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Se alguém tinha dúvidas
de que o Baile do Havaí

do Cosmopolitano é ou não
um dos principais eventos
da região na atualidade, já
não as tem mais. Depois da
edição 2020, que realizamos
em fevereiro, pudemos ter a
certeza da grandeza que
esse baile alcançou. Além
dos milhares de associados
que prestigiaram, muitos

Com o pé no acelerador

Nesta edição, vamos re
cordar um pouco de nos-

sos carnavais, mas antes
lembremos que, no início,
nosso clube era apenas uma
equipe de futebol. Depois vi-
eram os bailes, e as folias de
Momo eram grandiosas.
Hoje, sem dúvida, o Baile do
Havaí se tornou um dos
mais importantes eventos
promovidos por nosso clube.
Vamos então recordar um
pouco do Carnaval de 1982.
Já se passaram 38 anos,
mas jamais será esquecido,
por seu sucesso e pela sau-
dade que deixou.

Com todo respeito, vamos
citar associados que já não
estão mais entre nós, contu-
do jamais sairão de nossa

memória, pois fazem parte da
história do CFC. Partiram
deixando muitas saudades e
lembranças inesquecíveis e
eternas. Partiram antes de
nós, mas continuarão a viver
na história e em nossas me-
morias.

O jornal “A Folha da Sema-
na” de 27 de fevereiro de
1982 publicava em sua pági-
na dois notícias sobre o Car-
naval em nosso clube. O Con-
curso de Fantasias foi um dos
pontos altos da Folia de
Momo. Os blocos foram des-
taques, como “Uma pluma
sem paetê”, do Brando e da
Terezinha, Arca da Velha, da
Turma dos Da Vinha, Odalis-
cas da Marli, Izabel e Regi-
na, Urubus da Turma do Ro-
dolfinho, Camareiras, da Tur-
ma da Nádia. Como foliona,
venceu a Raquel. O Troféu
Originalidade ficou com a

Turma do Poério.
Entre os destaques dos bai-

les, o jornal publica: “A tur-
ma da Nereida, cada noite
com uma fantasia bem bola-
da, chamou a atenção de to-
dos pelas fantasias, animação
e beleza.  As irmãs Lena e
Zizi, como sempre, lindas. Os
Meninos da FEBEM, que
conseguiram escapar com os
uniformes listrados, se com-
portaram tão bem que mere-
ciam um prêmio. Boa ideia,
Toninho, Junior e turminha.
Silvia, Leonice, Ivone e Emí-
lia sambaram o tempo todo,
bem alegres e dispostos a fa-
zer a Roda de Samba com
quem estivesse ao lado. Gos-
tamos muito da fantasia de
vocês. Pena que não ganha-
ram um prêmio. Nádia, Rose,
Cíntia e Marcia como cama-
reiras estavam uma graça.
Todos queriam levá-las para

Por Rodolfo Rizzo
casa. Até
nós...  Wan-
da, Maria
Tereza e
Doroti tam-
bém marca-
ram o pon-
to, pena que
não caíram no samba no
meio do salão. A presença de
vocês alegrou muito. A Lú-
cia, de joelho machucado,
não parava de dançar. Esta-
va com a bola toda. Depois
do Baile, todo mundo to-
mando canja no Fica Frio”.

E assim relembramos
nesta edição um pouco do
Carnaval de 1982, que trou-
xe saudades e agradáveis
lembranças dos carnavais
passados, com recordações
inesquecíveis de um evento
promovido pelo clube desde
seus primeiros anos de exis-
tência.

Por Renato Trevenzolli
Presidente

não sócios, inclusive boa par-
te de outras cidades, compa-
receram para participar de
um evento que reuniu 10 -
isso mesmo, 10! - atrações
musicais numa só noite. Al-
guns poderiam pensar que o
sucesso do Baile do Havaí,
assim como de tantos outros
eventos que temos promovi-
do, iria nos deixar acomoda-
dos. Seria um engano. Ver o

nosso clube lotado de gente
das mais variadas idades se
divertindo, celebrando a vida
e as amizades, é sinônimo de
ainda mais combustível para
nossa empolgação. Tanto é
verdade, que nossa agenda
para 2020 vem bem rechea-
da, com atividades de diver-
sos tipos espalhadas pelo ano
todo. Esta edição do Integra-
ção traz fotos - muitas fotos! -

dos eventos mais recentes. E
informações sobre os próxi-
mos. Uma comprovação de
que nossa equipe segue com
o pé fundo no acelerador!



Muitas atrações para as mulheres
Semana do Batom vai comemorar o dia delas com várias atividades
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Com uma variada progra-
mação distribuída em

quatro datas, a Semana do
Batom do Cosmopolitano vai
comemorar o Dia Internacio-
nal da Mulher em grande es-
tilo. A abertura será no dia 2
março, às 18h45, com a pales-
tra “Os Segredos do Emagre-
cimento Saudável”, ministra-
da pela nutricionista Patrí-
cia Novais, doutora em Ali-
mentos e Nutrição pela
Unesp e especialista em Me-
tabolismo e Nutrição Espor-
tiva. Em seguida, haverá Au-
lão de Fit Dance com o pro-
fessor Allan.

No dia 3, das 19h às 20h, a
pedida será uma Dobradinha
GAP e Abdome com as profes-

Mais uma Balada Teen vai
agitar o Cosmopolitano no
dia 14 de março, das 19h às
23h. Em ambiente saudável,
sem a venda de bebidas alco-
ólicas, a noite vai contar com
uma equipe de DJs tocando
os maiores sucessos do mo-
mento. A entrada é gratuita
para sócios do CFC. Não só-
cios podem participar adqui-
rindo convites por R$ 15,00.
Os pontos de vendas são a
Jamar Calçados e Confecções
e a secretaria do clube.

Jovens de 12 a 15 anos te-
rão a entrada liberada so-
mente com autorização dos
pais. Não será permitido en-

soras Daniela Ferrazzo e
Neia. Para o dia 5, estão re-
servadas duas atividades.
Das 14h às 16h30, será reali-
zado o Chá com Bingo, para
o qual cada sócio ou convida-
do deverá levar um prato de
salgado ou doce. Refrigeran-
te, cafezinho, suco, chocolate
e chá gelado serão servidos
pelo clube. Das 19h às 20h, o
professor Vanildo vai condu-
zir uma aula de Yoga Fit.

Encerrando a programa-
ção, no dia 8, das 9h às 11h,
haverá Master Class de Dan-
ça, uma parceria do CFC com
a Academia Bio Fitness. Toda
a programação é gratuita
para os associados do Cosmo-
politano.

O professor Allan vai
comandar um aulão
de Fit Dance

Divulgação

Em ambiente saudável, Balada Teen agita o CFC no dia 14 de março
trar com boné ou touca. E en-
quanto os adolescentes se di-

vertem na balada, os pais po-
derão utilizar a lanchonete

da piscina, que servirá bebi-
das e porções.

ACOMPANHE NOSSO SITE
www.cosmopolitanofc.com.br
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Noite Dançante especial de férias
Baile no dia 25 de janeiro proporcionou uma agradável noite para os casais

Fotos: Divulgação

As Noites Dançantes do
Cosmopolitano ganha-

ram uma edição especial de
férias no dia 25 de janeiro. Os
casais que apreciam a dança
de salão puderam desfrutar
de uma noite muita agradá-
vel, que teve animação do
Trio Cassino & Ela. Confira-
sas fotos nesta página.
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Um memorável Réveillon
Chegada de 2020 foi saudada em grande estilo, com banda Homens de Preto

A chegada de 2020 foi brin-
dada com uma grande

festa de Réveillon no Cosmo-
politano. A animação ficou
por conta da banda Homens
de Preto, que deu um show de
versatilidade e qualidade.
Para completar, um cardápio
variado e caprichado tornou
a noite memorável.

Fotos: Roberta Correa
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O melhor dos anos 70, 80 e 90
Let’s Dance, em 21 de março, terá animação da banda Salada Russa e DJs Lemão e Véio

Com som ao vivo e DJs,
a nova edição da Let's

Dance do Cosmopolitano pro-
mete uma noite cheia de ani-
mação do começo ao fim. To-
cando o melhor dos anos 70,
80 e 90, o evento convida a
uma viagem através da mú-
sica no dia 21 de março, a
partir das 22h, no Salão So-
cial. O ponto alto da festa será
o show com a banda Salada
Russa, com seu inconfundível
repertório eclético, que vai dos
maiores clássicos do pop e
rock até os sucessos da atuali-
dade, incluindo dance, disco
music, rock nacional e tecno.

Para manter o pique em
alta, foram convocados os

Fotos: Divulgação

DJs Lemão e Véio para os sets
de música eletrônica. Com
entrada gratuita para associ-
ados do CFC, a Let’s Dance
terá ingressos antecipados
para não sócios à venda na
Jamar Calçados e na secreta-
ria do clube por R$ 25,00. A
entrada para quem tem 14 e
15 anos só será permitida
com apresentação de docu-
mento com foto e na compa-
nhia de um responsável.
Para maiores de 16 anos, é
necessário documento com
foto.

A Let’s Dance tem apoio de
Baccarin Seguros, Colégio
Objetivo, Gráfica ZN e Nadi-
ggi Veículos.

Banda Salada Russa vai
apresentar clássicos do rock

No dia 11 de abril, a banda
Jacaré Murdock e o Grupo
Pamacê estarão no Cosmopo-
litano para animar a Festa à
Fantasia. Com início às 22h,
junto às piscinas, o evento
terá entrada liberada apenas
para quem comparecer fanta-
siado. A entrada para quem
tem 14 e 15 anos só será per-
mitida com apresentação de
documento com foto e na com-
panhia de um responsável.
Para maiores de 16 anos, é

Duas bandas agitam a Festa à Fantasia do CFC, em abril
necessário documento com
foto.

A banda Jacaré Murdock
tem um repertório formado
por clássicos do rock nacional
e internacional, em releitu-
ras surpreendentes. Já o Gru-
po Pamacê vai agitar a bala-
da com grandes sucessos do
pagode. A entrada é gratuita
para sócios. A Festa à Fanta-
sia tem apoio de Baccarin Se-
guros, Colégio Objetivo, Grá-
fica ZN e Nadiggi Veículos.

Jacaré Murdock estará
na Festa à Fantasia

Grupo
Pamacê
será outra
atração do
evento
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Uma noite para ficar na história
Baile do Havaí do Cosmopolitano teve nada menos que 10 atrações musicais

O Baile do Havaí 2020 do
CFC, em 8 de fevereiro,

teve nada menos que 10 atra-
ções musicais, que contem-
plaram todos os gostos e esti-
los: banda Celebration, Bate-
ria Show Guaçu Verde e Rosa,
Pretinho da Hora, DJs Trok-
som, DJ KN, João Fernando
& Felipe, Trio Arena, Samba
de Responsa, DJ Kehrer e DJ
Thiago Silva. Uma noite para
ficar na história.

Fotos: Gazeta de Cosmópolis
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Uma Domingueira em
9 de fevereiro deu conti-

nuidade à animação do Bai-
le do Havaí, com os grupos
Tentação 3 e Ocasião e DJ.
Durante o evento, foram
apresentados os reis e rai-
nhas do Carnaval do CFC. A
Rainha Mirim foi Maria Ma-
nuela de Andrade; o Rei Mi-
rim, Miguel de Andrade; o Rei
Momo, Heloisio Lopes; e a
Rainha, Graziela Santiago.

E a festa continuou no domingo
Domingueira do Havaí estendeu a diversão e elegeu reis e rainhas do Carnaval

Fotos: Roberta Correa
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Para ficar na memória das crianças
Cosmoférias 2020 ofeceram muitas atividades e participantes puderam pernoitar no clube

Fotos: Divulgação

A semana de 13 a 18 de ja-
neiro foi de muita diver-

são no Cosmopolitano. Nas
Cosmoférias 2020, as crian-
ças de 5 a 13 anos puderam
participar de uma série de
brincadeiras, gincanas, jogos
pré-desportivos e várias ou-
tras atividades. E também
puderam pernoitar no clube.
Com certeza, momentos que
ficarão em suas memórias.
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Reuniões do Conselho De
liberativo realizada em

16 de dezembro de 2019 e 27
de janeiro de 2020 e 17 de fe-
vereiro de 2020 nas quais fo-
ram analisadas, debatidas e
aprovadas as seguintes soli-
citações da Diretoria Execu-
tiva.

***
Em reunião realizada em

16 de dezembro de 2019 não
houve análise e parecer favo-
rável do Conselho Fiscal so-
bre as contas. O Conselho
Deliberativo aprovou as con-
tas do mês de outubro de 2019
e de novembro de 2019, em
Reunião Ordinária do dia 27
de janeiro de 2020, e as con-
tas do mês de dezembro de
2019, na Reunião Ordinária
do dia 17 de fevereiro de
2020. Houve análise e pare-
cer favorável do Conselho
Fiscal, e o Conselho Delibe-
rativo aprovou as contas re-
ferentes do mês de outubro,
novembro e dezembro de
2019.

***
O Conselho Fiscal preza

pela idoneidade, para tanto
acompanha diretamente os
resultados operacionais refe-
rentes às Receitas e Despesas
realizadas pelo Cosmopolita-
no Futebol Clube e mensal-
mente, através do seu Presi-
dente, apresenta os Balance-
tes e Comparativos; sendo
que o Balanço Patrimonial do
Exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019 será apre-
sentado na próxima Reunião
Ordinária do Conselho Deli-
berativo em março de 2020.

***
Conselho Fiscal: Reuni-se:

22/01/2020 e 12/02/2020
Assembleia Geral Aprova-

ção de Contas Referente ao
Ano Letivo de 2019: 19/04/
2020

***

Informativo do Conselho Deliberativo
Foram autorizadas as

Aquisições com Verbas Taxa
de Investimentos:

*Autorização para os cus-
tos e despesas do Baile do
Havaí de 2020: Os custos e
receitas estimados são da or-
dem de R$ 194.125,02, para
os custos e despesas do Baile
do Havaí 2020. Aprovado por
todos os conselheiros presen-
tes.

*Autorização para utiliza-
ção da Verba da Taxa de In-
vestimentos no valor de R$
4.350,17: para compra de 4
caixas térmicas personaliza-
das com o logo do clube. Soli-
citação aprovada por todos os
conselheiros presentes.

*Autorização para utiliza-
ção da Verba da Taxa de In-
vestimentos no valor de R$
1.372,70: para compra de
uma serra meia esquadria
Skil e uma esmerilhadeira
Bosch, ferramentas essas ne-
cessárias para diversos traba-
lhos de serralheria e marce-
naria no clube. Solicitação
aprovada por todos os conse-
lheiros presentes.

*Autorização para utiliza-
ção da Verba da Taxa de In-
vestimentos no valor de R$
10.500,00: para acrescentar
18 luminárias projetor de
LEDde 130W no Ginásio de
Esportes.

*Autorização para utiliza-
ção da Verba da Taxa de In-
vestimentos no valor de R$
87.030,70: para a compra de
6 esteiras Health RX-8 New
sem inclinação, um banco
supino regulável Tônus-RT
121 e um banco lombar 45
graus Tônus- RT 057. Os
Equipamentos serão destina-
dos para a Sala de Condicio-
namento Físico “Presidente
Antônio Trevenzolli”. Solici-
tação aprovada por todos os
conselheiros presentes.

***
Informativo da Diretoria

Executiva para o Conselho
Deliberativo:

*Conselho Deliberativo e
Diretoria Executiva: apoiada

Por Viviani Aparecida

Rolfsen Mortari

em nosso regulamento inter-
no, Artigo 98°, a Diretoria
Executiva propõe comparti-
lhamento de responsabilida-
des, visando a realização do
Baile do Havaí em 8 de feve-
reiro de 2020. Os custos e re-
ceitas estimados são da or-
dem de R$ 194.125,02. O Con-
selho Deliberativo entende a
importância social desse bai-
le e, por unanimidade, aceita
a despesa compartilhada
para realização do Baile do
Havaí 2020.

*Comissão de Obras e Pa-
trimônio: a Diretoria Execu-
tiva se reunirá com os mem-
bros da Comissão de Obras
para avaliar os serviços já
executados no Ginásio de Es-
portes.

*Autorização para baixar
dos controles de ativo os bens
móveis e de consumo, tendo
em vista que os mesmos se
encontram sem condições de
uso:

- Venda de 5 esteiras HPX-
20 da marca Total Health.
Solicitação foi aprovada por
todos conselheiros presentes.

*A palavra foi franqueada
aos conselheiros:

- Conselheiro Luís Carlos
Thieghi e conselheiros pe-
dem que enviem uma carta à
Diretoria solicitando um
novo replantio de grama e
melhoras nos cuidados do
campo de futebol da sede do
clube. Também pedem que
enviem informações sobre
como está sendo tratado o
gramado, pelo motivo de es-
tar aparecendo muitos bura-
cos, e isso pode ocasionar aci-
dentes aos frequentadores do
campo, podendo provocar
transtornos ao clube.

- Conselheiro Joaquim José
da Costa Lino e demais con-
selheiros solicitam que envi-
em uma carta à Diretoria su-
gerindo o clube possa adqui-
rir um desfibrilador.

- Conselheiro Airton Luiz
Bertazzo pede que encami-
nhe uma carta à Diretoria so-
licitando uma reunião com a

Comissão
de Obras,
para soli-
citação de
orçamento
de uma
p o s s í v e l
c a l ç a d a
em frente
ao Ginásio
de Esportes.

- Conselheiro Paulo Sthal
e demais conselheiros para-
benizam a organização do
Baile do Havaí.

- Conselheira e presidente
Viviani Ap. Rolfsen Mortari
e conselheiros solicitam que
enviem uma carta à Direto-
ria sugerindo que haja um
cronograma para a manu-
tenção do campo de futebol da
sede do clube, bem como cam-
po de futebol do Estádio Thel-
mo de Almeida, e que possam
ser realizados no período de
dezembro, como já é realiza-
do com  a manutenção das
piscinas em junho (em virtu-
de do frio).

- Conselheiro Valber Kowa-
lesky solicita que possa ser
revisto no Estatuto Social o
valor dos Títulos Individual
e Familiar. O clube passa por
uma grande ascensão e com
uma grande aceitação popu-
lar.

- Conselheira e presidente
Viviani Aparecida Rolfsen
Mortari,informa que serão
encaminhadas por e-mail aos
conselheiros as mudanças do
novo Estatuto Social, para o
conhecimento de todos, e que
em Março/2020 terá uma reu-
nião para a finalização desse
novo Estatuto.

- Conselheiro José Antônio
Kiehl solicita que envie uma
carta à Diretoria questionan-
do como está sendo realizada
a manutenção da piscina lo-
calizada no espaço do Redon-
do.
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Confira o andamento das obras
Ginásio de Esportes praticamente pronto e muitas melhorias no Salão Social

Fotos: Divulgação

GINÁSIO - A total revitalização pela qual passa o Ginásio
de Esportes está em sua fase final. Com a área interna total-
mente concluída, está sendo feita a pintura do lado externo.
Novo piso da quadra, descupinização, iluminação mais efici-
ente e econômica, reforma dos banheiros e na entrada do gi-
násio, que ganhou piso drenante e jardinagem, e 200 acen-
tos nas arquibancadas estão entre as melhorias realizadas.

O Conselho Deliberativo
do Cosmopolitano realiza
no dia 19 de abril, às 8h,
uma Assembleia Geral
Ordinária para aprovação
das contas relativas a
2019. Podem participar
sócios titulares proprietá-
rios, beneméritos e remi-
dos, desde que quites com
suas obrigações estatutá-
rias. É necessário estar
munido da carteira social.
O Balanço Anual de 2019
está disponível nos qua-
dros de aviso localizados
nas dependências do clube.

Assembleia

SALÃO - O Salão Social vem ganhando importantes me-
lhorias na área do bar e cozinha. O bar foi revitalizado e a
área da cozinha foi dividida em três setores, para preparo de
alimentos quentes, alimentos frios e saída de pratos. A bilhe-
teria foi remanejada e agora conta com quatro guichês. O
espaço será equipado com fogão industrial, coifa e bancada
de inox e ganhará uma câmara fria.

CAIXAS - Ao lado do Salão
Social, na área externa, foi
instalado um espaço pra fun-
cionamento de caixas, num
total de oito, e que também
poderá servir como bar em
eventos de maior porte.

COBERTURA - A cobertu-
ra localizada em cima da sala
de balé está sendo refeita. As
estruturas metálicas estão
sendo recuperadas para sus-
tentar novas telhas.
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O Papai Noel fez sua tra-
dicional visita ao Cosmo-

politano no dia 14 de dezem-
bro. Ele chegou de helicópte-
ro e fez a festa da criançada.
Veja alguns momentos nesta
página.

Papai Noel faz a festa
da criançada no CFC

Ele chegou de helicóptero no dia 14 de dezembro
Fotos: Roberta Correa & Anastácio Filho

Natação

Festival mostra evolução

Fotos: Divulgação

Um Festival de Natação no
dia 13 de dezembro encerrou
as atividades da modalida-
de no Cosmopolitano em
2019 para os nascidos entre

2006 e 2016. Os nadadores
mostraram a evolução que
conseguiram durante as
aulas e todos foram premi-
ados com medalhas.


