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Por Renato Trevenzolli
Presidente

O

Estádio Thelmo de Almeida vem passando por
uma série de melhorias nos
últimos meses, sempre com o
objetivo de tornar ainda mais
agradável a prática do futebol
num dos espaços mais tradicionais do interior paulista.
São benfeitorias muito necesssárias, mas algumas delas
nem sempre são percebidas,
apesar de sua importância. É

Por Rodolfo Rizzo

H

oje vamos recordar um
pouco da vida de um sócio benemérito que amava
muito Cosmópolis e o nosso
Cosmopolitano Futebol Clube, isso como poucos. Tratase de Adão Martelli Filho, o
“Adãozinho”, como era conhecido. Quem conviveu
com ele no clube pode testemunhar essa afirmação.
Tive a felicidade, depois de
sua partida para a eternidade, em 10 de julho de 2010,
de ficar com uma pasta contendo 54 crônicas escritas
por ele. Seus textos impressionam por sua demonstração de um grande amor por
nossa terra, nossa gente e

Melhorias no estádio
o caso, por exemplo, da recuperação de um assoreamento no
barranco atrás dos vestiários,
que ameçava a estrutura daquelas dependências. Esse tipo
de obra, por sua localização e
características, acaba ficando
“escondido” aos olhos daqueles
que não acompanham de perto o dia a dia da administração
do clube. Mas isso não pode,
nem deve, claro, impedir a sua

realização. Pois executamos
esse fundamental serviço e partimos para outras melhorias
que, essas sim, podem ser percebidas por todos. Pinturas, reparos, limpeza, realizações que,
se parecem pequenas, trazem
um aspecto renovado ao nosso
histórico estádio e proporcionam muito mais conforto tanto
para os jogadores quanto para
os ábritros e os espectadores. E

principalmente por nossa sociedade. Por tudo isso, pretendo, em breve, transcrever
todas essas crônicas e colocar
à disposição dos interessados.
Hoje vou reproduzir uma
delas, que demonstra muito
bem o amor e o carinho que
Adãozinho tinha por Cosmópolis e nosso clube. Esta contou com a colaboração de seu
irmão Wilson Domingos Martelli.

que é Cosmópolis, esse pequenino lugarejo que pelo
aspecto já traz uma satisfação para todos os que o visitam. Esse pequeno, mas progressista distrito que sempre
que é visitado, fica gravado
na mente dos visitantes, isso
já mostra que existem muitos
predicados naquele delicioso
recanto, de nosso grandioso e
amado Brasil. E os seus filhos,
que para enfrentarem a tarefa árdua da vida, dele precisam retirar-se, sentem
imensamente, mas como sinal de gratidão, seus pensamentos estão sempre voltados para sua terra.
Todos os bons cosmopolitamos que trabalham para o engrandecimento de Cosmópolis
viram os seus esforços coroados de brilho porque já o nos-

COSMÓPOLIS
Amar a terra onde nascemos é mais que sublime e esse
amor é coisa natural e lógica
em todos os cosmopolitanos
de bom senso. Campinas é
um dos principais municípios brasileiros, e tem como um
de seus distritos, um recanto

assim, contando sempre com
a inestimável parceria da Comissão de Obras, vamos, um
dia após o outro, mantendo a
casa em ordem.

so distrito
comporta
muitos melhoramentos, graças
a esses cidadãos que
desinteressadamente colaboram para
o bom andamento e o progresso do mesmo.
E nós, por força das circunstâncias, necessário foi
retirarmos de Cosmópolis e
nós que sempre nos orgulhamos em ser seus filhos e
com o coração transbordando de satisfação repetiremos
sempre essas agradáveis
palavras.
Somos cosmopolitanos.
Essa crônica foi escrita
em 13 de setembro de 1942.

Aulas de teatro para associados a partir de 7 anos; inscrições abertas

As aulas de teatro com o
professor Antônio Carlos de
Oliveira no Cosmopolitano

já tiveram início, mas os interessados ainda podem realizar suas inscrições. Podem

participar associados a partir
dos 7 anos. As aulas acontecem às segundas-feiras, das

19h às 21h. As inscrições devem ser feitas na secretaria.
A mensalidade é de R$ 60,00.

Acompanhe novidades na nossa página! www.facebook.com/cosmopolitanofc
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Aulas para
casais e
individuais
A partir de agosto, o Cos-

mopolitano passa a oferecer o curso de dança de
salão com novidades. Ministradas pela professora
Ana Paula Alves, as aulas
aceitarão, além dos casais,
participantes individuais.
As inscrições devem ser
feitas na secretaria. As
mensalidades custam R$
25,00 para casais de associados e R$ 45,00 para não
sócios. Para participantes
individuais, os preços são
R$ 12,50 e R$ 22,50, respectivamente. As aulas
acontecerão às quartas,
das 20h45 às 22h.
Ana Paula ressalta que
mulheres sem par serão
muito bem-vindas ao curso, assim como todos que
querem aprender ou se
aperfeiçoar na dança de
salão. “Dança de salão ou
dança social é qualquer
ritmo dançado a dois, no
qual o cavalheiro conduz
o movimento e a dama o
acompanha”, explica a
professora. “Dentre os ritmos mais conhecidos dançados em casal, estão o forró, bolero, soltinho, sertanejo, zouk, salsa, merengue, bachata, gafieira,
samba rock, tango, valsa e
vaneira, entre outros”.
Segundo a professora
Ana Paula, a dança de salão é uma excelente atividade física e mental para
as mais variadas idades.

Três dias de muitas atrações
na Festa Julina do CFC
Evento entre 20 e 22 de julho terá diversão para todas as idades

T

rês dias de muita diversão
para todas as idades. Assim será a Festa Julina 2018
do Cosmopolitano, que vai
reunir grande variedade de
atrações entre os dias 20 e 22
de julho. Haverá barracas
com diversas opções de quitutes, música ao vivo, brinquedos e brincadeiras e muito mais. Tudo
isso ocupando
várias dependências do
clube. Nos dois
primeiros dias, a festa começa às 19h; no terceiro, às 17h.
As atrações musicais já estão definidas. No dia 20, a
animação ficará por conta de
Jorginho da Sanfona e Vanderlei e haverá também quadrilha com os alunos do Colégio Objetivo. No dia 21, será

a vez de Vinícius Drumond
ocupar o palco. E no dia 22,
Saraí Taynan vai manter o
pique em alta. Para a criançada, haverá brinquedos infláveis com passaporte a R$
15,00 por noite, dando direito a brincar à vontade, além
de pescaria, bate-lata e
sorteio de prêmios.
Ainda vai ter apresentação do grupo de ginástica olímpica do
Colégio Objetivo.
Também promete
muita diversão o bingo que
acontecerá todas as noites,
sempre com prêmio de R$
400,00 na cartela cheia e de
R$ 100,00 na cinquina. E
ainda haverá vários binguinhos com prêmios em dinheiro. A cartela que dará direito
a concorrer ao bingão nas
três noites custará R$ 10,00.

Divulgação

DANÇA DE SALÃO
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Não sócios podem adquirir
convites a R$ 5,00 por noite,
mas comprando a cartela
para todos os dias têm entrada gratuita.
As barracas de alimentação
vão oferecer pastel, milho verde, vinho quente, quentão, chocolate quente, pipoca, crepe,
cachorro quente, churros, cuscuz mole, caldo de feijão, minipizza, lanche de pernil, x-caipira, espetinhos diversos, pão
de alho, caldo de mandioca
com costela, caldo de mocotó,
fritas, mandioca frita, doces variados, esfiha aberta, refrigerante, suco e cerveja. A Festa
Julina do CFC tem patrocínio de M Informática, TriaxGym, Subway Som e Acessórios, Wizard, Refrigerantes Furlan, Zero Grau Depósito de Bebidas, Boer Locações e Hortifruti do Japa.
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Ótimas bandas, excelentes danças
A cada mês, Noites Dançantes garantem momentos muito agradáveis para os casais

G

arantia de momentos
muito agradáveis para
quem aprecia a dança de salão, as Noites Dançantes do
Cosmopolitano reúnem dezenas de casais a cada edição.
Mensalmente, bandas de
qualidade se revezam no palco do Salão Social, interpretando os mais variados gêneros musicais.
Vale ressaltar que todas as
edições têm a presença de
uma equipe de free dancers,

que garantem ótimas danças
também para as mulheres
que comparecem desacompanhadas. O início das Noites
Dançantes é sempre às 21h.
Associados têm entrada
gratuita e não sócios também
podem participar adquirindo
convites por R$ 15,00. As
mesas podem ser reservadas
por R$ 20,00. Ao adquirir
quatro convites, porém, não
há cobrança da mesa.
As edições das Noites Dan-

çantes de 2018 já estão programadas até outubro.
A edição de julho acontecerá no dia 28, com a Musical
Bergson. No 25 de agosto,
Vado Negri vai se apresentar.
No dia 29 de setembro, será
a vez da Orquestra Oscar Guzella. E, em 27 de outubro, o
som ao vivo ficará a cargo da
banda Ferro Velho. Mais informações sobre as Noites
Dançantes pelo telefone
3872-1917.

Confira nesta página alguns
momentos da edição das Noites Dançantes realizada no dia
26 de maio, que teve animação
da banda Alphaville.

Fotos: Divulgação
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Feijoada com muito samba e alegria
Grupo Empolgação manteve o pique em alta durante toda a tarde e cardápio ganhou elogios

U

Fotos: Roberta Correa

ma feijoada com muito
samba movimentou o
Cosmopolitano no dia 20 de
maio. O buffet ficou sob os
cuidados de Paulo Eventos,
que ganhou muitos elogios
com seu caprichado cardápio.
A animação musical esteve a
cargo do Grupo Empolgação,
que interpretou grandes sucessos do samba. Foi uma tarde de muita alegria e confraternização no clube. Confira alguns momentos nesta página.

ssor
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Estádio Thelmo recebe melhorias
Depois da recuperação de um assoreamento, local ganha outras benfeitorias

A

pós passar por uma importante obra de recuperação do assoreamento no
barranco atrás dos vestiários,
concluída recentemente, o estádio Thelmo de Almeida recebeu várias outras benfeitorias. O local ganhou nova pintura externa, reparos nas ins-

Fotos: Divulgação

talações internas e melhorias nos vestiários, além da
adesivação das coberturas
dos bancos de reservas e árbitros. Também foi realizada
uma limpeza geral na área
arborizada em torno do campo. Nesta página, confira alguns detalhes.
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Agito na Balada Teen com a Trok Som
Noite com apoio de três colégios teve a pista de dança lotada pelos DJs

M

Fotos: Anastácio Filho

uito agito na Balada
Teen que o Cosmpolitano realizou no dia 23 de junho, com apoio dos colégios
Anglo, Objetivo e Montessori. Nas pick-ups, o som eletrônico ficou por conta dos DJs
da Trok Som, que lotaram a
pista de dança com sucessos
do momento. Enquanto os
mais jovens se divertiam no
Salão Social, os pais puderam
aguardar no bar ao lado.
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Tarde Feminina: um sucesso!
Evento em homenagem às mães teve desfile, bingo e muita diversão

A

Tarde Feminina, organizada pelo Setor Esportivo do Cosmopolitano no dia
19 de maio, foi um grande sucesso. O evento, realizado em
comemoração ao mês das
mães, contou com mais de
200 mulheres. Houve desfile
da Karine Moraes Moda Casual, Soninha Moda Fitness,
Quinta Valentina Calçados e
Záfia Semijoias. Também foi
realizado um bingo, que con-

tou com a colaboração do comércio local. Portanto, ficam
os agradecimentos para Aki
é 1,2,3, Cassia Simoni Bijuterias Artesanais, Enxuto
Supermercados, Leila Produtos de Limpeza, Ana Ortiz
Representante Natura e
Avon, Mary Fashion, Doce
Abraço, Woman Store, Bolsas
e Acessórios, Cor de Mel, Supermercado Davinha, Ateliê
Divas Charms, Restaurante

Dona Maria, Restaurante do
Ceará, Restaurante Tentação, Foto Mix, Jô Decora,
Dra. Gilmara Paula Marques
Ortodontia, Fernanda Rocha
Design de Sobrancelha, Rita
Bolos, Padaria do Dudinha,
Stúdio Core (Professores Carlos, Lívia e João Paulo), Drogaria Total, Bia Blush Cosméticos, Gi Chocolates, Farmais, Gente Bonita, Padaria
Pão de Mel, Loja Vitória e

Fotos: Roberta Correa
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Rosana, Decresci, Quinta
Valentina Sapatos, Farmave,
Gi Chocolates, Espaço Priscila Lobatto, Padaria Phênix,
Jeffsatt Acessórios, Karine
Moraes Moda Casual, Soninha Moda Fitness, Luciana
Fiorentine Arranjos Plantas
Suculentas, Sueli Malachias
Bolos, Mary Kay by Regiane
Damasceno, Terrarte Produção de Terrários, Záfia Semijóias e Primor Floricultura.
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Um arraiá para os atletas do CFC
Festa Junina do Setor Esportivo reuniu praticantes das mais diversas modalidades

O

Fotos: Roberta Correa

s alunos das aulas oferecidas pelo Setor Esportivo do Cosmopolitano e seus
convidados participaram no
dia 14 de junho de uma animada Festa Junina. Foram
momentos de muita descontração e de confraternização
entre os praticantes das mais
variadas modalidades. Confira alguns momentos.
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Informativo do Conselho Deliberativo
Por Edenilson Ismael
Simoni (Tito)

*

AVISO

Informamos a todos os
associados do Cosmopolitano Futebol Clube que os
trabalhos de revisão estatutária do nosso clube, realizados por comissão do
Conselho Deliberativo e
Diretoria Executiva, está
concluído e agora passa
para fase de averiguação
jurídica e correções ortográficas. Breve estaremos
disponibilizando para todos os associados, antes
que vá para assembleia.

Em reunião do Conselho
Deliberativo realizada nos
dias 30 de abril e 4 de junho
de 2018, foram analisadas,
debatidas e aprovadas as seguintes solicitações da Direto-

Camisetas esportivas

ria Executiva:
Com análise e parecer
favorável do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo
aprovou as contas dos meses
de fevereiro e março de 2018.
Foram autorizadas as
aquisições com verbas da taxa
de investimentos:
- Compra de dois contêineres para abrigar um almoxarifado e arquivo de documentos no valor de R$
12.800,00;
- Compra de 14 colchonetes para proteção dos usuários das grades laterais do ginásio de esportes no valor de
R$ 4.298,00;
- Compra de equipamentos para a sala de musculação
no valor de R$ 2.365,50;
- Compra de 6 caixas térmicas para uso nos eventos
realizados pelo clube no valor

de R$ 7.708,71;
- Compra de 3 licenças
de sistema operacional Windows10 versão empresarial,
para legalização de parte dos
equipamentos de informática
do clube, no valor de R$
2.760,00;
- Liberado após processo licitatório a contratação
de empresa especializada
para conclusão e implementação do sistema de SPDA no
valor de R$ 139.000,00;
- Autorizado o prosseguimento de processo licitatório para reforma da sala de
musculação, nova cancha de
bocha e sala de jogos;
- Autorizada a regularização documental/patrimonial do clube junto à Prefeitura Municipal de Cosmópolis no valor de R$ 3.000,00. A
última atualização data do

ano de 2006 e desde então
muitas obras foram realizadas no clube;
- Outros assuntos de interesse:
- Foram encaminhadas
à Diretoria Executiva comunicações em nome do Conselho Deliberativo como seguem:
- Sr
Sr.. Antônio Rodolfo Rizzo dá sugestões para futuras
obras no Estádio Thelmo de
Almeida e arredores;
- Sugerimos à Diretoria
Executiva a possibilidade de
que o clube venha a assumir
parceria junto à Prefeitura
Municipal de Cosmópolis,
adotando a Praça 1º de Maio,
que fica na região do clube;
- Atenção especial quanto ao piso do ginásio de esportes que está perigoso e necessita de urgente ação.

Diretoria Executiva comemora 1 ano de atividades
Divulgação

As camisetas das modalidades
esportivas oferecidas pelo CFC
estão à venda no Setor Esportivo. O preço é de R$ 28,00. Pedidos no próprio setor ou com
os professores.

A Diretoria Executiva do Cosmopolitano comemora em julho um ano de atividades. Seus integrantes
comandarão as atividades do clube até junho de 2019. Na foto, a diretoria reunida - da esquerda
para a direita, em pé, mais ao fundo: Roberta, Creuza, Nilton, Antônio Carlos, Renato, Sandro e
Marcos; na 2ª fila: Osmarilda, Janice, Claudemir, Alberto, Ronaldo, Pedro e Leandro; abaixados:
Marcos, Rogério, Anderson e Darci
10

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Maio/Junho de 2018

Anastácio Filho

15 anos de futebol e amizade

Nada menos que 15 anos de futebol. E de amizade. Faz uma década e meia que a turma do Churrascão F.C. se reúne
para bater uma bola aos sábados à tarde no Cosmopolitano. E, claro, sempre com aquele churrasco no 3º tempo. Na
foto, os participantes reunidos para registrar a celebração do esporte e da convivência entre amigos no clube.

Futsal

Tênis

Malha

Bocha

O Cosmopolitano participou

Teve início em junho o Tor-

O CFC encerrou na 6ª posi-

O 11º Campeonato Interno de

da Copa Interclubes de Futsal,
envolvendo equipes da região
de Campinas. Houve disputas
nas categorias sub-10, sub-12 e
sub-14 e os times do CFC conseguiram chegar às semifinais
em todas elas.

neio Interno de Tênis Individual do Cosmpolitano. Há disputas tanto no masculino quanto
no feminino, na categoria adulta. Os atletas foram divididos
em dois grupos e os melhores
passarão às fases decisivas.

ção a sua participação na Liga
Indaiatubana de Malha, competição que envolve 9 times
da região. Na fase de classificação, o clube Floresta terminou na liderança. Em seguida,
vieram Americana, Batagin,
Antônio de Lima e Primavera.
O Santa Rosa foi o 7º colocado, seguido de Cerquilho e
Unidos. Os primeiros colocados se classificaram para as
semifinais.

Duplas de Bocha do CFC encerrou a fase classificatória em
junho. Iniciada no dia 10 de
maio, a competição terá as semifinais em julho, com jogos
às terças e quintas à noite. A
final está marcada para 8 de
julho. As duplas na disputa são
Jaime e Antenor, Leonel e João Pedro, Eurídio e Zezinho,
Lulinha e José Roberto, Arnaldo e Carlos, Almiro e Gemael
e Geraldinho e Arlindo.

Fotos: Divulgação
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20ª Olimpíada do CFC movimenta
associados nascidos de 2003 a 2012
Solenidade de encerramento será no dia 12 julho, a partir das 19h, no Salão Social.

A

Olimpíada 2018 do Cosmopolitano Futebol Clube foi aberta no dia 30 de junho, com uma solenidade realizada no ginásio de esportes. Desta 20ª edição, puderam participar os associados
nascidos de 2003 a 2012. Logo
após a cerimônia, houve os
jogos de queimada para todas
as categorias.
As outras modalidades em

disputa são vôlei de areia, futebol de areia, atletismo, xadrez, base 4, biribol, minicampo, dama, rouba-bandeira, grama sintética, futsal,
handebol, bets, basquete, voleibol, caça ao tesouro, tênis
de mesa e gincana.
A formação de cada equipe
foi definida por sorteio. Cada
participante que marcou presença na cerimônia de aber-

tura garantiu um ponto para
sua equipe.
Os inscritos que não comparecerem para as disputas,
sem justificar a ausência, serão eliminados da Olimpíada
de 2019.
As penalidades impostas
aos participantes durante os
jogos resultarão em perda de
pontos para a equipe. Para
cada cartão amarelo, será

descontado um ponto, e para
cada cartão vermelho, o time
perderá dois pontos. Além
disso, o associado que recebe
cartão vermelho é eliminado
da Olimpíada.
As disputas seguirão até o
dia 12 de julho, quando acontecerá a solenidade de encerramento, com a presença dos
particiopantes, a partir das
19h, no Salão Social.

1º de Maio
O feriado em homenagem

Fotos: Anastácio Filho

aos trabalhadores, comemorado em 1º de maio, foi de
muito esporte no Cosmopolitano. Aconteceram torneios de natação, vôlei, xadrez,
tênis, truco, sinuca, futebol,
bocha e tênis de mesa. Teve
também aulão de ritmos,
som ao vivo com o grupo Alpha, brinquedos infláveis e
food trucks. Foi um dia muito divertido para todas as
idades. Confira alguns momentos.
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