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Sigamos em
paz a jornada
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A todo vapor
A

Por João B. P. Siqueira
Presidente

s obras que vão garantir uma total revitalização
das piscinas descobertas
do Cosmopolitano continuam a todo vapor. Iniciados em julho, os trabalhos
incluem a troca dos revestimentos e substituição das
bordas, que agora serão
antiderrapantes, atérmicas e modernas. Na piscina infantil, está sendo
construída uma prainha
com golfinhos especialmente para as crianças
menores brincarem. Além
da reestilização do paisagismo de toda a área, está
sendo preparado um espaço aconchegante para as
mães que trazem seus pequenos para se divertir.
Para a segunda fase desse projeto, o objetivo é trocar toda a grade de proteção ao redor das piscinas
e está em fase de desenvolvimento o projeto para
construção de um banheiro familiar, onde o pai poderá entrar com a filha e
a mãe, com o filho. Em
breve, serão divulgadas
outras novidades.

E

m Assembleia Geral
Extraordinária, realizada no dia 14 de agosto, a
chapa No Cem a Cem foi a
vencedora na eleição para
os cargos vagos de vice-presidente, 1º e 2º secretários e
1º e 2º tesoureiros do CFC.
Esses cargos passam a ser
ocupados, na ordem, por
Nilson de Campos, Sérgio
Luiz Torres Júnior, Linaldo
Marco Antônio Nallin, Ricardo Fernandes Bergamo
e Leandro Ricardo Zanelato. Definido o pleito, que
contou com a participação
de 213 votantes e foi marcado pela lisura e total obediência à democracia e ao
estatuto do clube, esperamos dar continuidade ao
trabalho que vimos realizando com paz e cooperação
entre todos aqueles que realmente amam o Cosmopolitano. Nenhuma administração, por melhor que seja,
está livre de erros e conseguirá aprovação unânime.
Urge, porém, que, diferenças à parte, todos se unam
em prol desta centenária
instituição. Sugestões são
sempre muito bem-vindas,
assim como as críticas, desde que construtivas.

Presidente Pepe recebe os
novos pisos das piscinas
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Eletrônica, sertanejo e pagode na
Mistura Loka do Cosmopolitano
Super balada no dia 10 tem entrada gratuita para associados
om eletrônico, sertanejo
universitário e pagode,
tudo junto e misturado, vão
garantir o agito da Mistura
Loka, uma super balada que
o Cosmopolitano promove no
dia 10 de setembro. Serão
muitas atrações no Salão Social, com início previsto para
as 23h.
Para pilotar as pick-ups, o
DJ convidado é Tiago Silva,
que vai bombar com sua coleção de hits de diversos ritmos. Os sucessos do sertanejo universitário ficarão por
conta da dupla Renan & Luciano, uma das mais requisitadas da região. Na hora do
pagode, quem entra em cena
é o grupo 4 Stylus, de Campinas, que garante animação
total com Junior Peks (vocal),
Du (vocal e surdo), Tiaguinho
(tantã) e Doleto (cavaco).
Associados do Cosmopolitano terão entrada gratuita.
Ingressos para não sócios custam R$ 25,00 e podem ser adquiridos na secretaria do clube, Jamar Calçados e Óticas
Carol. Será permitida a entrada a maiores de 16 anos, que
deverão apresentar documen-

Grupo 4 Stylus

Divulgação

S

to de identidade. Mais informações pelo telefone 3872-1917 e no

site www.cosmopolita
nofc.com.br.
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Confira o cardápio do Baile de Aniversário
101 anos de fundação do Cosmopolitano serão comemorados com um evento inesquecível

O

s 101 anos de fundação
do Cosmopolitano vão
ser comemorados com um
inesquecível evento, no dia
14 de novembro. A animação
do Baile de Aniversário, que
terá espaço no Salão Social,
será da banda Próxima Parada. Os convites já estão à venda na secretaria do clube, por
R$ 100,00 para associados e
R$ 130,00 para não sócios.
Esses valores podem ser divididos em três vezes.
Sob responsabilidade do
Buffet Brunetto, o cardápio
da noite, recheado de delícias desde a entrada até a sobremesa, já está definido.
Confira ao lado.
Reservas e mais informações pelo telefone 3872-1917.

Fotos: Divulgação

Ilha de Petit Gourmet

bacalhau, pérolas de queijo, voul au
vent funghi secchi, phillo cambré,
trouxinha de zuca com carne seca
e tortilhas de frango e catupiry

Escondidinho de carne seca e
mandioquinha, crema di palma e
bobozinho de camarão à Brunetto

Bebidas

Ilha de frios

Cerveja Brahma, cerveja sem
álcool, guaraná Antarctica, guaraná
Antarctica diet, Coca Cola, Coca
Cola zero, soda limonada, água
mineral natural, água mineral
gaseificada, água tônica, vinho e
whisky

Presunto tenro, salame italiano,
blanquet peru, queijo gouda,
queijo gorgonzola, wraps
sammies, seleção de pães
variados, antepasto de berinjela,
antepasto de sardella, verrine de
tomate seco, verrine de camarão,
batata Victorine e finger food blinis

Jantar

Salgados quentes

Manicaretti a firense (fina massa
recheada com tomate seco,
mussarela de búfala ao molho de
tomates frescos e manjericão),

Miniquiche leek, gourgeres de
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escalope à Brunetto (cortes
especiais de filet mignon grelhado
ao molho de vinho tinto,
champignons e bacon), arroz à
piemontesa (creme de leite,
champignons, nozes e queijo
parmesão), batatas rústicas, mix
de legumes na manteiga e arroz
branco

Sobremesa
Verrine brownie (sorvete de
creme, calda de chocolate,
brownie de chocolate, morangos,
tubetes e crocantes de nozes) e
bolo de doce de leite com nozes

Ilha de doces e café
Petit fours, café e água mineral
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Carol vence a promoção das medalhas
Atletas que participaram da Olimpíada CFC puderam customizar as medalhas que receberam

A

Carol e seus pais
com seu prêmio

Divulgação

ganhadora da promoção
das medalhas customizadas da 18ª Olimpíada CFC foi
Carolina Stockler Xavier

Avanzini Suzan. Neste ano,
os atletas que participaram
das disputas foram premiados com medalhas em MDF e
uma caixinha de guache para que fizessem a customização delas.
O Cosmopolitano tomou
esta decisão para que as crianças participassem ainda
mais, além de estimular a cri-

atividade e mostrar que o importante mesmo, dentro do
esporte, é integrar e fazer
amigos. Até 31 de julho, as
crianças puderam mandar fotos de suas medalhas customizadas para o clube.
Todas as fotos foram postadas na página do Cosmopolitano no Facebook. A que
teve mais curtidas, num total
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de 302, foi a da Carol, que
ganhou uma bicicleta como
prêmio.

A nova
mesa do
clube
Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Agosto de 2016

Valber
Kowalesky
Em qual período você foi
presidente do Cosmopolitano F
.C.?
F.C.?
1º/07/2000 a 30/06/2003.
Você é natural de Cosmópolis?
Sim, assim como meus
pais.
Qual foi o seu primeiro
contato com o Cosmopolitano?
Praticamente nasci dentro do clube. Tenho orgulho
de dizer que sou sócio titular
desde os 2 anos de idade.
Meus pais trabalhavam com
o cinema dentro do clube, sendo que meu pai sempre participou da vida do clube, como
atleta e diretor. Tenho orgulho de dizer que ele, Hardy
Kowalesky, tem o título de
Sócio Benemérito do CFC.
Em sua vida dentro de
nosso clube, quais cargos
você ocupou?
Além de atleta por vários
anos, também fui conselheiro
por mais de 20 anos, diretor
de Esportes de 1977 a 1979,

presidente do
Conselho Deliberativo de 2007
a 2009, presidente da Comissão
de Obras e Patrimônio
em
2009 e presidente da diretoria
de 2000 a 2003.

ma transparente e moderna
para a época.
Com toda humildade, digo
que o CFC evoluiu 30 anos em
três.
Qual seu principal feito durante sua gestão?
Em termos
de obras, muitas coisas aconteceram, principalmente depois do processo de venda do antigo estádio
Thelmo de Almeida. Processo
este que nossa diretoria teve
coragem de assumir, competência para administrar e capacidade para investir o dinheiro no crescimento do
CFC. Recebemos um clube
com 44 mil metros quadrados
e devolvemos um clube com
197 mil metros quadrados de
área. Quanto às obras, as mais
marcantes foram a conclusão
do ginásio de esportes com o
piso mais moderno da época,
a quadra de grama sintética, a
reformulação do espaço da
piscina com portaria nova, bar,
tendas e uso interno do redondo, as quadras de tênis, o complexo esportivo Francisco de
Mario, com nova sala de exercícios e musculação, as novas
canchas de bocha e malha, com

Como foi sua
relação com o
Conselho Deliberativo?
Foi boa. Naquela época, tínhamos um conselho politicamente muito forte, tudo tinha
que ser muito discutido, e como na minha gestão muitas
mudanças ocorreram, precisava ir constantemente ao conselho, para explicar, mostrar
e convencer. Mas felizmente
tudo terminou bem. Principalmente na parte fiscal, com as
contas aprovadas sem nenhuma ressalva.
Em sua opinião, como foi
sua gestão na presidência?
Acredito que tenha sido
muito boa. Devo tudo à minha
diretoria, que foi constituída
por verdadeiros amantes do
Cosmopolitano. Foi talvez a
última das diretorias formadas por pessoas todas com história dentro da cidade e do
clube. Foi por isso que mudanças ocorreram e foram de for-

placares eletrônicos, a nova
lanchonete e finalmente a
aquisição, junto à Usina Ester, de uma área de 164 mil
metros quadrados, onde
construímos o novo estádio
Thelmo de Almeida, com capacidade para 4 mil pessoas
sentadas. Mas talvez o maior
feito foi ter feito o associado
se orgulhar do clube que tem.
Ratifico o meu agradecimento a todos da diretoria 2000/
2003.
Qual a principal qualidade que um presidente deve ter?
Amar o clube e ter amigos
que o ajudem na empreitada.
O que você acha de um
clube que está comemorando 100 anos de existência?
Muito bom, sinal que a semente foi bem regada nesse
tempo todo.
Em suas palavras, qual a
importância de um livro
que relata toda a trajetória dos 100 anos de nosso
clube?
Muito importante, são
100 anos, muitas coisas aconteceram. Precisam estar
registradas. Parabéns àqueles que viveram, amaram e
sonharam dentro do Cosmopolitano Futebol Clube.

Sócio tem desconto em passeio a Pedreira
Os associados do Cosmopolitano pode-

rão usufruir de um excelente desconto
para participar de um passeio a Pedreira, que será realizado no dia 5 de outubro. Para os sócios, o valor da viagem
será de R$ 25,00. Para não sócios, de
R$ 45,00. A saída está marcada para as
7h30. A volta acontecerá às 16h30. Haverá almoço no restaurante Peixada do
Lago, não incluso no valor. Os interessados devem realizar a reserva na secretaria do clube, mediante pagamento.
Divulgação

Loja de cerâmica em Pedreira
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Podem participar todos os interessados nascidos até o ano 2000

O

Cosmopolitano
vai promover um
Festival de Vôlei, com
disputas nas categorias masculino e feminino. A competição é
voltada para os associados nascidos até o
ano 2000. No masculino, os jogos acontecerão no dia 27 de agosto, e as inscrições devem ser efetuadas até
o dia 23. No feminino,

as partidas serão no
dia 3 de setembro e as
participantes deverão
se inscrever até o dia
30 de agosto. Em ambas as categorias, o início do festival será às
14h. As inscrições devem ser feitas no no
Setor Esportivo. Mais
informações pelo telefone 3883-1244 ou com
os professores nos horários das aulas.

Aulas de basquete aos sábados
para jovens acima de 12 anos
O Cosmopolitano já oferece aulas de
basquete para jovens acima de 12
anos. As atividades tiveram início no
dia 13 de agosto. Os interessados ainda podem participar. Para isso, devem procurar o Setor Esportivo para
realizar as inscrições. As aulas acontecem aos sábados, das 8h30 às 10h,
com o professor João Paulo.
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Fique de Olho
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Festival de Vôlei movimenta
homens e mulheres no clube

Exame médico
Totalmente revitali-

zadas, as piscinas descobertas do Cosmpolitano serão reabertas
em setembro. A decisão de realizar essas
melhorias tão importantes durante a época mais fria do ano foi
justamente para aproveitar o período em
que as piscinas têm
poucas atividades e
não costumam ser utilizadas pelos associados. Com o término dos
serviços, o Cosmopolitano passará a oferecer piscinas mais bonitas, confortáveis e seguras. Para desfrutar
plenamente as piscinas, os associados devem providenciar a realização dos exames
médicos. As datas para
fazer o exame serão divulgadas no site www.
cosmopolitanofc.com
br e na página do clube no Facebook - www.
facebook.com/cosmopolitanofc. Fique atento e aproveite!
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U ma

grande festa,
cheia de atividades e com
muita diversão para os
associados de todas as
idades. Assim será a festa de Dia das Crianças,
em 12 de outubro, no
Cosmopolitano. Em várias dependências do clube, das 11h às 19h, a criançada encontrará várias opções de atividades,
enquanto seus pais podem descansar e aproveitar o feriado. Na próxima
edição, o Integração trará todas as informações
desse imperdível evento.

Pague para entrar, reze para
sair no Halloween Fantasy
Associados têm entrada gratuita no evento, que terá balada e matinê

P

ague para entrar, reze
para sair. Esse é o clima
do Halloween Fantasy, que
vai reunir monstros, zumbis
e demônios nos dias 8 e 9 de
outubro no Cosmopolitano.
Ficção à parte, o super evento vai ter animação dos top
DJs Daiana Camargo e Noturnoo, iluminação especial e
som de última geração. Para
que todas as idades possam
aproveitar essa estrutura,
haverá balada e matinê.
No dia 8, o início está marcado para as 22h. Quem tiver
14 e 15 anos pode entrar
apresentando RG, desde que
esteja acompanhado de um
responsável. Para os que ti-

verem acima de 16 anos, é
necessário um documento
com foto. Associados têm entrada gratuita e não sócios
podem adquirir convites antecipados por R$ 25,00.
A matinê acontecerá no
dia 9, das 15h às 19h. Para
os que têm até 7 anos, não há
cobrança de ingresso, mesmo
para não sócios. Os convites
de não sócios para maiores de
8 anos custam R$ 10,00. As
entradas para os dois dias
podem ser adquiridas na secretaria do clube, Jamar Calçados e Óticas Carol. Mais
informações pelo telefone
3872-1917 e no site www.cos
mopolitanofc.com.br.
Escolar de Cosmópolis. Participaram desse encontro alunos dessa
escola divididos em duas equipes,
uma de alunos residentes na Usina Ester e outra em nossa cidade. Saiu vencedor o “Five” da
Usina Ester por 4x2. Portanto,
esse esporte foi introduzido em
nossa terra há 72 anos e nunca
mais foi interrompido. O professor Ivo Ducatti foi presidente do
Cosmopolitano no ano de 1944.
No ano de 1953, foi fundado
em Cosmópolis um clube denominado Brasil Basquete Clube, que
tinha a seguinte diretoria: presidente – Moacir Stocler de Lima;
vice-presidente – Rosa Damiano;
primeiro secretário – Alcides
Frungilo; segundo secretário –
Célia Madsen; primeiro tesoureiro – Luiz Gonzaga Ifanger; se-

Por Rodolfo Rizzo

H

oje vamos recordar como
surgiu o Bola ao Cesto
(Basquete) em Cosmópolis e no
Cosmopolitano.
Foi em 1944, tínhamos aqui
em nossa cidade um professor de
nome Ivo Ducatti, vindo de Piracicaba, que lecionava no Grupo Escolar de Cosmópolis, hoje
conhecido como Escola Estadual Rodrigo Otavio Langard Menezes.
O primeiro jogo de basquete
realizado em nossa cidade aconteceu no ano de 1944, por ocasião da inauguração da também
primeira quadra de chão batido, localizada anexa ao Grupo
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Uma grande
festa para a
criançada!

Top DJ
Daiana
Camargo

gundo tesoureiro – Maria
Rina Rizzo.
Em 27 de
maio de 1961,
essa equipe era
formada por
Arlete, Cleusa,
Celeste, Irma,
Deise, Gilka, Madalena, Luci,
Neuza e Terezinha.
A equipe de basquete do
Cosmopolitano representou Cosmópolis nos Jogos Abertos do
Interior realizados em Campinas, Jundiaí e Santos.
O presidente Willy Luiz Newmann, quando presidente de
nosso clube, construiu uma quadra no estádio Thelmo de Almeida e o presidente Antônio Damiano iluminou essa quadra.

