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AAAAAinda extasiados pelas co-
memorações do centená-

rio do Cosmopolitano Fute-
bol Clube, quando cumpri-
mos uma agenda que, temos
certeza, emocionou e diver-
tiu os nossos associados, che-
gamos ao último mês do ano
satisfeitos com o trabalho re-
alizado até agora. Imprescin-
dível, neste momento, é
agradecer aos diretores que
me acompanham na condu-
ção do CFC pelo empenho e
pela vontade que têm de-
monstrado. Também se faz
necessário registrar nossa
gratidão aos membros do
Conselho Deliberativo, pela
sempre produtiva parceria.
E há que se dedicar um agra-
decimento especial aos nos-
sos funcionários, que vêm se
desdobrando para que tudo
saia conforme, e às vezes até
melhor, que o planejado. De-
sejando a todos um Natal
cheio de luz, antecipo que
muito mais espera pelos as-
sociados do Cosmopolitano
em 2016. Entusiasmo e em-
penho, podem apostar, não
nos faltarão.

Muito mais
vem por aí

Por João B. P. Siqueira
Presidente

Por Rodolfo Rizzo

TTTTTenho em meu poder um nú-
mero muito grande de crô-

nicas escritas pelo saudoso sócio
benemérito Adão Martelli Filho.
São fatos relatados por ele que
nos emocionam por seu conteú-
do e pela demonstração do gran-
de amor que tinha por Cosmó-
polis e pelo nosso Cosmopolita-
no. Segue o relatado por ele so-
bre o 27º aniversário de funda-
ção de nosso alviverde:

“Dia 15 de novembro de
1942, o Cosmopolitano ultrapas-
sa os seus 27 anos de sua glori-
osa existência e, como sempre,
foi solenemente comemorada
esta feliz data. Como nos anos
anteriores, o nosso querido grê-

Obra que conta a história do clube é baseada em um minucioso trabalho de pesquisa

Livro sobre centenário do CFC está à venda

OOOOO livro “A História dos 100
Anos do Cosmopolitano FC”,
de Rodolfo Rizzo e Valber Ko-
walesky, que conta a centená-
ria história do Cosmopolitano
e sua importância para Cos-
mópolis, está à venda na se-
cretaria do clube. Cada exem-
plar custa R$ 80,00 à vista ou
no crédito ou R$ 90,00 parce-
lados em três vezes. A obra é
resultado de um minucioso
trabalho de pesquisa, basea-
da em atas de reuniões da di-
retoria e do Conselho Delibe-
rativo, outros documentos e
recortes de imprensa.
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mio ofereceu aos seus associados
o já tradicional Baile de Aniver-
sário, que esteve animadíssimo.

Nesse baile, realizado na noi-
te do dia 14 e no domingo 15 de
novembro, houve uma agradável
reunião em sua praça de espor-
tes, onde foi servido um apetito-
so churrasco aos convidados e
pessoas gratas ao clube, essa pe-
quena mas sincera festinha de-
correu num ambiente de cordia-
lidade, coisa comum no seio da-
quela gente sincera e boa.

E para encerrar essa tão gra-
ta efeméride, houve um sarau
dançante à noite para se prestar
aos senhores Francisco de Mário
e Thelmo de Almeida uma justa
homenagem a esses memoráveis
batalhadores para o progresso do
Cosmopolitano.

A esses senhores foi conferi-
do o título de sócios beneméritos

pelos relevan-
tes serviços
prestados ao
grêmio alvi-
verde.

E, apesar
de antecipada,
foi também
oferecido um
mimo ao senhor de Mário pela
passagem de seu natalício, a re-
alizar-se no dia 17.

Dessa maneira foi comemo-
rada mais uma jornada cheia de
dificuldades, mas vencida com
galhardia pelo clube que hon-
ra as tradições dos bons Cosmo-
politanos, desejamos sincera-
mente que o futuro dessa agre-
miação tenha no passado uma
imagem para sempre vencer,
com valentia e dignidade.

Adão Martelli Filho, 29 de
novembro de 1942.”



Havaí: muitas atrações em 2 ambientes
Tradicional evento acontecerá no dia 23 de janeiro, com início marcado para as 23h

AAAAA edição de 2016 do tradi-
cional Baile do Havaí do

Cosmopolitano Futebol Clu-
be tem tudo para ser inesque-
cível. Marcado para o dia 23
de janeiro, com início às 23h,
o evento terá, em dois ambi-
entes que vão ganhar decora-
ção típica especial, muitas
atrações para não deixar fal-
tar animação para os associ-
ados e seus convidados.

Junto à piscina, a banda
Próxima Parada promete co-
locar todo mundo para dan-
çar com um repertório reche-
ado de grandes sucessos de
todos os tempos. No Salão
Social, o responsável pelo agi-
to será o DJ Thiago Silva, co-
nhecido pelo set list rechea-
do de hits nacionais e inter-
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nacionais de vários ritmos.
Outra atração será a dupla
Renan & Luciano, tocando
ao vivo o melhor do sertane-
jo universitário.

A entrada no baile será li-
berada a partir das 22h. Para
a faixa etária de 14 e 15 anos,
será necessário estar acompa-
nhado de um responsável e
apresentar documento com
foto. A partir dos 16 anos, bas-
ta o documento. O traje típico
é obrigatório. Para os associ-
ados em dia com a mensalida-
de, a entrada é gratuita. Os
convites estão à venda, com
promoção no primeiro lote, na
loja Jamar, Óticas Carol e
Miriam Modas. Mais informa-
ções na secretaria do clube ou
pelo telefone (19) 3872-1917.

Banda Parada Musical
vai colocar todos para
dançar junto à piscina

Divulgação
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Carlos A.
Cavagnini

Em qual período você foi pre-Em qual período você foi pre-Em qual período você foi pre-Em qual período você foi pre-Em qual período você foi pre-
sidente do Cosmopolitanosidente do Cosmopolitanosidente do Cosmopolitanosidente do Cosmopolitanosidente do Cosmopolitano
FFFFF.C.?.C.?.C.?.C.?.C.?

Fui Presidente em 1986/87
e 1990/91.

VVVVVocê é natural de Cosmópolis?ocê é natural de Cosmópolis?ocê é natural de Cosmópolis?ocê é natural de Cosmópolis?ocê é natural de Cosmópolis?
Sim, natural de Cosmópolis.

Qual foi o seu primeiro con-Qual foi o seu primeiro con-Qual foi o seu primeiro con-Qual foi o seu primeiro con-Qual foi o seu primeiro con-
tato com o Cosmopolitano?tato com o Cosmopolitano?tato com o Cosmopolitano?tato com o Cosmopolitano?tato com o Cosmopolitano?

Sempre frequentei os even-
tos do CFC, mesmo antes de ser
sócio. Adquiri o título de sócio-
proprietário número 309, do
Sr. Flávio Taboga, que manifes-
tou interesse em vendê-lo du-
rante uma conversa em sua ofi-
cina.

Em sua vida dentro de nos-Em sua vida dentro de nos-Em sua vida dentro de nos-Em sua vida dentro de nos-Em sua vida dentro de nos-
so Clube, quais cargos vocêso Clube, quais cargos vocêso Clube, quais cargos vocêso Clube, quais cargos vocêso Clube, quais cargos você
ocupou?ocupou?ocupou?ocupou?ocupou?

Presidente da Diretoria Exe-
cutiva por duas gestões, presi-
dente do Conselho Deliberativo.

Como foi sua relação com oComo foi sua relação com oComo foi sua relação com oComo foi sua relação com oComo foi sua relação com o
Conselho Deliberativo?Conselho Deliberativo?Conselho Deliberativo?Conselho Deliberativo?Conselho Deliberativo?

Sempre muito cordial. Re-
cebi dos conselhos com que tra-
balhei muito apoio, colaboração
e atenção aos projetos apresen-
tados. Todos muito debatidos,
discutidos, minuciosamente
detalhados. Mas sempre anali-
sados com a atenção e a serie-
dade que esperava deles.

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?

Tive duas gestões, 1986/87 e
1990/91. A primeira posso defi-
ni-la como a gestão das transfor-
mações. Recebi um clube desor-
ganizado, um amontoado de pa-
péis em prateleiras de madeira,
difíceis de serem analisados ou
consultados. Eram papéis que
identificavam a identidade de
cada sócio para o clube, a admi-
nistração e a própria história da
entidade. Assim, definimos que
o objetivo desta gestão era o de
por ordem nesses documentos,
organizar a parte administrati-
va e fiscal, e resgatar documen-
tos e outros objetos que estavam
se perdendo. E com eles, a his-
tória tão valiosa da entidade.
Criamos arquivos e pastas para
cada sócio, iniciamos a informa-
tização do clube, criamos um pla-
no de contas para facilitar o
gerenciamento das receitas e
despesas e desenvolvemos um
plano piloto para administrar as
obras e as atividades do clube. A
receita com as mensalidades pa-
gas pelos associados não era su-
ficiente para cobrir as despesas
da entidade, como salários e en-
cargos, e demais despesas de
manutenção. Assim os eventos
tinham que ser lucrativos e seus
retornos cobriam seus custos e
ajudavam na manutenção e
obras do clube. Quem viveu
aquele momento deve lembrar-
se dos carnavais superlotados
em suas quatro noites e matinês,
bailes com a Banda do Brejo com
ingressos esgotados, shows com
Demônios da Garoa, Agnaldo
Rayol, Roupa Nova, Guilherme
Arantes, RPM, e dos bailes do
Havaí com a participação do
Grêmio Estudantil. E finalmen-
te a criação do Albatroz, dance-

teria que foi sucesso absoluto por
muito tempo e sua receita a
principal responsável pela ma-
nutenção do clube. A segunda
gestão não foi muito diferente da
primeira, muitas obras e even-
tos sempre foram os nossos prin-
cipais objetivos.

Qual seu principal feito du-Qual seu principal feito du-Qual seu principal feito du-Qual seu principal feito du-Qual seu principal feito du-
rante sua gestão?rante sua gestão?rante sua gestão?rante sua gestão?rante sua gestão?

Não posso chamar de minha
gestão, éramos uma equipe que
funcionava, que trabalhava em
nome de um respeito, de um
amor pelo nosso Cosmopolitano
Futebol Clube, sentimento que
não se explica. Nosso principal
feito foi promover eventos que
conseguiram trazer para o CFC
grande número de associados.

Qual a principal qualidadeQual a principal qualidadeQual a principal qualidadeQual a principal qualidadeQual a principal qualidade
que um presidente deve ter?que um presidente deve ter?que um presidente deve ter?que um presidente deve ter?que um presidente deve ter?

É um cargo espontâneo, sem
remuneração e, portanto, todo o
presidente já tem a principal
qualidade exigida para tal, o
amor pelo CFC. Resta saber
gerenciar, liderar, ousar...

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
100 anos de existência?100 anos de existência?100 anos de existência?100 anos de existência?100 anos de existência?

O Cosmopolitano Futebol
Clube nasceu de um grupo de jo-
vens apaixonados por futebol,
que sonhavam ter um lugar onde
pudessem praticar seu esporte
e ao mesmo tempo reunir famí-
lias e amigos em momentos de
confraternização. Conseguiram
com o passar de meses a adesão
da sociedade cosmopolense. As-
sim começa a história dos 100
anos. Tive a honra de conhecer
e conviver com pessoas que
eram apaixonadas pelo Cosmo-

p o l i t a n o ,
homens que
deram mui-
to de seu
tempo pe-
la entidade,
ajudaram a
constru ir
essa histó-
ria bonita e me fizeram enten-
der o porquê estamos chegan-
do aos 100 anos. Toda constru-
ção tem que ter um bom alicer-
ce e o Cosmopolitano teve a
sorte de ter esses homens e
mulheres que o construíram e
os que ainda constroem e aju-
dam a mantê-lo. 100 anos de
uma história que emociona.

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?

Sou um apaixonado pela
história do nosso clube e con-
sidero fundamental esse resga-
te, para que possamos conhe-
cer o passado, entender o pre-
sente e projetarmos o futuro da
nossa sociedade. Espero que
possamos resgatar e registrar
através do estudo desse livro
grande parte dessa linda his-
tória, para que todos possam
compartilhar desse conheci-
mento. Foram inúmeros os
personagens dessa infatigável
jornada, uns com mais desta-
que, outros menos, mas todos
têm importância inegável na
construção desses 100 anos.
Parabéns ao Cosmopolitano
Futebol Clube e a todos que vo-
luntariamente contribuíram
para que possamos comemorar
esse centenário.
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Torneio Minicampo em 3 categorias
Participaram da competição jogadores nascidos entre 2000 e 2010

OOOOO Setor Esportivo do Cosmo-
politano realizou em no-

vembro o 5º Torneio Interno Mi-
nicampo, em três categorias.
Entre os nascidos de 2003 a

2005, a equipe campeã foi a Ca-
randina, tendo como vice a Sal-
tinho. Os artilheiros foram Gus-
tavo Araújo e Enzo Carvalho.
O melhor goleiro foi Marcelo

Bongiorno. A equipe campeã da
categoria 2000 a 2002 foi a To-
pper. Em 2º lugar, ficou a Adi-
das. O artilheiro foi Rodrigo Mo-
rente. Na categoria 2006 a 2010,

a equipe campeã foi o Bayern
de Munique. Na 2ª colocação, fi-
cou o Barcelona. O artilheiro foi
Gabriel Gonçalves e o melhor
goleiro, Ulisses Nogueira.
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Bayern

Carandina

Topper



6

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Dezembro de 2015

Crianças têm programação de férias
Cosmoférias serão realizadas de 26 a 31 de janeiro, com muitas atrações

MMMMMuitas atrações aguar-
dam pelas crianças no

Cosmopolitano Futebol Clu-
be de 26 a 31 de janeiro,
quando acontecem as Cosmo-
férias. Podem participar asso-
ciados e seus convidados en-
tre 4 e 13 anos, com opção de
meio período ou integral, in-
clusive com pernoite. Para a
faixa etária de 4 e 5 anos, só
há meio período. As inscri-

ções realizadas até 19 de ja-
neiro terão desconto.

As Cosmofé-
rias 2016 terão
muitas ativida-
des recreativas e
esportivas com
a c o m p a n h a -
mento de moni-
tores. De 26 a 29
de janeiro, o período integral
irá das 9h às 19h. O pernoite

acontecerá das 14h do dia 30
às 9h do dia 31, quando será

servido café da
manhã. Para os
part i c ipantes
que não irão per-
noitar, as ativi-
dades no dia 30
vão das 14h às
19h. Para meio

período, as atividades de 26
a 29 de janeiro vão das 14h

às 19h. Nos outros, dias os
horários são os mesmos do
período integral.

Para os associados, as ins-
crições até o dia 19 de janei-
ro custam R$ 160,00 para pe-
ríodo integral e R$ 110,00
para meio período. Após essa
data, os valores são, respecti-
vamente, R$ 200,00 e R$
150,00. Não sócios pagam R$
320,00 (integral) e R$ 220,00
(meia) até dia 19 e R$ 400,00
(integral) e R$ 300,00 (meia)
após essa data.

Diárias para associados
custam R$ 60,00 e passam
para R$ 100,00 se for com
pernoite. Para não sócios, as
diárias saem por R$ 120,00 e
R$ 200,00 no caso de pernoi-
te. Também é possível optar
por meia diária, com valores
de R$ 50,00 para sócios e R$
100,00 para não sócios.

As inscrições devem ser
efetuadas na secretaria do
clube, de segunda a sexta, das
8h às 11h e das 12h30 às 17h,
e aos sábados, das 8h às 11h.
As formas de pagamento são
duas vezes no cheque (19/12/
2015 e 19/01/2016), direto no
cheque para 19/01/2016 ou no
cartão de débito à vista.



AAAAAtenção para o regula-
mento interno - Capítu-
lo XIII do uso da sauna -
Art 70: O Cosmopolitano
solicita o comparecimen-
to dos associados que
possuem chave dos ar-
mários da sauna até o dia
30/12/2015, quarta-feira,
na secretaria do clube,
para providenciar o reca-
dastramento. Após esta
data, os armários que
não foram recadastrados
serão abertos e os perten-
ces ficarão à disposição
na secretaria. A Direto-
ria agradece a compreen-
são e a colaboração de
todos.

*****AAAAA partir de janeiro, os in-
teressados em usar a chur-
rasqueira do campo deve-
rão efetuar o pagamento
da reserva na secretaria.
O valor a ser pago é o mes-
mo de uma mensalidade
familiar. O cheque caução
também será necessário,
mas este valor será devol-
vido se nenhum dano for
causado às dependências.

*****OOOOO horário para utiliza-
ção dos quiosques é das
10h às 22h, com tolerân-
cia até as 23h30. Exces-
sos não serão permitidos.

*****AAAAAtendendo ao Artigo 36,
parágrafo IX, do Estatu-
to Social, comunicamos o
reajuste da mensalidade
a partir de janeiro. Os va-
lores passam a ser R$
125,00 para sócio famili-
ar e R$ 62,50 para sócio
individual. A taxa de
cada dependente será de
R$ 37,50.

*****OOOOO clube ficará fechado
para manutenção no dia
21 de dezembro (segun-
da-feira).

Fique de Olho

7

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Dezembro de 2015

Grade de horários das modalidades esportivas para 2016
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Festival de
Natação
no dia 16

OOOOO Cosmopolitano realiza
mais um Festival de Na-
tação no dia 16 de dezem-
bro. As disputas acontece-
rão na piscina descoberta,
reunindo associados nas-
cidos entre 2002 e 2010.

O festival terá início às
15h30, com as provas para
os nascidos em 2002 e
2003. Às 16h, começam as
disputas para nascidos em
2004 e 2005; às 16h45,
para nascidos em 2006 e
2007; e às 17h15, para
nascidos de 2008 a 2010.
Às 15h, a piscina será fe-
chada para organização e
realização do evento.

Haverá medalhas pa-
ra os três primeiros colo-
cados em todas as provas.
Os participantes nascidos
entre 2006 e 2010 recebe-
rão medalha de participa-
ção. Os inscritos que não
comparecerem e não jus-
tificarem a ausência não
poderão participar da pró-
xima edição do Festival de
Natação.

Futsal: excelentes resultados
Sub-14 conquistou Interclubes e Municipal; sub-12 também foi bem

AAAAAs equipes de futsal do
Cosmopolitano Futebol

Clube, comandadas pelo pro-
fessor Lebrinha, conquista-
ram excelentes resultados nas
últimas competições que dis-
putaram. A categoria sub-14
conseguiu dois títulos, en-
quanto a sub-12 colecionou
uma 2ª e uma 3ª colocações.

O sub-14 foi o campeão da
Copa Interclubes de Futsal ao
vencer na final, realizada em
5 de dezembro, o Palmeiras de
São João da Boa Vista. A par-

goria Menores, a equipe sub-
14 também se sagrou cam-
peã. Na decisão, o Cosmopoli-
tano marcou 7 a 3 no Vila
Nova. Miguel Itner Gagliar-
di foi o artilheiro e Pedro Hen-
rique, novamente o melhor
goleiro.

Também integram a equi-
pe Sérgio Neres, Gustavo
Mega, Raí de Moraes, Carlos
Henrique Oliveira, Leonardo
Simoni e Mateus Meira Lima.

Já a equipe sub-12 encer-
rou sua participação na Copa
Interclubes de Futsal na 3ª
colocação. Nas semifinais, o
CFC foi derrotado por 5 a 2
pelo Palmeiras, em São João
da Boa Vista. No Municipal,
o time chegou à final, quando
empatou por 2 a 2 com o Fa-
mília. Só não ficou com o títu-
lo por ter perdido nos pênal-
tis, por 4 a 2. Luiz Felipe Na-
val foi o melhor goleiro da
competição.

Também jogam pelo time
sub-12 os atletas Diego Bote-
lho, Yuri Geremias, Guilher-
me Peretti, Artur Manoel,
Murilo Sironi, Guilherme Zu-
chini, Enzo Freitas, Cauã
Freitas, Eduardo Fernandes,
João Pedro Berg e Peterson
Biondo.

tida aconteceu na casa do ad-
versário e, mesmo jogando
fora dos seus domínios, os ga-
rotos do Cosmopolitano gole-
aram por 9 a 3.

O primeiro lugar coroa um
ótimo campeonato da equipe
do CFC, que, além do título,
teve destaques individuais.
Bruno Pereira foi o artilheiro
e eleito o melhor atleta da
competição. Pedro Henrique
Barbosa foi o melhor goleiro.

No 9º Campeonato Muni-
cipal de Futsal 2015 – Cate-

Acima, a equipe
sub-14 de futsal do
Cosmopolitano,
com o troféu do
Interclubes; ao
lado, o time sub-12
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