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Por Renato Trevenzolli
Presidente

Q

uando você terminar de
conferir as 12 páginas
desta edição do Integração,
provavelmente estará impressionado com a quantidade e variedade dos eventos que acontecem no Cosmopolitano em apenas dois
meses, que é a periodicidade
deste informativo. Festa
para os jovens, noites para
quem gosta de dança de sa-

Por Rodolfo Rizzo

E

stamos nos aproximando do final do ano e isso
nos lembra do aniversário do
nosso clube e das festividades natalinas.
Mas hoje vamos recordar
um pouco das famílias que
nos emprestaram alguns de
seus membros para dirigir e
comandar os destinos de
nosso alviverde.
Vamos relembrar que o
presidente da diretoria que
mais anos ficou à frente do
clube foi o Sr. Ataliba de
Carvalho, num total de 18
anos, chegando a ficar 15
anos ininterruptos. Um recorde não só em nosso clube
mas na história das associações desportivas.
Um nome que precisa ser
sempre lembrado é o de
Thelmo de Almeida, que foi
presidente por três anos, vice-presidente por dois anos
e secretário por 19 anos.

A mais pura verdade
lão, música ao vivo para comemorar nosso aniversário,
uma caminhada com os pets,
chá com bingo e, claro, o grandioso Baile de Aniversário.
Tudo isso registrado aqui em
fotos que comprovam como
nossa agenda é agitada. E, ao
concluir sua leitura deste Integração, você também certamente estará empolgado com
o que temos pela frente. Baile

do Havaí, Carnaval, Cosmoférias, Noite Dançante especial e uma Corrida de Casais
que promete ser divertidíssima estão entre os eventos
que programamos para os
próximos meses. E, enquanto
fazemos tudo isso, não descuidamos dos esportes e da
nossa estrutura física. Pelo
contrário! Essas duas áreas
estão ficando cada vez melho-

Outro nome que por seu
trabalho e coragem à frente
de nossa diretoria não pode
ser esquecido é o de Antônio
Damiano, que ficou 10 anos
no comando de nosso clube.
Precisamos também mencionar as famílias que nos
emprestaram seus filhos e
que foram de fundamental
importância em nossa história. Comecemos pela Família
Trevenzolli. Valdemar Trevenzolli, o “Tito”, comandou
o clube nos anos 82 e 83. José
Carlos trabalhou na Comissão de Festas nos anos de
1965 e 1966. Seu irmão Alcides foi segundo secretário em
1959. Antônio Trevenzolli, o
mais jovem presidente, comandou a Diretoria nos anos
de l995 e 1996. E finalmente
nosso atual comandante, Renato Trevenzolli, que esteve
à frente da diretoria nos anos
de 1994, 95, 96, 2018, 2019 e
com mandato para ser nosso
maior mandatário em 2020 e
2021.
A Família Neumann preci-

sa ser lembrada pelo Sr.
Willian Neumann, que fez
parte da Comissão de Esportes em 1927. Seu filho Willy
Luiz Neumann foi presidente da diretoria nos anos de
1957 e 1958 e também comandou o Conselho Deliberativo. Seu filho Antônio Williann é membro da atual direção.
A Família Tavano também
merece ser mencionada, pois
o Sr. Francisco Tavano foi
presidente nos anos de 1962
e 1963. Poério A. Tavano presidiu em 1978 e 1979. A família ainda teve na Diretoria os
Srs. Paulo Antônio, Paulo César (“Paulinho”) e Rocco Ophenio Tavano.
Um nome que também merece ser lembrado sempre é o
de Adão Martelli Filho, que
foi nosso representante em
São Paulo e na Federação
Paulista de Futebol por muitos anos e presidente de honra da diretoria nos anos de
1982, 1983, 1990, 1991, 2007,
2008, 2009, 2010 e 2011.

res. Depois de ler esta edição, me diga se tudo isso que
foi dito aqui não é a mais pura verdade.

Outro
nome a ser
lembrado é
o de Hélio
Antônio
Martelli,
que foi secretário da
diretoria por cinco anos e
funcionário exemplar até
seu passamento.
É nosso dever dizer muito
obrigado por tudo o que fizeram em prol desta agremiação e também divulgar
melhor um pouco de nossa
rica história.
Voltaremos a homenagear outras famílias, associados e funcionários que
colaboraram com nosso amado clube, já que é impossível homenagear a todos os
envolvidos em apenas uma
edição do Jornal Integração.

Para finalizar
finalizar,, desejamos a todos votos de
um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Acompanhe novidades na nossa página! www.facebook.com/cosmopolitanofc
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Havaí: 10 atrações em 3 ambientes
Baile será em 8 de fevereiro; primeiro lote de convites para não sócios está à venda

J

á está à venda o 1º lote de
convites de não sócios para o Baile do Havaí 2020 do
Cosmopolitano, que tem preço especial. Lembrando que a
entrada será gratuita para
sócios do clube. E quem comparecer vai participar de uma festa certamente inesquecível, com muitas e variadas
atrações musicais distribuídas pelos três ambientes do
baile, que acontecerá no dia
8 de fevereiro, com início às
23h. Flores e frutas ocuparão
todos os espaços, criando um
verdadeiro clima havaiano.
Nas piscinas, a animação ficará por conta da banda Celebration e da Bateria Show
Guaçu Verde e Rosa. Na Albatroz, Pretinho da Hora e
DJ Kehrer, DJs Troksom e
DJ KN vão agitar a galera.
No Salão Social, o som ao vivo
estará sob responsabilidade de
João Fernando & Felipe, Trio
Arena, Samba de Responsa e
DJ Thiago Silva. Assim, ninguém vai ficar parado.
A entrada será liberada a
partir das 22h e o traje típico
é obrigatório. Quem tem 14 e
15 anos só poderá entrar com
RG ou documento com foto,
na companhia dos pais ou
responsável. Acima de 16
anos, também é preciso RG
ou documento com foto. A
entrada com boné ou touca
não será permitida. Os ingressos do 1º lote para nãosócios custam R$ 65,00. No 2º
lote, sobem para 75,00. Os
pontos de vendas são, além
da secretaria do CFC, Jamar
Calçados, Óticas Ipanema,

Vitória e Rosane Multimarcas e Papelaria do Brandão.
O Baile do Havaí 2020 tem
apoio de Baccarin Seguros,
Wizard, Gráfica ZN, Nutrifit,
Restaurante Zerbinati, Center Mix e Vidraçaria São Benedito. Mais informações na
secre-taria do clube ou pelo
telefo-ne (19) 3872-1917.
DOMINGUEIRA - Como já
se tornou tradicional, o Baile
do Havaí será seguido de uma
Domingueira, que acontecerá no dia 9 de fevereiro, das
17h às 22h. Terá muita música com Grupo Tentação,
Grupo Ocasião e DJs e apresentação do Rei e da Rainha
do Carnaval 2020, nas categorias adulto e mirim.

Não Sócios
* 1º lote - R$ 65,00
* 2º lote - R$ 75,00
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Halloween Teen, uma super balada
Evento em outubro teve animação dos DJs Troksom em ambiente saudável

O

Fotos: Roberta Correa

Halloween Teen agitou
a galera no dia 19 de outubro com o set list turbinado
dos DJs Troksom. Muita gente compareceu para curtir esse evento realizado em ambiente saudável, sem a venda
de bebidas alcoólicas. Confira as fotos desta super balada
nesta página.
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Corrida de Casais agita CFC em maio
Disputas envolverão 39 duplas e associados poderão apostar para concorrer a prêmios

M

ais uma novidade no
calendário do Cosmopolitano. No dia 1º de maio,
uma divertida Corrida de Casais vai agitar o clube. E não
só quem correrá vai aproveitar o evento, já que todos os
associados poderão apostar
nas suas duplas preferidas
para concorrer a prêmios. A
competição será disputada
por 39 casais, que devem ser
maiores de 18 anos, e os interessados podem se inscrever
pessoalmente na secretaria
do clube. Esse será o número
máximo de participantes e as

Fotos: Divulgação

inscrições serão encerradas
assim que for atingido.
O início da corrida será às
16h, com a concentração e
aquecimento liberados a
partir das 15h. Serão 50 metros de distância, no campo
de futebol do clube. Vão ser
disputadas 13 baterias, com
três casais em cada uma, e os
associados poderão fazer suas
apostas seeguindo o modelo
da Loteria Esportiva. As duplas deverão correr de mãos
dadas durante todo o percurso, e se soltá-las serão desclassificadas.

Casais podem
se inscrever
na secretaria

Recadastramento
Todos os associados do Cos-

Mensalidade
Informamos os novos valores
da mensalidade do Cosmopolitano. Esses valores serão válidos a partir de janeiro de 2020.

mopolitano devem realizar
seu recadastramento, medida
fundamental para que os dados estejam atualizados e o
sistema seja modernizado.
Serão tiradas fotos e cadastradas as digitais dos titulares e
seus dependentes, que deverão realizar esses procedimentos na portaria, durante
todo o horário de funcionamento do clube. É importante
reforçar que não há cobrança
de qualquer taxa e que essa
medida visa, acima de tudo,
preservar a segurança dos
associados. Quem não fizer o
recadastramento poderá ser
barrado ao tentar entrar no
clube.

Sócio Proprietário
Familiar

R$ 165,00
Sócio Proprietário
Individual

R$ 82,50
Taxa de cada
dependente

R$ 49,50

5

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Novembro/Dezembro de 2019

Baile homenageia Cosmópolis
Edição especial da Noite Dançante comemorou o aniversário da cidade

O

Fotos: Divulgação

Cosmopolitano promoveu, no dia 29 de novembro, uma Noite Dançante especial, em comemoração
ao aniversário de Cosmópolis. A animação ficou por
conta do repertório eclético e
alto astral da banda Chapadão. Muitas casais compareceram para desfrutar de uma
noite com muita dança de
salão.
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Uma noite cheia de glamour
Baile de Aniversário, em 14 de novembro, comemorou a data em grande estilo

O

Fotos: Roberta Correa & Anastacio Filho

Baile de Aniversário
que comemorou os 104
anos do Cosmopolitano, no
dia 14 de novembro, foi uma
noite cheia de glamour. Com
animação da banda Celebration e gastronomia pilotada
pelo Dom Duarte Buffet, o
evento aconteceu num Salão
Social ricamente decorado.
Muita animação marcou a
noite, comemorando a data
em grande estilo.
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Aniversário com muita animação
Várias atrações musicais, chope, refrigerante e brinquedos encheram a festa de diversão

A

Fotos: Roberta Correa

Festa de Aniversário do
Cosmpolitano, realizada
em 15 de novembro, teve várias atrações musicais: Pocket
Samba, Keep on Rock, Vinícius Drumond, Duo Igor & Irio e Grupo Tentação. Também teve chope e refrigerante
grátis e uma tenda cheia de
diversão para as crianças. Foi
um dia de muita animação!
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Comemoração dos 104
anos teve chá com bingo

Cãominhada

Diversão e solidariedade
Muita diversão para pets e

Fotos: Divulgação

Atividades tornaram a tarde muito divertida

tutores. Assim foi a Cãominhada que o Cosmopolitano promoveu em parceria
com o Colégio Objetivo no
dia 24 de novembro. O passeio teve saída do Estádio
Thelmo de Almeida e chegada no colégio. O evento arrecadou ração, que foi entregue a ONGs locais, e ainda
teve sorteio de prêmios no
encerramento.

U

m Chá com Bingo, no dia
28 de novembro, fez parte das comemorações dos 104
anos do Cosmopolitano. O

evento teve bolo, refrigerantes, café e chá, além de um
bingo que tornou a tarde
ainda mais divertida.
Fotos: Divulgação
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Informativo do Conselho Deliberativo
Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

Reuniões do Conselho
Deliberativo realizada
realizadass em
28 de outubro de 2019 e 25
de novembro de 2019
2019,, nas
quais foram analisadas,
debatidas e aprovadas as
seguintes solicita
solicitaçç ões da
Diretoria Executiva.
Em reunião realizada
em 28 de outubro de 2019,
houve análise e parecer
favorável do Conselho
Fiscal, e o Conselho Deliberativo aprovou as contas do mês de agosto de
2019, e em 25 de novembro de 2019 houve análise
e parecer favorável do
Conselho Fiscal, e o Conselho Deliberativo aprovou as contas do mês de
setembro de 2019.
Foram autorizadas as
aquisições com verbas
Taxa de Investimentos:
*Autorização para utilização da verba da T
axa de
Taxa
Investimentos no valor de
R$ 5.420,00: para compra
de dois computadores HP
com monitores, sendo que um
equipamento será destinado
à portaria do clube e o outro
ao Setor Esportivo. Os computadores antigos serão remanejados, um para gerenciar a entrada do clube e o outro para a sala de materiais
esportivos. Solicitação aprovada por todos os conselheiros presentes.
*Autorização para utiliaxa de
Taxa
zação da verba da T
Investimentos no valor de
R$ 2.400,00: para automatizar o portão da rua Baronesa Geraldo de Rezende, ao
lado da secretaria do clube.
Solicitação aprovada por todos
os conselheiros presentes.
*Autorização para utili-

zação da verba da T
axa de
Taxa
Investimentos no valor de
R$ 46.491,04: para ser feita
uma pintura geral no prédio
do Ginásio de Esportes, sendo
que os materiais e mão-deobra estão inclusos nesse
valor. Fazem parte do escopo:
pintura interna e externa
das paredes, com recuperação das trincas existentes;
pintura das estruturas metálicas da fachada, das treliças,
terças e beiral das telhas, e
recolocação das telas de
proteção de animais voadores; pintura de todas as portas, janelas e recolocação das
proteções internas e externas
das janelas, e limpeza da estrutura interna do telhado.
Os conselheiros presentes
aprovaram e solicitaram que
mantenham a cor original do
Ginásio de Esportes.
*Autorização para utiliaxa de
Taxa
zação da verba da T
Investimentos no valor de
R$ 4.800,00: para os serviços de descupinização de
todo o assoalho de madeira do
Ginásio de Esportes. Solicitação aprovada por todos os
conselheiros presentes.
Informativo da Diretoria Executiva para o Conselho Deliberativo:
Comissão de Obras e
Patrimônio: a Diretoria
Executiva se reuniu com alguns membros da Comissão
de Obras para analisar o
pedido de ampliação da área
de jogos, que fica localizada
entre os campos de malha e
de bocha. Os custos com
materiais e mão-de-obra estão estimados em aproximadamente R$ 9.000,00 e deverão ser custeados com verba
de manutenção. Ampliação
aprovada pelos conselheiros
presentes
Solicitação do conselheiro Joaquim José da
Costa Lino quanto à neces10

sidade de melhoras na iluminação no Ginásio de Esportes. A Diretoria se reuniu com
a Comissão de Obras e ficou
definido o aumento da quantidade de luminárias para
equalizar a iluminação e minimizar o efeito de sombra
nas laterais da quadra. O serviço está agendado para ser
iniciado no dia 02/12/2019;
Sugestão do conselheiro
José Euclides Mortari
quanto à possibilidade de
instrução e dar mais autonomia aos funcionários na
questão de punição aos associados. A diretoria relata que
o funcionário, na ocorrência
de algum associado infringir
quaisquer normas ou regras
do clube, tem autonomia para
informar o associado de que
tal atitude ou ato não são
permitidos. Porém, na insistência do associado, o funcionário é orientado a chamar o
supervisor para intervir. Se
ainda assim o associado se
negar a aceitar a orientação
e permanecer no erro, o caso
deverá ser relatado à diretoria do clube, através de Comunicação Interna. A diretoria, em reunião, decidirá a
punição que caberá ao associado infrator;
Solicitação da conselheira e presidente V
iviaViviani Ap. Rolfsen Mortari. A
diretoria informa o número
real de associados, sendo:
1.538 Títulos da Classe
Familiar, com 3.113 dependentes; 408 Títulos da Classe
Individual; 187 Títulos Remidos, com 159 dependentes; 3
Títulos Honorários, com 3
dependentes e 4 Títulos Beneméritos, com 2 dependentes, totalizando 5.417 associados. Quanto às pulseiras
de visitante, todo associado,
ao apresentar um visitante,
recebe um lembrete por escrito e também é comunicado
pelo porteiro(a) de que a pulseira de identificação colo-

cada no
braço do
visitante
só poderá
ser retirada na
saída, e
pelo próprio porteiro. Na
ocorrência do procedimento
não ser realizado, o porteiro
relata o caso através de Comunicação Interna para a
diretoria, que tem feito advertências aos associados,
que, na reincidência, serão
passíveis de penalidades
mais severas, conforme determina o Estatuto. E sobre
convocações para Reunião
das Comissões, essas são
feitas através dos grupos de
WhatsApp, e para os integrantes que não utilizam o
aplicativo, são feitas através
de ligações telefônicas.
Agradecimentos deste
Conselho Deliberativo: a
todos os conselheiros que
participaram ativamente das
Reuniões Ordinárias /Extraordinárias e com maestria
deram suas sugestões e contribuições para a realização
dos trabalhos de 2019.
Em nome do Conselho
Deliberativo: parabenizamos
Deliberativo
a todos os associados, Diretoria
Executiva, funcionários e visitantes que participaram das
atividades proporcionadas por
este grandioso clube, pois são
104 anos de história. Desejamos
que, ao findar deste ano de
2019, muitas coisas boas possam acontecer, mas não esqueçamos da Fé, Esperança e Caridade. Que possamos nos confraternizar, rir, abraçar e viver
cada dia mais. Desejamos paz e
saúde a todos. Finalizando, que
o nosso clube Cosmopolitano
possa continuar proporcionando
este ambiente agradável a todas
as famílias. Feliz Natal e Próspero 2020. Viva o nosso Alviverde. Abraço Fraterno.
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Melhorias em ritmo acelerado
Ginásio de Esportes e várias outras dependências do clube passam por revitalização
Fotos: Divulgação

A

s melhorias nas dependências do Cosmopolitano seguem aceleradas, abrangendo diversas áreas.
Entre elas, está a total revitalização do Ginásio de Esportes. A etapa inicial, focada na
parte interna, está em fase de
conclusão.
Os serviços incluem, além
da pintura, reforma do piso,
com troca das placas danificadas, descupinização, lixamento, aplicação de resina e
demarcação esportiva. Nas
arquibancadas, foram instalados assentos. Também está
prevista a troca da iluminação atual por lâmpadas de
LED, mais eficientes e econômicas. Em janeiro, será iniciada a pintura externa, parte
da modernização da fachada.
Também em janeiro, começa a reforma do bar do Salão

Obras seguem no ginásio;
ao lado, grama do campo
sendo recuperada e
abaixo, a caixa d’água
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Social. A bilheteria e o depósito de bebidas darão lugar a
uma cozinha industrial, totalmente setorizada para atender às necessidades dos mais
variados eventos. Outra importante medida tomada no
clube é a instalação de uma
caixa d’água ao lado do Salão
Social. O estádio Thelmo de
Almeida também ganhará
uma caixa d’água.
Haverá ainda a pintura do
prédio redondo que abriga a
piscina aquecida e a troca do
telhado da área que fica acima da sala de balé, em local
utilizado para ginástica. Outras duas obras importantes
que começam em janeiro: a
construção de um muro de
arrimo ao lado do campo futebol e de outro muro próximo ao
Salão Social, aumentando a
segurança para os associados.
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Partidas de futebol
marcam aniversário

Grama Sintética

Campeonato movimenta sócios
O Campeonato de Grama

Sintética movimentou os
boleiros do CFC com jogos
em sete categorias. Na feminina adulta (nascidas até
2005), a equipe campeã foi
a Violetas e a vice, a Orquídeas. A artilheira foi Alessandra Araújo e a melhor
goleira, Reginéia Fernandes. Na feminina menores, o
título ficou com a Lírio, seguida da Iris. A artilharia foi
de Olívia Barbosa Santos e
goleira menos vazada foi
Ana Beatriz Batista. Na
2011/2014, vitória do São
Paulo, tendo o Palmeiras
como vice. O maior goleador
foi Matheus Martins e o

melhor goleiro, Matheus
Machuca. Na 2009/2010, o
campeão foi o Chile e o vice
foi a Argentina. O artilheiro
foi Guilherme Fonseca
Salmistraro. Na 2007/2008,
título para a Ponte Preta,
seguida do Guarani. A artilharia foi de Tiago Evaristo
e o melhor goleiro foi Cauã
Barbosa. Na 2005/2006, o 1º
lugar foi do Porto e o 2º, do
Chelsea. O artilheiro foi Matheus Garcia e o melhor goleiro, Matheus de Freitas.
Na 2003/2004, o campeão
foi o Bayer e o vice foi o Real
Madrid. O artilheiro foi Murilo Sironi e o melhor goleiro foi Guilherme Suzigan.

Jogos foram realizados no dia 15 de novembro

N

o dia 15 de novembro,
vários jogos de futebol fizeram parte das comemorações do aniversário do Cosmopolitano. Na categoria feminina, as equipes Verde e
Branco empataram em 2 a 2.
Na categoria máster, o Verde
venceu o Branco por 2 a 0. E
na categoria adulto, goleada
do Branco sobre o Verde por
5 a 0. Confira algumas fotos
nesta página.

Fotos: Divulgação
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