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Tradicional Baile do Havaí está
programado para 23 de abril!
Veja também as fotos da Chegada do Papai Noel,
Réveillon e Cosmoférias

EXAME MÉDICO PARA USO
DAS PISCINAS E SAUNA

E-mail: baccarin_seguros@uol.com.br
PABX/FAX: 3872-5417

12 e 13/3,
das 8h às 11h30

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Janeiro / Fevereiro 2022

Editorial
Esta edição do Integração
retrata a alegria que foram as
Cosmoférias de 2022. Que
bom que pudemos realizar
essa semana de atividades
que proporciona tanta
diversão aos nossos pequenos
associados! Sabemos que a
pandemia ainda não terminou, mas as medidas tomadas
contra ela, em especial a
vacinação, vão permitindo
que nossa agenda de eventos
volte paulatinamente ao
n o r m a l . Ta m b é m n e s t e

informativo, por exemplo,
trazemos algumas informações do nosso tradicionalíssimo Baile do Havaí. Em breve,
no nosso site e redes sociais,
revelaremos mais detalhes.
Outra boa notícia é que já
fechamos o calendário das
Noites Dançantes deste ano,
para alegria de quem adora
uma dança de salão. E outros
eventos já estão sendo
elaborados. Enfim, conforme
as possibilidades, nosso
Cosmopolitano volta a pulsar

intensamente. Simultaneamente às atividades sociais e
esportivas, não descuidamos
das necessidades das nossas
dependências. Melhorias e
manutenções não param,
como pode ser constatado nas
próximas páginas. Seguiremos assim, empenhando-nos
o máximo possível, para que
este ano seja muito especial
para toda a família cosmopolitana, que poderá desfrutar de
um clube bonito, confortável,
seguro e cheio de atrações.

Por Marcos Aurélio Furlaneto
Presidente

Relembrando
Hoje vamos relembrar a visita
da equipe de futebol de salão
do Sport Club Corinthians
Paulista a Cosmópolis. Foi
um acontecimento digno de
registro, pois, na época, há 39
anos, era um fato raro de
acontecer. Um grande clube
da capital paulista visitando
uma pequena cidade do
interior para fazer uma
exibição futebolística.
O jornal Folha da Semana de
17 de setembro de 1983
publicava “Timão do Corinthians no Grêmio”. O mesmo
jornal, uma semana mais

tarde, publicava em sua
primeira página a seguinte
manchete: “Seleção Cosmopolense x Sport Club Corinthians Paulista”.
Deixamos registrado neste
espaço que o time de Cosmópolis era composto, em
sua grande maioria, por
craques do nosso amado
CFC.
A seleção de Cosmópolis
jogou com a seguinte formação: Nivaldo, Zé Davinha,
Leandro, Cipriano e Claudio
Zanca. Entraram no decorrer
da partida: Nito, Fernando e

CADASTRAMENTO
DO CARTÃO DE VACINA

Genivaldo.
O juiz da partida foi Rui
Manita e bandeirou José
Carlos Machado.
Foi um jogo emocionante,
realizado em 22 de outubro
de 1983, visto por um grande
público que compareceu às
dependências do Grêmio. O
placar foi de 8 gols para a
equipe da capital e 2 para a
seleção cosmopolense.
Os gols de nossa equipe foram marcados por Nito e
Claudio Zanca.
“Relembrar bons momentos
é ser feliz outra vez”.

Por Rodolfo Rizzo

Atualize seu cadastro!
Encaminhe cópia do seu comprovante da vacina contra
Covid urgente para o Whatsapp (19) 97417.0172
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HAVAÍ

23 horas
Sócios FREE

BAILE COM ATRAÇÕES MUSICAIS EM 3 AMBIENTES:

Traje branco ou
orido obrigatório

PISCINA, SALÃO SOCIAL E ALBATROZ

E no dia seguinte
tem Domingueira
nas piscinas!
24/4 - das 17h às 22h

BAILE - Entrada para menores: 14 e 15 anos com RG ou documento com foto, na
companhia dos pais ou responsável. Acima de 16 anos, com RG ou documento com foto.
PROIBIDA A ENTRADA COM BONÉ OU TOUCA

AGENDA - NOITES DANÇANTES
26/03/22
30/04/22
28/05/22
25/06/22

Vado Negri e Banda
Banda Homens de Preto
Banda Pedidos na Noite
Banda Trio Cassino e Ela

I

30/07/22
27/08/22
24/09/22
29/10/22
26/11/22

Banda Bergson
Banda Toque Especial
Banda Chapadão
Banda Homens de Preto
Banda Chapadão
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Chegada do Papai Noel de helicóptero
Papai Noel fez sua tradicional visita ao
Cosmopolitano no dia 4 de dezembro. Ele
chegou de helicóptero e fez a festa da
criançada. Veja alguns momentos nesta
página.

Foto: Anastácio Filho

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Janeiro / Fevereiro 2022

Festa da Virada contou com duas atrações
musicais e várias opções no cardápio
A chegada de 2022 foi brindada com uma
grande festa de Réveillon no
Cosmopolitano. A animação ficou por conta
de Will Duka e do Trio Cassino e Ela, que
deu um show de versatilidade e qualidade.
Para completar, um cardápio variado e
caprichado elaborado pelo Paulo Buffet e
Eventos.

Foto: Roberta Correa

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Janeiro / Fevereiro 2022

Informativo do Conselho Deliberativo
Principais temas tratados nas
últimas reuniões ordinárias do
Conselho Deliberativo.
As reuniões ordinárias do
Conselho Deliberativo foram
realizadas em 22/11/2021,
09/12/2021 e 31/01/2022
AUMENTO DA MENSALIDADE
De acordo com o Art. 60 inciso IV
do Estatuto Social, foram
apresentadas a este Conselho
duas previsões orçamentárias
para o reajuste da mensalidade a
partir de janeiro de 2022:
1 - Passar dos atuais R$ 170,00
para R$ 193,00 – majoração de
13,529%
2 - Passar dos atuais R$ 170,00
para R$ 195,00 – majoração de
14,701%
Projetamos um aumento das
despesas de 9,68% (índice
atrelado ao IPCA acumulado em
agosto de 2021), com exceção da
Folha de Pagamento, atrelada ao
INPC utilizado para reajuste
salarial em dezembro de 2021,
sendo este de 10,42% conforme
acumulado de agosto de 2021.
Os conselheiros presentes na
reunião, após análise e parecer

do Conselho Fiscal, encaminharam para a Diretoria Executiva a
aprovação do aumento da
mensalidade, porém seguindo a
majoração de acordo com a
inflação de 11,76%, passando
dos atuais de R$ 170,00 para R$
190,00.
AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA VERBA DA TAXA DE
INVESTIMENTOS
- Extensão da cobertura com
estrutura metálica localizada
entre a grade e as tendas da
lanchonete das piscinas. Valor:
R$ 28.067,00. Obra aprovada
pelo Conselho.
- Reparos e implantação do
Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA)
para os novos telhados dos
banheiros e vestiários do
ginásio, cobertura do terraço da
sala de balé, telhado do bar do
salão social e cobertura ao lado
da lanchonete da piscina.
Solicitado aditivo de R$
3.832,00. Obra aprovada pelo
Conselho.
- Compra de 1 bebedouro de 100

litros com 3 torneiras para
atender os frequentadores da
sauna. Valor: R$ 2.490,00.
Compra reprovada pelo
Conselho.
- Reforma de 2 reservatórios de
água. Valor: R$ 35.580,00.
Conselho encaminhou para
análise e parecer da Comissão de
Obras.
- Construção de muro com placas
de concreto FCK 25 MPA para
fechamento da esquina da sede
entre as ruas Baronesa Geraldo
de Resende e Adão Martelli.
Valor: R$ 14.749,50. Conselho
encaminhou para análise e
parecer da Comissão de Obras.

107,100,00. Conselho encaminhou para análise e parecer da
Comissão de Obras.
- Troca do painel eletrônico de
distribuição de força. Valor: R$
52.707,00. Conselho encaminhou para análise e parecer da
Comissão de Obras.
O Conselho Deliberativo parabeniza o conselheiro Valber
Kowalesky pelo ingresso como
seu Membro Nato, conforme
determina o Estatuto Social.
Viva o nosso Alviverde. Abraço
Fraterno.

- Ampliação do calçamento com
bloquetes na área de saída de
carros. Valor: R$ 8.084,60.
Conselho encaminhou para
análise e parecer da Comissão de
Obras.
- Compra de câmeras de monitoramento Intelbras TV IP Bullet
Vip 1230 B G3 Full HD 2MB com
visão noturna e inteligência
artificial (58 câmeras internas e
32 câmeras externas). Valor: R$

Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

Futebol Solidário
O CFC e o Bigodes FC se juntaram em uma ação contra a fome.
Dia 12 de dezembro, aconteceu o
Futebol Solidário, que contou
com a presença de grandes craques do futebol brasileiro e da
nova geração de Cosmópolis. A
entrada foi a doação de 1 kg de
alimento.

Foto: Roberta Correa
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Mais melhorias para o clube
As melhorias e manutenções
seguem sem interrupção no
Cosmopolitano. Recentemente,
as quadras de tênis ganharam
novo piso, além de pintura e

revitalização geral das arquibancadas. Também foi realizada a
ampliação da cobertura da área
de alimentação da lanchonete da
piscina e a Adriana, nossa

Quadra 1
Foto: Gustavo Leone

Quadra 2
Foto: Samuel Osório de Lima

79

gerente, caprichou no paisagismo
para deixar mais um cantinho
muito especial. A sala de musculação agora conta com uma nova
cadeira extensora/flexora conju-

gada. No ginásio, houve troca das
placas danificadas do piso,
aplicação de espuma expansiva e
pintura geral da quadra em
poliuretano.
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Cosmoférias agitam a criançada
A semana de 10 a 15 de janeiro foi de muita
diversão no Cosmopolitano. Nas Cosmoférias 2022, as crianças de 5 a 13 anos puderam
participar de uma série de brincadeiras,
gincanas, jogos pré-desportivos e várias
outras atividades. Com certeza, momentos
que ficarão em suas memórias.

Mais esporte para
os associados
Foto: Roberta Correa

BASQUETE MISTO INICIAÇÃO

Foto: Roberta Correa

De 10 a 15 anos, com o professor
Carlos Soler.
Terças e quintas, das 15h às 16h.
Somente sócios. Gratuito.
Inscrição diretamente com o
professor, no horário das aulas.
HANDEBOL MISTO
APRENDIZADO
De 10 a 15 anos. Masculino e feminino.
Sextas-feiras, das 16h às 17h30.
Com a professora Néia. Gratuito
Na Quadra do Ginásio. Somente para
sócios.
Inscrições: de 25/02 a 17/03, pelo site
Início das aulas: 18/03

EXAME MÉDICO PARA USO DAS PISCINAS E SAUNA
12 e 13/3, das 8h às 11h30
O associado deverá retirar uma senha
até as 11h30 no dia em que for
realizar o exame.

Local: ginásio
Necessário uso de traje de banho e chinelo
Gratuito
Quem estiver com o exame em dia,
não precisa refazê-lo.

SIGA O CFC NAS
REDES SOCIAIS

@cosmopolitanofutebolclube
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