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Muito mais
vem por aí
Por João B. P. Siqueira
Presidente

A

inda extasiados pelas comemorações do centenário do Cosmopolitano Futebol Clube, quando cumprimos uma agenda que, temos
certeza, emocionou e divertiu os nossos associados, chegamos ao último mês do ano
satisfeitos com o trabalho realizado até agora. Imprescindível, neste momento, é
agradecer aos diretores que
me acompanham na condução do CFC pelo empenho e
pela vontade que têm demonstrado. Também se faz
necessário registrar nossa
gratidão aos membros do
Conselho Deliberativo, pela
sempre produtiva parceria.
E há que se dedicar um agradecimento especial aos nossos funcionários, que vêm se
desdobrando para que tudo
saia conforme, e às vezes até
melhor, que o planejado. Desejando a todos um Natal
cheio de luz, antecipo que
muito mais espera pelos associados do Cosmopolitano
em 2016. Entusiasmo e empenho, podem apostar, não
nos faltarão.

mio ofereceu aos seus associados
o já tradicional Baile de Aniversário, que esteve animadíssimo.
Nesse baile, realizado na noite do dia 14 e no domingo 15 de
novembro, houve uma agradável
reunião em sua praça de esportes, onde foi servido um apetitoso churrasco aos convidados e
pessoas gratas ao clube, essa pequena mas sincera festinha decorreu num ambiente de cordialidade, coisa comum no seio daquela gente sincera e boa.
E para encerrar essa tão grata 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 conferido o título de sócios beneméritos

Por Rodolfo Rizzo

T

enho em meu poder um número muito grande de crônicas escritas pelo saudoso sócio
benemérito Adão Martelli Filho.
São fatos relatados por ele que
nos emocionam por seu conteúdo e pela demonstração do grande amor que tinha por Cosmópolis e pelo nosso Cosmopolitano. Segue o relatado por ele sobre o 27º aniversário de fundação de nosso alviverde:

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

pelos relevantes serviços
prestados ao
grêmio alviverde.
E, apesar
de antecipada,
foi também
oferecido um
mimo ao senhor de Mário pela
passagem de seu natalício, a realizar-se no dia 17.
Dessa maneira foi comemorada mais uma jornada cheia de
dificuldades, mas vencida com
galhardia pelo clube que honra as tradições dos bons Cosmopolitanos, desejamos sinceramente que o futuro dessa agremiação tenha no passado uma
imagem para sempre vencer,
com valentia e dignidade.
Adão Martelli Filho, 29 de
novembro de 1942.”

Livro sobre centenário do CFC está à venda
Obra que conta a história do clube é baseada em um minucioso trabalho de pesquisa

O livro “A História dos 100

Anos do Cosmopolitano FC”,
de Rodolfo Rizzo e Valber Kowalesky, que conta a centenária história do Cosmopolitano
e sua importância para Cosmópolis, está à venda na secretaria do clube. Cada exemplar custa R$ 80,00 à vista ou
no crédito ou R$ 90,00 parcelados em três vezes. A obra é
resultado de um minucioso
trabalho de pesquisa, baseada em atas de reuniões da diretoria e do Conselho Deliberativo, outros documentos e
recortes de imprensa.
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Havaí: muitas atrações em 2 ambientes
Tradicional evento acontecerá no dia 23 de janeiro, com início marcado para as 23h

A

Divulgação

edição de 2016 do tradicional Baile do Havaí do
Cosmopolitano Futebol Clube tem tudo para ser inesquecível. Marcado para o dia 23
de janeiro, com início às 23h,
o evento terá, em dois ambientes que vão ganhar decoração típica especial, muitas
atrações para não deixar faltar animação para os associados e seus convidados.
Junto à piscina, a banda
Próxima Parada promete colocar todo mundo para dançar com um repertório recheado de grandes sucessos de
todos os tempos. No Salão
Social, o responsável pelo agito será o DJ Thiago Silva, conhecido pelo set list recheado de hits nacionais e inter-

Banda Parada Musical
vai colocar todos para
dançar junto à piscina
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nacionais de vários ritmos.
Outra atração será a dupla
Renan & Luciano, tocando
ao vivo o melhor do sertanejo universitário.
A entrada no baile será liberada a partir das 22h. Para
a faixa etária de 14 e 15 anos,
será necessário estar acompanhado de um responsável e
apresentar documento com
foto. A partir dos 16 anos, basta o documento. O traje típico
é obrigatório. Para os associados em dia com a mensalidade, a entrada é gratuita. Os
convites estão à venda, com
promoção no primeiro lote, na
loja Jamar, Óticas Carol e
Miriam Modas. Mais informações na secretaria do clube ou
pelo telefone (19) 3872-1917.
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Carlos A.
Cavagnini
Em qual período você foi presidente do Cosmopolitano
F.C.?
Fui Presidente em 1986/87
e 1990/91.
Você é natural de Cosmópolis?
Sim, natural de Cosmópolis.
Qual foi o seu primeiro contato com o Cosmopolitano?
Sempre frequentei os eventos do CFC, mesmo antes de ser
sócio. Adquiri o título de sócioproprietário número 309, do
Sr. Flávio Taboga, que manifestou interesse em vendê-lo durante uma conversa em sua oficina.
Em sua vida dentro de nosso Clube, quais cargos você
ocupou?
Presidente da Diretoria Executiva por duas gestões, presidente do Conselho Deliberativo.
Como foi sua relação com o
Conselho Deliberativo?
Sempre muito cordial. Recebi dos conselhos com que trabalhei muito apoio, colaboração
e atenção aos projetos apresentados. Todos muito debatidos,
discutidos, minuciosamente
detalhados. Mas sempre analisados com a atenção e a seriedade que esperava deles.
Em sua opinião, como foi
sua gestão na presidência?

Tive duas gestões, 1986/87 e
1990/91. A primeira posso defini-la como a gestão das transformações. Recebi um clube desorganizado, um amontoado de papéis em prateleiras de madeira,
difíceis de serem analisados ou
consultados. Eram papéis que
identificavam a identidade de
cada sócio para o clube, a administração e a própria história da
entidade. Assim, definimos que
o objetivo desta gestão era o de
por ordem nesses documentos,
organizar a parte administrativa e fiscal, e resgatar documentos e outros objetos que estavam
se perdendo. E com eles, a história tão valiosa da entidade.
Criamos arquivos e pastas para
cada sócio, iniciamos a informatização do clube, criamos um plano 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 pagas pelos associados não era suficiente para cobrir as despesas
da entidade, como salários e encargos, 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 lembrarse 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 finalmente a criação do Albatroz, dance-

teria que foi sucesso absoluto por
muito tempo e sua receita a
principal responsável pela manutenção do clube. A segunda
gestão não foi muito diferente da
primeira, muitas obras e eventos sempre foram os nossos principais objetivos.
Qual seu principal feito durante 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 qualidade
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 c lube que está comemorando
100 anos de existência?
O Cosmopolitano Futebol
Clube nasceu de um grupo de jovens apaixonados por futebol,
que sonhavam ter um lugar onde
pudessem praticar seu esporte
e ao mesmo tempo reunir famílias e amigos em momentos de
confraternização. Conseguiram
com o passar de meses a adesão
da sociedade cosmopolense. Assim começa a história dos 100
anos. Tive a honra de conhecer
e conviver com pessoas que
eram apaixonadas pelo Cosmo-
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politano,
homens que
deram muito de seu
tempo pela entidade,
ajudaram a
construir
essa história bonita e me fizeram entender o porquê estamos chegando aos 100 anos. Toda construção tem que ter um bom alicerce e o Cosmopolitano teve a
sorte de ter esses homens e
mulheres que o construíram e
os que ainda constroem e ajudam a mantê-lo. 100 anos de
uma história que emociona.
Em suas palavras, qual a
importância de um livro
que relata toda a trajetória dos 100 anos de nosso
clube?
Sou um apaixonado pela
história do nosso clube e considero fundamental esse resgate, para que possamos conhecer o passado, entender o presente e projetarmos o futuro da
nossa sociedade. Espero que
possamos resgatar e registrar
através do estudo desse livro
grande parte dessa linda história, para que todos possam
compartilhar desse conhecimento. Foram inúmeros os
personagens dessa infatigável
jornada, uns com mais destaque, outros menos, mas todos
têm importância inegável na
construção desses 100 anos.
Parabéns ao Cosmopolitano
Futebol Clube e a todos que voluntariamente 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

O

2005, a equipe campeã foi a Carandina, tendo como vice a Saltinho. Os artilheiros foram Gustavo Araújo e Enzo Carvalho.
O melhor goleiro foi Marcelo

Bongiorno. A equipe campeã da
categoria 2000 a 2002 foi a Topper. Em 2º lugar, ficou a Adidas. O artilheiro foi Rodrigo Morente. Na categoria 2006 a 2010,

Fotos: Divulgação

Setor Esportivo do Cosmopolitano realizou em novembro o 5º Torneio Interno Minicampo, em três categorias.
Entre os nascidos de 2003 a

Bayern

Carandina

Topper
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a equipe campeã foi o Bayern
de Munique. Na 2ª colocação, ficou o Barcelona. O artilheiro foi
Gabriel Gonçalves e o melhor
goleiro, Ulisses Nogueira.
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Crianças têm programação de férias
Cosmoférias serão realizadas de 26 a 31 de janeiro, com muitas atrações

M

uitas atrações aguardam pelas crianças no
Cosmopolitano Futebol Clube de 26 a 31 de janeiro,
quando acontecem as Cosmoférias. Podem participar associados e seus convidados entre 4 e 13 anos, com opção de
meio período ou integral, inclusive com pernoite. Para a
faixa etária de 4 e 5 anos, só
há meio período. As inscri-

ções realizadas até 19 de janeiro terão desconto.
As Cosmoférias 2016 terão
muitas atividades recreativas e
esportivas com
acompanhamento de monitores. 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
participantes
que não irão pernoitar, as atividades no dia 30
vão das 14h às
19h. Para meio
período, as atividades de 26
a 29 de janeiro vão das 14h
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às 19h. Nos outros, dias os
horários são os mesmos do
período integral.
Para os associados, as inscrições até o dia 19 de janeiro custam R$ 160,00 para período integral e R$ 110,00
para meio período. Após essa
data, os valores são, respectivamente, 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 pernoite. 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.
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Grade de horários das modalidades esportivas para 2016
Fique de Olho
Atenção para o regula-

mento interno - Capítulo XIII do uso da sauna Art 70: O Cosmopolitano
solicita o comparecimento dos associados que
possuem chave dos armários da sauna até o dia
30/12/2015, quarta-feira,
na secretaria do clube,
para providenciar o recadastramento. Após esta
data, os armários que
não foram recadastrados
serão abertos e os pertences ficarão à disposição
na secretaria. A Diretoria agradece a compreensão e a colaboração de
todos.
*
A partir de janeiro, os interessados em usar a churrasqueira do campo deverão efetuar o pagamento
da reserva na secretaria.
O valor a ser pago é o mesmo de uma mensalidade
familiar. O cheque caução
também será necessário,
mas este valor será devolvido se nenhum dano for
causado às dependências.
*
O horário para utilização dos quiosques é das
10h às 22h, com tolerância até as 23h30. Excessos não serão permitidos.
*
Atendendo ao Artigo 36,
parágrafo IX, do Estatuto Social, comunicamos o
reajuste da mensalidade
a partir de janeiro. Os valores passam a ser R$
125,00 para sócio familiar e R$ 62,50 para sócio
individual. A taxa de
cada dependente será de
R$ 37,50.
*
O clube ficará fechado
para manutenção no dia
21 de dezembro (segunda-feira).
7
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O Cosmopolitano realiza

mais um Festival de Natação no dia 16 de dezembro. As disputas acontecerão na piscina descoberta,
reunindo associados nascidos 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 fechada para organização e
realização do evento.
Haverá medalhas para os três primeiros colocados em todas as provas.
Os participantes nascidos
entre 2006 e 2010 receberão medalha de participação. Os inscritos que não
comparecerem e não justificarem a ausência não
poderão participar da próxima edição do Festival de
Natação.

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

A

s equipes de futsal do
Cosmopolitano Futebol
Clube, comandadas pelo professor Lebrinha, conquistaram excelentes resultados nas
últimas competições que disputaram. A categoria sub-14
conseguiu dois títulos, enquanto 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-

tida aconteceu na casa do adversário e, mesmo jogando
fora dos seus domínios, os garotos do Cosmopolitano golearam 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 Municipal de Futsal 2015 – Cate-

Fotos: Divulgação

Festival de
Natação
no dia 16

Acima, a equipe
sub-14 de futsal do
Cosmopolitano,
com o troféu do
Interclubes; ao
lado, o time sub-12
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goria Menores, a equipe sub14 também se sagrou campeã. Na decisão, o Cosmopolitano marcou 7 a 3 no Vila
Nova. Miguel Itner Gagliardi foi o artilheiro e Pedro Henrique, novamente o melhor
goleiro.
Também integram a equipe Sérgio Neres, Gustavo
Mega, Raí de Moraes, Carlos
Henrique Oliveira, Leonardo
Simoni e Mateus Meira Lima.
Já a equipe sub-12 encerrou 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 Família. Só não ficou com o título por ter perdido nos pênaltis, por 4 a 2. Luiz Felipe Naval foi o melhor goleiro da
competição.
Também jogam pelo time
sub-12 os atletas Diego Botelho, Yuri Geremias, Guilherme Peretti, Artur Manoel,
Murilo Sironi, Guilherme Zuchini, Enzo Freitas, Cauã
Freitas, Eduardo Fernandes,
João Pedro Berg e Peterson
Biondo.

