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NNNNNo feriado de 1º de maio,
tivemos a felicidade de

proporcionar um dia muito
especial para os associados
do Cosmopolitano. As ativi-
dades desenvolvidas naque-
la data formaram um mo-
saico de tudo que acredi-
tamos que nosso clube  tem
de melhor. Foram entre-
gues importantes espaços,
novos ou ampliados, que

A tônica do que nos regePor Renato Trevenzolli
Presidente

IIIIInicialmente, vamos re-
lembrar neste mês que o

jornal “O Apito” foi fundado
em 4 de maio de 1924 e era
de propriedade de Almeida
& Silva. Mas poucas pessoas
têm conhecimento de que, a
partir de 18 de janeiro de
1925, passou a ser do Cos-
mopolitano Futebol Clube,
até 25 de abril de 1926. A
partir dessa data, assumiu
a direção e a propriedade o
Sr. Thelmo de Almeida.

São fatos que a grande
maioria desconhece porque

sempre se pensou que esse
jornal fosse exclusivamente
do saudoso Thelmo de Al-
meida.

Apenas para constar, va-
mos registrar que até o dia 8
de abril de 1923 existiu em
nossa cidade o jornal “O Po-
pular”, que era de proprie-
dade do Sr. Floriano Silva.

Deixando as coisas bem
antigas para uma outra o-
portunidade, vamos relem-
brar as comemorações do dia
1º de maio do presente ano.
As comemorações desta data
foram inesquecíveis, com o
clube repleto de associados
satisfeitos e participando
ativamente das festividades.

Pudemos constatar nessa
data o progresso alcançado
por esta diretoria, que tem se
tornado um exemplo em toda
região e isso nos faz orgulho-
sos por pertencermos a um
clube dessa grandeza.

Ainda comentando esse su-
cesso, ficamos felizes em po-
der registar o recorde abso-
luto de associados presentes
em uma assembleia geral pa-
ra eleição de uma diretoria.
Muitos sonham com o su-
cesso, mas apenas aqueles
que trabalham duro conse-
guem alcançá-lo.

Essa conquista é a prova de
que a determinação supera
qualquer dificuldade, por isso

Por Rodolfo Rizzo

tornam nossa estrutura fí-
sica ainda mais completa.
Foram disputadas as mais
diversas modalidades espor-
tivas, mostrando todo nosso
potencial nesse setor. As
crianças ganharam cuidado
especial, pois elas são nosso
futuro. Até álbum de figuri-
nhas com suas imagens elas
mereceram. Teve música da
melhor qualidade. E, teve,

acima de tudo, confraterni-
zação entre todos nós que
formamos esta verdadeira
família cosmopolitana. É
isso: excelente estrutura,
todo apoio às crianças, muito
esporte, diversão, cultura e
harmonia. Trata-se da tônica
que rege a administração do
CFC. Quando um novo man-
dato da diretoria se inicia, só
temos a agradecer a todos os

associados pelo privilégio de
podermos dedicar tempo e
esforços em prol desta cen-
tenária e tão amada insti-
tuição.

esta coluna
parabeniza
toda dire-
toria, lide-
rada pelo
Renato Tre-
v e n z o l l i ,
seus fun-
cionários,
sem esquecer o apoio do
Conselho Deliberativo, que,
pela primeira vez na his-
tória do Cosmopolitano, tem
na presidência uma mulher,
a Sra. Viviane Aparecida
Holfsen Mortari.

O Cosmopolitano se tor-
nou, por tudo isso, uma re-
ferência para toda a nossa
região.



Festa Julina: 3 dias cheios de atrações
Evento entre 19 e 21 de julho terá música ao vivo, barracas com quitutes e brinquedos
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OOOOO Cosmopolitano vai
reunir uma grande va-

riedade de atrações entre os
dias 19 e 21 de julho, quando
realiza a sua Festa Julina
2019. Haverá muita diversão
para todas as idades, com bar-
racas oferecendo diversas
opções de quitutes, música ao
vivo, brinquedos e brincadei-
ras e muito mais. Nos dois
primeiros dias, a festa começa
às 19h; no terceiro, às 17h.

No dia 19, a animação mu-
sical ficará por conta de
Tiago e Kauan. No dia 20, se-
rá a vez do Trio Virgulino
ocupar o palco. E no dia 21,
haverá Bailão Sertanejo com
Jorge e Vanderley. Em todos
os dias, também acontecerão
apresentações do grupo Co-
manches Country e do Grupo
de Ginástica do Colégio Obje-
tivo. Para a criançada, a di-
versão estará garantida com
brinquedos infláveis, pesca-

ria, bate-lata e games. Sorteio
de prêmios e bingo também
estão entre as atrações.

As barracas de alimen-
tação oferecerão pastel, milho
verde, pipoca, crepe, cachorro
quente, churros, cuscuz mole,
minipizza, caldo de feijão,
lanche de pernil, X-caipira,
espetinhos diversos, pão de
alho, caldo de mandioca com
costela, caldo de mocotó,
mandioca frita, polenta frita
com calabresa, doces varia-
dos, vinho quente, chocolate
quente, quentão, água, refri-
gerante, suco e cerveja.

A entrada na Festa Julina
do Cosmopolitano é livre pa-
ra associados do clube. Não-
sócios podem participar ad-
quirindo convites por R$
5,00. Porém, comprando a
cartela do bingo, não é neces-
sário adquirir o ingresso. O
evento tem apoio de Óticas
Ipanema, Hotel Bela Vista,

Cantinho da Costela, Imobili-
ária Rosamélia, Unip, Boer
Locações, Subway Som e

Acessórios, Refrigerantes
Furlan, Triax Gym, Wizard e
Hortifruti do Japa.

Fotos: Divulgação

Trio Virgulino

Jorge e
Vanderley

Tiago e Kauan
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Animação do começo ao fim
Feijoada no Clube, com samba ao vivo, colheu muitos elogios dos presentes

Fotos: Roberta Correa

CCCCCom som ao vivo a cargo
do Grupo Musical Pocket

Samba, a Feijoada no Clube
2019 do Cosmopolitano  a-
conteceu no dia 26 de maio.
A feijoada teve animação do
começo ao fim e comida de
primeira, colhendo muitos
elogios do presentes.
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Muita dança de salão no CFC
Todos os meses, aos sábados, grandes bandas enchem o Salão Social de música de qualidade

Fotos: Divulgação

TTTTTodos os meses, no último
sábado, o Cosmopolitano

realiza as Noites Dançantes.
Grandes bandas se encar-
regam de encher o Salão So-
cial com muita música de
qualidade. O início  é sempre
às 21h. A cada edição, free
dancers estão presentes para
garantir ótimas danças tam-
bém para as mulheres que
comparecem desacompanha-
das. No dia 25 de maio, a
animação ficou por conta da
banda Ferro Velho.
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Uma tarde voltada às mulheres
Evento especialmente pensado para elas teve desfile, venda de roupas e bingo

Fotos: Roberta Correa

OOOOO Cosmopolitano promo-
veu no dia 18 de maio

mais uma edição da Tarde
Feminina, reunindo desfile e
bingo. Abrindo o evento,
aconteceu o Desfile de Lança-
mento Inverno 2019, que
apresentou as principais ten-
dências da moda para a nova
estação. Um estande ofereceu
roupas das coleções de inverno
das principais lojas da cidade,
semijoias e maquiagem. Em
seguida, houve bingo com chá,
torradas e bolos. Uma tarde
bastante divertida para elas.
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Evento com sabor caipira em agosto
Fogo de Chão terá boa comida e música sertaneja com a dupla G. Canhoto & Boiadeiro

Fotos: Divulgação

OOOOO Cosmopolitano realizou
no dia 23 de maio o 3º Cos-
mo Anime Geek. Demons-
trações, performances e
muitas outras atrações
fizeram parte desse evento
criativo e divertido, que
lotou o Salão Social, inclusi-
ve com muitas pessoas ca-
racterizadas.

UUUUUm evento com sabor cai-
pira está marcado para

o dia 25 de agosto, no Cos-
mopolitano. Com início às
12h, o Fogo de Chão terá boa
comida e som sertanejo ao vi-
vo. No cardápio, elaborado
pela Toca do Coelho, tem
costela, linguiça, frango e
torresmo. Os acompanha-
mentos serão arroz branco,
feijão tranqueira, vinagrete

defumado e farofa Toca do
Coelho. Para entrada, have-
rá tomate cereja, molhos es-
peciais e mandioca frita. A
música ao vivo ficará por conta
de G. Canhoto & Boiadeiro,
com seu reper-tório recheado
de clássicos do sertanejo raiz.
Os convites custam R$ 45,00
por pessoa. Crianças de 6 a 12
anos pagam meia e aquelas
até 5 anos não pagam.

Criativa e
divertida, 3ª
edição do
Cosmo Anime
Geek lota o
Salão Social

Fotos: Roberta Correa

Churrasco
no estilo
fogo de

chão

G. Canhoto
& Boiadeiro
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EEEEEm Assembleia Geral Or-
dinária realizada no dia

9 de junho, foi eleita a Dire-
toria Executiva que coman-
dará o Cosmopolitano no biê-
nio que se inicia em 1º de ju-
lho de 2019 e segue até 30 de
junho de 2021.

A chapa Coração Cosmopo-
litano, encabeçada pelo pre-
sidente Renato Trevenzolli,
recebeu 350 votos dos sócios
com direito a participar da
eleição e continuará dirigin-
do o clube pelos próximos dois
anos.

O presidente de honra é
Darci Elias e o vice-presiden-
te é Marcos Aurélio Furla-

Divulgação

Diretoria Executiva é reeleita
Integrantes continuarão dirigindo o clube pelos próximos dois anos

neto. Os outros membros são
Janice Carone Dias de Arru-
da (1ª secretária), Alberto Se-
verino da Silva (2º secretá-
rio), Pedro Aparecido Pereira
(1º tesoureiro), Claudemir
Santos da Costa (2º tesourei-
ro), Antônio Carlos Mendes e
Sandro César Calvi (Patri-
mônio), Marcos Ambrosina
Guerra, Nilton Cézar da Vi-
nha e Anderson Cabrini (Es-
portes), Rogério Luiz Terguli-
no e Creuza Aparecida Trevi-
zan (Social), Osmarilda S. T.
Furlan, Roberta Correa da
Silva e Ronaldo Antônio Pi-
vato (Comunicação) e Lean-
dro Ricardo Zanelato (Obras).

Diretores
do biênio

2019-20121

Visitantes têm novo modelo de
pulseira para entrar no CFC

UUUUUm novo modelo de pul-
seira foi confeccionado pelo
Cosmopolitano para identi-
ficar os visitantes que aden-
trarem o clube como convi-
dados dos associados. Agora
produzidas em vinil, as pe-
ças são mais resistentes que
as anteriores, que eram de
papel. As pulseiras devem
ser utilzadas pelos visitan-

tes durante todo o período
em que permanecerem nas
dependências do CFC, de-
vendo ser retiradas pelo
porteiro apenas no momen-
to da saída. Vale lembrar
que, se as pulseiras não fo-
rem devolvidas ao sair, o só-
cio que se responsabilizou
pelo visitante estará passí-
vel de punição.

Está aberta a licitação para
arrendamento das lanchonetes
OOOOO Cosmopolitano abriu
uma licitação para arrenda-
mento das lanchonetes
junto às piscinas e da praça
Yolanda Tutu Balloni. Os
interessados devem retirar
o edital referente a esse
processo na secretaria do
clube, de 2 a 12 de julho. A

secretaria funciona de
segunda a sexta das 8h às
17h e aos sábados das 8h às
12h.

Os envelopes contendo
as propostas deverão ser
entregues, também na se-
cretaria do clube, até as
17h do dia 18 de julho.

R
ob

er
ta
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or

re
a
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Melhorias seguem no clube
Obras atingem várias dependências para tornar a estrutura do CFC cada vez melhor

NNNNNo dia 1º de maio, foi ofici-
almente entregue uma

série de obras que tornam as
dependências do Cosmopoli-
tano mais completas, confor-
táveis e seguras.

Entre elas, estão a amplia-
ção e a modernização da sala
de musculação, sala de jogos
e canchas de bocha. Mais de-
talhes do evento no qual a
entrega foi realizada podem
ser conferidos na página 12
desta edição.

Vencida essa etapa, outras
melhorias importantes se-
guem no planejamento de

Divulgação

obras da Diretoria Executiva.
Uma delas é a construção

de uma cozinha industrial
junto ao Salão Social, em fase
de pré-projeto. Essa iniciati-
va tem o objetivo de dotar o
salão de uma cozinha que
atenda as necessidades de
grandes eventos, obedecendo
as normas da Vigilância Sa-
nitária e contemplando a
legislação vigente em termos
de higiene e segurança inclu-
sive para quando o espaço for
alugado para terceiros.

Uma obra já em andamen-
to é a da reforma da lancho-

nete que serve as piscinas.
Ela será modernizada e ga-
nhará um visual mais atra-
ente. E já foi enviada ao Con-
selho Deliberativo a solicita-
ção de permissão para uma
reforma no piso da quadra do
ginásio de esportes. Esses
serviços deverão englobar
ainda algumas outras melho-
rias.

O estádio Thelmo de Almei-
da também vem passando
por uma extensa revitali-
zação. Já está pronto um poço
artesiano, que em breve ga-
nhará o reforço de um reser-

vatório com capacidade para
9 mil litros. E já foi aprovado
pelo Conselho Deliberativo
um projeto para implemen-
tação de um espaço de convi-
vência no estádio, com apro-
ximadamente 200 metros
quadrados, que contará com
bar, sanitários masculino e
feminino, quiosque com chur-
rasqueira e área coberta para
a torcida. Com o objetivo de
tornar a estrutura do Cosmo-
politano cada vez melhor
para os associados, novos
projetos têm sido pensados
para os próximos meses.

Lanchonete
das piscinas
em reforma
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Reuniões do ConselhoReuniões do ConselhoReuniões do ConselhoReuniões do ConselhoReuniões do Conselho
Deliberativo realizadasDeliberativo realizadasDeliberativo realizadasDeliberativo realizadasDeliberativo realizadas
em 29 de abril de 2019 eem 29 de abril de 2019 eem 29 de abril de 2019 eem 29 de abril de 2019 eem 29 de abril de 2019 e
27 de maio de 2019 nas27 de maio de 2019 nas27 de maio de 2019 nas27 de maio de 2019 nas27 de maio de 2019 nas
quais foram analisadas,quais foram analisadas,quais foram analisadas,quais foram analisadas,quais foram analisadas,
debatidas e aprovadas asdebatidas e aprovadas asdebatidas e aprovadas asdebatidas e aprovadas asdebatidas e aprovadas as
seguintes solicitações daseguintes solicitações daseguintes solicitações daseguintes solicitações daseguintes solicitações da
Direto-ria Executiva.Direto-ria Executiva.Direto-ria Executiva.Direto-ria Executiva.Direto-ria Executiva.

Em reunião realizadaEm reunião realizadaEm reunião realizadaEm reunião realizadaEm reunião realizada
em 24 de abril de 2019em 24 de abril de 2019em 24 de abril de 2019em 24 de abril de 2019em 24 de abril de 2019,
houve análise e parecer
favorável do Conselho Fiscal,
nas quais o Conselho Delibe-
rativo aprovou as contas do
mês de fevereiro de 2019, e 22
de maio de 2019, houve aná-
lise e parecer favorável do
Conselho Fiscal, nas quais o
Conselho Deliberativo apro-
vou as contas do mês de março
de 2019.

Foram autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas as
aquisições com Vaquisições com Vaquisições com Vaquisições com Vaquisições com Verbas deerbas deerbas deerbas deerbas de
Investimentos:Investimentos:Investimentos:Investimentos:Investimentos:

Autorização para uti-Autorização para uti-Autorização para uti-Autorização para uti-Autorização para uti-
lização de Vlização de Vlização de Vlização de Vlização de Verba da Terba da Terba da Terba da Terba da Taxaaxaaxaaxaaxa
de Investimentos de Investimentos de Investimentos de Investimentos de Investimentos para
troca de telhas, iluminação e
da instalação de forro de PVC
com isolamento térmico no
prédio dos campos de bocha
(espaço entre o campo de bo-
cha e o início do campo de ma-
lha) no valor de R$ 49.068,47
(quarenta e nove mil, sessen-
ta e oito reais e quarenta e se-
te centavos), para materiais
e mão de obra. Houve análise
da Comissão de Obras, junta-
mente com a Diretoria Exe-
cutiva, e após explanações de
vários conselheiros e mani-
festações, os Conselheiros
presentes aprovaram a soli-
citação, porém que se envie
uma carta à Diretoria Exe-
cutiva para que a mesma nos
projetos futuros esteja mais
atenta quanto à solicitação
de recursos, e que possa fazer
uma análise dos espaços que
não foram forrados, como o
campo de malha e bar da lan-

Informativo do Conselho Deliberativo
chonete, para que haja uma
uniformidade no espaço.

Solicita autorizaçãoSolicita autorizaçãoSolicita autorizaçãoSolicita autorizaçãoSolicita autorização
para utilização da Vpara utilização da Vpara utilização da Vpara utilização da Vpara utilização da Verbaerbaerbaerbaerba
da Tda Tda Tda Tda Taxa de Investimentosaxa de Investimentosaxa de Investimentosaxa de Investimentosaxa de Investimentos
para pintura das 02 (duas)
quadras de tênis, no valor de
R$ 42.000,00 (quarenta e
dois mil reais). A presidente
explanou sobre a importância
da manutenção das quadras,
porém sugeriu que a Co-
missão de Obras fosse ana-
lisar primeiramente a obra, e
que se aguardasse a eleição
da nova Diretoria. Colocou o
assunto para os demais con-
selheiros, e foram ouvidas as
explanações dos conselheiros
Santo Daólio, Sonia R. Juz-
zio, Valber Kowalesky, Ede-
nilson Ismael Simoni, Gil-
berto Mortari, Airton Luis
Bertazzo, entre outros. Al-
guns até sugeriram que pré-
aprovássemos a obra. Por-
tanto, decidiu-se por en-
caminharmos para análise
da Comissão de Obras, e que
envie uma carta à Diretoria
Executiva e que a mesma
faça uma reunião com a Co-
missão de Obras, para que
verifique a atual situação das
quadras, juntamente com a
empresa especializada e
deem um parecer a favor
para que possamos rever o
projeto, pois, sendo assim,
teríamos o valor correto para
a realização da obra.

Autorização para com-Autorização para com-Autorização para com-Autorização para com-Autorização para com-
pra de 02 reservatórios pra de 02 reservatórios pra de 02 reservatórios pra de 02 reservatórios pra de 02 reservatórios de
chapa de aço carbono (modelo
taça), com capacidade de 15
mil litros cada, sendo R$
5.750,00 com uso da Taxa de
Investimentos, para o reser-
vatório destinado à Sede So-
cial, e R$ 5.750,00 com uso
dos Recursos Financeiros do
Estádio Thelmo de Almeida,
para o reservatório destinado
ao armazenamento de água
daquele local, mais R$
1.500,00 destinados ao trans-
porte dos 02 (dois) reserva-
tórios. A solicitação foi apro-

Por Viviani Aparecida

Rolfsen Mortari

vada por todos os conselhei-
ros presentes, porém com
encaminhamento de uma
carta à Diretoria para que
não se esqueça do Projeto de
Revitalização do Estádio
Thelmo de Almeida.

Foram autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas as
aquisições com Vaquisições com Vaquisições com Vaquisições com Vaquisições com Verbas doerbas doerbas doerbas doerbas do
Recurso Financeiro do EstáRecurso Financeiro do EstáRecurso Financeiro do EstáRecurso Financeiro do EstáRecurso Financeiro do Está-----
dio Thelmo de dio Thelmo de dio Thelmo de dio Thelmo de dio Thelmo de Almeida:Almeida:Almeida:Almeida:Almeida:

Solicita como adita-Solicita como adita-Solicita como adita-Solicita como adita-Solicita como adita-
mento ao pedido de verbamento ao pedido de verbamento ao pedido de verbamento ao pedido de verbamento ao pedido de verba
para a perfuração e instala-
ção de um poço tubular pro-
fundo no Estádio Thelmo de
Almeida, no valor de R$
17.000,00 (Dezessete mil re-
ais), valor este custeado pelos
recursos financeiros origina-
dos pelo próprio Estádio Thel-
mo de Almeida. A solicitação
foi aprovada e aceita pelos
conselheiros presentes.

Autorização para bai-Autorização para bai-Autorização para bai-Autorização para bai-Autorização para bai-
xar dos controles de ativoxar dos controles de ativoxar dos controles de ativoxar dos controles de ativoxar dos controles de ativo
os bens móveis e de consumo,
tendo em vista que os mesmos
se encontram sem condições
de uso, sendo esses:

Tendo em vista o Estatuto
Social, no seu Artigo 9º, Pará-
grafo Único, a autorização pa-
ra baixar do controle de ativos
os bens móveis e de consumo
abaixo relacionados:

A) Equipamentos antigos
de musculação (01 cadeira
extensora 60 kg – A.41; 01
mesa de extensão - flexora
horizontal 60 kg carga –
A.43; 01 banco auxiliar para
exercício estofado – A.706; 01
máquina abdominal com 70
kg carga – A.31;

B) Utensílios na área da co-
zinha: 01 lavadora Brastemp
BWL 11 Ative 11 kg 110- A.
664; 01 fogão industrial com
04 bocas mais forno- A.432;

C) Utensílios e materiais
que estavam no Setor Espor-
tivo: 01 microondas Pana-
sonic – A.51; 02 mesas de
trabalho com 04 gavetas-
A.158, mais A.65; 01 mesa
para computador- A.66.

A solicitação recebeu apro-

vação de
todos os
conselheiros
presentes,
porém, a
presidente
e demais
conselheiros
solicitaram
que se en-
vie uma carta à Diretoria,
que antes da baixa dos bens,
a Comissão de Patrimônio
tem que dar o parecer final.

Agradecimentos desteAgradecimentos desteAgradecimentos desteAgradecimentos desteAgradecimentos deste
Conselho DeliberativoConselho DeliberativoConselho DeliberativoConselho DeliberativoConselho Deliberativo

Ao conselheiro Sr. José
Paulo Gomes da Silva que es-
teve à frente do Conselho Fis-
cal e que muito contribuiu pe-
los serviços prestados a este
Conselho, desejando um bom
descanso e pedindo que logo
retorne ao trabalho junto a
nós.

Em nome do ConselhoEm nome do ConselhoEm nome do ConselhoEm nome do ConselhoEm nome do Conselho
Deliberativo parabeni-Deliberativo parabeni-Deliberativo parabeni-Deliberativo parabeni-Deliberativo parabeni-
zamoszamoszamoszamoszamos a todos pelas festivi-
dades de 01/05/2019, todo o
apoio, trabalho e preocupa-
ção dos conselheiros com o
nosso Clube Cosmopolitano,
e toda Diretoria Executiva
pelo excelente trabalho de-
senvolvido até aqui. Porém,
fazemos lembrar dos conse-
lheiros Antônio Rodolfo Rizzo
e Antônio Trevenzolli que
sempre dispuseram em
transmitir seus conhecimen-
tos e sugestões a este Conse-
lho Deliberativo. Portanto,
que o nosso Clube Cosmopo-
litano possa continuar pro-
porcionando este ambiente
agradável a todas as famí-
lias. Viva o nosso Alviverde.
Abraço fraterno.
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Cosmopolitano brilha no futebol
Clube foi campeão no Máster de Artur Nogueira e vice na Copa Cosmópolis

Fotos: Divulgação

OOOOO Cosmopolitano realizou
excelentes campanhas

em importantes campeona-
tos de futebol finalizados
recentemente. O clube foi o
campeão do Campeonato de
Futebol Máster de Artur No-
gueira, voltado para atletas
com mais de 40 anos. Na final,
realizada no dia 23 de junho,
no Estádio Municipal da ci-
dade vizinha, a equipe do
CFC venceu o Sul Brasil por
2 a 1 para erguer o troféu. O
clube também disputou a fi-
nal da Copa Cosmópolis de
Futebol Amador, que aconte-
ceu no dia 2 de junho. A com-
petição reuniu as oito melho-
res equipes do ano passado.
A final foi contra o Juven-
tude, que venceu a partida
por 3 a 1.

Acima, a equipe do
Cosmopolitano que se sagrou
campeã do Campeonato
Máster de Artur Nogueira e ao
lado o time que foi vice-
campeão da Copa Cosmópolis
de Futebol Amador

Confira as notícias esportivas
atualizadas no nosso site:
www.cosmopolitanofc.com.br
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Um dia histórico para o CFC
Feriado de 1º de maio teve inaugurações, competições e muitas outras atividades

OOOOO feriado de 1º de maio foi
histórico no Cosmopo-

litano. Foram entregues vá-
rias melhorias enquanto os
associados puderam partici-
par de competições e diversas
outras atrações. Entre os des-
taques da programação, este-
ve a inauguração da amplia-
ção e modernização da sala de
musculação, sala de jogos e
canchas de bocha. Também
aconteceu um jogo festivo de
futebol com as estrelas do
Guarani João Paulo, Zenon,
Waldeir e Renato Pé Murcho.
Houve apresentações da Ban-
da Regimental de Música da
Polícia Militar e da Banda
Marcial do SENAI de Limeira,
além de show com o Duo Igor
& Irio, exposição de carros an-
tigos e oficina de bumerangue.
Aconteceu ainda o lançamento
do álbum de figurinhas do
CFC e as crianças puderam se
divertir com brinquedos e
muitas atividades. Houve
disputas de vôlei, futebol, tênis,
malha, bocha, sinuca, truco,
natação e tênis de mesa. En-
fim, foi um dia para se orgulhar
de ser sócio do Cosmopolitano
Futebol Clube.

Fotos: Roberta Correa


