
Informativo do Cosmopolitano FC - Ano 21 - Nº 157 - Novembro de 2016Informativo do Cosmopolitano FC - Ano 21 - Nº 157 - Novembro de 2016Informativo do Cosmopolitano FC - Ano 21 - Nº 157 - Novembro de 2016Informativo do Cosmopolitano FC - Ano 21 - Nº 157 - Novembro de 2016Informativo do Cosmopolitano FC - Ano 21 - Nº 157 - Novembro de 2016



QQQQQue mês o de novembro!
Vai ficar na história do

Cosmopolitano, certamen-
te. Comemoramos nossos
101 anos de fundação em
grande estilo. Tivemos um
Baile de Aniversário perfei-
to. Tivemos uma Chopada
animadíssima. Tivemos
competições esportivas. Ti-
vemos integração entre os
associados. Enfim, tivemos
tudo aquilo que é a essên-
cia do nosso clube: eventos
sociais notáveis, esportes
para os mais variados gos-
tos, amizade e harmonia
entre os frequentadores. Dá
gosto dirigir uma institui-
ção assim! E muito mais
vem por aí, neste mês que
falta para fechar o ano. Co-
mo as Cosmoférias, agora
em nova data, que prome-
tem não deixar a criançada
parada. E ainda eventos es-
portivos, confraternizações
e muito mais. E todo esse
calendário recheadíssimo
que empreendemos em
2016 vai culminar com a
volta do nosso réveillon nas
piscinas, que chega para re-
tomar uma tradição que, te-
mos certeza, vai perdurar
por muitos e muitos anos.
Aproveite!

Vem muito
mais por aí!

Por João B. P. Siqueira
Presidente
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AAAAAdão Martelli Filho foi sem
dúvida um dos maiores

benfeitores que o Cosmopolita-
no possuiu até nossos dias.
Adãozinho, como era conheci-
do, tinha um amor por Cosmó-
polis e pelo Cosmopolitano como
poucos. Tive a felicidade de fi-
car com uma pasta contendo as
crônicas que escreveu sobre
nossa terra e nosso clube, e den-
tre elas escolhi a que transcre-
vo abaixo.

COSMOPOLITCOSMOPOLITCOSMOPOLITCOSMOPOLITCOSMOPOLITANOANOANOANOANO
X USINA ESTERX USINA ESTERX USINA ESTERX USINA ESTERX USINA ESTER
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Desde o tempo que residia
em minha terra natal, tinha
uma ansiedade de um dia pre-
senciar um prélio entre o Cos-
mopolitano e a Usina Ester. Os
anos decorreram e nada desses
tradicionais rivais se encontra-
rem num campo de futebol,
mas, depois de 12 anos do últi-
mo choque, surge um torneio

distrital, organizado pela Liga
Campineira, no qual tomaram
parte os dois vizinhos e mais os
distritos campineiros. No início
há certa intervenção de mento-
res usinenses, que não queriam
acordar, mas isso foi rápido e pas-
sageiro porque outros diretores
concordaram com a realização
dos jogos entre os velhos rivais.

A tabela é organizada e o
primeiro embate foi realizado na
usina. Nada de anormal houve,
e tudo decorreu em plena ordem
e camaradagem esportiva, ter-
minando o jogo com um empate
de um gol. Depois desse aconte-
cimento, ficou provado que as
dúvidas existentes quanto a con-
flitos e paralisações da partida
eram infundadas.

Veio o segundo choque, essa
vez no estádio do Cosmopolita-
no. Esse prélio tive o prazer de
assistir e assim posso melhor
descer minhas ideias a respeito
de tão almejado choque. As mi-
nhas apreciações derivam mais
sobre o resultado social e espor-
tivo do que a contagem da par-
tida. Quanto ao espetáculo que
presenciei foi dos mais belos,

porque entre
a animação
das torcidas e
a fogacidade
das refregas,
notam-se a
disciplina e a
cordialidade
existentes en-
tre jogadores, dirigentes e as-
sociados. Outro empate foi o re-
sultado e, por coincidência, o
mesmo do prélio anterior. [...]

Cumpre-me o dever de Cos-
mopolitano e esportista de dei-
xar lembrado que, se tivemos
tão belas tardes esportivas, de-
vemos ao sr. Thelmo de Almei-
da, o esportista verdadeiro, que
teve a ideia desse Campeonato
Distrital.

Apesar de nós não termos
sido bem sucedidos nesse cam-
peonato, fico satisfeito da mes-
ma forma com o meu Cosmopo-
litano, que soube sempre por-
tar-se à altura de um prestígio,
e conseguir manter-se na mes-
ma rota de esportistas dignos
de um Thelmo de Almeida.

São Paulo, 10 de dezembro
de 1944 – Adão Martelli Filho

Por Rodolfo Rizzo

Setor Esportivo promove confraternização
Evento em 13 de dezembro é aberto para alunos e convidados

OOOOO Setor Esportivo do Cos-
mopolitano vai realizar no
dia 13 de dezembro um even-
to que visa comemorar as
conquistas alcançadas por
todas as modalidades em
2016 e promover a integra-
ção entre os participantes de
todas as aulas de esportes ofe-

recidas pelo clube. A festa
acontecerá das 19h às 22h e
contará com música ao vivo.

Poderão participar da Fes-
ta de Confraternização de Fi-
nal de Ano todos os alunos e
os associados que eles quise-
rem convidar. Os interessados
deverão levar para o evento

um prato de doce ou salgado.
As bebidas poderão ser com-
pradas no bar do clube.

Cada participante deve
confirmar presença com o
professor da aula que fre-
quenta até o dia 6 de dezem-
bro. Mais informações com os
professores.



Réveillon no clube comemora 2017
Cosmopolitano terá som ao vivo e cardápio caprichado para saudar o Ano Novo
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OOOOOs associados do Cosmo-
politano e seus convida-

dos vão receber 2017 de ma-
neira inesquecível. A partir
das 22h do dia 31 de dezem-
bro, acontecerá o Réveillon,
que vai saudar o Ano Novo
com música ao vivo, cardápio
caprichado, decoração especi-
al, queima de fogos e muito
mais na área das piscinas. O
número de participantes é li-
mitado em 200.

A animação musical fica-
rá por conta de Luiz Figuei-
redo, que vai tocar grandes
sucessos de várias épocas e os
hits do momento dos mais
variados ritmos, para garan-
tir o agito durante toda a ma-
drugada.

O cardápio inclui jantar,
petiscos e sobremesa em sis-

tema self-service, sem gar-
çons, para deixar todos bem
à vontade. Os pratos princi-
pais serão pernil assado, cu-
pim assado e strogonoff de
carne. Acompanham arroz
branco, lentilha e farofa,
além de saladas variadas.

Também ficarão à disposi-
ção dos participantes mesas
de frios e de frutas. Para so-
bremesa, haverá sorvetes.

As bebidas incluídas no
valor dos convites serão cer-
veja, refrigerante e água.
Porém, está liberada a entra-
da de champagne, whisky,

vodka e vinho, entre outras
que não serão servidas.

Os convites custam R$
75,00 para associados e não
sócios a partir de 16 anos.
Para quem tem entre 8 e 15

anos, o valor é de R$ 38,00.
Menores de 7 anos não pa-
gam. Mais informações na
secretaria da clube ou pelo te-
lefone 3872-1917.
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101 anos muito bem comemorados
Com um grande baile, o Cosmopolitano festejou seu aniversário; confira as fotos do evento

Fotos: Lene Nunes Fotografia

CCCCCom um grande Baile de
Aniversário, o Cosmopo-

litano comemorou seus 101
anos de fundação. O evento,
realizado no dia 14 de no-
vembro, no Salão Social, teve
animação da banda Próxima
Parada. Quem compareceu
pôde apreciar um cardápio
recheado de delícias prepara-
do pelo Buffet Brunetto.
Confira alguns momentos
nesta página.
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AAAAA animadíssima Chopada
 do Cosmopolitano, mais

um evento em comemoração
aos 101 anos de fundação do
clube, aconteceu no dia 15 de
novembro. O grupo de sam-
ba Joia Rara e a dupla serta-
neja Erick & Rafael cuida-
ram da música ao vivo.  An-
tes da Chopada, aconteceram
duas partidas de futebol en-
tre os associados. Os resulta-
dos foram Verde 3 x 3 Bran-
co e Branco 2 x 0 Preto. Con-
fira alguns momentos da
Chopada nesta página.

Muita alegria na Chopada de aniversário
Grupo de samba e dupla sertaneja garantiram a animação do evento, no dia 15 de novembro

Fotos: Lene Nunes Fotografia
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Darci Elias
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 2011 a junho de
2013 e julho de 2013 a junho
de 2015.

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?

Não, nasci em Campinas
e moro em Cosmópolis des-
de 1964.

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?

Joguei no dente de leite
do Cosmopolitano em 1972.
Meu sonho era ser sócio, mas
somente em 1988 adquiri o
título.

Em sua vida dentro de nossoEm sua vida dentro de nossoEm sua vida dentro de nossoEm sua vida dentro de nossoEm sua vida dentro de nosso

clube, quais cargosclube, quais cargosclube, quais cargosclube, quais cargosclube, quais cargos
ocupou?ocupou?ocupou?ocupou?ocupou?

Fui membro do
Conselho Delibe-
rativo, Conselho
Fiscal, tesoureiro,
vice-presidente e
presidente por
duas gestões.

Como foi sua re-Como foi sua re-Como foi sua re-Como foi sua re-Como foi sua re-
lação com o Con-lação com o Con-lação com o Con-lação com o Con-lação com o Con-
selho Deliberaselho Deliberaselho Deliberaselho Deliberaselho Delibera-----
tivo?tivo?tivo?tivo?tivo?

Foi muito boa. É evidente
que há algumas divergências,
mas de uma forma geral foi
muito boa.

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?

É difícil fazer avaliação de
si próprio, mas o que podemos
ouvir dos associados é que foi
muito boa.

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?

Em minha opi-
nião, tudo que fize-
mos foi muito im-
portante. Como,
por exemplo, os
quiosques com
churrasqueira e
playground; a re-
forma do Salão So-
cial, adequando
acessibilidade; a
quadra poliespor-
tiva de areia; a re-

forma geral da sauna; a troca
de piso e cobertura da sala de
musculação com instalação de
balcão com catraca com con-
trole de acesso; reforma das
quadras de tênis; revitaliza-
ção da pista de caminhada; ins-
talação elétrica do Thelmo de
Almeida; troca da cobertura
das tendas das piscinas; com-
pra de novos aparelhos para a
sala de musculação. Ou seja,
fizemos tudo para atender os
anseios da maioria dos associ-
ados: crianças, jovens e idosos.

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?

Dedicação, honestidade,
respeito, humildade e postura.

O que você acha de umO que você acha de umO que você acha de umO que você acha de umO que você acha de um
clube que está comemo-clube que está comemo-clube que está comemo-clube que está comemo-clube que está comemo-
rando 101 anos de exis-rando 101 anos de exis-rando 101 anos de exis-rando 101 anos de exis-rando 101 anos de exis-
tência?tência?tência?tência?tência?

Todo aniversário do clu-
be é importante, mas o cen-
tenário é um feito histórico,
e são poucos clubes que com-
pletam 101 anos com a gran-
deza de nosso querido Cos-
mopolitano.

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?

Um livro que relata o cen-
tenário é de extrema impor-
tância, pois ficarão registra-
dos os momentos e passagens
do Cosmopolitano F.C. que
jamais serão esquecidos.

Loja de cerâmica em Pedreira

Baile do Havaí, cheio de atrações, será em 21 de janeiro
Serão dois ambientes com decoração especial e muita animação até altas horas da madrugada

PPPPPode marcar na agenda! O
Baile do Havaí do Cosmopo-
litano Futebol Clube de
2017 já está confirmado: vai
ser no dia 21 de janeiro, com
início às 23h.

Serão dois ambientes,
piscina e Salão Social, com
decoração típica especial e

muitas atrações para garan-
tir a animação até altas ho-
ras da madrugada.

A banda Free Band vai
ser a responsável pela músi-
ca ao vivo na parte externa.
No salão, show com Vinícius
Drumond e balada com o DJ
Tiago Silva.

Para a faixa etária de 14
e 15 anos, será necessário es-
tar acompanhado de um res-
ponsável e apresentar docu-
mento com foto.

A partir dos 16 anos, bas-
ta o documento. O traje típi-
co é obrigatório. Para os as-
sociados em dia com a men-

salidade, a entrada é gra-
tuita.

Os convites para não só-
cios serão vendidos na Ja-
mar Calçados, Óticas Carol
e Monalisa Calçados e con-
fecções. Mais informações na
secretaria do clube ou pelo
telefone (19) 3872-1917.



EEEEEm Assembleia Geral
Ordinária realizada no
dia 20 de novembro fo-
ram eleitos 50% dos
membros do Conselho
Deliberativo do Cos-
mopolitano.  Participa-
ram 45 associados, que
elegeram por unanimi-
dade a chapa Cosmo-
politano Sempre. A re-
lação dos eleitos pode
ser conferida no site do
Cosmopolitano, no en-
dereço www.cosmopo
litanofc.com.br. A posse
será no dia 2 de janei-
ro, às 19h30, quando
também acontece a
eleição do presidente
do Conselho.

Fique de Olho
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Eleição de
conselheiros

F
ot

os
: 

D
iv

ul
ga

çã
oOOOOO Cosmopolitano rea-

lizou 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 puderam optar por duas
modalidades: 5 km de corri-
da ou 5 km de caminhada. A
classificação de todas as cate-
gorias pode ser consultada no
site do Cosmopolitano. Nesta
página, algumas fotos do
evento.

Caminhada e corrida
marcam o aniversário

Evento foi realizado no dia 13 de novembro; veja as fotos
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Cosmoférias agitam a
criançada em janeiro

Entre os dias 10 e 15, várias atividades vão movimentar o clube

AAAAAs Cosmoférias voltam a
agitar a criançada no

Cosmopolitano Futebol Clu-
be de 10 a 15 de janeiro. Se-
rão muitas atrações para as-
sociados 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,

Conheça os campeões da grama sintética

OOOOO Cosmopolitano está
com inscrições abertas, até
o dia 3 de dezembro, para
o Festival de Natação
2016. A competição aconte-
cerá no dia 7 de dezembro,
na piscina descoberta. Po-
dem participar associados
nascidos entre 2003 e 2011.

Para os nascidos em
2003 e 2004, as provas se-
rão às 15h30; para nasci-
dos em 2005 e 2006, às 16h;
para nascidos em 2007 e
2008, às 16h45; e para nas-
cidos de 2009 a 2011, às
17h15. É recomendado
chegar com 15 minutos de
antecedência.

Serão premiados com
medalhas os três primeiros
colocados em cada catego-
ria. Nas disputas dos nas-
cidos entre 2007 e 2011,
todos receberão medalha
de participação. O partici-
pante que se inscrever e
não comparecer, não justi-
ficando a sua ausência, não
poderá participar do Festi-
val de Natação 2017.

Vale lembrar que, no
dia do festival, a piscina
descoberta ficará fechada
a partir das 15h para orga-
nização e realização do
evento.

NATAÇÃO

Festival
recebe

inscrições
até dia 3

A partir do alto, em sentido
horário, os campeões: Itália
(2005-2007), Coreia (2002-2004),
Inglaterra (2008-2011) e
Alemanha (1998-2001)

OOOOO 6º Torneio CFC de Fute-
bol para Menores, que teve
início no dia 11 de outubro, já
conheceu seus vencedores na
grama sintética.

Na categoria 2008-2011, a
equipe campeã foi a Inglater-
ra, tendo como vice a China.
O artilheiro foi Guilherme Si-
mone e o melhor goleiro, Ar-
thur Zanco.

Na categoria 2005-2007, o
título ficou com a Itália, que
venceu a Austrália na final. A
artilharia ficou com Gabriel
Silva e Cauê Risonho foi o
melhor goleiro. A Coreia ven-
ceu a categoria 2002-2004.
Em segundo lugar, ficou a
Hungria. Pedro Fernando foi
o artilheiro e Lucas Eduardo,
o melhor goleiro. Na catego-
ria 1998-2001, troféu de cam-
peão para a Alemanha e de
vice para a França. Miguel
Gagliard foi quem fez mais
gols e Pedro Henrique Barbo-
sa foi o goleiro menos vazado.

O campeonato segue agora
com as partidas de futebol de
areia, que começaram no dia
1º de novembro. O futsal tem
início no dia 29 de novembro.

só há meio período. As inscri-
ções podem ser realizadas a
partir de 30 de novembro.

Várias atividades recrea-
tivas e esportivas com acom-
panhamento de monitores es-
peram pelas crianças. Os mo-
nitores, que também traba-
lham em acampamentos, le-
varão para o clube as novida-
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des desta temporada, o que
significa diversão garantida
para os participantes.

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. Informações sobre as ta-
xas pelo telefone 3872-1917.


