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UUUUUm mês após o outro, te-
mos conseguido preen-

cher a agenda do Cosmopo-
litano com eventos cheios de
atrações, com potencial para
levar diversão, esportes e la-
zer de qualidade para os
mais diferentes públicos.
Crianças, jovens e adultos
têm encontrado no nosso
clube, com bastante frequ-
ência, motivos para, cada

Agenda lotadaPor Renato Trevenzolli
Presidente

OOOOO Baile do Havaí é sem dú-
vida um dos maiores

eventos realizados por nosso
clube. Este ano, como nos an-
teriores, foi motivo de muita
expectativa. Antes da reali-
zação do primeiro baile, por
volta dos anos 80, havia tam-
bém grandes promoções, tra-
zendo, no início de cada ano,
muita movimentação em nos-
sa sede social.

Vejamos: em fevereiro de
1961, era fundado o Conjun-
to do Rage, sempre em com-
panhia de seu companheiro
Luiz Gallani. Abrilhantavam
muito bem as noites dançan-
tes do CFC.

Em 3 de fevereiro de 1962,
a diretoria de nosso clube
anunciava a realização de

Matinês  Dançantes em prepa-
ração para o Carnaval.

Em 9 de fevereiro de 1962, o
Jornal O Município anuncia-
va a realização do tradicional
Baile das Férias. O mesmo jor-
nal, em 19 de fevereiro de
1962, publicava uma “Grande
Noitada Dançante”,  abrilhan-
tada por Kim e seu Conjunto,
que eram artistas exclusivos do
Canal 4 – TV Tupi. E ainda a
participação de Checo e seu
conjunto.

Já em 1º de fevereiro de
1964, divulgava a realização
de “Noitada Dedicada a Mo-
mo”, abrilhantada por Rage e
seu conjunto.

O Jornal do ACP do dia 20
de janeiro de 1967 publicava
a realização pelo Cosmopolita-
no de quatro retumbantes bai-
les carnavalescos nos dias 4, 5,
6 e 7 de fevereiro e duas mati-
nês dançantes para crianças

nos dias 4 e 7.
Além de suas atividades, a

sede social de nosso clube era
utilizada para todo tipo de
evento e em 14 de janeiro de
1967 o Jornal do ACP publi-
cava a realização do grande
Baile de Formatura do GE-
PAN e da Escola de Comércio.

Em 10 de janeiro de 1970, o
GEPAN realizava em nossa
sede social o seu Baile de For-
matura, que seria abrilhanta-
do por Jackson de Tupã e sua
Orquestra.

Em 31 de janeiro de 1970, o
Jornal O Município anuncia-
va em nossa Sede Social a rea-
lização de “Retumbantes Noi-
tadas Carnavalescas”. Na épo-
ca, era presidente o saudoso
Benedito Antônio de Sousa, o
“Nego”, e o diretor social o não
menos saudoso Valter Garut-
ti. Relatamos alguns eventos
para mostrar que, assim como

Por Rodolfo Rizzo

em nossos
dias, sem-
pre no iní-
cio do ano
tínhamos
muita mo-
vimentação
em nossa
Sede Social, a exemplo do
que ocorre neste ano, princi-
palmente com o já tradicional
Baile do Havaí.

Não podemos deixar de
mencionar o valoroso traba-
lho da atual Diretoria e do
Conselho Deliberativo, que
têm realizado uma adminis-
tração exemplar. Por tudo
que têm promovido, é muito
importante reconhecermos o
empenho do presidente Re-
nato e sua equipe sempre
motivada, pois têm levado à
nossa Sede Social um núme-
ro nunca visto de associados
e simpatizantes.

Convênio com o
CFC dá desconto
de 20% a sócios
no curso Supera

OOOOO Supera Ginástica para o
Cérebro, maior rede desse
segmento da América Lati-
na, fechou uma parceria com
o Cosmopolitano por meio da
qual oferece a todos os asso-
ciados e seus dependentes

um desconto exclusivo de
20%. O curso, com com mais
de 12 anos e 300 franquias
em todo o Brasil, já benefi-
ciou mais de 100 mil pesso-
as. É voltado a todos os inte-
ressados a partir de 4 anos e

sem limite de idade. O curso
potencializa a capacidade
cognitiva, aumentando a cri-
atividade, concentração,
foco, raciocínio lógico, auto-
estima, perseverança, disci-
plina e coordenação motora.

vez mais, participarem das
nossas atividades. Prova dis-
so são as fotos que retratam
as nossas últimas realiza-
ções. Se as crianças tiveram
as Cosmoférias e a visita do
Papai Noel, os jovens curti-
ram muito o Tributo ao Ma-
monas Assassinas. Para os
adultos, tivemos o elogiadís-
simo Baile do Havaí. E a fa-
mília toda pode participar do

nosso Réveillon, que a cada
ano agrega mais associados.
Isso para ficar só nos eventos
maiores. E, claro, este ano
mostra que o agito vai conti-
nuar no Cosmopolitano. Car-
naval, feijoada, festa à fanta-
sia, um dia dedicado às mu-
lheres e muito mais vêm por
aí, como é possível comprovar
nas próximas páginas. En-
fim, 2019 começa como termi-

nou 2018, trazendo à famí-
lia do CFC uma infinidade
de possibilidades. Sua parte,
associado, é participar cada
vez da nossa vida social.



Carnaloucura terá 2 noites e 2
matinês com muita animação

Atrações vão garantir a folia de crianças e adultos de 2 a 5 de março

3

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Janeiro/Fevereiro de 2019

CCCCCom duas matinês e dois
bailes noturnos, o Carna-

val do Cosmopolitano prome-
te ser um dos mais animados
da região. Convocada para
não deixar ninguém parado,
a Banda RC Musical Show -
Bang Bang promete tornar a
Carnalou-cura de 2019 ines-
quecível. No repertório, mar-
chinhas, sambas enredo, axé
e sucessos do momento, num
passeio por vários ritmos e
décadas para divertir todas as
idades. Contando com as pre-
senças do Rei Momo e da rai-

BALADA

SSSSSom ao vivo e um super-
time de DJs vão agitar a
Festa à Fantasia que o
Cosmopolitano realizará
no dia 13 de abril. Com
início marcado para as 22
horas, a balada acontece-
rá junto às piscinas. O re-
pertório cheio de pop e rock
da banda Salada Russa,
garantia de música de qua-
lidade, é uma das atrações
da noite. Nas pick-ups, os
DJs Lemão e Véio e Thia-
go Silva vão garantir o
agito de todas as tribos.

Para entrar na balada,
é obrigatório estar fanta-
siado. A entrada é libera-
da para maiores de 16
anos. Quem tem 14 e 15
anos precisa estar acom-
panhado de um responsá-
vel. A festa tem entrada
gratuita para associados
do Cosmopolitano. Não só-
cios podem adquirir convi-
tes na secretaria do clube,
Jamar Calçados e Óticas
Ipanema.

Festa à
Fantasia em
13 de abril

nha do Carnaval do Cosmo-
politano, a Carnafolia terá
mati-nês estendidas nos dias
3 e 5 de março, das 15h às
21h. Os bailes noturnos acon-
tecerão nos dias 2 e 4 de mar-
ço, das 23h às 4h. À noite, a
entrada para quem tem 14 e
15 anos será permitida so-
mente na companhia de um
responsável e com apresenta-
ção de documento com foto.
Maiores de 16 anos também
devem estar munidos de do-
cumento de identificação com
foto. Não sócios podem adqui-

rir convites na secretaria do
clube.

Para as matinês, os ingres-
sos custam R$ 10,00 para cri-
anças de 7 a 12 anos e R$
20,00 para maiores de 13
anos. Crianças até 6 anos não
pagam. Para os bailes, os con-
vites antecipados para não
sócios custam R$ 25,00. Na
hora, passam a R$ 30,00. As
mesas para uma noite custam
R$ 30,00 e, para duas noites,
R$ 50,00. Mais informações
na secretaria do clube ou pelo
telefone (19) 3872-1917.

Fotos: Divulgação

Banda Salada Russa

Exame médico
será realizado
nos dias 16 e 17
de março

PPPPPara o uso das piscinas do
Cosmopolitano, é necessário
fazer o exame médico, que
será realizado no ginásio de
esportes, nos dias 16 e 17 de
março, das 8h às 12h. Os as-
sociados que estiverem com o

exame em dia não precisam
refazê-lo. É necessário o uso
de traje de banho e chinelo.
O exame é gratuito. Have-
rá entrega de senhas até as
11h30, portanto pede-se
atenção aos horários.
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Noites Dançantes a partir de março
Bandas de primeira vão animar os casais no Salão Social uma vez por mês

Fotos: Divulgação

AAAAA partir de março, o Cos-
mopolitano retoma seu

calendário de Noites Dançan-
tes. A cada mês, bandas de
primeira vão animar o Salão
Social com grandes clássicos
de várias décadas e de diver-
sos ritmos.

As edições acontecem sem-
pre aos sábados, com início às
21h, e contam com a presen-
ça de free dancers para ga-
rantir ótimas danças também
para as mulheres que compa-
recem desacompanhadas.

As atrações musicais para
os próximos meses já estão
definidas. No dia 30 de mar-
ço, Vado Negri e Banda colo-
carão os casais para dançar.
No dia 27 de abril, a banda
convidada é a Bergson. No
dia 25 de maio, o palco rece-
be a Banda Ferro Velho. A

Banda Homens de Preto ani-
ma o dia 29 de junho. A atra-
ção de 27 de julho será a Ban-
da Perdidos na Noite. No dia
31 de agosto, a Banda Palla-
dium embalará os casais. Em
28 de setembro, o clube abre
espaço para o Baile Verde e

Branco. E, no dia 26 de outu-
bro, a Banda Talismã apre-
senta seu repertório.

Vale lembrar que a entra-
da nas Noites Dançantes é
gratuita para associados do
Cosmopolitano. Não sócios
também podem participar

adquirindo convites que cus-
tam R$ 15,00. O valor da
mesa, para sócios e não sóci-
os, é de R$ 20,00. Adquirindo
quatro convites, a mesa é gra-
tuita. Mais informações na
secretaria do clube ou pelo
telefone (19) 3872-1917.

Feijoada com samba agita o Cosmopolitano no dia 26 de maio
AAAAA Feijoada no Clube 2019 do
Cosmopolitano vai unir duas
paixões nacionais. Além do
prato tradicional da nossa cu-
linária, haverá muito samba.
Assim, é diversão garantida
durante toda a tarde de 26 de
maio, com início marcado para
as 12 horas. O som ao vivo fi-
cará a cargo do Grupo Musi-
cal Pocket Samba, com o me-
lhor dos clássicos, sambas en-
redo e sucesso de várias épo-
cas. A feijoada será completa,
com feijão preto, carne seca,
lombo, pernil, costelinha, paio,
calabresa, linguiça portugue-
sa e bacon. Mas quem preferir
poderá optar pelo feijão preto

com linguiça calabresa e paio
ou com costelinha e lombo de
porco. Como acompanhamen-
tos, arroz branco, couve, faro-
fa, laranja e molho de pimen-
ta caseiro. Para entrada, será
montada uma Ilha de Saladas
com as opções Fresh (alface
americana e roxa, morangos,
manga, queijo minas frescal e
molho de alecrim) e Caipira
(alface crespa, pepino, cenou-
ra, beterraba e tomate). Para
sobremesa, haverá mousse de
limão e de maracujá. As ade-
sões custam R$ 45,00 para
adultos e R$ 20,00 para crian-
ças de 7 a 12 anos. Bebidas se-
rão cobradas à parte.

Grupo
Pocket
Samba
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Mais um Baile do Havaí inesquecível
Noite teve animação do começo ao fim, com música em três ambientes e muitas outras atrações

AAAAAnimado do início ao fim, o
Baile do Havaí 2019 do

Cosmopolitano, realizado no
dia 9 de fevereiro, mostrou por
que é um dos eventos mais
aguardados de toda a região.
Som ao vivo com a Free Band,
além de duplas sertanejas e
DJ em três ambientes cheios
de alegria, tornaram a noite
muito especial. E no dia se-
guinte ainda sobrou fôlego
para a Domingueira do Havaí,
que teve som ao vivo com a
banda Próxima Parada.

Fotos: Roberta Correa

DOMINGUEIRA

Fotos: Gazeta de Cosmópolis
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Papai Noel no Cosmopolitano
Ele chegou de helicóptero, passeou pelo clube e tirou fotos com as crianças

Fotos: Divulgação

OOOOO Papai Noel fez sua tra-
dicional visita ao Cosmo-

politano no dia 15 de dezem-
bro. E ele chegou em grande
estilo, de helicóptero. Depois,
passeou pelo clube, tirou fo-
tos com as crianças e desejou
a todos um feliz Natal. Con-
fira alguns momentos nesta
página.



Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Janeiro/Fevereiro de 2019

7

Réveillon com muita animação
As muitas atrações conquistaram todos os presentes, que se divertiram até o raiar do sol

Fotos: Roberta Correa O Réveillon 2019 do Cos-
mopolitano foi uma

grande noite para os associa-
dos e seus convidados. Um
cardápio caprichado e a ani-
mação musical a cargo da re-
quisitada Vado Negri & Ban-
da, entre muitas atrações,
conquistaram todos os pre-
sentes e a festa se prolongou
até o raiar do sol, cheia de
animação do começo ao fim.
Confira alguns momentos
nesta página.
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OOOOO Cosmopolitano recebeu
no dia 19 de janeiro a

Noite da Brasília Amarela -
Tributo a Mamonas Assassi-
nas. A grande atração da noi-
te foi a banda Mamonas Co-
ver Somrisal. Na abertura, os
DJs Lemão e Véio e Thiago
Silva cuidaram da animação.
Confira alguns momentos.

O divertido tributo aos Mamonas
Noite da Brasília Amarela, em 19 de janeiro, teve banda cover com abertuda de DJs

Fotos: Roberta Correa
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Uma semana cheia de alegria!
Em janeiro, crianças tiveram muitas atividades no clube, dentro das Cosmoférias

AAAAAs Cosmoférias 2019 do
Cosmopolitano proporci-

onaram muita diversão para
as crianças em janeiro. Du-
rante uma semana, entre os
dias 7 e 12, aconteceram ati-
vidades esportivas, recreati-
vas e de lazer no clube, tudo
com acompanhamento de mo-
nitores especializados.

Fotos:Divulgação
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Em reunião do ConselhoEm reunião do ConselhoEm reunião do ConselhoEm reunião do ConselhoEm reunião do Conselho
Deliberativo realizada emDeliberativo realizada emDeliberativo realizada emDeliberativo realizada emDeliberativo realizada em
14 de janeiro de 2019,14 de janeiro de 2019,14 de janeiro de 2019,14 de janeiro de 2019,14 de janeiro de 2019,
houve a posse dos 50% doshouve a posse dos 50% doshouve a posse dos 50% doshouve a posse dos 50% doshouve a posse dos 50% dos
novos conselheiros para onovos conselheiros para onovos conselheiros para onovos conselheiros para onovos conselheiros para o
Quadriênio 2019-2022, eQuadriênio 2019-2022, eQuadriênio 2019-2022, eQuadriênio 2019-2022, eQuadriênio 2019-2022, e
em 28 de janeiro de 2019em 28 de janeiro de 2019em 28 de janeiro de 2019em 28 de janeiro de 2019em 28 de janeiro de 2019
foram analisados, debati-foram analisados, debati-foram analisados, debati-foram analisados, debati-foram analisados, debati-
das e aprovadas as seguin-das e aprovadas as seguin-das e aprovadas as seguin-das e aprovadas as seguin-das e aprovadas as seguin-
tes solicitações da Direto-tes solicitações da Direto-tes solicitações da Direto-tes solicitações da Direto-tes solicitações da Direto-
ria Executiva:ria Executiva:ria Executiva:ria Executiva:ria Executiva:

Assembleia Geral ordi-Assembleia Geral ordi-Assembleia Geral ordi-Assembleia Geral ordi-Assembleia Geral ordi-
nária, nária, nária, nária, nária, realizada em 18 de no-
vembro de 2018, na qual os
associados, por meio de vota-
ção, elegeram a Chapa “Cos-
mopolitano” para assumir
50% do Conselho Deliberati-
vo do clube, para quadriênio
2019/2022. Em 14 de janeiro
de 2019, foram declarados le-
gal e devidamente empossa-
dos em suas funções de Con-
selheiros do Cosmopolitano
Futebol Clube, para o quadri-
ênio de 2019/2022, os Sócios:
Airton José Bertazzo, Eduar-
do Peres Nascimento, João
Carlos Mortari, Joaquim José
da Costa Lino, José Euclides
Mortari, Paulo Roberto Arme-
lin, Paulo Sérgio Sthal, Rogé-
rio Antônio Pereti, Santo
D’aólio, Valber Kowalesky, Vi-
viani Aparecida Rolfsen Mor-

Informativo do Conselho Deliberativo
tari, João Francisco Simon
Carmona, Jaime Ferreira da
Silva, José Álvaro Ogando,
Fábio Luiz Kroll, Wilian Cor-
reia das Virgens, Marília Al-
ves da Silva e Avanil Gonçal-
ves Santos.

Na mesma reunião, Na mesma reunião, Na mesma reunião, Na mesma reunião, Na mesma reunião, hou-
ve a eleição da nova Mesa Di-
retora do Conselho Delibera-
tivo do Clube. O presidente
Edenilson Ismael Simoni
(Tito) reforçou que este mo-
mento era reservado para que
os conselheiros que desejas-
sem apresentassem suas cha-
pas para que fossem colocadas
em votação. A conselheira Vi-
viani Aparecida Rolfsen Mor-
tari manifestou-se, apresen-
tando chapa Intitulada Cha-
pa 1, concorrendo às eleições
para dirigir este Conselho,
pelo biênio 2019/2020. Uma
vez constatada chapa única,
por decisão unânime dos con-
selheiros presentes, foi por
aclamação declarada eleita e
devidamente empossada a
Chapa 1, assim constituída:
Presidenta Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari, Vice-Presi-
dente José Euclides Mortari,
Primeira Secretária Sônia
Regina Juzzio, Segundo Se-
cretário Paulo Roberto Arme-
lin. Formaram-se as Comis-
sões de Sindicância, Obras,
Disciplinar e Estatutária.

Em reunião realizadaEm reunião realizadaEm reunião realizadaEm reunião realizadaEm reunião realizada
em 28 de janeiro de 2019,em 28 de janeiro de 2019,em 28 de janeiro de 2019,em 28 de janeiro de 2019,em 28 de janeiro de 2019,
houve análise e parecer favo-
rável do Conselho Fiscal, onde
o Conselho Deliberativo apro-
vou as Contas dos meses de
outubro e novembro de 2018.

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 usoAutorização para usoAutorização para usoAutorização para usoAutorização para uso
da Tda Tda Tda Tda Taxa de Investimentos,axa de Investimentos,axa de Investimentos,axa de Investimentos,axa de Investimentos,
no valor de R$ 15.038,00, para
compra de 02 Filtros EPEX,
modelo RR105, 1.400 Kg de
areia, encanamento com tro-
ca de registro, mais os servi-

Por Edenilson Ismael

Simoni (Tito)

ços de instalação dos 02 filtros
para as piscinas do Clube;

- - - - - Autorização para usoAutorização para usoAutorização para usoAutorização para usoAutorização para uso
da Tda Tda Tda Tda Taxa de Investimentos,axa de Investimentos,axa de Investimentos,axa de Investimentos,axa de Investimentos,
no valor de R$ 7.778,00, para
compra de novas mesas e ar-
mários para a Sala do Setor
Esportivo;

- - - - - Autorização para usoAutorização para usoAutorização para usoAutorização para usoAutorização para uso
da Tda Tda Tda Tda Taxa de Investimentos,axa de Investimentos,axa de Investimentos,axa de Investimentos,axa de Investimentos,
no valor R$ 3.316,50, para
compra de 01 Tapete de Gra-
ma Sintética, solicitação apro-
vada pela maioria dos conse-
lheiros, somente com 03 abs-
tenções;

- Foram autorizadas as- Foram autorizadas as- Foram autorizadas as- Foram autorizadas as- Foram autorizadas as
Aquisições com VAquisições com VAquisições com VAquisições com VAquisições com Verbas doerbas doerbas doerbas doerbas do
Recurso Financeiro do Es-Recurso Financeiro do Es-Recurso Financeiro do Es-Recurso Financeiro do Es-Recurso Financeiro do Es-
tádio Thelmo de tádio Thelmo de tádio Thelmo de tádio Thelmo de tádio Thelmo de Almeida:Almeida:Almeida:Almeida:Almeida:

- - - - - Autorização para com-Autorização para com-Autorização para com-Autorização para com-Autorização para com-
pra, pra, pra, pra, pra, no valor de R$ 2.110,00,
de 01 Bebedouro IBBL, para
o Estádio Thelmo de Almeida,
a ser custeado pelos recursos
financeiros originados pelo
próprio Estádio.

- - - - - Autorização para com-Autorização para com-Autorização para com-Autorização para com-Autorização para com-
pra, pra, pra, pra, pra, no valor de R$ 2.389,00,
de 01 Roçadeira Sthil FS 220,
para o Estádio Thelmo de Al-
meida, a ser custeada pelos
recursos financeiros origina-
dos pelo próprio Estádio.

- Foram eliminados do- Foram eliminados do- Foram eliminados do- Foram eliminados do- Foram eliminados do
Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro Associativo Associativo Associativo Associativo Associativo com ba-
ses Estatutárias (02) dois Tí-
tulos de Associados em Falta
com a Tesouraria do Clube:

- - - - - Após denúncia forma-Após denúncia forma-Após denúncia forma-Após denúncia forma-Após denúncia forma-
lizada, lizada, lizada, lizada, lizada, o Conselho Delibera-
tivo aplicou a pena de Exclu-
são do Quadro Associativo com
Bases Estatutárias em seu
Artigo 98, e por não efetuar o
pagamento das mensalidades
em atraso, uma associada.
Cumpridos todos os prazos es-
tatutários, todas as formali-
dades rigorosamente respeita-
das, o conselho aprova a ven-
da dos títulos supracitados,
pelo valor de 35 vezes o valor

das mensa-
lidades, em
24 parce-
las.

- Apre-Apre-Apre-Apre-Apre-
sentaramsentaramsentaramsentaramsentaram
R e c u r s o sR e c u r s o sR e c u r s o sR e c u r s o sR e c u r s o s
de Sócios
Eliminados
do Quadro Associativo com
bases Estatutárias (03) Três
Títulos de Associados em Fal-
ta com a Tesouraria do Clu-
be:

- - - - - Apresentaram RecurApresentaram RecurApresentaram RecurApresentaram RecurApresentaram Recur-----
sos sos sos sos sos de Sócios Eliminados, com
as bases Estatutárias,(03) três
Títulos, em Falta com a Tesou-
raria do Clube, onde os mes-
mos apresentaram suas justi-
ficativas e  efetuaram o paga-
mento de suas mensalidades.

- O conselheiro VO conselheiro VO conselheiro VO conselheiro VO conselheiro Valberalberalberalberalber
KowaleskyKowaleskyKowaleskyKowaleskyKowalesky solicitou palavra
e em nome de todos os conse-
lheiros, ressaltou a respeito da
importância de termos um
Acervo Cultural no nosso clu-
be, pois temos mais de 100
anos de história e no mínimo
devemos ter um local para
preservar esses anos de  his-
tória; o conselheiro Santo
D’aólio, no uso da palavra, pa-
rabenizou a empresa que está
fazendo o poço artesiano no
Campo Thelmo de Almeida,
sobre a manutenção que estão
dando ao poço da sede do clu-
be Cosmopolitano e a conse-
lheira Sônia Regina Juzzio,
perguntando sobre as instru-
ções passadas aos funcionári-
os sobre o uso de roupas na
área interna das piscinas,
alertando para o Regulamen-
to Interno do Clube.

- Em nome de todo o- Em nome de todo o- Em nome de todo o- Em nome de todo o- Em nome de todo o
Conselho DeliberativoConselho DeliberativoConselho DeliberativoConselho DeliberativoConselho Deliberativo con-
tinuaremos trabalhando para
que o Cosmopolitano Futebol
Clube seja um espaço agradá-
vel, acolhedor e onde possa-
mos nos reunir em família, e
ser família Alviverde. Abraço
Fraterno
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Dois espaços com conforto e beleza
Sala de musculação e lago oferecem locais agradáveis para se exercitar e descansar

UUUUUma sala de musculação
mais ampla, moderna e

confortável e um belo lago já
estão finalizados para ofere-
cer espaços agradáveis para
que os associados possam se
exercitar e descansar.

A sala de musculação ga-
nhou 50 metros quadrados e

Fotos: Divulgação

novos aparelhos, que trouxe-
ram mais comodidade para os
praticantes. E o lago, no jar-
dim ao lado da entrada da
piscina, reserva um local
para a contemplação e o re-
laxamento. Ambos represen-
tam mais dois ótimos atrati-
vos para os sócios.
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UUUUUm festival de natação en-
cerrou as atividades da es-
colinha em dezembro. Os fa-
miliares puderam acompa-
nhar de perto a evolução que
as crianças alcançaram du-
rante o ano. E o evento tam-
bém serviu de incentivo para
a continuidade das aulas em
2019.

Festival de Natação

Um dia para homenagear as mulheres
Atividades físicas, bingo e Elvis Cover vão agitar o Dia do Batom, em 8 de março

OOOOO Dia das Mulheres será
comemorado no Cosmo-

politano com uma programa-
ção repleta de atrações. Bingo,
atividades físicas, show e mui-
to mais vão esperar pelas as-
sociadas no Dia do Batom,  em
8 de março, data internacional
dedicada a elas. O início será
às 8h, com um café da manhã.

Fotos:Divulgação

Às 8h30, haverá Yoga Fit com
Mestre Vanildo. Em seguida,
às 9h30, será a vez de Treina-
mento Funcional com Danie-
la Ferrazzo. A programação
segue à tarde, com o Chá com
Bingo, das 14h às 16h30. Ha-
verá chá gelado, suco, refrige-
rante, café, bolo e torrada com
patê. Para essa atividade, será

permitido levar convidadas.
Às 17h, acontecerá hidrogi-
nástica com a professora Neia.
E às 18h, novamente Treina-
mento Funcional com Danie-
la Ferrazzo. A partir das 19h,
será a vez do Body Combat e
Yoga Fit com Mestre Vanildo.
A partir das 20h, o professor
Allan conduz uma aula de Fit

Dance. E às 21h haverá o show
de encerramento com Johnn
Elvis e banda Memphis Ten-
nessee (Elvis Presley cover) e
entrega de mimos da diretoria
para as mulheres. Não sócios
poderão adquirir convites
para o show por R$ 20,00. Para
participar da programação
completa, o valor é R$ 40,00.

Crianças demonstram evolução que alcançaram na piscina


