
Informativo do Cosmopolitano FC - Ano 23 - Nº 173 - Novembro/Dezembro de 2018Informativo do Cosmopolitano FC - Ano 23 - Nº 173 - Novembro/Dezembro de 2018Informativo do Cosmopolitano FC - Ano 23 - Nº 173 - Novembro/Dezembro de 2018Informativo do Cosmopolitano FC - Ano 23 - Nº 173 - Novembro/Dezembro de 2018Informativo do Cosmopolitano FC - Ano 23 - Nº 173 - Novembro/Dezembro de 2018



2

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Novembro/Dezembro de 2018

NNNNNão faltou festa para co-
memorar o 103º ani-

versário do Cosmopolitano.
Muito pelo contrário. Uma
extensa e animadíssima
programação foi elaborada
para celebrar a data. Teve
festa de dia, teve baile à noi-
te, teve futebol, teve cami-
nhada... Enfim, teve ativi-
dades para todos os gostos.
Foi muito bom ver o nosso

Movimento promissorPor Renato Trevenzolli
Presidente

DDDDDepois das brilhantes co
memorações do aniver-

sário de fundação nosso clu-
be, já são 103 anos de exis-
tência, e isso nos envaidece
e nos deixa orgulhosos. As
lembranças de todas as fes-
tividades ainda estão vivas
em nossa memória, mas a
vida continua e precisamos
relembrar um pouco mais da
história de nossa agremia-
ção. Vamos hoje recordar
com saudades de um sócio e
atleta que foi brilhante de-
fendendo as cores de nosso
alviverde e, por que não di-

zer também, do Açucareiro.
Trata-se de Reinaldo Henri-
que Pereira da Silva, conhe-
cido no meio esportivo como
“Rei”, que recentemente par-
tiu para eternidade, deixan-
do muitas lembranças de um
jogador brilhante, leal e
exemplar amigo. Ele partiu,
mas está apenas do outro lado
do caminho e dizendo para
nós: “Não fiqueis tristes, um
dia iremos nos reencontrar”.
Vamos recordar uma partida
de futebol em que o Rei de-
fendeu nossa equipe e fomos
vencedores. Em 15 de no-
vembro de 1960, quando es-
távamos comemorando 45
anos de nossa fundação, en-
frentamos o Grêmio Esporti-

vo Guaçuano e vencemos por
6 tentos a 1. Formou o CFC
com: Flávio, Xando e Ede-
mar, Lixa (Celso), Reinaldo e
Batata (Melinho), Refrego
(Nito) Pedroso, Doutor, Ju-
randir, Zuchini e Zé Carlos.
Marcaram para nosso onze:
Zé Carlos 3, Jurandir 2 e Zu-
chini de pênalti.  Juiz da par-
tida Sr. Orlando de Faveri,
com um trabalho brilhante.
Nessa partida, Reinaldo bri-
lhou mais uma vez, sendo
considerado um dos melhores
em campo. Para avaliarmos
ainda melhor a importância
do Rei defendendo nossas co-
res, em jogo realizado em 2
de julho de 1960, em que ele
não participou, nossa equipe

Por Rodolfo Rizzo

foi derrota-
da pelo Es-
trela Ver-
melha de
Campinas
por 5 ten-
tos a 1 e o
jornal “O
Município” publicava maté-
ria desse jogo destacando:
“Não há dúvida que o CFC
está  sentindo a ausência de
Reinaldo, um dos melhores
elementos de nossa defesa”.
Por tudo que jogou, deixou
boas recordações de uma bem
sucedida passagem pelos gra-
mados de nossa região, que
sem dúvida ficou marcada
para sempre em sua trajetó-
ria. Nossas saudades, Rei.

clube lotado em todos esses
eventos. Afinal, a razão da
existência de um clube é jus-
tamente que seu associado
esteja presente sempre. E
sentimos um promissor movi-
mento trazendo cada vez
mais  a família cosmopolita-
na para nossas dependênci-
as. Além dos eventos de qua-
lidade, acreditamos que isso
tem muito a ver com as me-

lhorias que vêm sendo reali-
zadas por todo o clube. Este
IntegraçãoIntegraçãoIntegraçãoIntegraçãoIntegração tem informado
os associados, a cada edição,
sobre as obras em andamen-
to ou concluídas. Neste exem-
plar que está em suas mãos,
não é diferente. Basta dar
uma conferida na página 11
para ficar por dentro de vári-
as melhorias que estão sen-
do levadas a cabo. Nosso CFC

está cada vez mais bonito,
mais gostoso, mais confortá-
vel. E é muito bom saber que
tudo isso faz o associado que-
rer estar no clube sempre.



Baile do Havaí 2019: muitas
atrações em três ambientes

Um dos eventos mais aguardados da região será no dia 9 de fevereiro
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UUUUUma grande festa de flo-
res e cores, com anima-

ção do começo ao fim. Assim
será o Baile do Havaí 2019 do
Cosmopolitano, um dos even-
tos mais aguardados de toda
a região. No dia 9 de feverei-
ro, o clube vai receber gran-
des performances musicais,
toneladas de decoração e
muitas outras atrações que
prometem tornar a noite ines-
quecível. O início está marca-
do para as 23h, mas a entra-
da será liberada a partir das
22h. Nas piscinas, a anima-
ção ficará por conta da Free
Band, que prepara um reper-
tório especial com grandes
sucessos de várias décadas e
diversos ritmos, além dos hits
do momento. O Salão Social
abrirá o palco para as duplas
Otávio & Raphael e Bruno &
Gustavo, com o melhor do ser-

SHOW

OOOOO Cosmopolitano recebe
no dia 19 de janeiro a Noi-
te da Brasília Amarela -
Tributo a Mamonas As-
sassinas. O evento acon-
tecerá no Salão Social, a
partir das 22h, com banda
e DJs. Também estará pre-
sente a Brasília amarela
original. A grande atração
da noite será a banda Ma-
monas Cover Somrisal e
seu impagável show com os
grandes sucessos do grupo
que deixou tanta saudade.
Na abertura, os DJs Le-
mão e Veio e Thiago Silva
vão cuidar da animação.
Associados do CFC terão
entrada gratuita. Os con-
vites para não sócios ante-
cipados custam R$ 30,00.
As vendas acontecerão na
secretaria do clube e na
Jamar Calçados. Quem
tem 14 e 15 anos precisa
estar acompanhado dos
pais. A partir de 16 anos, é
obrigatória a apresenta-
ção de RG.

Tributo a
Mamonas
Assassinas

tanejo universitário, além do
DJ Thiago Silva. Na Tenda
Eletrofunk, na antiga Alba-
troz, haverá muita música
eletrônica. O traje típico é
obrigatório. A entrada para
quem tem 14 e 15 anos só será
liberada com RG ou docu-
mento com foto, na compa-
nhia dos pais ou responsável.
Acima de 16 anos, é preciso
RG ou documento com foto.
Não será permitida a entra-
da com boné ou touca. Asso-
ciados têm acesso gratuito.

Para não sócios, os convites
do 1º lote custam R$ 60,00.

Além da secretaria do clu-
be, os ingressos podem ser ad-
quiridos em Óticas Ipanema,
Jamar Calçados, Zero Grau e
Vitória e Rosane Multimar-
cas. O evento tem apoio de
Wizard e Arena Rock Bar.

DOMINGUEIRADOMINGUEIRADOMINGUEIRADOMINGUEIRADOMINGUEIRA

No dia 10 de fevereiro,
acontece a Domingueira do
Havaí, que terá som ao vivo
com a banda Próxima Para-
da. O início está marcado pa-
ra as 17h, na piscina. Não só-
cios também podem comprar
ingressos para a Domin-
gueira por R$ 25,00. Porém,
para aqueles que já tiverem
adquirido o convite para o
baile, a balada do domingo
sairá por R$ 10,00.

Fotos: Divulgação

Dupla Otávio & Raphael
será uma das atrações

Banda Somrisal



4

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Novembro/Dezembro de 2018

Muitas atividades nos 103 anos
Festa de Aniversário contou com extensa programação para todas as idades

Fotos: Roberta Correa

NNNNNo dia 15 de novembro, o
Cosmopolitano comemo-

rou seus 103 anos de ativida-
des. A Festa de Aniversário
ofereceu aos associados uma
extensa programação, com
eventos sociais, esportivos e
infantis. Teve diversão para
todas as idades, incluindo jo-
gos, muita música ao vivo e
brinquedos infláveis para a
criançada. E mantendo a tra-
dição, o aniversário do CFC
teve muito chope.
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Uma noite cheia de atrações
Baile de Aniversário garantiu animação com a banda Próxima Parada pela madrugada adentro

OOOOO Baile de Aniversário do
Cosmopolitano aconte-

ceu no dia 14 de novembro,
reunindo o que há de melhor
em termos de gastronomia,
animação musical, decoração
e ambientação de som e luz.
Com show da banda Próxima
Parada, o evento foi realiza-
do no Salão Social, e ofereceu
uma noite cheia de atrações
para os associados e seus con-
vidados, que puderam se di-
vertir madrugada adentro.

Fotos: Roberta Correa
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Muitas risadas com a Tia da TV Gazeta
Show com o humorista Guilherme Uzeda divertiu as famílias no Cosmopolitano

Fotos: Roberta Correa

OOOOO humorista Guilherme
Uzeda apresentou no

Cosmopolitano, no dia 25 de
novembro, o monólogo “A Tia
É Um Show”, em que inter-
preta a personagem Tia, do
programa “Mulheres”, da TV
Gazeta. Com um humor sem
palavrões, preconceitos e
ofensas, o show agradou em
cheio às muitas famílias que
compareceram para assistir.
O comediante garantiu as ri-
sadas do início ao fim.
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Uma caminhada pela natureza
Muita animação acompanhou os participantes pelo percurso até a Usina Ester

Fotos: Divulgação A 13ª Caminhada Ecológi-
ca de Aniversário do

CFC, com percurso de 10km,
aconteceu no dia 11 de no-
vembro. A saída foi no clube.
Após 5km até o encanamen-
to da Usina Ester, teve café
da manhã com música ao vi-
vo. Depois, a volta, com  mais
5km. Muita animação acom-
panhou os participantes du-
rante toda a caminhada, que
exaltou os benefícios das ati-
vidades físicas.
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UUUUUma confraternização das
turmas de hidroginásti-

ca, natação, jump e ginástica
localizada foi realizada no
dia 12 de dezembro. Salga-
dos, doces, refrescos, cafezi-
nho, chá e chocolate quente
foram servidos. Para animar
ainda mais a festa, houve
bingo com vários prêmios.

Confraternização com bingo
Evento teve a participação de praticantes de várias modalidades

Fotos: Roberta Correa
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A grande festa do futebol
 Comemorações do aniversário do clube também contaram com muito esporte

OOOOO futebol, como já é tradi-
ção, também marcou pre-

sença nas comemorações de
aniversário do Cosmopolita-
no. Foram disputadas duas
partidas no dia 15 de novem-
bro: Verde 3 x 1 Branco e
Branco 9 x 1 Preto. Ao final,
o que valeu foi a confraterni-
zação dos associados.

Fotos:Anastácio
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Em reunião do ConselhoEm reunião do ConselhoEm reunião do ConselhoEm reunião do ConselhoEm reunião do Conselho
Deliberativo realizadaDeliberativo realizadaDeliberativo realizadaDeliberativo realizadaDeliberativo realizada
nos dias 29 de outubro enos dias 29 de outubro enos dias 29 de outubro enos dias 29 de outubro enos dias 29 de outubro e
19 de novembro de 2018,19 de novembro de 2018,19 de novembro de 2018,19 de novembro de 2018,19 de novembro de 2018,
foram analisadas, debati-foram analisadas, debati-foram analisadas, debati-foram analisadas, debati-foram analisadas, debati-
das e aprovadas as se-das e aprovadas as se-das e aprovadas as se-das e aprovadas as se-das e aprovadas as se-
guintes solicitações daguintes solicitações daguintes solicitações daguintes solicitações daguintes solicitações da
Diretoria Executiva:Diretoria Executiva:Diretoria Executiva:Diretoria Executiva:Diretoria Executiva:

Com análise e parecerCom análise e parecerCom análise e parecerCom análise e parecerCom análise e parecer
favorável do Conselhofavorável do Conselhofavorável do Conselhofavorável do Conselhofavorável do Conselho
Fiscal, Fiscal, Fiscal, Fiscal, Fiscal, o Conselho Delibera-
tivo aprovou as contas dos
meses de agosto e setembro
de 2018.

Informativo do Conselho Deliberativo
Foram autorizadas Foram autorizadas Foram autorizadas Foram autorizadas Foram autorizadas as

aquisições com verbas da
taxa de investimentos:

- - - - - Autorizada a constru-Autorizada a constru-Autorizada a constru-Autorizada a constru-Autorizada a constru-
ção ção ção ção ção de um lago ornamental
ao lado da piscina infantil. A
matéria tramitou com o conhe-
cimento prévio da Comissão
de Obras e o valor da obra está
estimado em R$ 21.645,00 e
será custeado com verbas re-
sultantes de lucros de eventos;

- - - - - Autorizada a sequên-Autorizada a sequên-Autorizada a sequên-Autorizada a sequên-Autorizada a sequên-
cia cia cia cia cia ao processo orçamentário
para reforma do piso de ma-
deira do ginásio de esportes,
incluindo reforma, descupini-
zação, demarcação da qua-
dra, bem como orçamento das
tabelas suspensas para jogo
de basquete;

- - - - - Autorizado o usoAutorizado o usoAutorizado o usoAutorizado o usoAutorizado o uso da taxa
de investimentos, no valor de
R$ 1.763,00, para compra de
uma balança digital, para ser
utilizada na sauna do clube;

- - - - - Autorizado o uso daAutorizado o uso daAutorizado o uso daAutorizado o uso daAutorizado o uso da
taxa de investimentos, taxa de investimentos, taxa de investimentos, taxa de investimentos, taxa de investimentos, no
valor de R$ 7.500,00, para
compra de um climatizador
para a sala de condiciona-
mento físico Presidente Antô-
nio Trevenzolli;

- - - - - Autorizado à DiretoriaAutorizado à DiretoriaAutorizado à DiretoriaAutorizado à DiretoriaAutorizado à Diretoria
ExecutivaExecutivaExecutivaExecutivaExecutiva fechar os contra-
tos de locação do salão social
do clube para as datas a par-
tir de julho de 2019. Embora
o mandato da diretoria ter-
mine em 30 de junho de 2019,
algumas festas e locações pre-

Por Edenilson Ismael

Simoni (Tito)

cisam ser planejados com an-
tecedência;

- - - - - Autorizado o uso daAutorizado o uso daAutorizado o uso daAutorizado o uso daAutorizado o uso da
taxa de investimentos,taxa de investimentos,taxa de investimentos,taxa de investimentos,taxa de investimentos, no
valor de R$ 21.377,00, para
reforma na própria fabrican-
te de 17 aparelhos da sala de
musculação;

- - - - - Autorizado o uso daAutorizado o uso daAutorizado o uso daAutorizado o uso daAutorizado o uso da
taxa de investimentos, taxa de investimentos, taxa de investimentos, taxa de investimentos, taxa de investimentos, no
valor de R$ 44.321,71, para
complementar gastos com a
reforma da academia, cons-
trução de cancha de bocha e
sala de jogos;

- - - - - Autorizado o aporte fi-Autorizado o aporte fi-Autorizado o aporte fi-Autorizado o aporte fi-Autorizado o aporte fi-
nanceiro da taxa de in-nanceiro da taxa de in-nanceiro da taxa de in-nanceiro da taxa de in-nanceiro da taxa de in-
vestimentos,vestimentos,vestimentos,vestimentos,vestimentos, no valor de R$
164.480,00, apoiado em nos-
so regulamento interno Arti-
go 98, para que a Diretoria
Executiva, em regime de com-
partilhamento de responsabi-
lidades com o Conselho Deli-
berativo, viabilize a realiza-
ção do Baile do Havaí em 9
de fevereiro de 2019. Esse re-
curso deve ser retornado à
conta de investimentos ao
término e fechamento do ba-
lanço do baile;

- Foram eliminados do- Foram eliminados do- Foram eliminados do- Foram eliminados do- Foram eliminados do
quadro associativoquadro associativoquadro associativoquadro associativoquadro associativo com
bases estatutárias 3 (três)
Títulos de associados em fal-
ta com a tesouraria do clube;

- - - - - Após denúncia formali-Após denúncia formali-Após denúncia formali-Após denúncia formali-Após denúncia formali-
zada,zada,zada,zada,zada, o Conselho Deliberati-
vo aplicou a pena de exclusão
do quadro associativo com ba-
ses estatutárias em seu Art.98

Parágrafo
V, um mem-
bro sócio-de-
pendente;

- Em- Em- Em- Em- Em
p r e v i s ã op r e v i s ã op r e v i s ã op r e v i s ã op r e v i s ã o
orçamen-orçamen-orçamen-orçamen-orçamen-
tária tária tária tária tária envi-
ada pela Di-
retoria Executiva para o ano
de 2019, o Conselho Delibe-
rativo, juntamente com o
Conselho Fiscal, analisaram
e autorizaram o reajuste da
mensalidade do clube, que
passará dos atuais R$ 150,00
para R$ 158,00 (base da men-
salidade do título familiar) a
partir de janeiro de 2019.
Justifica-se o reajuste apoia-
do em previsões de aumentos
de despesas em 2019, e os ín-
dices oficiais como IPCA e
INPC. Esperamos, com isso,
manter o padrão de ativida-
des oferecidas ao nosso asso-
ciado, bem como honrar os
compromissos assumidos pe-
lo clube;

- Este Conselho emite- Este Conselho emite- Este Conselho emite- Este Conselho emite- Este Conselho emite
votos de pesar votos de pesar votos de pesar votos de pesar votos de pesar pelo faleci-
mento de Oswaldo Pereira
(Sapateiro) e Tutu Balloni.

- Em nome de todo oEm nome de todo oEm nome de todo oEm nome de todo oEm nome de todo o
Conselho Deliberativo,Conselho Deliberativo,Conselho Deliberativo,Conselho Deliberativo,Conselho Deliberativo, de-
sejamos a todos os associados,
colaboradores e parceiros nos-
sos mais sinceros votos de um
maravilhoso Natal e próspe-
ro ano novo. Que em 2019 a
Família Cosmopolitano con-
tinue unida e perseverante
em dias melhores para todos.

Membros
do conselho
definidos para
quadriênio

OOOOO Conselho Deliberativo do
Cosmopolitano realizou no
dia 18 de novembro uma As-
sembleia Geral Ordinária
para eleger 50% de seus mem-
bros titulares e suplentes
para o quadriênio 2019/2022.

O pleito teve a participação
de 80 associados em dia com
suas obrigações para com o
clube. Destes, 79 votaram
na Chapa Cosmopolitano.
Foi registrado também um
voto em branco.

A partir de janeiro de 2019, a mensalidade do Cosmopolitano passa a R$ 158,00 (título familiar). O
reajuste foi calculado levando-se em conta os índices oficiais, como IPCA e INPC.

Mensalidade
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Mais beleza, conforto e segurança
Série de obras está trazendo muitas melhorias para os associados do Cosmopolitano

UUUUUma série de obras segue
no Cosmopolitano, vári-

as delas em fase de conclusão.
São medidas que vão tornar
o clube ainda mais bonito,
confortável e seguro. Prosse-
gue adiantada a ampliação,
em 50 metros quadrados, da
sala de musculação, além da
construção de uma nova can-
cha de bocha. Também está

sendo edificada uma sala de
jogos para snooker, carteado
e outras atividades indoor.
Serão 160 metros quadrados
com ampla área envidraçada
que permitirá uma vista pa-
norâmica para o campo de
futebol. A área de alimenta-
ção junto às piscinas está sen-
do ampliada e revitalizada.
Para completar, o jardim ao

lado da entrada da piscina
ganhou um lago. O clube está
recebendo nova pintura em
vários locais, inclusive com
grafismos no muro que cerca
o estacionamento. Este, por
sua vez, está sendo totalmen-
te remodelado. Os vestiários
do ginásio e a sauna também
estão passando por reformas.

Outra obra muito impor-

tante é a instalação de um
Sistema de Proteção de Des-
cargas Atmosféricas, mais co-
nhecido como para-raios. Os
cabos que fazem parte do sis-
tema estão sendo instalados
por todo o clube, trazendo
mais segurança aos associa-
dos, além de atender a todas
as exigências do Corpo de
Bombeiros.

Entrada do clube Fachada revitalizada

Estacionamento remodelado Grafismos no muro

Solário da piscina

Muro com tijolos aparentes

Deck do lago Sumidouro do lago

Instalação de cabos
para para-raios

Ampliação da sala de musculação

Sala de jogos

Fotos: Roberta Correa/Divulgação

Sauna
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Cosmoférias oferecem
diversão em janeiro

Haverá muitas atividades para as crianças no CFC

UUUUUma emocionante festa
da solidariedade. Assim foi
o jogo de futsal Cosmopoli-
tano x Heróis Voluntários,
que reuniu crianças para,
além de praticar esporte,
exaltar o convívio harmoni-
oso e a amizade. Realizado
no dia 28 de outubro, no gi-
násio de esportes do Cosmo-
politano, que cedeu suas
dependências, o evento só
se tornou possível graças a
um grupo de abnegados,
com foco em desenvolver
uma infância saudável por
meio das atividades físicas.

Heróis voluntários é um
projeto social realizado no
bairro da Paineira, em Cos-
mópolis. Idealizado por Rey
Max e sua esposa Dayane,
atende crianças e adoles-
centes carentes, que nele
encontram as condições
adequadas para praticar

Futsal Solidário

Copa de Verão de Malha
reúne equipes da região

AAAAAs Cosmoférias 2019 do
Cosmopolitano vão pro-

porcionar muita diversão
para as crianças em janeiro.
Durante uma semana, entre
os dias 7 e 12, haverá ativi-
dades esportivas, recreativas
e de lazer no clube, tudo com
acompanhamento de monito-
res especializados. Pode par-
ticipar quem tem de 5 anos
completos a 13 anos. Os par-

ticipantes serão divididos em
turmas, de acordo com as ida-
des. É possível optar por par-
ticipar de meio período ou do
período integral. Quem qui-
ser poderá optar pelo pernoi-
te do dia 11 para o dia 12. As
inscrições devem ser efetua-
das na secretaria. Os valores
para participação estão à dis-
posição no site do clube, qua-
dros de aviso e secretaria.

esportes. Com a colaboração
de associados do Cosmopoli-
tano, a entidade pôde parti-
cipar de um dia de muita ale-
gria e emoção no clube.

Participaram da organiza-
ção Adilson Rodrigues, Alber-
to, Anderson Cabrini (Toco),
Anderson Salmistraro, André
Siqueira, Bruno Barros, Cláu-
dia Ghert de Moraes, Cris
Avancini, Douglas Torres, Fa-
biana Peres, Fábio Kroll, Fer-
nando Alves, Fernando Or-
landin, Flávia Kroll, Jennifer
Escudeiro, José Francisco de
Moraes (Fina), Luiz Izidro,
Marcelo Montrose, Marcos
Peternella, Mônica Orlandin,
Orlando Santana, Patrícia
Montrose, Ricardo Escudeiro
e Rodrigo Matos.

Após o jogo, foi oferecido
um churrasco para os joga-
dores, completando o dia de
muita festa.

Campeonato de Grama Sintética
terá 6 times; início em 7 de janeiro
OOOOO Campeonato de Grama
Sintética 2019 do Cosmopo-
litano terá início no dia 7 de
janeiro. Podem participar as-
sociados a partir dos 17 anos
completos.

A formação das equipes é
livre e cada uma deve contar

com oito atletas, incluindo o
goleiro. A competição conta-
rá com seis times.

As inscrições das equipes
devem ser efetuadas no Setor
Esportivo ou pelo e-mail
esportes.cfc@gmail.com, até
as 18h do dia 20 de dezembro.

AAAAA equipe do Cosmopolitano
ficou com a 3ª colocação na
3ª Copa de Verão de Malha,
que reuniu agremiações de
toda a região.

O campeão foi o Floresta,
de Piracicaba, e o vice foi

Cordeirópolis. O evento de
premiação aconteceu no
CFC, quando foi realizado o
Torneio Relâmpago da Ami-
zade, contando com seis
equipes. O título ficou com o
Cosmopolitano.
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