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NNNNNo dia 1º de julho, toma-
mos posse para condu-

zir a administração do Cos-
mopolitano pelos próximos
dois anos. Antes de tudo, gos-
taria de dizer que é uma
grande honra voltar a ser
presidente desta centenária
instituição. Ainda bem jo-
vem, no biênio 94/96, tive a
oportunidade de presidir
nosso clube pela primeira

Realizações com transparênciaPor Renato Trevenzolli
Presidente

OOOOO jornal “A Folha da Sema-
na” do dia 03/12/1983 pu-

blicava um resumo de uma das
maiores assembleias gerais já
vividas na história do nosso que-
rido Cosmopolitano.
“Cosmopolitano realiza assem-
bleia para discutir plano de ven-
da do estádio Thelmo de Almeida
Às 10 horas, em segunda con-
vocação, perante cerca de du-
zentos associados que lotavam
as dependências da sede social,
o presidente Valdemar Treven-
zolli “Tito”, em vibrante e mag-
nífica exposição de motivos, de-
clarou aberta a reunião para dis-
cutir o plano de vendas do está-
dio Thelmo de Almeida. Decidi-

do que a cidade cresceu muito e
o clube necessita acompanhá-la;
que o futebol é, hoje, um mau
negócio, sem muito interesse dos
associados. Tito então falou do
projeto de divisão em lotes do es-
tádio, que, se colocado em práti-
ca, proporcionaria recursos sufi-
cientes para construir um giná-
sio de esportes. Em seguida, Tito
solicitou a indicação de um nome
para presidir a assembleia, ten-
do sido indicado o senhor José
Honorato Fozatti, que escolheu
o senhor Valter Zacharias para o
secretariado. Foi dada então a
palavra para quem quisesse fa-
zer uso. Em primeiro lugar falou
o senhor Adão Martelli Filho, que
se posicionou contrário à venda,
em seguida falou o senhor Ede-
valdo Gallerani, que manifestou-
se favorável à venda, seguindo

Por Rodolfo Rizzo

usou da pa-
lavra o se-
nhor Edson
Balloni, que
se posicio-
nou contrá-
rio à venda,
seguindo fa-
lou o senhor
Hermes Kiehl, opinando favo-
rável à venda, prosseguindo
falou o senhor Dr. Osvaldo Hei-
tor Nallin, que foi totalmente
contrário à venda, finalmente
falou Sidney Alves Aranha
“Tide”, se colocando favorável
à venda. Feita a apuração, 101
associados foram favoráveis e
46 contrários. Foi uma vitória
para Tito e seus companheiros
de diretoria, que esperam ago-
ra a definição do Conselho De-
liberativo.”

vez. Foi um enorme desafio,
com o qual aprendi muito, e
que me ensinou a amar ain-
da mais o CFC. Na época, fi-
zemos uma gestão que não
tenho receio em classificar
como bastante positiva, den-
tro das limitações que enfren-
tamos. Conseguimos realizar
ótimos eventos sociais, dar in-
centivo às modalidades espor-
tivas e concretizar algumas

obras importantes. Hoje os
tempos são outros, mas tenho
plena convicção de que iremos
fazer novamente um bom tra-
balho. O associado pode ter a
certeza de que vamos honrar
as propostas que apresenta-
mos. Nossa gratidão pelo
apoio que nos está sendo dado
será demonstrada em muitas
realizações. Vamos trabalhar
com afinco a cada dia com esse

intuito. E, posso garantir,
tudo será feito dentro da
mais absoluta transparên-
cia, como nosso associado
exige e merece.



Sertanejo Universitário agita o
Cosmopolitano no dia 9 de setembro

Evento imperdível terá dupla Otávio e Raphael, Saray Tainan e DJ Tiago Silva
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UUUUUma noite que promete
ser das mais animadas

vai agitar o Cosmopolitano
no dia 9 de setembro. Tendo
como atração principal Otá-
vio e Raphael, uma das du-
plas mais requisitadas do mo-
mento, o evento Sertanejo
Universitário será imperdí-
vel. Na abertura, música ao
vivo com Saray Tainan e
muito som eletrônico com o
DJ Tiago Silva. A balada vai
acontecer no Salão Social,
com início às 23h.

Associados do Cosmopoli-
tano terão entrada gratuita.
Não sócios podem adquirir
convites antecipados, que,
com o desconto para o 1º lote,
saem por R$ 25,00. Depois de
esgotado esse lote, passam a
R$ 30,00. Os pontos de ven-
da são Academia Triax, Óti-
cas Carol e Jamar Calçados,
além da secretaria do clube.

O evento terá entrada per-
mitida para maiores de 16
anos, que devem portar docu-
mento de identidade. Mais in-
formações pelo telefone 3872-
1917.

Fotos: Divulgação

Otávio e
Raphael

Mais de 80 casais nas aulas de dança de salãoMais de 80 casais nas aulas de dança de salãoMais de 80 casais nas aulas de dança de salãoMais de 80 casais nas aulas de dança de salãoMais de 80 casais nas aulas de dança de salão
Mais de 80 casais se inscre-
veram nas duas turmas das
aulas de dança de salão do
Cosmopolitano. O curso teve
início no dia 11 de agosto.
Forró, sertanejo, samba, chá-
chá-chá, bolero e soltinho
são os ritmos em que os ca-
sais vão se especializar nos
próximos quatro meses, du-
rante as aulas com o profes-
sor Celso Jacinto. Nesse pe-
ríodo, além de se divertir, vão
praticar uma excelente ativi-
dade física, ótima para o cor-
po e para a mente.

Saray
Tainan
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LLLLLet’s Dance – Uma Noite
na Albatroz ganhará

mais uma edição no Cosmo-
politano no dia 7 de outu-
bro, prometendo uma via-
gem no tempo através da
música. No comando das

Let’s Dance traz outra edição de Uma
Noite na Albatroz no dia 7 de outubro

DJs Lemão e Véio vão pilotar as pick-ups nesse super evento
to vai acontecer no Salão So-
cial, a partir das 22h. A en-
trada será gratuita para os
associados do Cosmopolitano.
Para não sócios, haverá con-
vites à venda por R$ 20,00.

pick-ups, os DJs Lemão e
Véio vão trazer de volta o
melhor dos anos 70, 80 e 90,
num set list que não vai dei-
xar ninguém parado. O even-

Os pontos de venda são a se-
cretaria do clube, Academia
Triax, Óticas Carol e Jamar
Calçados. Entrada permiti-
da para maiores de 16 anos,
que devem portar documen-
to de identidade.
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OOOOO Cosmopolitano está pre
parando um evento que

será inesquecível para come-
morar seus 102 anos de fun-
dação. Marcado para o dia 14
de novembro, com início às
21h, o Baile de Aniversário
vai oferecer para os associa-
dos e seus convidados o que
há de melhor em termos de

Baile vai comemorar os 102 anos do
Cosmopolitano em grande estilo

Evento terá animação da banda Quinta Avenida e cardápio pilotado pelo Dauds Buffet

Camisa comemorativaCamisa comemorativaCamisa comemorativaCamisa comemorativaCamisa comemorativa

Quer uma camisa comemorativa dos 20 anos da conquista
do título do Campeonato Paulista de Futebol Amador pelo
Cosmopolitano? Por apenas R$ 30,00 você pode ter a sua.
Esse valor é válido para as primeiras 50 camisas. Depois,
passa a R$ 38,00. Faça a reserva, mediante pagamento, na
secretaria.

cardápio, música e decoração.
E, para que todos possam
participar, as adesões serão
aceitas já a partir de 11 de se-
tembro, com os valores divi-
didos em até três parcelas.

A animação será da ban-
da Quinta Avenida, que dis-
pensa apresentações. Consi-
derado um dos melhores con-

juntos de baile do país, pas-
seia pelos mais variados rit-
mos com incrível qualidade e
ainda conta com um grupo de
dançarinos que mantém o
astral em alta o tempo todo.
O cardápio será pilotado pelo
Dauds Buffet, que prepara
um menu recheado de delíci-
as desde a entrada até a so-

bremesa. Aliado a isso, um
sistema de som e luz de últi-
ma geração vai deixar o bai-
le certamente imperdível.

Os convites para associa-
dos custam R$ 110,00 e, para
não sócios, R$ 140,00. Esses
valores podem ser parcelados
em até três vezes, tanto no
cartão quanto no cheque.

Confira o cardápio do baileConfira o cardápio do baileConfira o cardápio do baileConfira o cardápio do baileConfira o cardápio do baile
Bebidas
Cerveja Brahma e Brahma Zero
Guaraná, Guaraná Diet, Coca Cola
e Coca Cola Zero
Água mineral, gaseificada e tônica
Vinho e Whisky

Finger Foods – Quentes
Coxinha de frango com Catupiry
Bolinha de Queijo
Croquete de Vitela e de Peixe
Risolis Napolitano

Finger Foods – Assados
Pasteizinhos JK (assado)
Quiche Parisiense
Trouxinha de Palmito
Quiche de Tomate Seco
Ramequins Triplo Formaggio

Petit Menu (Mini Comidinhas)
Bobozinho de Frango
Moquequinha à Caiçara
Escondidinho de Mandioca com
Carne Seca e Mineirinho Chik

Finger Foods Cremes Quentes
Tarteletes com Creme de Alho Poró
e Brie

Tarteletes com Creme de Pupunha
Tarteletes com Creme de Camarão

Comida de Boteco
Torresmo
Calabresa Acebolada
Costelinha ao Molho Barbecue
Batata Frita e Mandioca Frita
Polenta Frita e Frango à Passarinho

Jantar
Rondelli a Quatri Formaggio
Escalope (Molho Madeira com
Champignon)
Arroz com Amêndoas
Risoto de Pupunha e Açafrão
Gateau de Batatas e Alho Poró

Sobremesa
Petit Gateau com sorvete de creme
Bolo de doce de leite com nozes

Encerramento
Café
Creme de Chantilly
Bombom de Menta
Mini Cookies e Petit-Four
Mini tortinhas de Limão, Maracujá,
Cheese Cake, Chocolate e Morango

Serviço - Baile de Serviço - Baile de Serviço - Baile de Serviço - Baile de Serviço - Baile de AniversárioAniversárioAniversárioAniversárioAniversário
Data: 14 de novembro, às 21h
Local: Salão Social
Animação: Banda Quinta
Avenida
Convites Associados: R$ 110,00

Convites Não Sócios: R$ 140,00
Os valores podem ser
parcelados em até 3 vezes
Início das vendas: 11 de
setembro

Divulgação

Banda
Quinta
Avenida
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Loja de cerâmica em Pedreira

OOOOOs integrantes da chapa
Coração Cosmopolitano,

vencedora da eleição que de-
finiu os novos membros da
Diretoria Executiva para o
próximo biênio, tomaram pos-
se no dia 1º de julho. O man-
dato segue até 30 de junho de
2019. O pleito aconteceu em
Assembleia Geral Ordinária

Diretoria toma posse para novo biênio
Integrantes eleitos vão administrar o Cosmopolitano até o dia 30 de junho de 2019

Na foto abaixo, os
diretores que vão

comandar a
administração do

Cosmopolitano até 2019

Presidente - Renato Trevenzolli
Vice-Presidente - Marcos Aurélio
Furlaneto
1º Secretário - Janice Carone
Dias de Arruda
2º Secretário - Alberto Severino
da Silva
1º Tesoureiro - Pedro Aparecido
Pereira
2º Tesoureiro - Claudemir Ap.
Santos da Costa
Patrimônio - Antonio Carlos
Mendes
Patrimônio - Sandro César Calvi
Esportes - Marcos Ambrosina
Guerra
Esportes - Nilton Cézar da Vinha
Esportes - Anderson Cabrini
Social - Rogério Luiz Tergulino
Social - Creuza Aparecida
Trevizan
Social - Douglas Alexandre F.
Zainun
Comunicação - Osmarilda S. T.
Furlan
Comunicação - Roberta Correa
da Silva
Comunicação - Ronaldo Antonio
Pivato

Membros da
diretoria para o

mandato 2017-2019

realizada no dia 11 de junho,
no Salão Social do clube. Ti-
veram direito a voto todos os
associados titulares em dia
com suas obrigações para com
o Cosmopolitano. Foram elei-
tos membros para as funções
de presidente, vice-presiden-
te, 1º secretário, 2º secretário,
1º tesoureiro e 2º tesoureiro.

D
iv

ul
ga

çã
o
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EEEEEstão concluídas duas im-
portantes obras para as-

segurar ainda mais conforto
e segurança para os associa-
dos do Cosmopolitano. No gi-
násio de esportes, foi realiza-
da a troca das telhas, com o
objetivo de resolver o antigo
problema de entrada de
água.

Estudos indicaram que
essa seria a intervenção mais
apropriada, porque outras
tentativas, como pintura das
telhas e calafetação dos fixa-
dores, não se mostraram efi-
cientes. A obra, possibilitada
por uma parceria entre a di-
retoria e o Conselho Delibe-
rativo, foi efetuada pela em-
presa Katz, vencedora da li-

Obras importantes concluídas
Troca do telhado do ginásio e reforma de vestiários foram entregues aos associados

Fotos: Divulgação

Várias melhorias
foram realizadas nos
vestiários

citação para execução dos
serviços.
VESTIÁRIOS - VESTIÁRIOS - VESTIÁRIOS - VESTIÁRIOS - VESTIÁRIOS - Também
bastante aguardada pelos as-
sociados, foi providenciada a
reforma dos vestiários que
servem à piscina aquecida,
utilizados pelos praticantes
de natação e hidroginástica.

Os vestiários masculino e
feminino ganharam espaços-
família, onde as mães e seus
filhos e os pais e suas filhas
poderão ter toda a privacida-
de. Os banheiros também pas-
saram a contar com acessibi-
lidade para deficientes. Além
disso, o vestiário feminino
agora oferece mais três chu-
veiros para atender à gran-
de demanda do local.

Troca de telhas vai impedir entrada de água no ginásio de esportes
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OOOOO 11º Passeio Ciclístico e
Caminhada do Cosmo-

politano, realizado no dia 20
de agosto, homenageou os
pais em seu mês. Depois de
muita chuva, o sol voltou a
brilhar para que o evento fos-
se realizado com bastante
animação. Pais e seus filhos
participaram com alegria,
fortalecendo seus laços por
meio do esporte. O percurso,
de 6,5 quilômetros de exten-
são, foi percorrido com toda
tranquilidade, graças tam-
bém ao apoio da Guarda Mu-
nicipal de Cosmópolis.

A ganhadora do sorteio da
bicicleta foi Laís Pivato. Tam-

Muita alegria no passeio dos pais
Evento reuniu pessoas de todas as idades para fortalecer os laços por meio do esporte

bém receberam prêmios o par-
ticipante mais jovem, Wag-
ner Gomes Ribeiro Júnior, de
apenas 9 meses; o pai parti-
cipante mais jovem, Wagner
Gomes Ribeiro, de 32 anos; o
avô participante, Pedro Apa-
recido Pereira; e a dona da
bicicleta mais exótica, Alini
Simoni Trevenzolli.

Ainda foram sorteadas
duas camisas comemorativas
aos 20 anos da conquista do
Campeonato Paulista Amador
pelo CFC, em 1997, e camise-
tas e livros da história dos 100
anos do clube. Na chegada,
teve salada de futas e suco
para todos os participantes.

AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração

As piscinas serão reaber-
tas no dia 16 de setembro,
às 9h. Os associados que
desejarem utilizá-las deve-
rão realizar o exame médi-
co no ginásio, nos dias 16
e 17 de setembro, das 8h
às 12h. Para o exame mé-
dico, é obrigatório o uso de
traje de banho e chinelo.
Quem estiver com o exame
em dia não precisa fazer
novamente.

Liberação das
piscinas e exame

médico

O Cosmopolitano dispõe
de espaço para churrascos
que pode ser utilizado por
qualquer associado, medi-
ante pagamento de taxa.
Para tanto, é preciso solici-
tar a reserva na secretaria.
Se duas ou mais pessoas
desejarem utilizar no mes-
mo dia, será realizado um
sorteio. Para garantir a lisu-
ra do processo, o sorteio é
feito através de um aplica-
tivo no computador. O sor-
teio acontece com um mês
de antecedência. Ele é gra-
vado e divulgado no mesmo
dia. A taxa de aluguel é de
R$ 140,00 e é preciso dei-
xar uma caução no mesmo
valor, que pode ser em di-
nheiro ou cheque.

Sorteio e taxa para
utilização da

churrasqueira

Fotos: Divulgação
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UUUUUm divertido arraiá ani-
mou o CFC em julho.

Com três dias de duração, a
Festa Julina da Família Cos-
mopolitana reuniu muita
gente para curtir som ao vivo
e saborear comidas e bebidas
típicas. Também houve pes-
caria, brinquedos infláveis,
quadrilha e sorteio de prêmi-
os. As barracas tiveram o lu-
cro destinado para entidades
assistenciais de Cosmópolis.
As atrações musicais foram
Jorge da Sanfona e amigos no
dia 21 de julho, Thomáz Hen-
rique e Gustavo no dia 22 e
Wilson Júnior no dia 23. A
decoração ficou a cargo dos
diretores e colaboradores, sob
coordenação da diretora Creu-
za Trevizan. Confira alguns
momentos nesta página.

Grande arraiá da Família Cosmopolitana
Festa Julina teve muita música ao vivo, comidas típicas e várias outras atrações em três dias

Fotos: Divulgação
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UUUUUma vez por mês, o Salão
Social do Cosmopolitano

se enche de ritmo. A cada edi-
ção da Noite Dançante, uma
banda de qualidade é convi-
dada para fazer a festa dos
casais que apreciam a dança
de salão. Dos grandes clássi-
cos de várias épocas aos hits
mais recentes, não faltam
motivos para uma dança a
dois. Confira nesta página
alguns momentos da edição
de julho.

Noite Dançante: uma ótima pedida
A cada mês, uma banda de qualidade faz a festa para quem gosta de dança de salão

Fotos: Divulgação
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OOOOO Cosmopolitano FC ficou
com o título da categoria

Veterano do Campeonato de
Futsal Municipal de Cosmó-
polis, encerrado no dia 2 de
agosto. O troféu foi conquis-
tado com uma campanha in-
victa, que culminou com a vi-
tória por 7 a 3 sobre o Man-
cha FS na grande final. O
CFC ainda comemorou por
ter o artilheiro da competição,
Nenê, e os goleiros menos
vazados, Tibinha e Careca. O
campeonato foi disputado no
Ginásio Municipal de Cos-
mópolis.

CFC é campeão de futsal veterano
Equipe conquistou o título do Campeonato Municipal de maneira invicta

Divulgação

Equipe
comemora

com o troféu
de campeão
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AAAAA equipe azul, com 308
pontos, foi a grande cam-

peã da 19ª edição da Olimpí-
ada do Cosmopolitano Fute-
bol Clube, realizada de 5 a 18
de julho. Essa grande festa
do esporte reuniu os associa-
dos nascidos entre 2001 e
2011 em disputas de 16 mo-
dalidades, sendo 11 esporti-
vas e cinco recreativas. A
equipe vice-campeã, com 302
pontos, foi a verde. Em 3º lu-

A grande festa do esporte do CFC
Equipe azul foi a vencedora da edição de 2017 da Olimpíada, que teve 16 modalidades

gar, com 275 pontos, ficou a
equipe branca, e em 4º, com
271 pontos, a amarela.

A Olimpíada começou em
grande estilo, contando, na
cerimônia de abertura, com a
ilustre presença do fundista
Émerson Iser Bem, que ven-
ceu a São Silvestre de 1997.
Também houve show de ma-
labares com LED. Em segui-
da, tiveram início as disputas
de voleibol, basquete, futsal,

futebol minicampo, vôlei de
areia, handebol, futebol gra-
ma sintética, atletismo, dama,
xadrez, tênis de mesa, quei-
mada, base 4, rouba-bandei-
ra, gincana e caça ao tesouro.

Os inscritos foram dividi-
dos por sorteio nas quatro
equipes. A cerimônia de en-
cerramento, com a premiação
dos participantes, ocorreu no
dia 18 de julho, tendo como
atração uma dupla de palha-

ços que interagiu com o pú-
blico com divertidas brinca-
deiras.

A Olimpíada teve o apoio
de Wizard Escola de Idiomas,
Auto Mecânica Líder, Buffet
Vânia Sala, Nadigi Veículos,
Plastcosmo Descartáveis e
Limpeza, Vitória & Rosane
Multimarcas, World Fish, Jô
Decora, Foto Mix, Ana Leila
Produtos de Limpeza e The
Wall.

Confira alguns momentos da premiação da Olimpíada 2017
Fotos: Divulgação


