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Veja como foi a 
Sessão Solene em 
comemoração aos 
105 anos do clube

Conheça os benefícios 
de algumas modalidades 
esportivas oferecidas 
pelo Cosmopolitano



Editorial

Por Renato Trevenzolli
Presidente

Enfim 2020 vai dando adeus... 
Um ano que, certamente, não 
vai deixar saudade para muita 
gente. Para o Cosmopolitano, 
também foi um ano de muitos 
desafios, inúmeras dificulda-
des, diversas incertezas. Mas 
o fato é que, com muita 
vontade e empenho, conse-
guimos contornar os obstácu-
los para, com alguns poucos 
limões, fazermos uma bela 
limonada. Esta edição do 
Integração traz um breve re-

sumo do muito que foi rea-
lizado em nossas dependênci-
as nos últimos meses. E para 
fechar este 2020 em grande 
estilo, mostrando que esta-
mos mais fortes do que 
nunca, realizamos uma belís-
sima cerimônia para come-
morar nossos 105 anos de 
fundação. Não foi como gos-
taríamos, nos abraçando, 
porém, adaptamo-nos à rea-
lidade deste momento para 
prestar uma merecida home-

nagem a quem tanto fez pelo 
nosso clube. Transmitimos via 
internet, para que todos pu-
dessem ver como valorizamos 
nossa história. Sim, orgulha-
mo-nos muito do nosso pas-
sado, entretanto, seguimos 
com a visão sempre voltada 
para o futuro. Que, espera-
mos, chegue com novos e ma-
ravilhosos tempos, de saúde, 
paz e prosperidade. Pode vir 
2021. Estamos prontos para 
recebê-lo de braços abertos!

Hoje vamos relembrar um 
assunto que foi de suma 
importância na história de 
nosso querido CFC. Em 24 de 
setembro de 1983, o jornal 
Folha da Semana publicava em 
sua primeira página a seguinte 
manchete: “Cosmopolitano 
F.C. vai vender o Estádio 
Thelmo de Almeida”. Foi um 
comentário geral, uns a favor, 
outros contra. Na época, era 
presidente o sr. Valdemar 
Trevenzolli, o “Tito”, que 
precisava conseguir renda 
para construção de um ginásio 
de esportes, pois não havia 
recursos para tal investimen-
to.
A venda do Estádio Thelmo de 
Almeida, patrimônio deficitá-
rio mantido pelo clube, era o 
único meio possível, porque 
não gerava lucro em razão de 
ser utilizado, praticamente, 
nas festividades de aniversário 
do CFC.
Através de uma pesquisa, 
chegou-se à conclusão de que 
seria melhor a venda do 

estádio. Foi marcada uma 
A s s e m b l e i a  G e r a l  d o s  
Associados para obter a devida 
autorização.
O jornal Folha da Semana de 5 
de setembro de 1983, página 4, 
publicava a seguinte matéria: 
“Cosmopolitano F.C. realiza 
Assembleia Geral para discutir 
plano de venda do Estádio 
Thelmo de Almeida”. Compa-
receram cerca de 200 associa-
dos. Tito, às 10h, deu por 
aberta a assembleia, explican-
do o motivo da mesma, e 
indicou o sr. José Honorato 
Fozatti para presidir e o sr. 
Valter Zacharias como secre-
tário. Em seguida, o sr. José 
Honorato explicou como 
funcionaria a assembleia. 
Foram feitas as inscrições para 
o uso da palavra. O primeiro a 
discursar foi o sr. Adão 
Martelli Filho, que se mostrou 
contrário à venda. Dando 
continuidade, o sr. Etevaldo 
Galerani, a favor. O sr. Edson 
Balloni justificou ser contrário 
à venda em razão do estádio 

ser um patrimônio não só do 
CFC, mas também do municí-
pio. Prosseguindo, o sr .  
Hermes Khiel votou favorável 
à venda. Já o sr. Oswaldo 
Heitor Nallin, contra. O sr. 
Sidney Alves Aranha, o “Tite”, 
mostrou-se totalmente favo-
rável à venda do estádio.
Após o término dos discursos, 
o presidente, sr. José Honorato 
Fozatti, iniciou a votação, e o 
resultado foi o seguinte: 
favoráveis à venda do estádio, 
101 votos; e 46 contrários. 
Diante da vitória do presiden-
te “Tito” e seus companheiros 
de diretoria do CFC, iniciava-
se a tomada de preços dos 
interessados. Posteriormente 
aconteceria a venda e, em 
seguida, a esperada concreti-
zação da construção do 
ginásio, que, futuramente, 
abrigaria incontáveis eventos 
esportivos e festivos. 
A atual diretoria, comandada 
p e l o  p r e s i d e n t e  R e n a t o  
Trevenzolli, promoveu uma 
grande reforma no nosso 

ginásio de esportes, que é um 
orgulho dos associados,  
diretores e conselheiros e, por 
que não dizer, até do nosso 
querido município de Cosmó-
polis.
Este assunto já foi abordado 
e m  o u t r o  m a t é r i a  d o  
Relembrando, mas, diante de 
outras informações consegui-
das e da relevância do aconte-
cimento em si, penso que 
deveria ser exposto novamen-
te.

Por Rodolfo Rizzo

Relembrando
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Pode vir 2021!
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Uma homenagem a quem fez história
Cerimônia que celebrou os 105 anos do CFC prestou um tributo a personagens marcantes

Com uma sessão solene 
realizada no dia 17 de novem-
bro, no Salão Social, foi come-
morado o aniversário de 105 
anos de fundação do Cosmo-
politano, completados dois 
dias antes. A cerimônia se 
transformou numa grande 
homenagem àqueles que 
deram contribuição decisiva 
para a história de sucesso do 
clube. Devido à pandemia de 
coronavírus, o evento teve 
limitado o número de partici-
pações presenciais, mas foi 
transmitido ao vivo pela 
internet para que todos os 
associados pudessem acompa-
nhar.
A cerimônia foi conduziada 
pelo presidente da Diretoria 
Executiva do Cosmopolitano, 
Renato Trevenzolli, acompa-
nhado da presidente do 
Conselho Deliberativo, Vivia-
ni Aparecida Rolfsen Mortari. 

O objetivo foi eternizar a 
gratidão da família cosmopo-
litana aos ex-presidentes da 
Diretoria Executiva e do Con-
selho Deliberativo.
Estiveram presentes para 
prestigiar a solenidade diver-
sas autoridades e presidentes 
de clubes de cidades vizinhas. 
No início da programação, 
Maria Amélia Carone Dias 
Arruda contou fatos da his-
tória do clube com base no 
livro “A História dos 100 Anos 
do Cosmopolitano Futebol 
Clube”, escrito por Antônio 
Rodolfo Rizzo e Valber 
Kowalesky.
Após os pronunciamentos dos 
presidentes da diretoria e do 
conselho, foram chamados ao 
palco todos os ex-presidentes 
do Conselho Deliberativo, 
homenageados com placas. 
Em seguida, receberam a 
homenagem os ex-presidentes 

da Diretoria Executiva. E 
também foi feita uma distin-
ção especial àqueles que 
dirigiram as duas instâncias: 
José Carlos Machado, Antônio 
Trevenzolli, Carlos Alberto 
Cavagnini, Jaime Ferreira da 
Silva e Valber Kowalesky.
Na sequência, o padre Diego 
Fabian Humeniuk, da Paró-
quia Santa Gertrudes, fez uma 
bênção em agradecimento ao 
105º aniversário do Cosmo-
politano. 
Houve então um dos momen-
tos mais emocionantes da 
noite, quando, de surpresa, a 
Diretoria Executiva e o Con-
selho Deliberativo prestaram 
uma homenagem a Adriana 
Fiorentini, colaboradora do 
Cosmopolitano há 30 anos. 
No encerramento, o presiden-
te Renato puxou o "Parabéns a 
Você" e foi oferecido bolo aos 
presentes.
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Um clube mais bonito e seguro aos 105 anos
Apesar de ano difícil, muitas melhorias foram realizadas em várias áreas
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Apesar de um ano bastante 
difícil devido à crise econômi-
ca causada pela pandemia de 
coronavírus, o Cosmopolitano 
pôde comemorar seu 105º 
aniversário, em 15 de novem-
bro, com suas dependências 
em excelentes condições. 
Durante o período em que o 
clube teve que permanecer 
parcialmente fechado aos seus 
associados, a Diretoria Exe-
cutiva aproveitou, com apoio 
do Conselho Deliberativo, 
para colocar a casa em ordem.
Alguns setores ganharam não 
apenas pequenas melhorias, 
mas passaram por verdadeiras 
revitalizações. É o caso, por 
exemplo, do Ginásio de Espor-
tes. Do piso ao telhado, todo o 
espaço foi modernizado e 
melhorado. Mais conforto e se-
gurança para atletas e público, 
além de um visual mais bonito, 

agora estão à disposição da 
família cosmopolitana no 
ginásio. 
O Salão Social recebeu nova 
pintura, com tons mais suaves, 
e foi instalado novo forro. As 
paredes foram aumentadas até 
a altura do teto com drywall 
para contenção de ruídos. O 
palco foi remodelado e ganhou 
detalhes em madeira para ficar 
mais harmônico.
O Conjunto Esportivo e Re-
creativo Francisco de Mário 
também foi amplamente me-
lhorado. O campo de malha 
ganhou uma reforma completa 
e foi providenciada a colocação 
de forro e piso na área de jogos. 
Também a sauna hoje está 
muito melhor. Pintura, refor-
ma da fachada e vários outros 
serviços tornaram o prédio que 
abriga as saunas seca e a vapor 
muito mais acolhedor.

O playground foi outra área 
que ganhou mais cor, beleza e 
segurança, assim como todos 
os espaços próximos, incluin-
do o lago. As piscinas merece-
ram atenção especial, com 
total limpeza e manutenção. 
Destaque para a área da piscina 
aquecida, agora muito mais 
agradável. O prédio redondo 
igualmente foi revitalizado, 
ganhando nova pintura e 
outras melhorias.
Outro serviço bastante elogia-
do pelos associados foi a 
reconstrução das churrasquei-
ras e a revitalização dos quios-
ques, que se tornaram ainda 
mais aconchegantes para 
pequenas reuniões. A Sala de 
Musculação, por sua vez, além 
de pintura, recebeu novas 
esteiras e outros equipamen-
tos, tornando-se mais comple-
ta. O futebol também teve 

direito a várias melhorias. O 
gramado do campo da sede foi 
recuperado e do Estádio 
Thelmo de Almeida recebeu a 
instalação de um sistema de 
irrigação.
Tudo isso sem contar algumas 
melhorias que muitas vezes 
passam despercebidas por 
grande parte dos associados, 
mas que são de fundamental 
importância. Nesse sentido, 
pode-se citar, por exemplo, a 
instalação elétrica e hidráulica 
da caixa d'água e de uma rede 
de escoamento de águas 
pluviais. Para completar, todas 
as dependências do clube 
passaram por completa limpe-
za e conservação. 
Hoje, certamente, os sócios dos 
CFC podem ser orgulhar de 
frequentar um dos clubes mais 
completos do interior do 
Estado.



Futsal proporciona muitos benefícios
Cosmopolitano oferece aulas da modalidade para várias idades
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Um dos esportes preferidos 
dos brasileiros, o futsal é uma 
modalidade que proporciona 
muitos benefícios aos prati-
cantes. No Cosmopolitano, há 
aulas e treinos para crianças e 
jovens de 5 a 17 anos, tanto para 
masculino quanto feminino. 
Segundo o professor José 
Antônio Souza Cerqueira, o 
Lebrinha, no CFC desde 2005, 
todo o ensinamento faz parte 
de um planejamento didático, 
que visa a aprendizagem do 
futsal e o desenvolvimento da 
coordenação motora dos pra-
ticantes. 
“Buscamos identificar as 
características, as necessida-
des e os interesses das crianças 

e dos adolescentes para tornar 
as aulas mais atrativas”, conta 
Lebrinha. Os treinos incluem 
aperfeiçoamento da percepção 
de espaço e tempo de reação, 
além de trabalhar passe, chute, 
domínio de bola e equilíbrio. A 
socialização e a inclusão 
também são aspectos levados 
em conta como prioridades 
nesse planejamento.
O professor explica que o 
futsal ensina o praticante a 
pensar rápido para tomar 
decisões, incentiva a autono-
mia e o motiva a se tornar um 
cooperador. “Além disso, é 
uma modalidade divertida, 
dinâmica e que afasta a criança 
e o jovem do sedentarismo”, 

ressalta. Calcula-se que uma 
hora de futsal proporciona 
queima de até 800 calorias, 
ajudando no emagrecimento. 
Também é excelente para o 
coração, pois fortalece o 
sistema cardiovascular.
Nas aulas do Cosmopolitano, 
os alunos encontram vários 
diferenciais. Entre eles, estão o 
ambiente alegre e sadio e a 
utilização de diversos tipos de 
materiais, incluindo, além de 
bolas, bambolês e cones, que 
fazem com que as aulas sejam 
mais dinâmicas.  A cada 
semana, as atividades são 
diversificadas, com cada 
categoria aprendendo dentro 
das possibilidades de suas 

respectivas idades, o que torna 
o trabalho mais eficiente e 
atrativo.
Os treinos acontecem de terça 
a quinta, com horários diferen-
ciados de acordo com a idade. 
Nascidos de 2003 a 2007 têm 
aulas das 16h às 18h. Para os 
que nasceram de 2012 a 2015, as 
atividades acontecem das 18h 
às 19h. Os nascidos entre 2008 
e 2011 praticam das 19h às 20h. 
Há também uma aula específi-
ca para a categoria feminina 
infantil, às quartas, das 18h às 
19h.
Associados interessados em 
praticar a modalidade devem 
procurar o professor Lebrinha 
no horário da aula desejada.



Sabe o que é Treinamento Funcional?
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Muita gente desconhece os benefícios proporcionados pela modalidade

Muito se fala hoje em dia em 
T r e i n a m e n t o F u n c i o n a l .  
Entretanto, bastante gente 
ainda não conhece os muitos 
benefícios que essa modalida-
de, disponível para os associa-
dos do Cosmopolitano, pode 
proporcionar aos praticantes. 
De acordo com a professora 
Daniela Ferrazzo, esse esporte 
tem por objetivo treinar o 
corpo para as atividades 
desenvolvidas na vida diária. 
“São estratégias de treino com 
foco no estímulo constante de 
padrões de movimento para 
performance em uma ativida-
de específica”, detalha. 
Equilíbrio, força, agilidade, 
mobilidade, resistência e 
velocidade estão entre os 
ganhos que o treinamento 
funcional possibilita aos 
alunos. Daniela explica que as 
aulas que ministra no clube são 
de baixo impacto, portanto, 
acessíveis para as mais diver-
sas faixas etárias e biótipos. 
Entre os movimentos pratica-
dos, estão aqueles para fortale-
cimento do core, formado pela 
coluna, glúteos e abdômen, e 
exercícios de empurrar, girar, 

puxar e agachar, que contribu-
em para um dia a dia mais 
saudável.
“Mantenho um padrão de 
treino funcional que se encaixa 
para todos”, esclarece. Alunos 
com necessidades diferencia-
das, como aqueles que se 
recuperam de lesões, cirurgias 
ou doenças, realizam exercíci-
os específicos, de acordo com 
suas capacidades. Assim, o 
treinamento funcional prati-
camente não tem contraindi-
cação, desde que os limites de 
cada um sejam respeitados, 
como nas aulas da professora 
Daniela.
E ela ressalta mais um benefí-
cio dessa modalidade: as 
atividades propostas colabo-
ram muito com a saúde mental, 
prevenindo e combatendo a 
depressão, o estresse e a 
ansiedade. As aulas de Treina-
mento Funcional para associa-
dos são gratuitas no Cosmo-
politano. Os interessados 
devem se inscrever diretamen-
te com a professora durante os 
treinos, que acontecem às 
terças e quintas, das 19h30 às 
20h30, no salão social.

COVID-19

Devido ao retrocesso de fase com relação à Covid-19, não é 
permitida a entrada de não sócios nas dependências do  CFC, 
nem mesmo para visitação, eventos nas lanchonetes ou 
confraternizações nos quiosques. 

O uso de máscara é obrigatório.



Hidro: um esporte para várias idades
Engana-se quem pensa que a modalidade é só para idosos
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Engana-se quem pensa que a 
hidroginástica é uma modali-
dade que só traz benefícios 
para pessoas idosas. Na ver-
dade, trata-se de uma atividade 
que proporciona muitos  
ganhos físicos e mentais para 
praticantes das mais diversas 
faixas etárias. No CFC, a hidro 
conta com os professores Lucas 
Furim, Reginéia Fernandes, 
Carlos Sant’Ana, Thayna 
Olivato e Carlos Eduardo 
Gomes, que ministram aulas 
em vários dias e horários.
Mas, afinal, o que é a hidrogi-
nástica? É uma atividade 
aeróbica praticada dentro da 
piscina com alguns equipa-

mentos de natação para 
auxiliar na realização dos 
exercícios propostos pelo 
professor. Além de aumentar a 
resistência cardiorrespirató-
ria, propicia a melhora do 
condicionamento e da tonifica-
ção muscular e desenvolve a 
flexibilidade. Tudo isso com 
impacto menor se comparada 
aos esportes realizados fora da 
água, o que diminui o risco de 
lesões.
A hidroginástica é indicada 
para todas as idades, principal-
mente para quem nunca 
praticou atividade física ou 
possui baixo condicionamen-
to, já que os movimentos são 

realizados com relativa faci-
lidade. É muito recomendada 
pra indivíduos que possuem 
alguma restrição de movimen-
tos ou problemas articulares. 
Apesar de não ser uma ativida-
de de alta intensidade, estimu-
la a perda de calorias e gorduras 
e ainda trabalha a respiração e a 
circulação sanguínea. 
Para quem sofre com proble-
mas respiratórios, como asma 
ou bronquite, a hidroginástica 
também é bastante aconselhá-
vel. E por ser uma atividade 
mais leve, traz muito bem-estar 
e tranquilidade, diminuindo o 
estresse e a ansiedade. 
Para as gestantes, a hidroginás-

tica oferece um benefício 
específico: estimula a produção 
do hormônio relaxina, que, na 
hora do parto, ajuda a relaxar e 
a alargar o colo do útero. Os 
associados interessados em se 
inscrever na hidro devem 
acessar o site cosmopolitanofc-
.com.br, clicar em Esportes e 
depois em Hidroginástica. Vai 
aparecer um quadro, escrito 
Formulário. Aí é só clicar, 
preencher e aguardar. Lem-
brando que algumas turmas 
têm a lista de espera maior, mas 
o interessado pode escolher 
mais de um horário, e assim 
será chamado onde a vaga 
surgir primeiro.
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Informativo do Conselho Deliberativo
O Conselho Fiscal preza pela 
idoneidade, para tanto acompanha 
diretamente os resultados operaci-
onais referentes às receitas e 
despesas realizadas pelo Cosmo-
politano Futebol Clube, que 
mensalmente, por meio do seu 
presidente, apresenta os balance-
tes e comparativos. O Conselho 
Fiscal, para assegurar a saúde e 
qualidade de vida de todos, 
suspendeu as reuniões presenciais 
ordinárias, atendendo as orienta-
ções dos órgãos públicos e decreto 
municipal, bem como as medidas 
adotadas pelo Conselho Delibe-
rativo e Diretoria Executiva. Porém, 
o Conselho Fiscal continua acompa-
nhando todas as atividades orça-
mentárias e operacionais, bem 
como o Conselho Deliberativo vem 
realizando as reuniões através das 
mídias sociais.

Conselho Fiscal – Reunião virtual: 
Os conselheiros aceitaram as 
informações  prestadas  pe lo  
presidente do Conselho Fiscal e, por 
unanimidade, votaram pela apro-
vação dos balancetes e os compara-
tivos referentes aos meses de 
setembro a dezembro de 2020.

Assembleia Geral de aprovação de 
contas referente ao ano de 2019:  
Realizou-se no dia 22/11/2020, 
aten-dendo o Edital de Convocação 
para Assembleia Geral. Houve 
aprovação das contas.

Eleição para 50% do Conselho 
Deliberativo: Realizou-se no dia 
22/11/2020, atendendo o Edital de 
Convocação para Assembleia Geral. 
Chapa Eleita: “Cosmopolitano para 
Sempre.”

COMUNICADO CONSELHO 
DELIBERATIVO

Informamos que, neste período de 

pandemia, devido ao crescimento 
dos casos de contaminação pela 
COVID-19 no nosso país, o Conselho 
Deliberativo do Cosmopolitano 
Futebol Clube, seguindo as orienta-
ções expedidas pelos órgãos 
públicos para assegurar a saúde e a 
qualidade de vida de todos, 
suspendeu as reuniões ordinárias. 
Estamos utilizando dos meios de 
comunicação e mídias sociais para 
resolvermos os problemas emer-
genciais que porventura vierem a 
aparecer, juntamente com a Dire-
toria Executiva. Todas  as atividades 
são apresentadas através de carta 
pela Diretoria Executiva, com qual a 
presidente deste Conselho Deli-
berativo informa os conselheiros 
através do WhatsApp. Qualquer 
assunto a ser discutido passa pelo 
Conselho Fiscal e Comissão de 
Obras, quando solicitado. Todos os 
conselheiros analisam o assunto, 
fazem suas ponderações e votam. 
Seguimos atentos a todas as 
informações e deixaremos todos os 
conselheiros e conselheiras, bem 
como todos os associados, informa-
dos de qualquer alteração que vier a 
acontecer. Estamos nos organizan-
do para a retomada das reuniões 
presenciais. Com todas as medidas 
preventivas, o Conselho realizou 
uma Reunião Extraordinária Presen-
cial para comemoração dos 105 
anos do Cosmopolitano Futebol 
Clube no dia 17 de novembro de 
2020, por meio de Sessão Solene 
Comemorativa. E antecipando o 
feriado municipal de aniversário de 
Cosmópolis, realizou Reunião 
Ordinária Presencial no dia 23 de 
novembro de 2020. A reunião do dia 
14 de dezembro de 2020 aconteceu 
de forma virtual. 

Foram aprovadas as seguintes 
medidas com parecer do Conselho 

Fiscal e Conselho Deliberativo, 
referentes ao mês de 

novembro/2020:

Carta Nº298/2020 apresenta 
previsão orçamentária para o ano 
de 2021, pela qual a Diretoria 
Executiva solicita autorização para 
manter o valor da taxa da mensali-
dade nos atuais R$ 165,00. A 
Diretoria Executiva acredita que, 
com a grave crise econômica 
decorrente da pandemia de coro-
navírus, devemos nos adequar à real 
situação financeira pela qual toda 
sociedade está passando, e esclare-
ce que, embora tenhamos passado 
por todo esse processo financeiro 
ao longo deste ano de 2020, o 
Cosmopolitano conseguiu manter 
um caixa saudável, e para 2021, 
mesmo mantendo a mensalidade 
em seu valor atual, os interesses do 
clube serão resguardados. Os 
conselheiros, pautados no parecer 
do Conselho Fiscal sobre o reajuste 
da mensalidade para o ano de 2021, 
acreditam que deva haver reajuste 
da mensalidade, nem que seja um 
reajuste mínimo, visando uma 
v a l o r i z a ç ã o  f u t u r a  d o  
Cosmopolitano Futebol Clube. Em 
debate com todos os conselheiros 
sobre esse reajuste, solicitaram que 
se encaminhe uma carta à Diretoria 
Executiva, pedindo uma atualização 
da mensalidade para o ano de 2021 
no valor de 170,00, sendo o reajuste 
aproximado de 3,03%, seguindo as 
correções orçamentárias (INPC) 
previstas para o ano de 2021. Nesta 
reunião, o presidente Renato 
Trevenzolli estava presente e pôde 
acompanhar a análise. O Conselho 
Fiscal deu o parecer e num consenso 
foi pontuado esse valor, que 
resguardará o clube futuramente. 
Os conselheiros presentes aprova-
ram o pedido de atualização do 
valor da mensalidade, tendo 
somente dois votos contra. 

Carta Nº 322/2020 solicita auto-

rização para uso da verba da taxa de 
investimentos, no valor de R$ 
35.000,00, para cobrir os gastos com 
a instalação de forro e fechamento 
das paredes com Drywall no Salão 
Social, sendo que R$ 24.000,00 
serão para a troca do forro e R$ 
11.000,00 para a instalação das 
paredes de Drywall. De acordo com 
o conselheiro José Euclides Mortari, 
presidente do Conselho Fiscal, e a 
Comissão de Obras, a obra foi 
precisa e emergencial, e a verba será 
reposta assim que normalizar a 
situação econômica do clube, e a 
Diretoria Executiva voltar a deposi-
tar os 15% da taxa de investimentos. 
O Conselho Deliberativo acatou o 
parecer do Conselho Fiscal.

Carta Nº 323/2020 traz ao conheci-
mento deste Conselho que, devido à 
retomada de todas as atividades no 
clube, e a volta de todos os funcio-
nários ao trabalho, a partir do mês 
de novembro/2020 o valor da 
mensalidade será cobrado integral-
mente dos associados. Sendo assim, 
a Diretoria voltará a depositar os 
15% da taxa de investimentos. 
Aprovado por todos os conselheiros 
presentes.

Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

Os associados com mensali-
dades em atraso devem 
entrar em contato com a 
secretaria, para que os casos 
sejam analisados em busca da 
resolução das pendências. 

Desde de setembro, associa-
d o s  c o m  m e n s a l i d a d e s  
atrasadas vêm tendo a 
entrada no clube bloqueada. 
M a i s  i n fo r m a çõ e s  p e l o  
WhatsApp  97417-0172.

É Importante que os associ-
ados, tanto titulares quanto 
dependentes, cadastrem seus 
contatos de WhatsApp na 
secretaria do clube, pelo 
97401-9388, para que re-

cebam informações relativas 
às atividades do clube de 
maneira ágil. Também é 
essencial que mantenham 
seus dados cadastrais sempre 
atualizados.

PENDÊNCIAS CADASTRO



Decoração celebra espírito natalino

Mesmo neste período em que as 
atividades no Cosmopolitano 
não podem ser desfrutadas em 
sua plenitude, o espírito de Natal 
foi mantido com a decoração 
típica desta época do ano. 

Muitas luzes e outros objetos 
natalinos compõem os enfeites 
que embelezam as dependênci-
as do clube, celebrando a che-
gada da época de festas. Venham 
conferir!

Muitas luzes enfeitam as dependências do Cosmopolitano
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MENSALIDADES
Informamos os novos valores da mensalidade do Cosmopoli-
tano, que serão válidos a partir de janeiro de 2021:

Sócio Proprietário Familiar: R$ 170,00
Sócio Proprietário Individual: R$ 85,00
Taxa de cada dependente: R$ 51,00 
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O Cosmopolitano participou, no dia 13 de dezembro, do 1º Torneio Solidário do Esporte Clube Laranjeiras, de Cosmópolis. 
O CFC foi o único clube a participar com equipes femininas, sendo representado por seus times A e B. 
O torneio teve como objetivo arrecadar alimentos para famílias carentes da cidade.

FUTEBOL FEMININO
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