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NNNNNeste momento, em que
preparamos os vários

eventos que vão comemorar
os 101 anos de fundação do
Cosmopolitano, em novem-
bro, podemos avaliar o
quanto este ano de 2016 foi
generoso para nós que ama-
mos este clube. Foram tan-
tas as conquistas em todas
as áreas, que é inequívoco
o sucesso desta gestão. E
isso só foi possível, em pri-
meiro lugar, graças aos as-
sociados, que aceitaram nos-
so projeto e que compreen-
deram que muito foi feito,
mas que ainda há muito a
fazer. Então, nosso muito
obrigado aos sócios, e tam-
bém aos diretores, conse-
lheiros e funcionários, que
não pouparam esforços e
dedicação em cada obra, em
cada evento. Claro que hou-
ve percalços no caminho,
mas transpusemos as bar-
reiras uma a uma, com
união em prol do nosso clu-
be. Vamos poder comemorar
nossos 101 anos de existên-
cia de corações abertos, com
a convicção de que nossos
ânimos estão renovados
para uma nova etapa que
virá. Juntos, faremos o Cos-
mopolitano cada vez maior!

Juntos, de
corações abertos!
Por João B. P. Siqueira
Presidente
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JJJJJá pensou em passar o révei-
llon junto de seus familia-

res e outras pessoas queridas,
num ambiente de muita festa
e com a oportunidade de fazer
novas amizades? Pois é isso
que o Cosmopolitano está pro-
pondo para quem quer receber
2017 de maneira inesquecível.

O clube prepara para a pas-
sagem de ano um evento com
música ao vivo, decoração es-
pecial, queima de fogos, cardá-
pio caprichado e muito mais
na área das piscinas. No mo-
mento, estão sendo recolhidos
os nomes de quem gostaria de
participar, e cerca de 100 pes-
soas já confirmaram presença.

Segundo Nilson de Cam-
pos, vice-presidente do Cosmo-
politano e idealizador desse ré-
veillon especial, a ideia é limi-
tar o público da festa em 200
pessoas. Ele acredita que esse
número será alcançado facil-
mente, já que, ao contrário de
outros anos, muita gente não
quer mais ir ao litoral para
passar as festas de fim de ano
por causa do intenso movi-
mento e das chateações que
isso tem como consequência.

“Antigamente, havia o ré-
veillon no Cosmopolitano, mas
esse evento acabou deixando
de ter o interesse dos associa-
dos, que preferiam viajar”, afir-

Um réveillon muito especial!
Clube recolhe nomes de quem quer participar da festa na virada do ano

ma Nilson. “Mas, agora, mui-
ta gente prefere ficar na cida-
de, e muitas vezes não tem o
que fazer na passagem do ano.
Por isso, acredito que nosso
réveillon será um sucesso”.

Os últimos detalhes ainda
estão sendo definidos, mas já
está certo que haverá um jan-
tar completo, com bebidas in-
cluídas no preço, e muitas
atrações para garantir toda a
animação que a celebração
pela chegada de um novo ano
merece. Os interessados em
participar podem deixar seus
nomes na secretaria da clube.
Informações pelo telefone
3872-1917.

Por Rodolfo Rizzo

OOOOO jornal “O Município” do
dia 19/09/1960 publicava

em sua primeira página as co-
memorações ocorridas por oca-
sião de mais um aniversário
de fundação de nosso querido
clube.

Dentre os inúmeros eventos
comemorativos, destacamos a
realização de uma prova pedes-
tre, denominada A Volta de Cos-
mópolis e vencida pelo atleta
alviverde Renato Schutz, fican-
do em 2º lugar o atleta do Clu-
be Atlético Jabaquara Sebasti-
ão e, em 3º lugar, Demori.

Outro evento de destaque foi
a realização de uma partida de
bola ao cesto, realizada no está-
dio Thelmo de Almeida, entre as
equipes do Cosmopolitano e da
seleção de Cordeirópolis. Venceu
essa partida a equipe do CFC, por
32x19. Formaram a equipe ven-
cedora: José Estevez 11, Rodolfo
10, Luís Evaldo 7, Renato 4, Bibe,
Dilmar e Antoninho.

Na preliminar, registrou-se
também vitória alviverde, por
20x15, tendo formado o alviver-
de: Flávio 9, Mauro 4, Eraldo,
Didi, Dilmar 2, Bibe 3, Dirlei e
Sérgio 2.

No dia 15, pela manhã, tive-
mos uma prova ciclística, venci-
da pelos irmãos Osmar e Décio

Bertolini, em
2º lugar Ar-
mando Bechi,
em 3º Lorival
Batista de Mo-
raes, em 4º
Osvaldo De-
mori, em 5º
Antônio Lan-
ge, em 6º Bruno Capraro e em
7º José Grassi.

As comemorações foram
muitas e o nosso espaço não é
suficiente, mas queremos regis-
trar aqui como a administração
do presidente Cixto Scursoni e
sua esposa Delmira foi incansá-
vel e, com isso, alcançou pleno
êxito em todos os eventos por ela
realizada.



OOOOOs 101 anos de fundação
do Cosmopolitano vão

ser comemorados com um
inesquecível Baile de Ani-
versário, no dia 14 de no-
vembro, com início às 21h.
Com animação da banda
Próxima Parada, o evento
acontecerá no Salão Social.
Os convites estão à venda na
secretaria do clube, por R$
100,00 para associados e R$
130,00 para não sócios. Sob
responsabilidade do Buffet
Brunetto, o cardápio da noi-
te, recheado de delícias des-
de a entrada até a sobreme-
sa, já está definido. Confira
ao lado. Reservas e mais in-
formações pelo telefone
3872-1917.

Ilha de Petit Gourmet

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

Ilha de frios

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

Salgados quentes

Miniquiche leek, gourgeres de

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

Bebidas

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

Jantar

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

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

Baile com jantar comemora os 101 anos
Aniversário do clube será celebrado em grande estilo, com evento no dia 14 de novembro
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Muita alegria no Dia das Crianças
Uma grande festa em 12 de outubro ofereceu várias atividades para os pequenos associados

Fotos: Divulgação

OOOOO Cosmopolitano realizou
uma grande festa para

comemorar o Dia das Crian-
ças, em 12 de outubro. Os pe-
quenos associados tiveram
muitas atividades durante

todo o dia, com brinquedos in-
fláveis, apresentações circen-
ses, Bumper Ball e muito mais,
além da distribuição de pipoca
e algodão doce. Confira alguns
momentos nesta página.

Confira fotos
da Let’s Dance
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Fechamento integral do clube às segundas-feiras
AAAAA partir de novembro de

2016, todas as depen-
dências do Cosmopolitano
Futebol Clube ficarão fecha-
das às segundas-feiras.  Te-
mos, hoje, vários motivos
para tal medida, como:

* Vários pedidos de asso-
ciados que pedem para uti-
lizar outros setores do clube,
como sauna, campos, pisci-
nas etc.;

* Resolver os problemas
que temos tido com crianças
sozinhas no pátio do clube,
enquanto os pais praticam
atividades na Sala de Mus-
culação;

* Necessidade de manu-
tenção do clube.

É importante esclarecer
que as segundas-feiras são

destinadas à folga dos funci-
onários do pátio. Portanto,
nesse dia, trabalham apenas
os funcionários específicos
para a conservação das de-
pendências. Se considerar-
mos o custo financeiro para
atender ao pedido dos associ-
ados de manter o clube inte-
gralmente aberto de segunda
a segunda, iremos comprome-
ter o orçamento do clube ou
onerar demais o valor da
mensalidade cobrada dos as-
sociados.

Atualmente, mesmo nas
segundas-feiras em que o clu-
be está fechado para manu-
tenção, a Sala de Musculação
permanece aberta, porém,
muitos pais trazem seus fi-
lhos ao clube.

Ocorre que, por natureza,
as crianças têm impulso para
a ação, uma enorme curiosi-
dade e avidez para ir de en-
contro ao perigo. Assim, en-
quanto os adultos realizam
suas atividades físicas, as cri-
anças provocam várias situ-
ações, como pias e bebedou-
ros entupidos de areia, tornei-
ras abertas e outros pequenos
transtornos, mas o mais pre-
ocupante é o fato de encon-
trarmos crianças brincando
no escuro ou em locais peri-
gosos.

São medidas preventivas.
E todos sabem que “preve-
nir é melhor do que remedi-
ar”. São várias as situações do
cotidiano nas quais essa pre-
missa pode ser aplicada.

Atenta a isso, a Diretoria
Executiva entendeu que o
fechamento integral às se-
gundas-feiras, inclusive da
Sala de Musculação, seria a
atitude mais sensata, por
ora.

Atenciosamente,

Diretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria Executiva
Outubro de 2016Outubro de 2016Outubro de 2016Outubro de 2016Outubro de 2016

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS
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A nova
mesa do
clube

José Paulo
Gomes da

Silva
Em qual período você foiEm qual período você foiEm qual período você foiEm qual período você foiEm qual período você foi
presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-presidente do Cosmopoli-
tano Ftano Ftano Ftano Ftano F.C.?.C.?.C.?.C.?.C.?

Julho de 2007 a junho de
2009 e julho de 2009 a junho
de 2011.

VVVVVocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-ocê é natural de Cosmó-
pol is?pol is?pol is?pol is?pol is?

Sou nascido em Martinó-
polis (SP) e cosmopolense de
coração.

Qual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiroQual foi o seu primeiro
contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-contato com o Cosmopoli-
tano?tano?tano?tano?tano?

Através das equipes de
futebol amador.

Em sua vidaEm sua vidaEm sua vidaEm sua vidaEm sua vida
dentro de nossodentro de nossodentro de nossodentro de nossodentro de nosso
clube, quais car-clube, quais car-clube, quais car-clube, quais car-clube, quais car-
gos você ocu-gos você ocu-gos você ocu-gos você ocu-gos você ocu-
pou?pou?pou?pou?pou?

Membro do Con-
selho Deliberativo
de 2001 a 2007 e di-
retor presidente
nos períodos acima
informados.

Como foi sua re-Como foi sua re-Como foi sua re-Como foi sua re-Como foi sua re-
lação com o Conselho Deli-lação com o Conselho Deli-lação com o Conselho Deli-lação com o Conselho Deli-lação com o Conselho Deli-
berativo?berativo?berativo?berativo?berativo?

Entendo que foi cordial,
produtiva e, sobretudo, profis-
sional.

Em sua opinião, como foiEm sua opinião, como foiEm sua opinião, como foiEm sua opinião, como foiEm sua opinião, como foi
sua gestão na presidência?sua gestão na presidência?sua gestão na presidência?sua gestão na presidência?sua gestão na presidência?

Foi de muito trabalho, pro-
dutiva, prazerosa e tranquila.

Qual seu principal feitoQual seu principal feitoQual seu principal feitoQual seu principal feitoQual seu principal feito
durante sua gestão?durante sua gestão?durante sua gestão?durante sua gestão?durante sua gestão?

Não classifico como meus
feitos. A direção teve intensa

participação da
equipe de direto-
res e, em minha
opinião, foi uma
gestão marcante,
positivamente. Na
área patrimonial,
construímos a nova
portaria de entra-
da para sócios;
construímos a pis-
cina aquecida com
energia solar no

prédio redondo; construímos o
novo muro dos fundos do cam-
po de futebol; e, a obra mais
importante, construímos todo
o sistema de combate a incên-
dios, proporcionando assim, a
expedição do AVCB (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombei-
ros), o que elevou o clube ao
status de “empresa legalizada”
do ponto de vista da seguran-
ça, umas das poucas na cidade
de Cosmópolis.

Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-Qual a principal qualida-

de que um presidente de-de que um presidente de-de que um presidente de-de que um presidente de-de que um presidente de-
ve ter?ve ter?ve ter?ve ter?ve ter?

Penso que um presidente
deve ser leal com a institui-
ção e com os associados, e
dirigir com pulsos firmes.

O que você acha de um O que você acha de um O que você acha de um O que você acha de um O que você acha de um ccccclu-lu-lu-lu-lu-
be que está comemorandobe que está comemorandobe que está comemorandobe que está comemorandobe que está comemorando
101 anos de existência?101 anos de existência?101 anos de existência?101 anos de existência?101 anos de existência?

Acho que chegar aos 101
anos de existência é um fato
histórico e seleto, devendo
ser comemorado como tal.

Em suas palavras, qual aEm suas palavras, qual aEm suas palavras, qual aEm suas palavras, qual aEm suas palavras, qual a
importância de um livroimportância de um livroimportância de um livroimportância de um livroimportância de um livro
que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-que relata toda a trajetó-
ria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nossoria dos 100 anos de nosso
clube?clube?clube?clube?clube?

O livro poderá ser a refe-
rência histórica da institui-
ção “Cosmopolitano Futebol
Clube”. Um compêndio para
eternizar a história da mais
importante instituição soci-
al e esportiva – no âmbito
privado – de nossa cidade.

Loja de cerâmica em Pedreira

Confira fotos
do passeio
em Pedreira
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OOOOO Conselho Delibera-
tivo do Cosmopolitano
está convocando os as-
sociados para uma As-
sembleia Geral Ordi-
nária que será realiza-
da no dia 20 de novem-
bro, às 7h30. A assem-
bleia visa a eleição de
50% dos membros titu-
lares e suplentes do
conselho para o quadri-
ênio 2017/2020. O Edi-
tal de Convocação pode
ser conferido na ínte-
gra no site do Cosmo-
politano, no endereço
www.cosmopolitanofc.com.br.

Fique de Olho
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Convocação para
Assembleia Geral

no dia 20 de
novembro

Veja fotos da Haloween Fantasy
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TREINAMENTO Caminhada e corrida
comemoram aniversário

Evento será realizado no dia 13 de novembro; inscrições até o dia 12

OOOOO Cosmopolitano vai rea-
lizar no dia 13 de novem-

bro a 11ª Corrida e Caminha-
da de Aniversário, em come-
moração aos 101 anos de fun-
dação do clube. Os participan-
tes podem optar por duas mo-
dalidades: 10 km de caminha-
da ou 5 km de corrida + 5 km
de caminhada.

Para os homens, haverá
disputas nas categorias 16 a
32 anos, 33 a 43 anos e aci-
ma de 44 anos. No feminino,

haverá somente a categoria
geral. Os três primeiros colo-
cados de cada categoria na cor-
rida receberão troféus, assim
como os cinco melhores na
classificação geral. Para par-
ticipar do evento, é preciso ter
pelo menos 16 anos, sendo que
menores serão aceitos somen-
te acompanhados de seus res-
ponsáveis.

Os primeiros 120 inscritos
no evento, maiores de 16 anos,
ganharão uma camiseta. Não

sócios podem participar medi-
ante o pagamento de taxa de
inscrição no valor de R$ 40,00.
As inscrições deverão ser efe-
tuadas no Setor Esportivo até
as 12h do dia 12 de novembro.

A saída para a caminhada
está marcada para as 8h. A
corrida terá alongamento às
8h35 e saída às 8h45. É reco-
mendável aos participantes
usarem roupas leves, tênis,
boné e protetor solar e leva-
rem água.

Campeonato de Supino será em 20 de novembro
Para participar, é preciso se inscrever no Setor Esportivo até o dia 19

OOOOO 2º Campeonato de Supino
do Cosmopolitano será reali-
zado no dia 20 de novembro,
às 9h. Para participar, é pre-
ciso se inscrever no Setor Es-
portivo até as 15h de 19 de

novembro. Para associados, a
inscrição é gratuita. Para não
sócios, a taxa custa R$ 30,00.

No masculino, haverá qua-
tro categorias: até 63,99 kg, de
64 kg a 73,99 kg, de 74 kg a

84,99 kg e acima de 85 kg. No
feminino, haverá apenas a ca-
tegoria livre. Haverá premiação
para os três melhores de cada
categoria e para os cinco primei-
ros na classificação geral.

NATAÇÃO - O Cosmopoli-
tano foi representado por 23
atletas mirins na 2ª etapa
do Paulistinha de Natação,
realizada no Clube Flores-
ta, em Artur Nogueira, no
dia 9 de outubro. Todos se
saíram muito bem nas dis-
putas, que contaram com a
participação, além do Cos-
mopolitano e dos anfitriões,
da Academia RN de Artur
Nogueira e da MED Assesso-
ria Esportiva de São Paulo.
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O O O O O Cosmopolitano reali-
zou no dia 17 de outubro
um Curso de Formação e
Reciclagem para os 25 fun-
cionários que fazem parte
da Brigada de Incêndio. O
objetivo foi capacitar e cer-
tificar os colaboradores na
prevenção e combate a in-
cêndio. Com cerca de 10
horas de atividades, o cur-
so proporcionou conheci-
mentos básicos de preven-
ção, isolamento e extinção
de princípio de incêndio,
abandono de área e técni-
cas de primeiros socorros,
além de adequar o Cosmo-
politano à legislação espe-
cífica. O instrutor foi An-
dré Teixeira de Siqueira,
do SEST SENAT.

Brigada de
Incêndio
passa por

reciclagem

Funcionários
durante o

treinamento


