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Por Renato Trevenzolli
Presidente

A

Trabalho duro

última edição do Integração, distribuída no
final de fevereiro, trouxe
todos os eventos que pretendíamos realizar nos meses seguintes. Ninguém
poderia imaginar, àquela altura, que um vírus vindo da
China iria mudar radicalmente nossas vidas por um
longo período. Mas, como
todos sabem, foi justamente

isso que aconteceu. Por conta dessa pandemia, nossos
eventos tiveram que ser adiados e nossas atividades foram
limitadas, atendendo as orientações das autoridades sanitárias. Porém, apesar das
dificuldades, ficar reclamando nunca foi uma opção para
nós. A Diretoria, em conjunto
com o Conselho Deliberativo
e o Conselho Fiscal, decidiu

fazer aquilo que estava ao
nosso alcance. Uma das medidas que tomamos foi cuidar
com todo carinho das nossas
instalações, mantendo-as e
as aperfeiçoando para que
esteja tudo em ordem quando
nosso funcionamento voltar
ao normal. Também optamos
por conceder desconto nas
mensalidades, entendendo
a difícil situação pela qual

passamos. E estamos trabalhando muito no planejamento da nossa agenda,
que, podem apostar, vai voltar com força total.

Por Rodolfo Rizzo

um sem número de grandes
reuniões, festas e os mais
variados eventos, e nos orgulhamos disso. Vamos recordar também que o evento
relatado hoje foi realizado na
antiga Sede Social da rua Baronesa Geraldo de Rezende,
o que muito nos envaidece
e nos traz inesquecíveis recordações. Vamos então recordar o sempre lembrado
primeiro Baile de Debutantes, que atraiu um enorme
número de pessoas e autoridades de toda região. Compareceram o vice-prefeito e
proprietário da Rádio de Limeira, o Sr. Vitório Bortolan,
acompanhado de familiares;
de Artur Nogueira, o prefeito
municipal Sr. Jacob Stein; de
Paulínia, o Sr. Francisco Fontinha do Nascimento, ex-prefeito de nossa cidade; Sr. Be-

nedito de Morais Machado,
prefeito em exercício de nosso
município naquela ocasião;
Sr. André Vieira Dias, prefeito licenciado de Cosmópolis,
acompanhado de sua esposa,
Sra. Maria Auxiliadora Leite
Dias, uma das principais organizadoras do evento; o Sr.
Marcondes Filho, deputado
estadual por São Paulo; e
muitas outras autoridades e
ilustres convidados que exaltaram esse evento.
Vamos agora recordar as
meninas moças que fizeram
seu “Debut” naquela inesquecível noite: Arlete Scursoni,
Cleide da Cunha, Clélia
Aparecida Pinto, Cristina
Strazzacappa, Cleuza Luzia
Rodrigues, Célia Caetano,
Celeste Andretto, Cleonice
Kiehl, Deise Lange, Elizabette Strazzacapa, Gilka

Stockler
de Lima,
Ivete C a
etano,
Inês Kiehl, Janete Lehmann,
Luci Kadow, Maricilda
Ferrazzo, Maria Madalena
Strazza, Maria Conceição
Batistela, Maria Albertina
Gonçalves, Marina Tonussi,
Marisa Tavano, Natalina
Scorsoni, Rosemari Giuzio,
Sueli Toselli, Sandra Tonussi, Terezinha de Jesus
Calvo e Tisôe Toledo.
Sob o ritmo de Rage e seu
Conjunto de Danças, as debutantes dançaram a sua
primeira valsa sentindo em
seus corações a felicidade de
verem a realização de um
sonho inesquecível.

E

sta coluna já relembrou
um Baile das Debutantes realizado em nossa Sede
Social, mas hoje vamos rememorar o primeiro, que foi
realizado em 4 de novembro de 1961, portanto há 59
anos.
Tínhamos na presidência da diretoria o Sr. Antônio Damiano. Antes disso,
observemos a importância
que a Sede Social de nosso
clube tem na história desta
terra que tanto amamos.
Precisamos reconhecer que
é um edifício aconchegante
e sem dúvida um dos melhores espaços para realização de festas e reuniões.
Haja visto que foi escolhido
para recepcionar dois governadores de nosso Estado e
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Mensalidades com desconto
A

Medida visa incentivar os associados a colaborar com o bom funcionamento do clube

exemplo de muitos outros segmentos, o setor
de clubes sociais está sendo bastante atingido pela
crise provocada pela pandemia de coronavírus. Em
todo o Brasil, as autoridades sanitárias limitaram o
funcionamento dos clubes.
Sendo assim, a Diretoria
Executiva do Cosmopolitano, em conjunto com o
Conselho Deliberativo e o
Conselho Fiscal, decidiu
conceder 20% de desconto
a todos os associados nas

to que toda a receita seja
destinada para a própria
organização, seja na manutenção, seja na folha de
pagamento dos colaboradores, nos impostos e nos
contratos com fornecedores de produtos e serviços,
entre outras despesas que
formam o custeio. Desta
forma, não é possível contar com reservas que sustentem o funcionamento
do clube sem o pagamento em dia das mensalidades pelos associados.

mensalidades de abril e
maio, desde que pagas nos
respectivos vencimentos,
com carência de 10 dias.
O Cosmopolitano é uma organização sem fins lucrativos, formada por pessoas
com um interesse comum,
não existindo uma relação
de consumo na qual o clube
é um prestador de serviço
e o associado é um cliente. O clube é um patrimônio de todos os associados,
que seguem o Estatuto
Social. Nele, está previs-

E, simultaneamente a isso,
o CFC tem uma complexa
estrutura para manter em
perfeitas condições para
receber os associados após
o término do período de recesso, além de ser necessário honrar com o emprego e
a renda dos colaboradores.
Apesar disso, o desconto
nas mensalidades foi a opção encontrada para colaborar com os associados neste momento de dificuldade
que atinge grande parte
das atividades econômicas.

Eventos sociais, inclusive 1º de Maio, estão sendo reprogramados
Todos os eventos sociais do
Cosmopolitano que não puderam ser realizados devido
à pandemia de coronavírus
estão sendo reprogramados
para os próximos meses. Vale
ressaltar que o Especial de 1º
de Maio também será promo-

nuarão valendo.
A diretoria do CFC está
trabalhando para que tanto
os eventos rotineiros quanto
aqueles que vêm a somar, a
cada mês, na nossa programação, encaixem-se no calendário, para que a família

vido, com todas as suas atrações, em nova data, ainda a
ser definida. Uma das novidades mais esperadas desse
evento, a Corrida de Casais,
continua entre as atividades.
Inclusive, as apostas que já
foram feitas nos casais conti-
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cosmopolitana possa continuar usufruindo de uma das
agendas sociais mais completas e animadas da região.
Acompanhe em nosso site e
nas nossas redes sociais as
atualizações de nossas atividades.
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Muita folia também para as crianças
Em duas matinês, no domingo e terça de Carnaval, criançada pôde dançar com belas fantasias

Balada Teen
Uma equipe de DJs agitou
a Balada Teen realizada
em 14 de março. O evento,
em ambiente saudável, foi
animado até o final.
Fotos: Divulgação

O

Fotos: Roberta Correa e Anastácio Filho

Carnafolia 2020 do Cosmopolitano
também
teve muita diversão para as
crianças. Foram duas matinês, no domingo e na terçafeira de Carnaval, em que
a criançada pôde brincar e
dançar, além de exibir belas
fantasias, mostrando que a
folia no CFC não tem idade.
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O animadíssimo Carnafolia 2020
Foram dois bailes com animação da banda Bang Bang e participação de escola de samba

C

Fotos: Roberta Correa e Anastácio Filho

om animação da banda
Bang Bang e participação da Escola de Samba Guaçu Verde e Rosa, o
Carnafolia 2020 do CFC
foi animadíssimo. No sábado aconteceu o Baile das
Academias e na segunda o
Baile de Fantasias e Blocos. Muita alegria marcou
a festa do começo ao fim .
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Muito trabalho durante o recesso
Enquanto o clube não pode funcionar em sua totalidade, melhorias seguem a todo vapor

A

pandemia de coronavírus tem impedido o
CFC de funcionar em sua
totalidade. Mas esse período tem sido de bastante
trabalho. Muitas melhorias vêm sendo realizadas,
aproveitando inclusive o
menor fluxo de sócios. Am-

Fotos: Divulgação

pliação da área de lazer, revitalização dos quiosques,
construção de três churrasqueiras para os quiosques,
pintura, jardinagem e várias outras medidas vão
deixar o clube ainda mais
bonito e completo. Confira
algumas benfeitorias.

Recuperação do
gramado do campo

Revitalização
dos quiosques
Caixas térmicas
personalizadas
para os quiosques

Pintura em várias áreas

Ampliação da área de lazer

Gabinete na área gourmet

Cuidados com os jardins

Novos toldos na
lanchonete do
campo

Limpeza geral

Pintura do playground

Recuperação da
pista de caminhada
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Interligação do poço
artesiano no estádio Thelmo
de Almeida (nesta foto e
abaixo)
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Informativo do Conselho Deliberativo
Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

eunião do Conselho DeR
liberativo a ser realizada em 30 de março de 2020,
bem como Análise e Parecer
favorável do Conselho Fiscal
referentes às contas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2020 não foi possível a sua realização. Segue o
comunicado.
O Conselho Fiscal preza
pela idoneidade, para tanto
acompanha diretamente os
resultados operacionais referentes às Receitas e Despesas realizadas pelo Cosmopolitano Futebol Clube
e mensalmente, através do
seu presidente, apresenta os
balancetes e comparativos.
Portanto, o Conselho Fiscal,
para assegurar a saúde e
qualidade de vida de todos,
suspendeu a Reunião Ordinária para a realização da
mesma, atendendo as orientações dos órgãos públicos e
decreto municipal, bem como
as medidas adotadas pelo
Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva.
Conselho Fiscal: Reunião:
Atividade Suspensa
Assembleia Geral para
Aprovação de Contas Referente ao Ano Letivo de 2019:
Atividade Suspensa
COMUNICADO
CONSELHO
DELIBERATIVO
Informamos que, neste período de pandemia, devido ao
crescimento dos casos de contaminação pelo COVID-19

os associados, informados de
qualquer alteração que vier
a acontecer.

no nosso País, no Estado de
São Paulo, e em acompanhamento ao que vem acontecendo através dos meios
de comunicação, o Conselho
Deliberativo do Cosmopolitano Futebol Clube, seguindo as orientações expedidas
pelos órgãos públicos como
as orientações governamentais e a medida embasada no
Decreto nº 5.423/20202, no
qual a Prefeitura Municipal
de Cosmópolis assinou um
decreto criando a Comissão
de Prevenção a Transmissão
e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID 19), estabelecer e promover a prevenção à
transmissão do vírus. Dessa
forma, para o setor privado,
o mesmo recomenda que as
atividades (encontros em
locais abertos e fechados,
eventos, seções etc.) sejam
suspensos. A Diretoria Executiva do Cosmopolitano Futebol Clube também veiculou
nas redes sociais preocupação em relação ao coronavírus, quanto à prevenção do
mesmo. Portanto, o Conselho
Deliberativo, para assegurar
a saúde e qualidade de vida
de todos, suspendeu a reunião ordinária do dia 30 de
março de 2020 e todas as atividades agendadas até que
haja condiçoes de retornarmos às nossas atividades.
Estamos utilizando dos
Meios de Comunicação e
Mídias Sociais para resolvermos os problemas emergenciais que porventura vier
aparecer, juntamente com a
Diretoria Executiva.
Seguimos atentos a todas
as informações e deixaremos
todos os conselheiros e conselheiras, bem como todos

*Informativo da Diretoria
Executiva para o Conselho
Deliberativo:
Comissão de Obras e Patrimônio:
acompanhando
através das mídias sociais e
quando solicitados em caso
emergenciais.
Foram autorizadas as
Aquisições com Verbas do
Recurso Financeiro do Estádio Thelmo de Almeida:
*Sem solicitação neste período.
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: *Sem solicitação neste
período.
*Agradecimentos
deste
Conselho Deliberativo
A todos os Conselheiros e
Conselheiras, Diretoria Executiva e associados pela compreensão neste momento em
que estamos vivendo de Pandemia.
Em nome do Conselho Deliberativo possamos parra
um instante e refletir:
CURAR, de
Kathleen O’Meara

E as pessoas ficaram em casa
E leram livros e ouviram
música
E descansaram e fizeram
exercícios
E fizeram arte e jogaram
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E aprenderam novas
maneiras
de ser
E pararam
E ouviram
mais fundo
Alguém
meditou
Alguém rezava
Alguém dançava
Alguém conheceu a sua
própria sombra
E as pessoas começaram a
pensar de forma diferente.
E as pessoas curaram.
E na ausência de gente que
vivia
De maneiras ignorantes
Perigosos, perigosos.
Sem sentido e sem coração,
Até a terra começou a
curar
E quando o perigo acabou
E as pessoas se encontraram
Eles ficaram tristes pelos
mortos.
E fizeram novas escolhas
E sonharam com novas
visões
E criaram novas maneiras
de viver
E curaram completamente
a terra
Assim como eles estavam
curados. (Escrito em 1839)

Todas as obras e realizações
têm um propósito em nossa
vida, visamos sempre o melhor para cada um de nós.
Que o nosso Cosmopolitano
Futebol Clube possa ser um
espaço agradável a todos os
associados e seus familiares
e amigos desde que vocês estejam confiantes em Deus,
que tudo isso vai passar.
Viva o nosso Alviverde.
Abraço Fraterno.

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Março/Abril 2020

Saúde e diversão para as mulheres
Semana do Batom do Cosmopolitano teve programação agitada entre 2 e 8 de março

E

Fotos: Roberta Correa

ntre os dias 2 e 8 de março, a Semana do Batom
homenageou as mulheres
com uma agitada programação, que incluiu palestra
com a nutricionista Patrícia
Novais, atividades físicas
com os professores Allan,
Daniela, Neia e Vanildo, chá
com bingo e Master Class
de dança em parceria com a
Academia Bio Fitness. Foram dias de muita saúde e
diversão.

v

Equipes sub-10 e sub-12 de
futsal no Torneio C.C.I.P.
As equipes de futsal sub10 e sub-12 do Cosmopolitano participaram do 5º
Torneio Infantil C.C.I.P.,
realizado em março. O
sub-12, que enfrentou os
anfitriões e o Mini Cra-

Ginástica em casa

que, foi vice-campeão. Na
sub-10, além do CFC, estiveram na disputa Clube
Mogiano, Mini Craque,
Colégio Objetivo Mogi,
Colégio Objetivo Guaçu,
C.C.I.P.
Fotos: Divulgação

Mesmo com algumas atividades suspensas, o Cosmopolitano mantém os associados em movimento durante a
pandemia de coronavírus. Os professores de Educação
Física do CFC prepararam aulas para que os interessados possam se exercitar em casa. A série traz vários
vídeos, disponibilizados periodicamente nas redes sociais do clube. O trabalho foi organizado pela coordenadora Valéria e conta com a participação dos professores
Neia, Thayna, Eduardo, Lucas e Carlos.
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