi total no
Salão Social até altas horas
da madrugada. Confira alguns momentos nesta página.
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Uma bela homenagem às mães
Tarde Feminina teve cantora, bingo, chá e várias outras atividades no dia 20 de maio

A

Fotos: Divulgação

cantora mirim Isa Pagnota, que participou da
edição de 2017 do “The Voice
Kids”, da Rede Globo, foi uma
das atrações da Tarde Feminina do Cosmopolitano, realizada em 20 de maio para homenagear as mães. As atividades ainda incluíram um bingão e vários minibingos que
distribuíram ótimos prêmios.
Também houve um animado
chá da tarde. Confira alguns
momentos nesta página.

Loja de cerâmica em Pedreira
6
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Sala de Musculação mais completa
Local para prática de exercícios já oferece novos aparelhos e suportes para os associados

A

Sala de Musculação do
Cosmopolitano está ainda melhor. Recentemente, foram adquiridos aparelhos e
suportes para tornar a prática dos exercícios mais completa, eficaz e confortável. Já

estão à disposição dos associados um aparelho para tonificação de glúteos, outro para
realização de agachamento
tipo Smith, dois suportes para anilhas e um para barras.
Vale lembrar qua a utilização

da Sala de Musculação é gratuita para os sócios do CFC.
Podem frequentá-la maiores
de 16 anos. De terça a sexta,
o horário de funcionamento é
das 6h às 21h. Aos sábados,
também abre às 6h e o fecha-

mento acontece às 18h30.
Aos domingos, pode ser utilizada das 7h às 12h. Mais informações diretamente na
Sala de Musculação, com os
instrutores, ou pelo telefone
3872-1917.
Divulgação

Aparelho para
tonificação
de glúteos

Aparelho para
agachamento
Smith

Suporte para
barras
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Suporte para
anilhas
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19ª edição da Olimpíada do CFC terá
16 modalidades em disputa em julho
Inscrições podem ser efetuadas até 3 de julho; abertura será no dia 5

A

19ª edição da Olimpíada do Cosmopolitano
Futebol Clube será realizada de 5 a 18 de julho,
com disputas em 16 modalidades, sendo 1
1 espor
11
espor-tivas e cinco recreativas.
A abertura oficial acontecerá a partir das 19h do
dia 5, no Salão Social. A
cerimônia de encerramento, com a premiação
dos participantes, ocorrerá no dia 18, nos mesmos
local e horário. Os interessados em participar da
Olimpíada devem se inscrever até o dia 3 de julho, no Setor Esportivo do
Cosmopolitano, com os
professores de natação ou
com o professor Lebrinha.
Podem participar sócios
nascidos entre 2001 e
201
1. Os inscritos serão
2011.
divididos por sorteio em

quatro equipes, representadas pelas cores amarelo,
branco, verde e azul. As
modalidades esportivas em
disputa serão voleibol, basquete, futsal, futebol minicampo, vôlei de areia, handebol, futebol grama sintética, atletismo, dama,
xadrez e tênis de
mesa. As recreativas
serão
queimada,
base 4, rouba-bandeira, gincana e
caça ao tesouro.
Os atletas que
participarem da
solenidade
de
abertura ganharão uma camiseta
da Olimpíada, obedecendo ao limite de
160 unidades. Os que
não comparecerem deverão pagar uma taxa de
participação de R$ 20,00.

CFC no Interclubes de Snooker
Competição reúne equipes de várias cidades; já foram realizadas três rodadas
O Cosmopolitano está CFC estreou com derrota Nosso Clube, em Limeira,
participando do T
orneio
Torneio
Regional Interclubes de
Snooker 2017. Até o fechamento desta edição,
haviam sido realizadas
três rodadas. A equipe do

por 4 a 1. T
ambém partiTambém
cipam da competição Say
Say-ão (Araras), Cristóvão Colombo (Piracicaba), Flamengo (Americana) e
Gran São João (Limeira).

por 3 a 2 para a AABB,
fora de casa. A reabilitação veio contra a Ararense, no CFC, também por 3
a 2. Na 3ª rodada, o Cosmopolitano perdeu para o
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Obras de ontem, hoje e amanhã
Diretor destaca algumas realizações e adianta novidades que os sócios podem esperar

O

Fotos: Divulgação

engenheiro Leandro Zanelato, diretor de Obras
do Cosmopolitano, conta nesta entrevista quais obras considera as mais importantes realizadas pela atual gestão, revela outras que estão em andamento e adianta algumas
novidades. Confira a seguir.

Qual obra realizada neste
mandado você gostaria de
destacar e por quê?
É com grande orgulho que
iniciamos a tão esperada troca das telhas do nosso ginásio
de esporte! Acredito que já tem
pelo menos 10 anos que chove
dentro do ginásio. Depois de
muito estudo, concluímos que
a única solução seria a troca
total do telhado, pois já no passado foram testadas várias alternativas, como pintura da
telha, calafetar os fixadores,
até mesmo cogitou-se a remoção da cúpula no alto do telhado. E com base nesses estudos
técnicos e uma parceria entre
diretoria e o nosso Conselho
Deliberativo, de forma muito
clara e transparente, iniciamos um processo de licitação
para execução da obra. Pesou
o preço, claro, mas também tomamos o cuidado de convidar
empresas com experiência
comprovada em obras desse
porte. A vencedora foi a empresa Katz, com a qual assinamos
o contrato em 22 de maio, com
previsão de término para a última semana do mês de julho.
E também não poderia deixar
de comentar sobre o papel im-

mos a interligação de todo o
clube com calçamento, para
que as pessoas com mobilidade reduzida tenham condição
de acessar desde a lanchonete
com vista para as quadras de
tênis e campo de futebol até o
Salão Social. Mais que uma necessidade de adequação prevista em lei, é uma conquista
para os associados com dificuldades de locomoção. A troca da
grama sintética era mais uma
reivindicação antiga dos associados.

Leandro
Zanelato,
diretor de
Obras

portantíssimo da Comissão de
Obras, formada por conselheiros designados pelo presidente do conselho para avaliar e
acompanhar as obras desde o
início, viabilidade, escolha da
empresa, elaboração do contrato, acompanhamento e aceite final da obra.

Quais as maiores dificuldades que o setor de obras
encontra no dia a dia do
clube?
Uma das maiores dificuldades que o setor de obras encontra é ouvir o associado e pesar
o que realmente é necessidade dos associados e o que é vontade pessoal de cada um. À
frente de uma diretoria de um
clube do tamanho do nosso, é
extremamente necessário cabeça no lugar e pensamento
exclusivamente nos interesses
no coletivo do Cosmopolitano.

E as outras obras, que importância tiveram?
Também gostaria de lembrar a reforma do nosso parque
aquático, cujo revestimento
cerâmico era o mesmo desde a
sua construção, há mais de 30
anos. Ali existia um risco muito grande de infiltrações pelo
tempo de uso. As manutenções
feitas ao longo deste tempo foram só remendos; isso colocaria toda a estrutura em torno
das piscinas em risco. Também
não poderia deixar de lembrar
a adequação do clube à Lei de
Acessibilidade. Mais uma vez,
em parceria com o conselho,
implantamos as vagas de estacionamento para pessoas
com mobilidade reduzida, fize-

Que projetos estão em andamento neste momento?
Neste momento, estamos
em fase de levantamento de
custos para a construção do banheiro familiar, que proporcionaria privacidade para os pais
com filhos pequenos que fazem
uso daquele espaço. Estamos
finalizando a pintura da quadra de concreto e está em fase
final a instalação do SPDA, sis-

Piscinas
totalmente
revitalizadas
Estacionamento para deficientes
9

tema de para-raios. Já temos
um pré-projeto para a construção da cozinha industrial para
o Salão Social. Também temos
um projeto em fase inicial para
construção de um espaço no
Thelmo de Almeida.
O que os associados do
CFC podem esperar para
os próximos meses?
Vamos finalizar as obras
que estão iniciadas e as que estão prestes a iniciar. Também
gostaria de implantar o isolamento acústico no Salão Social. Já iniciamos o estudo de viabilidade para o aproveitamento de águas pluviais. Há
ainda um projeto maravilhoso de revitalização da área da
antiga Albatroz. Um projeto
moderno dentro de nossas realidades, para propiciar ainda
mais conforto e lazer aos nossos associados. E tem muito
mais por vir.
Conte um grande sonho
que você gostaria de realizar como dirigente do
CFC.
Gostaria de levar o Cosmopolitano à modernidade,
transformar o clube no que
tem de melhor, mas sem perder a essência da família alviverde. Transformar o Cosmopolitano no melhor clube
e de forma que todo associado tenha orgulho em ser Cosmopolitano. E que, daí em
diante, todo dirigente que
por aqui passar entenda que
o clube é dos sócios.
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Eventos para todos os gostos e idades
Sérgio Júnior comenta calendário social e fala sobre o que mais vem por aí

B

aile do Havaí totalmente revitalizado, Réveillon,
baladas para os jovens, Noites
Dançantes para os casais, shows dos mais diversos gêneros,
enfim, não faltam atrações no
calendário social do Cosmopolitano. Nesta entrevista, o diretor social, Sérgio Júnior, comenta alguns desses eventos
e fala sobre o que os associados podem esperar para os próximos meses.

Que eventos organizados
pela atual diretoria trouxeram mais satisfação pelo
envolvimento dos associados e pelos elogios colhidos?
Todos os eventos que fizemos foram satisfatórios e agradaram a quem participou. Um
dos destaques que gostaria de
enfatizar é o Baile do Havaí.
Conseguimos revitalizá-lo a
ponto de ser considerado, hoje,
o melhor desse estilo de toda a
região. Vale a pena chamar a
atenção também para o Réveillon, novidade no nosso calendário, que alcançou grande sucesso e que, portanto, merece se
tornar um evento tradicional.
Você acredita que hoje o
CFC tenha eventos para os
mais diversos gostos e também para as mais variadas
idades?
Com certeza. Posso citar,
por exemplo, a Balada Teen,
voltada para crianças e jovens
de até 14 anos. Temos ainda o
Sertanejo Universitário, o
Flashback e a Pagofest, que
atraem não só os jovens, mas
pessoas de várias idades. Para
os casais que gostam de dançar, temos as Noites Dançantes. Para as mulheres, a Tarde Feminina. Há ainda vários
outros. E vale destacar também os shows para todas as idades. Lembrando alguns, Pixote, Villa Baggage, Luiz Ayrão,
Katinguelê, Negritude Junior,
Soweto, Hugo e Thiago, Legião Urbana Cover e muitos

Fotos: Divulgação

Baile do Havaí

Sérgio
Júnior,
diretor de
Eventos

outros. É preciso agradecer a
toda nossa equipe, aos funcionários, aos diretores, que tanto têm se empenhado para que
possamos oferecer tantas opções de qualidade para os nossos associados.

Réveillon

Houve algum evento que,
mesmo sem grandes expectativas, surpreendeu pela
boa aceitação dos associados?
A Pagofest. Quando lancei
a ideia, recebi algumas críticas.
Mesmo assim, insisti no evento e foi um sucesso total, com
mais de mil pessoas.
Para você, o CFC tem um
dos mais completos calendários de eventos da região?
Hoje podemos considerar,
sim, que o CFC tem a melhor
agenda de shows da região.
Que novidades você gostaria de oferecer para os associados daqui para frente?
Nossos associados podem
esperar, porque vêm coisas
boas e inéditas por aí. Já entrei em contato com alguns
artistas famosos, para todos os
gostos. Também estou trabalhando em um especial que
agradará a todas as idades,
mas ainda não posso revelar.
Isso só será feito depois da assinatura do contrato, mas garanto que será sucesso de lotação máxima.
10

Baile do
Centenário

Carnaval

Confira fotos de outros eventos sociais e esportivos na página 12
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Esportes: uma vasta gama de opções
A partir dos 3 anos, associados encontram várias modalidades para praticar no CFC

O

Cosmopolitano oferece
uma vasta gama de modalidades esportivas para a
prática dos associados, a
grande maioria gratuita.
Além disso, promove diversos
torneios e eventos durante
todo o ano e mantém equipes
que representam o clube nas
mais diferentes competições.
Nesta entrevista, o diretor de
Esportes, Ricardo Bergamo,
fala sobre todas essas opções
à disposição dos sócios.

Quais modalidades esportivas os associados do
Cosmopolitano têm à disposição atualmente?
O clube oferece uma grande diversidade de modalidades, todas elas disponíveis ao
nosso associado e na sua maioria gratuitamente. Nessa
última gestão, introduzimos
gratuitamente as aulas de
GAP, uma atividade direcionada ao fortalecimento dos
glúteos, abdômen e pernas.
Também nesta gestão foram
iniciadas as aulas de circuit
training, atividade cuja prática possibilita um condicionamento cardiorrespiratório.
Além destas novas atividades, continuamos oferecendo
aos associados várias modalidades: aulas fitness (ginástica localizada, jump, MAT
pilates e treinamento funcional, step/local, GAP), musculação, futsal, tênis, voleibol, natação, hidroginástica,
balé clássico, jazz, circuit
training e karatê. A consulta à grade de horários de todas elas pode ser feita no nosso site.
Das novidades do seu setor
tor,, quais você destacaria?
Procuramos sempre implantar novidades nos nossos
eventos já existentes e que se
tornaram uma tradição. Neste ano, repaginamos toda a
programação da Manhã do
Batom, em comemoração ao

Divulgação

Hoje, o CFC tem opções
esportivas para todas as
idades?
Já a partir dos 3 anos de
idade, nosso pequeno associado pode se matricular nas
aulas de natação “peixinho”
e, a partir dessa idade, oferecemos uma grade extensa
para que o associado cuide de
sua saúde até a idade adulta e utilize as aulas e os encontros para jogar e treinar
para se socializar. Durante
todo o ano, temos eventos recreativos e esportivos que
atendem todas as idades,
desde os mais novos, com a
Cosmoférias, Festa do Dia da
Criança e a Olimpíada, até
os mais experientes, com a
Tarde Feminina, Caminhada e Corrida de Aniversário,
Passeio Ciclístico, Festa de
Confraternização, Manhã do
Batom e Torneios do Dia do
Trabalhador.

Ricardo
Bergamo,
diretor de
Esportes

Dia Internacional da Mulher,
substituindo as atividades fitness por recreativas e de lazer. O resultado foi uma manhã divertida, em que as participantes voltaram no tempo, brincando de queimada e
de uma disputada gincana de
estafetas. Neste dia, tivemos
a aula inaugural de GAP, que
hoje faz parte da nossa grade de horários de aulas fitness. Na Tarde Feminina, em
comemoração ao Dia das
Mães, contratamos a pequena cantora e participante do
“The Voice Kids 2017” Isa
Pagnota, que emocionou as
mamães presentes com sua
voz afinada e um excelente
repertório. Na Sala de Musculação, novos aparelhos foram adquiridos com verba
aprovada pelo Conselho Deliberativo do Cosmopolitano.
Reformamos a cancha de bocha, adquirimos um jogo de
bocha novo para os associados que praticam essa modalidade e as três mesas de sinuca para os treinos e jogos
do Regional de Sinuca que
também estão sediados pelo
nosso clube. Para as aulas de
fitness, hidroginástica e natação, compramos caixas de
som novas, microfone auricular e acessórios para que os
professores pudessem diversificar e melhorar as suas
aulas.

O que você sente quando
vê as crianças praticando
esportes no clube?
Em minha opinião, um
destaque nas atividades das
crianças no clube são as aulas de natação “peixinho”.
Nessas aulas, o pai ou mãe
ou responsável participa
com a criança da aula dentro da água. Para mim, esse
encontro ultrapassa o aprender a nadar, pois nele se presencia a interação pai/mãe
e filho, o brincar, o divertimento, o amor e a felicidade
que a criança sente quando
tem a presença de alguém
tão especial para ela.
Quais modalidades representam o CFC em competições?
O Cosmopolitano participa de campeonatos externos
nas categorias infantil, juvenil, adulto e veterano no futebol. Participamos de festivais e Copas Interclubes de
Natação e também de campe11

onatos na bocha, tênis, sinuca e malha. Além dessas modalidades que representam o
CFC nas competições externas, oferecemos torneios e
campeonatos internos. No
mês de agosto, iniciam os Torneios de Futebol – categoria
menores, nos quais as crianças participam das modalidades de futsal, minicampo e
grama sintética. Os torneios
vão até o fim do ano e são um
sucesso, trazendo os pais para o clube para prestigiar os
seus filhos. O voleibol adulto
e veterano feminino e masculino também é muito praticado às terças e quintas pela
manhã, sábados e domingos
à tarde. O Cosmopolitano oferece torneios internos nessa
modalidade para os associados.
Que projetos você gostaria de implantar em um
futuro próximo?
Estamos caminhando
para o final do mandato
2015-2017 e, caso aconteça
de continuarmos à frente da
gestão 2017-2019, e como diretor de Esportes, pretendo
manter todas as atividades
oferecidas aos sócios e estudar as novas propostas, continuar a investir na Sala de
Musculação, que hoje é um
polo de atração do sócio para
o clube, e investir nos eventos para que eles tenham a
cada ano mais sócios participando e prestigiando. Nossa
piscina aquecida também
precisa de uma atenção na
melhoria do aquecimento da
água, já que gera um movimento diário no clube das 7h
às 21h30. Tudo pelo Cosmopolitano e nossos associados!
Gostaria de agradecer à coordenadora de Esporte, professora Valéria, a todos os professores – Néia, Paulo, Carlos
Eduardo, Carlão, Lebrinha,
Lucas – estagiário Eder e o
menor aprendiz João Vítor.
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Cosmopolitano elege a nova diretoria
Pleito vai acontecer no dia 11 de junho; podem votar os sócios em dia com suas obrigações

E

m Assembleia Geral Ordinária que acontecerá
no dia 11 de junho, no Salão
Social, os associados do Cosmopolitano Futebol Clube
vão eleger a Diretoria Executiva para o mandado que vai
de 1º de julho de 2017 a 30 de
junho de 2019. O pleito terá

início às 8h e seu encerramento acontecerá impreterivelmente às 12h. Serão eleitos candidatos para as funções de presidente, vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário, 1º tesoureiro e 2º tesoureiro. Têm direito a voto todos os associados titulares

que estejam rigorasamente
em dia com suas obrigações
para com o Cosmopolitano.
De acordo com o Edital de
Convocação publicado pelo
Conselho Deliberativo, as
chapas, das quais devem
constar os integrantes para
todos os cargos em disputa,

deverão ser protocoladas até
o dia 2 de junho.
A partir do dia 3 de junho,
as chapas concorrentes, com
seus respectivos integrantes,
poderão ser consultadas pelos
associados no site do Cosmopolitano, no endereço www.
cosmopolitanofc.com.br.

Confira fotos de outros eventos dos últimos meses
Fotos: Divulgação

Halloween
Fantasy

Baile de
Aniversário
(101 anos)

Noite do
Gaguinho

Dia do Trabalhador

Manhã do
Batom

Cosmoférias
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