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Por Renato Trevenzolli
Presidente

Q

ue começo de ano! Basta uma conferida nas
páginas desta edição do nosso Integração para se ter
uma ideia do que foram estes primeiros meses no Cosmopolitano. Viramos de
2017 para 2018 em altíssimo estilo, com um Réveillon
sensacional, que mereceu
muitos elogios. Isso pouco
depois da chegada do Papai

Por Rodolfo Rizzo

N

o Relembrando de outubro, escrevemos sobre
a família Trevenzolli e muitas pessoas gostaram, mas
pediram para escrevermos
sobre outras famílias, que
também tiveram muitos de
seus membros trabalhando
para nosso clube.
Das mais justas a reinvindicação, mas temos uma
grande dificuldade, uma vez
que o livro de Atas nº 08 do
Conselho Deliberativo está
desaparecido, e isso dificulta
muito nosso trabalho e também há enorme possibilidade de cometermos injustiças,

Nossa agenda não para!
Noel, que alegrou as crianças
e emocionou os adultos. Engatamos depois um Baile do
Havaí inesquecível. Faltam
palavras para descrever o que
foi esse evento. E então veio
o Carnaval. Se há quem não
acredite mais na folia nos clubes, é porque não conhece a
animação carnavalesca do
Cosmopolitano. Foi agito para ninguém botar defeito.

Mas se alguém acha que vamos nos acomodar depois de
tantas alegrias, está muito
enganado. Também neste informativo, é possível comprovar que nossa agenda não
para. Vem aí a Let’s Dance,
depois uma Festa à Fantasia,
e ainda temos as Noites Dançantes, a Manhã do Batom e
muito mais. E gostaria de terminar este papo chamando a

atenção para duas novidades: aulas de teatro para diversas idades e de tênis para
as mulheres. Aproveitem
tudo o que o CFC oferece!

por isso, desde já, nossas desculpas.
Relembrar famílias que tiveram muitos de seus membros trabalhando para o nosso CFC é muito bom e justo,
mas precisamos nos lembrar
também das famílias que tiveram menos familiares como
diretores, no entanto, muito
fizeram pelo Cosmopolitano.
Hoje, vamos relembrar a família que mais ocupou posições
nas diretorias no decorrer dos
anos, sem falar do Conselho
Deliberativo, naturalmente.
A família em questão é a família Tavano, cujos membros
ocuparam no total 35 posições
nas diretorias entre os anos de
1930 até 1987. Vamos agora
falar quais:

Francisco “Chico” ocupou o
maior número de posições e
também foi o primeiro membro da família a se tornar parte de uma diretoria, sendo de
2º secretário em 1930 até se
tornar presidente nos anos de
1962 e 1963.
O próximo que discutiremos
é Roco Ophêmio, que ocupou
os cargos de 1º e 2º secretário,
Comissão de Contas, diretor
esportivo e 2º tesoureiro. Sua
carreira nas diretorias começou em 1936 e acabou em
1956.
Depois, temos Paulo Antônio, que ocupou os cargos de
2º tesoureiro e Comissão de
Contas entre os anos de 1937
até 1953.
Depois, Poério Adolpho, que

ocupou os
cargos de 1º
e 2º secretário, várias posições
de diretor,
Comissão
de Festas e
chegou à presidência em
1978 e 1979.
Sérgio ocupou um cargo
na Comissão de Contas nos
anos de 1972 e 1973.
E, finalmente, o último Tavano dentre as diretorias,
Paulo César, que ocupou o
cargo de diretor social nos
anos de 1986 e 1987.
Na próxima edição, vamos
nos lembrar dos sócios que,
individualmente, muito fizeram por esta agremiação.

Achados e Perdidos

Aulas de teatro para várias idades

Aos associados que encontrarem objetos perdidos nas de-

A partir de abril, haverá

pendências do CFC, pede-se a gentileza de que os entreguem na Central de Achados e Perdidos, na portaria. Os
pertences ficarão guardados na Central por 30 dias. Para
retirá-los, é necessário assinar um termo confirmando que
aquele objeto lhe pertence. Vencido o prazo para retirada
dos pertences, eles serão doados a instituições filantrópicas da cidade.

aulas de teatro com o professor Antônio Carlos de Oliveira no CFC. As inscrições terminam no dia 27 de março
e a mensalidade é de R$
60,00. Para maiores de 18
anos, as aulas serão às se-
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gundas-feiras, das 19h às
21h. Para crianças de 7 a 12
anos, haverá aulas às terças
e quintas, das 9h às 11h e
das 16h às 18h. Para quem
tem entre 13 e 17 anos, as
aulas serão ministradas aos
sábados, das 16h às 18h.
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Super-heróis, fadas, monstros e outros
personagens vão se encontrar no CFC
Festa à Fantasia terá animação da banda Salada Russa e DJs no dia 14 de abril
quirir convites por R$ 20,00
na secretaria do clube, Jamar
Calçados e Óticas Ipanema.

A entrada será permitida
para maiores de 16 anos.
Para quem tem 14 e 15 anos,

só com acompanhantes.
Mais informações pelo telefone 3872-1917.

Banda
Salada
Russa

Divulgação

S

uper-heróis, palhaços, fadas, monstros e muitos
outros personagens têm um
encontro marcado no Cosmopolitano no dia 14 de abril. É
que nessa data vai acontecer
uma grande Festa à Fantasia, cheia de atrações. O evento será realizado junto às piscinas, com início marcado
para as 22h.
Um time de peso foi convocado para animar a festa. O
som ao vivo ficará por conta
da banda Salada Russa, de
Campinas. Conhecido por
suas performances arrebatadoras, o grupo tem um repertório que vai dos maiores
clássicos do pop e rock mundial até os sucessos da atualidade, incluindo dance, disco-music, rock nacional e
tecno.
Formada por Juninho Just
(vocal), Beto Kobayashi (guitarra), João Paulo Martini
(baixo), Laércio Junior (bateria) e Leonardo Lona (teclados e back vocals), a Salada
Russa é garantia de animação até altas horas da madrugada. Para abrir a festa, os
DJs Lemão e Véio e Thiago
Silva vão ferver as pick-ups.
A tudo isso, se somará uma
incrível decoração temática e
som e luz de última geração.
Para participar do evento,
que tem apoio de Óticas
Ipanema, é obrigatório usar
fantasia. Associados do Cosmopolitano têm entrada gratuita. Não sócios podem ad-
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Secretaria passa por revitalização
Outras obras importantes também estão em andamento nas dependências do clube

A

s instalações da secretaria do Cosmopolitano estão sendo revitalizadas. Trata-se de uma obra de extrema importância, visto que,
desde a sua construção, esse
setor não havia passado por
uma reforma desse porte. “Estamos modernizando todo o
layout e a estrutura, para
melhor atender o associado”,
explica o diretor de Obras do
clube, Leandro Zanelato.
A previsão é de que os trabalhos sejam encerrados até

Fotos: Divulgação

o final de março. Leandro informa que, após o início das
obras, descobriu-se uma gigantesca infiltração nas paredes, o que tornou a iniciativa ainda mais relevante.
“Com o passar do tempo, esse
problema poderia colocar
toda a edificação em risco”,
ressalta.
MUSCULAÇÃO,
BOCHA E JOGOS
Conforme informado na última edição do Integração,
outras obras importantes para o CFC são a ampliação da
Sala de Musculação, a construção de mais uma cancha
de bocha e a edificação de
uma sala de jogos. “Os trâmites de aprovação estão sendo
concluídos e muito provavelmente iniciaremos a execução ainda no primeiro trimestre”, informa Leandro.
A Sala de Musculação será
ampliada, ganhando mais 50
metros quadrados, o que permitirá acomodar adequadamente todos os equipamentos, incluindo aqueles que foram adquiridos recentemente. A nova cancha de bocha
será construída ao lado daquela já existente. E a Sala
de Jogos abrirá espaço para
snooker, carteado e outras
atividades indoor.
Situada ao lado da quadra
de tênis, a nova dependência
terá 160 metros quadrados e
contará com ampla área envidraçada, possibilitando
uma vista panorâmica do
campo de futebol. A partir da

Secretaria nunca havia passado por uma reforma desse porte

Obra vai conter assoreamento atrás dos vestiários do estádio
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data em que forem iniciadas,
todas as intervenções estarão
concluídas em um prazo
aproximado de seis meses.

entendeu a necessidade e encaminhou para a Comissão
de Obras discutir o assunto”,
adianta o diretor de Obras.

COZINHA

ESTÁDIO

A Diretoria Executiva enviou para aprovação do Conselho Deliberativo a solicitação para construir uma cozinha industrial para atender
o Salão Social. “O conselho

Outra obra necessária em
andamento está sendo empreendida no estádio Thelmo de
Almeida. Os trabalhos visam
conter o assoreamento no barranco atrás dos vestiários.
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Let’s Dance promove volta no tempo
através da música e sorteia viagem
Quem comparecer vai concorrer a passeio de três dias para Camboriú

Q

ue as edições da
Let’
Let’ss Dance do Cosmopolitano são pra lá de
animadas todo mundo já
sabe. Mas a festa que
vai acontecer no dia 24
de março terá uma novidade: o sorteio de uma viagem para Camboriú,
concorrida cidade do litoral catarinense. Assim,

quem comparecer
comparecer,, além de
dançar ao som dos DJs
Lemão e Véio, que vão
promover uma volta no
tempo através da música,
ainda pode descolar um
passeio para a praia na
faixa. A Let’
Let’ss Dance de
março acontecerá no Salão Social, com início às
22h. A dupla de DJs vai

mandar uma seleção de sucessos dos anos 70, 80 e 90,
com o que rolou de melhor
nessas décadas. E no meio
da festa vai ter o sorteio,
com patrocínio de Fontana T
urismo e Óticas IpaTurismo
nema, da viagem para
Camboriú com direito a
um acompanhante, incluindo passagem aérea ida
e volta, três noites em hotel com café da manhã e
traslados. Quem ganhar
poderá escolher entre três
datas para realização da
viagem.
Os associados do Cosmopolitano têm entrada gra-

ssor
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tuita no evento. Os convites para não sócios custam R$ 20,00. Os pontos
de venda são Óticas Ipanema, Jamar Calçados,
Bomba’
Bomba’ss Bar e secretaria
do clube. O regulamento
completo do sorteio pode
ser conferido no site
www
.cosmopolitanofc.com.br/
www.cosmopolitanofc.com.br/
agendasocial. Mais informações pelo telefone
3872-1917.
Vista de Camboriú,
concorrida cidade
do litoral de Santa
Catarina
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Que folia foi o Carnaval 2018!
Salão do Cosmopolitano ficou lotado e teve muito agito em três dias de festa

O

Fotos: Roberta Correa

Carnaval 2018 do Cosmopolitano foi uma
grande folia. Durante três
dias, o salão ficou lotado, com
muita gente dançando ao
som da banda Hector Band.
Vários blocos, Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval
tornaram a festa ainda mais
animada. Confira nesta página alguns momentos do Carnamagia no CFC.

6

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Janeiro/Fevereiro de 2018

Baile do Havaí: uma noite inesquecível
Evento teve dois ambientes nos quais predominou a animação com banda e dupla

O

Fotos: Henrique Oliveira

Cosmopolitano realizou
no dia 20 de janeiro o
Baile do Havaí mais animado da região. Foi uma noite
inesquecível, com toneladas
de frutas e flores e efeitos de
luz de última geração em dois
ambientes. Na parte externa,
junto às piscinas, a animação
foi da concorrida banda Celebration. No Salão Social, o
som ao vivo ficou a cargo da
dupla Ramon e Rodolfo. No
dia 21, a festa continuou com
uma Domingueira, quando
foram escolhidos o Rei Momo
e a Rainha do Carnaval 2018
do CFC. Veja nesta página
alguns momentos.

Domingueira
Fotos: Roberta Correa
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2018 recebido com muita animação
Réveillon do Cosmopolitano teve música ao vivo e buffet completo no Salão Social

O

Fotos: Roberta Correa

Ano Novo foi recebido
com muita animação no
Cosmopolitano. Com um incrível Réveillon realizado no
Salão Social, os associados
puderam saudar a chegada
de 2018 com muita música
do Trio Star Brasil, além de
buffet completo, incluindo
porco no rolete. Confira alguns momentos desse grande evento nesta página.
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Papai Noel num dia especial
Ele chegou em grande estilo, num helicóptero, e desceu no clube todo decorado

O

Fotos: Roberta Correa

dia 16 de dezembro foi
de muita alegria para as
crianças no Cosmopolitano.
Nessa data, elas receberam o
Papai Noel no clube, que ganhou uma linda decoração
natalina. E ele chegou em
grande estilo, num helicóptero. Com muita música, a criançada pôde tirar fotos com o
Papai Noel e sonhar com seus
presentes. Confira nesta página alguns momentos deste
dia tão especial para as crianças no CFC.
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Informativo do Conselho Deliberativo
Por Edenilson Ismael
Simoni (Tito)

E

m reunião do Conselho
Deliberativo realizada
no dia 27 de novembro de
2017, foram 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 outubro de 2017.
Foi analisada a previsão orçamentária para o ano de
2018 com duas propostas de
aumento das mensalidades.
Após várias ponderações e explicações dadas por nosso contador, Sr. Ailson Borghi, e pelo
presidente do Conselho Fiscal, Sr. José Paulo, o Conselho Deliberativo optou por
aprovar a proposta que deverá dar segurança financeira e
operacional ao clube e que
não onerasse demasiadamente nossos associados.
Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 150.000,00,
para realização do “Baile do
Havaí”, ao que após a apuração dos resultados do evento,
esse aporte deve retornar
para conta de investimentos.
Autorizada a utilização de

verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 1.560,00,
para aquisição de 03 rádios
HT’s portáteis, para comunicação interna.
Autorizados estudos e orçamentos para reparos de erosão, causados pelas chuvas no
estádio Thelmo de Almeida.
Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 2.340,00,
para a compra de 02 armários com fechaduras, ao custo
de R$ 1.770,00 para os funcionários guardarem seus
pertences, e marmiteiro, no
valor de R$ 570,00, para os
funcionários aquecerem
seus almoços.
Em reunião do Conselho
Deliberativo realizada no
dia 18 de dezembro de
2017, foram debatidas e
aprovadas as seguintes solicitações da Diretoria
Executiva:
Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 1.917,00,
para aquisição de 05 novos
leitores biométricos para identificação de associados.
Autorizada a utilização de
recursos de conta própria do
Estádio Thelmo de Almeida,
no valor de R$ 30.350,00, para
obras de recuperação de pon-

tos com erosão e construção de
escada hidráulica, recolocação
de tubulações de águas pluviais, caixas de limpezas e restauração das canaletas existentes.
Encaminhado à Comissão
de Obras e Patrimônio projeto para construção de cozinha
que visa atender eventos realizados no Salão Social.
Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 13.423,42,
para complementar e viabilizar a realização da reforma da
secretaria do clube.
Em reunião do Conselho Deliberativo realizada no dia 29 de janeiro
de 2018, foram 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 novembro de 2017.
Com base no Estatuto Social, foram eliminados do quadro associativo dois títulos por
inadimplência junto à tesouraria do clube.
Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 9.099,70,

para aquisição de equipamentos para aulas cross fitness.
Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ R$
2.659,00, para aquisição de
uma TV Smart Led. A TV
será destinada aos usuários
do ambiente de jogos.
Registramos a honrosa presença do presidente da Diretoria Executiva, Sr. Renato
Trevenzolli, que, a convite do
presidente do Conselho Deliberativo, ocupou lugar à Mesa Diretora do Conselho e
apresentou uma radiografia
das atividades da nova gestão
do clube. Renato discorreu detalhadamente sobre como
vem administrando o clube.
As mudanças que aconteceram em segmentos que acarretaram em economia aos cofres do clube, como a confecção do jornal informativo, no
site do clube, nas parcerias
com gráficas, nas operações
junto aos bancos, na regularização dos títulos remidos, recadastramento dos sócios e
apresentou ótimos resultados
nos eventos realizados, não
apenas financeiros, mas sociais. Por fim dialogou com os
conselheiros, que puderam se
manifestar sobre assuntos relevantes para clube, sanou
dúvidas e se pôs a disposição
de todos os conselheiros e associados do nosso clube.

Dança de Salão
A nova edição do curso de

dança de salão do CFC terá
início em abril. Haverá aulas para iniciantes e fase 2,
com o professor Celso. O curso terá seis meses de duração, com aulas às segundasfeiras. Para iniciantes, as
aulas irão das 19 às 20h30;
para a fase 2, das 20h30 às
22h. A mensalidade é de R$
25,00 para associados e de
R$ 40,00 para não-sócios.
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Cosmoférias têm
muita diversão

Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação
O Presidente do Conselho

Deliberativo do Cosmopolitano Futebol Clube, em obediência ao que dispõe o Estatuto Social no seu Artigo
13º. – Inciso III combinado
com o Artigo 14º – Inciso I,
convoca os senhores sócios
para a Assembleia Geral
Ordinária que será realizada no dia 22 de abril de
2018, DOMINGO, às 08:00
horas, na sede social situada na Rua Baronesa Geraldo de Rezende, número
161-B, em Cosmópolis.
I - Aprovação das Contas
do ano anterior.
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 (ex-

cluídos os dependentes);
d) os sócios que estiverem
quites com suas obrigações
estatutárias, MUNIDOS
DE SUAS RESPECTIVAS CARTEIRAS SOCIAIS
CIAIS.
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.

Crianças tiveram várias atividades em janeiro

T

eve muita diversão para
as crianças nas Cosmoférias que o Cosmopolitano realizou em janeiro. Durante
cinco dias, houve várias atividades recreativas e esportivas, todas com acompanhamento de monitores. Puderam participar crianças de 5
anos a 13 anos, que aproveitaram ao máximo todas as
atrações oferecidas. Confira
alguns momentos.

A votação será encerrada
às 11:00 horas, impreterivelmente.
Obs: O Balanço Anual de
2017 encontra-se disponível
nos quadros de aviso, localizados nas instalações do
Cosmopolitano Futebol Clube, para o conhecimento de
todos os associados.

Cosmópolis, 27 de fevereiro de 2018
Edenilson Ismael Simoni
Presidente do Conselho Deliberativo

Aulas de tênis

Minicampo

Estão abertas as inscrições

Teve início em fevereiro o

para as aulas de iniciação de
tênis feminino, que são gratuitas. Podem participar associadas a partir de 13 anos.
As aulas acontecem aos sábados, das 9h15 às 10h15.
As inscrições devem ser efetuadas diretamente com o
professor Samuel, pelo telefone 99706-6718 ou no horário da aula.

Campeonato Interno de
Futebol Minicampo 2018,
nas categorias adulto e veterano. Participam as equipes Os Galáticos, União 1,
União 2, Hoje É Sopa e Não
Salva Um. Os jogos acontecem sempre nas manhãs de
domingo, sendo que todos
se enfrentam. A final será
em 25 de março.
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No mês da mulher, CFC promove
mais uma edição da Manhã do Batom
Muitas atividades aguardam pelas participantes no dia 18 de março

C

omo parte das comemorações do Dia da Mulher,
celebrado em março, o Cosmopolitano promove anualmente a Manhã do Batom,
que oferece muitas atrações
para as associadas e suas convidadas. A 10ª edição será no
dia 18 de março e terá atividades esportivas e de recreação.
Às 8h30, será realizado um
Aulão de ritmos e GAP. Às
9h15, acontecerá o Desafio
GAP. Para participar dessa

atividade, é preciso se inscrever com o professor Lucas ou
no Setor Esportivo. Para as
9h30, está programado um
coffee break com sorteio de
batons Mary Kay. Às 10h,
haverá atividades recreativas com os monitores das
Cosmoférias. Haverá sorteio
de prêmios para as participantes, além de estande de
vendas Mary Kay e Sapatos
Quinta Valentina.
A taxa de inscrição para o
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evento, que tem apoio de Óticas Ipanema, é de R$ 10,00
para associadas do CFC e de
R$ 25,00 para não sócias. As
inscrições devem ser efetuadas na Sala de Musculação
até o dia 17 de março, às 12h.
As primeiras 80 inscritas
ganharão uma camiseta do
evento. Vale ressaltar que a
taxa de inscrição se refere à
participação na Manhã do
Batom e não à compra da camiseta, que deverá ser retira-

da no dia do evento, entre 8h
e 8h15. Após esse horário, as
excedentes serão destinadas
à lista de espera. O tamanho
da camiseta poderá não obedecer à opção realizada na ficha de inscrição, por eventual limitação do estoque. O critério para entrega da camiseta será a ordem de inscrição.
Quem retirar a camiseta e
não comparecer às atividades
não poderá participar da 11ª
Manhã do Batom, em 2019.

