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Por Renato Trevenzolli
Presidente

H

á tanta coisa acontecendo no Cosmopolitano, que é difícil saber por
onde começar... Primeiro, é
preciso comentar sobre as
obras. Algumas já terminadas, casos da secretaria, do
estádio, do parquinho e da
sauna, outras apenas começando, como a do novo espaço para musculação, bocha
e jogos indoor. Muito suor

Por Rodolfo Rizzo

H

oje vamos relembrar
uma partida de futebol
entre o infantil do Cosmopolitano FC e Granja FC, realizada no dia 11 de agosto de
1962, há 56 anos. Vamos recordar esse jogo de nossa
equipe infantil para pensarmos um pouco que na época
tínhamos poucas opções de
lazer em nossa sociedade.
Fazendo isso, olharemos o

Vivendo intensamente
tem sido derramado para levar a cabo todas essas iniciativas. Mas aos poucos, graças a um trabalho bem planejado da diretoria, com todo
o apoio do Conselho Deliberativo, nosso clube vai ganhando novos contornos, novas possibilidades, nova vida,
enfim. No setor esportivo, a
Olimpíada que movimentou
nossos jovens associados deu

a tônica de como as mais variadas modalidades estão pulsantes no nosso dia a dia.
Para todas as idades e para os
mais diversos gostos e objetivos. E, finalmente, nosso agitadíssimo calendário social
não deixa faltar opções a cada
mês. As fotos desta edição do
Integração mostram quão
movimentados foram os últimos meses. E as matérias dão

conta de quanto ainda está
por vir nos próximos. É o
Cosmopolitano vivendo intensamente cada dia, cada
momento.

que o CFC oferece aos associados hoje.
Temos inúmeras oportunidades para práticas esportivas, muitos eventos, sauna,
restaurante e competições
diversas para todas as idades.
Na época do jogo que iremos
registrar, quase nada disso
era oferecido ao associado.
Por isso, devemos nos orgulhar de pertencermos a um
clube que é um orgulho não
só para os associados, mas
também o município de Cosmópolis.

O infantil do Cosmopolitano FC venceu o time adversário por 15 tentos a zero. O
jogo foi realizado no antigo
Estádio Thelmo de Almeida.
Esse espetacular triunfo mostrou a flagrante e nítida superioridade dos meninos alviverdes, que conseguiram chegar a esse placar astronômico. Os gols foram marcados
por: Tchequinho cinco gols,
Sarninha cinco gols, Carlitinho dois gols e Dilo, Teco e Zé
Furlan um cada. Foi juiz da
partida Sr. Antônio Damino.

Os vencedores form a r a m
com o seguinte onze: Darci
(Mané),
Paulinho,
Coletti, Clóvis, Dinho (Zé
Furlan), Milton, Dilo, Carlitinho, Tchequinho, Teco e
Sarninha. Na preliminar,
outra grande vitória do
CFC, desta feita por seis
tempos a um. O juiz na preliminar, Adilson Grassi.
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Festa para
a criançada

Baile do Verde e Branco
acontece em 29 de setembro

A festa do Dia das Crian-

Noite será uma ótima oportunidade para quem aprecia a dança de salão

ças do Cosmopolitano terá
convidados muito especiais. Os personagens dos
desenhos animados Masha e o Urso e Patrulha
Canina estarão no evento,
que acontecerá no dia 12
de outubro, para brincar
com a criançada. Eles serão algumas das muitas
atrações que esperam pelos associados entre 11h30
e 18h30, ocupando várias
dependências do clube.
Durante toda tarde, as
crianças poderão se divertir com os brinquedos infláveis que serão instalados na piscina e no Salão
Social. E com novidades:
haverá tirolesa na piscina
e Cannon Ball no salão. As
apresentações dos personagens dos desenhos acontecerão em duas partes. Das 14h às 15h30,
Masha e o Urso vão animar a festa. Das 16h às
17h30, será a vez da Patrulha Canina.
Durante toda a festa,
vai ter pipoca à vontade.
E, às 18h, todo mundo vai
ganhar sorvetes. Portanto, não vão faltar motivos
para comemorar o Dia das
Crianças com muita alegria no Cosmopolitano.

C

Divulgação

om a animação da sempre requisitada Orquestra Oscar Guzella, o Cosmopolitano realiza no dia 29 de
setembro o Baile do Verde e
Branco. O evento, excelente
pedida para os casais, acontecerá no Salão Social, com
início às 21h. Estará presente uma equipe de free dancers
para garantir ótimas danças
também para as mulheres
que estiverem desacompanhadas. É sugerido aos que
comparecerem o traje nas cores verde e branco.
O baile tem entrada gratuita para os associados do
CFC. Não sócios podem participar adquirindo convites
por R$ 15,00. As mesas custam R$ 20,00, mas quem adquirir pelo menos quatro convites fica isento dessa taxa.
O Baile do Verde e Branco
Divulgação

12 DE OUTUBRO

Orquestra Oscar Guzella
vai animar o evento

é uma edição especial das
Noites Dançantes do Cosmopolitano, que acontecem uma
vez por mês.
Os apreciadores da dança
de salão já podem programar

Patrulha
Canina
estará
no CFC
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suas presenças na próxima
edição, marcada para 27 de
outubro, com som ao vivo a
cargo da banda Ferro Velho.
Mais informações pelo telefone 3872-1917.
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Muitas risadas!

Chá da T
arde
Tarde

Momentos divertidos

CFC teve stand-up com Cléber Rosa

O

Cosmopolitano recebeu
no dia 11 de agosto o humorista Cléber Rosa, que
apresentou um divertidíssimo show de stand-up. Com o
tema “Nói que É Pobre”, o
espetáculo arrancou muitas
gargalhadas do excelente público que compareceu. Cléber
tem mais de 60 milhões de visualizações em seu canal no
YouTube, o “Reclamação do
Dia”. O show leva para o palco o sucesso da internet.

Um delicioso chá da tarde, para associados e convidados,

Fotos: Roberta Correa

aconteceu no dia 16 de agosto no Cosmopolitano. Os participantes levaram doces e salgados e o clube distribuiu
refrigerante e chocolate quente. Foi uma tarde de muita
diversão para todos que compareceram.

Fotos: Divulgação
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Baile de Aniversário: o melhor em
gastronomia, música e decoração
Evento, em 14 de novembro, vai comemorar os 103 anos de fundação do clube

O

evento que vai comemorar os 103 anos de fundação do Cosmopolitano Futebol Clube promete ficar na
história.
Para fazer jus à importância da data, o Baile de Aniversário contará com o que há de
melhor em termos de gastronomia, animação musical,
decoração e ambientação de
som e luz. Será no dia 14 de
novembro, no Salão Social,
com início às 21h. A seguir,
conheça em detalhes todas as
atrações que serão oferecidas
aos associados e seus convidados.

neiras Islene e Michelle Duarte, mãe e filha, a cozinha do
Dom Duarte Buffet, que cuidará da parte gastronômica
do baile, é conhecida pelo
tempero inigualável e pelo
capricho e delicadeza com
que produz seus quitutes. “As
ilhas de beliscos devem ser o
ponto alto da noite, pois terão
beleza, sabor e qualidade durante todo o evento”, antecipa Michelle. “As finger foods
terão belas apresentações e
sabores marcantes e a cerveja Original estará estupidamente gelada para garantir
que a festa seja um sucesso!”.

GASTRONOMIA

MÚSICA

Comandada pelas chefs mi-

Ilha de beliscos
Creme de mandioquinha ao perfume
de erva-doce; Roll de mozarela de
búfala com tomate seco, rúcula,
alho frito e azeite; Carpaccio ao
molho de alcaparras e mostarda
com chuva de parmesão; Seleção
de pães: pão de queijo, crostatas,
australiano, multigrãos, ciabatta e
italiano; Boursin com calda de
frutas vermelhas e chips de batatadoce roxa; Carpaccio de abacaxi
com roquefort e pimenta rosa;
Terrine de figos com presunto
tessinês; Terrine capresi; Tarte com
cream cheese, azeitonas pretas e
pimenta biquinho; Minitortinha com
cream cheese, alho-poró e chia;
Minitortinha com creme de tomate
seco, telha de parmesão e

foi a escolhida para cuidar da
animação musical. Fundado
em 2002, em São Carlos, o
grupo passeia pelos mais variados ritmos com desenvoltura, graças à virtuose de
seus músicos.
Assim, a animação está
garantida durante todo o
evento. Para o Baile de Aniversário do CFC, a banda levará cinco cantores e seis instrumentistas, além de um corpo de dança composto por seis
bailarinos.
“Um dos nossos diferenciais para o evento será um número de dança do ventre com
a especialista Priscila Mazzei”, revela Ronaldo César
Batista, empresário da banda. As várias trocas de rou-

A banda Próxima Parada

Finger food

manjericão; Seleção de queijos:
mozarela nozinho, parmesão,
provolone e gouda; Geleias de
pimenta defumada e frutas vermelhas
em taças; Seleção de embutidos:
salaminho italiano e lombo
condimentado; Fiesta mexicana;
Castanha-de-caju, Castanha-dobrasil; Damascos
Figo turco; Azeitona azzapa;
Azeitona verde gordal

Bobó de camarão servido no coco;
Escondidinho de carne seca com
purê de raízes e crispy de couve;
Moqueca de tilápia com purê de
banana da terra e farofinha de
dendê

Entradas quentes
Bombom de brie, damascos e mel;
Cestinha phillo 4 queijos, tomate
cereja e pesto de manjericão;
Coxinha de frango com catupiry;
Bolinho de bacalhau; Bolinha de
queijo

pa do elenco e a estrutura de
som digital e iluminação de
última geração, incluindo
painel de LED, são outras
atrações da Próxima Parada
para o baile.
DECORAÇÃO
Ambientada com luz de velas, a decoração ficará a cargo da Floricultura Mercuri,
de Limeira. Segundo o decorador Nazaré Mercuri, a claridade das velas sobre as mesas vai compor com três lustres dourados que serão instalados no teto. Na entrada,
o tecido adamascado em bege
e marrom vai contrastar com
as flores em tons quentes, como marsala e pink.
frescos; Arroz branco; Risoto de
alho poró e gruyère; Batata ao alho,
manteiga, azeite e parmesão

Sobremesa
Dadinhos de brownie com sorvete
de creme na taça confeitada

Ilha de jantar

Café

Salada Dom Duarte (coquetel de
folhas nobres, fios de palmito,
lascas de parma, peras
caramelizadas, tomate cereja,
croutons e chuva de parmesão com
azeite aromatizado); Tournedo de
filé mignon imperial (molho jus roti,
avelãs, amêndoas e champignons);
Manicaretti de mozarela de búfala e
manjericão ao molho de tomates

Café; Petit fours; Licores servidos
nos copinhos de chocolate;
Minissuspiros

Bebidas
Cerveja Original; Coca-Cola e CocaCola Zero; Guaraná Antarctica e
Guaraná Antarctica Zero; Água
Mineral com e sem Gás

Convites
Associados - R$ 120,00
Não sócios - R$ 160,00
Os valores podem ser parcelados
no cartão em até 4 vezes
Para outras opções de
parcelamento, consulte a secretaria
Início das vendas: 15 de setembro
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Um dia no universo geek
Evento teve Cosplays, K-Pop, estúdio de tatuagem, batalha campal, card games e muito mais

O

Fotos: Roberta Correa

2º Cosmo Anime Geek,
organizado por Rubem
Prado Rodrigues, aconteceu
no dia 12 de agosto com muitas atrações. Entre elas, apresentação de artes marciais,
desfile de Cosplay, dança KPop, palestra com a equipe
HQ Brasil, videogame, praça
de alimentação típica, estúdio
de tatuagem, batalha campal, card games e feira de produtos. Foi um dia de muita diversão para o público geek!
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Obras seguem em ritmo acelerado
Após melhorias em várias dependências, teve início a construção de novo espaço esportivo

U

Fotos: Divulgação

ma série de importantes
obras segue em ritmo
acelerado no Cosmopolitano.
Os associados e funcionários
já desfrutam da revitalização
realizada na secretaria e das
várias melhorias pelas quais
passou o estádio Thelmo de
Almeida. Mais recentemente,
a sauna ganhou novo revestimento, que substituiu o anterior, bastante danificado, e
o parquinho das crianças foi
reformulado e pintado.
Agora, uma nova grande
obra teve início. Já estão em
andamento os serviços que

Acima, o parquinho revitalizado;
abaixo, área de descanso da sauna,
que ganhou novo revestimento
(no detalhe ao lado)

incluem a ampliação, em 50
metros quadrados, da sala de
musculação, a construção de
mais uma cancha de bocha e
a edificação de uma sala de
jogos para snooker, carteado
e outras atividades indoor.
A nova dependência terá
um total de 160 metros quadrados e contará com ampla
área envidraçada para permitir uma vista panorâmica
do campo de futebol. Assim, o
CFC vai ganhando novos ares,
e a cada dia oferece mais conforto e segurança para seus
associados e funcionários.

Campo de futebol

Acima e abaixo, as obras para ampliação da sala de musculação
e construção de cancha de bocha e sala de jogos

Por meio de uma parceria com a Santa Casa de Cosmópolis,

uma ambulância tem permanecido de plantão no campo de
futebol durante as atividades realizadas aos sábados e domingos. Com custo zero para o Cosmopolitano, a medida garante muito mais tranquilidade para os associados que praticam a modalidade.
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Três dias de festa no arraiá do CFC
Uma grande variedade de atrações garantiu muita diversão para todas as idades

A

Fotos: Roberta Correa

Festa Julina 2018 do
Cosmopolitano teve três
dias de muita diversão para todas as idades. O evento reuniu
uma grande variedade de atrações entre os dias 20 e 22 de
julho, incluindo barracas com
diversas opções de quitutes,
música ao vivo, brinquedos e
brincadeiras e muito mais.
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Noite Dançante com Musical Bergson
Edição de julho reuniu muitos casais para dançar ao som dos mais variados ritmos

A

Fotos: Divulgação

s Noites Dançantes do
Cosmopolitano são uma
ótima opção para quem não
dispensa uma boa dança de
salão. A edição de julho, realizada no dia 28, teve animação de Musical Bergson. Muitos casais compareceram para
dançar ao som dos mais variados gêneros musicais. Veja
alguns momentos.

Let’s Dance sorteará viagem a Olímpia
A nova edição do Let's Dance já tem data confirmada.
A balada no CFC vai acontecer no dia 6 de outubro, no
Salão Social, contando com
o Espaço Kids para que os
pais possam aproveitar o
evento enquanto seus filhos
se divertem com acompanhamento de monitores.
Além do agito madrugada
adentro, a noite terá sorteio
de uma viagem para o Ther-

mas dos Laranjais, em
Olímpia, em ônibus de luxo.
O passeio, com patrocínio de
Fontana Turismo e Óticas
Ipanema, dará direito a dois
dias de ingresso, com almoço no Thermas em ambos e
um jantar em churrascaria
VIP de Olímpia. A viagem
também inclui uma noite de
hospedagem em Olímpia
com café da manhã, seguro
médico e assistência viagem.
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Informativo do Conselho Deliberativo
Por Edenilson Ismael
Simoni (Tito)

Em reunião do Conselho
Deliberativo realizada no
dia 30 julho de 2018, foram analisadas, debatidas
e aprovadas as seguintes
solicitações da Diretoria
Executiva:
Com análise e parecer
favorável do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo
aprovou as contas do mês de
maio de 2018.
Foram autorizadas as

aquisições com verbas da taxa
de investimentos:
- Autorizada verba suplementar no valor de R$
39.000,00 para implementação do sistema SPDA, uma
vez que a primeira empresa
classificada para realização
do serviço não atendeu por
completo o edital, sendo dessa maneira convocada para a
implantação do sistema a segunda empresa classificada;
- Após rígido processo de
licitação, foi aprovada a liberação, no valor de R$
508.787,98, para ampliação

da academia, cancha de bocha e construção da sala de
jogos. A Diretoria Executiva
informa, ainda, que toda a
documentação referente a
essa licitação ficará arquivada e disponível para consulta
na secretaria do clube, por um
período de dois anos. O prazo
para realização desta obra é
de seis meses. A empresa vencedora foi Marcos Vinicius
Nicioli de Oliveira Empreiteira ME, CNPJ 27.316.944/
0001-29;
- Encontram-se em análise pela Diretoria Executiva
e Comissão de Obras e Patri-

mônio as
reformas
necessárias
do piso do
Ginásio de
Esportes,
melhorias
nas instalações do Estádio Thelmo de Almeida e construção
de cozinha em anexo ao Salão
Social;
- Foram eliminados do
quadro associativo com bases estatutárias seis títulos de
associados em falta com a tesouraria do clube.

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
O Presidente do Conselho

Deliberativo do Cosmopolitano Futebol Clube, no uso
das atribuições que lhe são
conferidas e em obediência
ao que dispõe o Estatuto Social no seu Artigo 13º. – Alínea II, combinado com o Artigo 14º. – Alínea I, convoca
os Senhores sócios para a
Assembleia Geral Ordinária
que será realizada no dia 18
de novembro de 2018, DOMINGO
MINGO, às 07:30 horas, na
sede social situada na Rua
Baronesa Geraldo de Rezende, número 161-B, em Cosmópolis.
A ordem do dia obedecerá a seguinte pauta:
1) Eleição de 50 por cento
(cinquenta por cento) dos
membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo para o quadriênio 2019/
2022.
Somente poderão ser inscritos e eleitos através de
chapas:
a) Os sócios que forem maiores de 18 (dezoito) anos de
idade e que tenham sido ad-
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mitidos há mais de 12 (doze)
meses e que se encontrem no
gozo de todos os direitos estatutários,
b) os sócios proprietários (excluídos os dependentes);
c) os sócios beneméritos (excluídos os dependentes)
d) os sócios remidos (excluídos os dependentes);
e) os sócios que estiverem
quites com suas obrigações
estatutárias.
Somente poderão participar da Assembleia Geral Ordinária:
a) os sócios proprietários (excluídos os dependentes);
b) os sócios beneméritos (excluídos os dependentes);
c) os sócios remidos (excluídos os dependentes);
d) os sócios que estiverem
quites com suas obrigações
estatutárias, munidos de suas
respectivas carteiras sociais.
Conforme determina o
Artigo 17º. – Parágrafo 1º.- se
na hora marcada não se verificar a presença de 1/5 (um
quinto) do número de sócios
com direito de voto, a Assembleia funcionará 01 (uma)

hora depois com qualquer
número de sócios.
Tendo em vista o Estatuto Social no seu Artigo 32º.
e parágrafos 1º. e 2º., os candidatos ao Conselho Deliberativo deverão compor-se em
chapas, onde deverão constar a relação de 18 (dezoito)
candidatos a Conselheiros
Titulares, e 09 (nove) Candidatos a Conselheiros Suplentes.
Considerando o Estatuto Social no seu Artigo 34º.
as chapas para concorrem ao
Conselho Deliberativo, na
Assembleia a ser realizada
em 18.11.2018, domingo, deverão ser protocoladas na
Secretaria do Clube com antecedência mínima de 10
(dez) dias, ou seja até as
17:00 (dezessete horas) do
dia 8 (oito) quinta-feira, do
mês de novembro de 2018.
A votação será encerrada, impreterivelmente, às
12:00 horas, do dia 18.11.2018.
Edenilson Ismael Simoni
Presidente do Conselho
Deliberativo
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Tênis

Bocha

Campeonato

Torneio em Duplas
Jaime e Antenor foram os campões do Torneio de Bocha em Duplas do
Cosmopolitano, que terminou em agosto. Eles levantaram o troféu após
vencer Leonel e João Pedro na final. Na 3ª colocação, ficou a dupla formada
por Elysio (Lulinha) e José Roberto.
Fotos: Divulgação

Jaime e Antenor
com os troféus de
campeão

Fernando, Reginaldo e
Carlos formaram o pódio
da competição
A final do Campeonato de Tênis do Cosmopolitano foi realizada no dia 5
de agosto. O grande campeão foi Fernando Agostinetto, que venceu
Reginaldo Maia na decisão por 2 sets a 1. Em 3º lugar, ficou Carlos
Borelli e, em 4º, Felix de Belli.

Leonel e João
Pedro foram
vice-campeões

Lulinha e José
Roberto terminaram
na 3ª colocação
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A grande festa do esporte do CFC
20ª Olimpíada teve várias modalidades para associados nascidos de 2003 a 2012

R

ealizada entre 30 de junho e 12 de julho, a 20ª
edição da Olimpíada do Cosmopolitano Futebol Clube
movimentou os associados
nascidos de 2003 a 2012 em

várias modalidades. Houve
disputas de queimada, vôlei
de areia, futebol de areia,
atletismo, xadrez, base 4, biribol, minicampo, dama, rouba-bandeira, grama sintéti-

ca, futsal, handebol, bets, basquete, voleibol, caça ao tesouro, tênis de mesa e gincana.
Foram momentos de muito esporte, diversão e companheirismo envolvendo todos

os participantes. Ao final, independentemente de resultados, os atletas saíram com a
convicção da importância das
atividades esportivas para
suas vidas.

Momentos Olímpicos
Fotos: Roberta Correa e Divulgação

Classificação final

Campeã: Branco - 360
Vice-campeã: Verde - 350
3º lugar: Amarelo - 310
4º lugar: Azul - 280
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