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Editorial

Em busca do bem maior
Temos procurado incansavelmente todas as maneiras
disponíveis para garantir a
saúde e a segurança de
nossos associados e colaboradores durante esta pandemia, tão persistente. Nessa
busca incessante, temos
inclusive adotado soluções
inovadoras, como a nebulização dos frequentadores da
Sala de Musculação e funcionários com um produto que,
como atesta laudo da

Unicamp, tem praticamente
100% de eficiência contra o
coronavírus.
Natural que, numa época
turbulenta como a que
estamos vivendo, nem todas
as nossas iniciativas encontrem unanimidade entre os
associados. Compreendemos
que, em um período de
informações desencontradas, algumas pessoas recebam as novidades com
desconfiança. Por isso, vale

sempre recorrer ao bomsenso de todos, reforçando
que somente unidos, ajudando-nos mutuamente, conseguiremos tornar nosso cotidiano mais saudável.
É preciso que todos tenhamos
a boa vontade de compreender as diferenças, de respeitar os espaços e as posições
de cada um, mas sempre
objetivando o bem maior,
que é a integridade da família
cosmopolitana.

para a história de nosso clube.
A placa que registra perpetuamente essa inauguração foi
descerrada pelo presidente do
clube, na época o Sr. Válber
Kowalescky, pelo prefeito Sr.
José Pivatto, o presidente de
honra Sr. Adão Martelli Filho e
o vice-presidente Sr. A. R.
Rizzo.
O novo Estádio Thelmo de
Almeida tem uma área de 164
mil metros quadrados, possui
uma arquibancada para,
aproximadamente, duas mil
pessoas. Situado em um lugar
privilegiado, está sendo muito
bem utilizado pelos associados e apreciadores da prática

do futebol.
Com os melhoramentos que
vem recebendo, fica a certeza
de que o considerável patrimônio do CFC é um orgulho para
todos os associados.
Nessa inauguração, o presidente da Câmara Municipal,
na época o Sr. José Pedroso da
Silva, enviou uma Moção de
Congratulações e declarou:
“Parabenizo o Cosmopolitano
F.C. pelo início de uma nova
história que será, com toda
certeza, permeada de glórias e
vitórias para a grande família
alviverde”.
Esse novo espaço está reservado para diversas práticas

contatos de WhatsApp na
secretaria do clube, pelo
97401-9388, para que re-

cebam informações relativas
às atividades do clube de
maneira ágil. Também é

Por Renato Trevenzolli
Presidente

Relembrando
Esta coluna sempre recorda
acontecimentos bem antigos e
nem sempre alcança a faixa dos
associados mais jovens. Por
essa razão, hoje vamos trazer à
memória um acontecimento
marcante que ocorreu há 20
anos.
No ano de 2001, foi adquirido,
da Usina Esther, o terreno do
novo Estádio Thelmo de
Almeida e sua inauguração
ocorreu no dia 29 de junho de
2003, em uma cerimônia digna
de um acontecimento histórico na rica trajetória de um
clube centenário como é o
nosso.
Foi uma manhã inesquecível

esportivas, voltado à promoção da saúde, do bem-estar e
da convivência social dos
associados.

Por Rodolfo Rizzo

CADASTRO
É Importante que os associados, tanto titulares quanto
dependentes, cadastrem seus

essencial que mantenham
seus dados cadastrais sempre
atualizados.
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Higienização intensificada em todo clube
Produtos e equipamentos com laudo de eficácia da Unicamp foram adquiridos
O Cosmopolitano vem aperfeiçoando e intensificando
rotineiramente seus sistemas
de limpeza e higienização. O
clube inclusive tem lançado
mão de produtos e equipamentos inovadores para
garantir cada vez mais a
segurança dos associados e
colaboradores.
Entre as medidas adotadas,
está a sanitização em toda a
área do CFC. Para tanto, vem
sendo utilizado um produto
para eliminação de vírus nas
dependências do clube que
tem duração de 72 horas.
Outra iniciativa tomada foi a
aquisição do Steamer Pro, um
nebulizador de nanoprata
aplicado nos associados que
entram na Sala de Musculação,
desde que permitido por eles.

O método, segundo laudo do
Instituto de Biologia da
Unicamp, tem 99,99% de
eficácia contra o coronavírus,
mantendo esse índice durante
um período de 12 horas de
duração.
O Steamer Pro, extremamente
seguro para a saúde dos
usuários, vem sendo aplicado
também nos funcionários do
Cosmopolitano. Vale reforçar,
no entanto, que somente as
pessoas que autorizam a
nebulização passam por ela.
Todos que desejarem conferir
os laudos que atestam a
eficiência e a segurança dos
produtos utilizados podem
fazê-lo solicitando à secretaria
ou em nosso site www.cosmopolitanofc.com.br.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Devido ao novo decreto do
governo estadual, ficam
suspensas todas as atividades
esportivas e recreativas na
sede do Cosmopolitano, bem
como no Thelmo de Almeida.

A medida foi tomada em
cumprimento às regras da fase
vermelha e passa a valer a
partir do dia 6 de março.
Assim que possível, as atividades voltarão ao horário normal.

Fotos: Divulgação
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Natação, uma modalidade completa e que
ainda proporciona baixo impacto
No Cosmopolitano, há aulas para turmas a partir dos 3 anos de idade
A natação é historicamente
reconhecida como um dos
exercícios mais completos. E
tem a vantagem de ser praticada em meio líquido, o que
diminui significativamente o
impacto, reduzindo o risco de
lesões.
No Cosmopolitano, há turmas
a partir de 3 anos de idade. O
professor Lucas Furim destaca que a modalidade melhora a
coordenação motora e o con-

dicionamento cardiorrespiratório.
Outro professor do CFC,
Carlos Eduardo Gomes
lembra que, ao proporcionar a
introdução ao meio líquido, a
natação aumenta o recrutamento das unidades motoras e
melhora o equilíbrio, sendo
indicada para todas as faixas
etárias. “Como é um esporte
praticado na água, a natação
não exige das articulações o
mesmo que uma sessão de

corrida, por exemplo”, complementa a professora Thayná
Olivato.
Os associados interessados
em se inscrever na natação
devem acessar o site cosmopolitanofc.com.br, clicar em
Esportes e depois em Natação.
Vai aparecer um quadro,
escrito Formulário. Aí é só
clicar, preencher e aguardar.
Lembrando que algumas
turmas têm a lista de espera

maior, mas é possível escolher
mais de um horário, e assim
ser chamado no qual a vaga
surgir primeiro. Não há
cobrança de taxa.
Há turmas para as faixas
etárias de 3 e 4 anos (peixinho), 5 a 13 anos (golfinho e
treinamento) e a partir de 14
anos (adulto). Para participar,
é necessário estar com o
exame médico em dia e levar
touca, óculos e roupa de
piscina.
Divulgação
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Aulão Mix reúne três modalidades para
queimar gordura e fortalecer a musculatura
Atividade no Cosmopolitano é aberta a todos os associados maiores de 13 anos
Step, local e jump compõem o
Aulão Mix, uma modalidade
completíssima que o CFC
oferece aos associados às
terças e quintas, das 18h30 às
19h30, no Salão Social, sem
cobrar taxa nem exigir inscrição prévia. “São três aulas em
uma só”, avisa a professora
Reginéia Fernandes. “É uma
mistura dinâmica, que proporDivulgação

ciona uma aula ritmada e de
alta intensidade”.
Assim como todas as modalidades esportivas, o Aulão Mix
pede, antes que se iniciem as
aulas, uma consulta ao médico
para avaliar se há qualquer
impedimento para a realização
dos exercícios propostos.
Caso esteja tudo em ordem,

basta ter pelo menos 13 anos de
idade e muita disposição. Aí é
só esperar pelos resultados de
uma aula que consegue ser
altamente benéfica para o
organismo, proporcionando
ao mesmo tempo diversão e
descontração.
O Aulão Mix possibilita que o
praticante desfrute dos benefícios que propiciam, em con-

junto, as três modalidades que
o compõem. Entre eles, estão
uma grande queima de gordura, fortalecimento dos músculos do peito, das pernas e dos
braços e definição do abdômen. Os interessados podem
inclusive fazer uma aula experimental, bastando para isso
comparecer nos dias e horários
em que elas acontecem.

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Janeiro / Fevereiro 2021

Ginástica localizada cuida do corpo e abre
a oportunidade para grandes amizades
Aulas no CFC acontecem às terças e quintas pela manhã, sem qualquer taxa
Fazer exercícios em grupo,
além de melhorar a saúde física
e mental, ainda ajuda a desenvolver grandes amizades. É
exatamente isso o que acontece nas aulas de ginástica
localizada do Cosmopolitano,
que ocorrem às terças e quintas, das 8h às 9h, no Salão
Social. “Fiz grandes amigas
nos 18 anos em que dei aulas de
localizada no clube”, conta a
coordenadora de Esportes
Valéria Moraes.
Essas aulas são ministradas no
CFC desde 1994, ajudando os

associados a melhorar o
desempenho cardiorrespiratório e a fortalecer os músculos. Recentemente, o professor
Lucas Furim substituiu a
professora Reginéia Fernandes, e agora será ele quem
alternará as aulas com a
professora Thayná Olivato.
Para participar de uma aula
experimental, basta comparecer nos dias e horários marcados. A modalidade não exige
inscrição nem pagamento de
taxa.
“Por propor exercícios aeróbi-

cos, a localizada contribui para
o emagrecimento, além de
ajudar a melhorar o condicionamento do coração e dos
pulmões”, explica Thayná. “Os
exercícios também contribuem para o equilíbrio do corpo,
resultando numa melhor
postura e na consequente
prevenção de lesões”.
A professora ressalta que a
ginástica localizada ainda
exige muita concentração
psicomotora, o que faz com
que haja uma melhora na
coordenação e na agilidade.
“Isso tudo contribui para o

ganho de força, a autoestima e
a sociabilidade”, ressalta.
Segundo ela, a atividade deve
ser sempre realizada respeitando os limites individuais
para preservar ligamentos,
articulações, músculos e ossos.
“É importante ter ciência de
que a ginástica também se
aprende gradativamente, e
ficar bom é uma questão de
treinos regulares, e não necessariamente intensos”, aconselha. No CFC, essa modalidade
pode ser praticada a partir de
14 anos.
Divulgação
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FitDance: como cuidar do corpo e da
mente e se divertir ao mesmo tempo
Aulas utilizam coreografias para propor exercícios aeróbicos e de fortalecimento
Exercitar-se e se divertir ao
mesmo tempo. Quem não
gostaria? Pois é justamente isso
que oferece a aula de FitDance,
que o Cosmopolitano disponibiliza aos seus associados em
parceria com a academia Bio
Fitness. Segundo a professora
Mariana Branco, por se tratar
de uma modalidade de fácil
adaptação e muito didática, o
Fitdance é recomendado para
todas as pessoas, a partir de 14
anos de idade, desde que, claro,
sejam respeitados os limites de
cada um.
“É importante consultar um
médico antes da prática de
qualquer exercício físico para
que seja identificado se existe
algum impedimento”, ressalta.
E se o doutor liberar, é só
desfrutar de uma atividade
aeróbica que utiliza as coreografias das músicas do momento para estimular diversos
músculos e acelerar o metabo-

lismo. Como proporciona
bastante gasto calórico, é uma
ótima opção para quem quer
emagrecer.
O FitDance também ajuda no
fortalecimento muscular,
estimula a memória, desenvolve o sistema cardiovascular e
libera toxinas, auxiliando na
diminuição da retenção
líquida. “Sem contar que eleva a
autoestima e te traz um bem
estar danado!”, enumera
Mariana. Quem quiser experimentar, não importa se é
sedentário ou não, pode fazer
uma aula teste às segundasfeiras, às 20h.
As aulas são gratuitas e não
exigem inscrição prévia. Para
participar, basta comparecer
ao Salão Social, onde elas
ocorrem. “Não tem como ter
desculpas para não fazer essa
aula!”, convida Mariana.
“Venha dançar com a gente”.

MENSALIDADES
As mensalidades do clube são
fechadas ao final de cada mês.
Portanto, o associado paga
pela utilização do clube apenas após o período em que
pôde desfrutar de tudo o que
ele oferece. Como cortesia, o
CFC disponibiliza aos associa-

dos a possibilidade de pagar a
mensalidade até 10 dias após
a cobrança. Portanto, vencido
esse período, não é possível
prorrogar, por um prazo ainda
maior, a quitação dos valores
devidos. Em caso de dúvidas,
procure a secretaria do clube.
Divulgação
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Informativo do Conselho Deliberativo
Reunião do Conselho
Deliberativo Extraordinária
realizada em 11 de janeiro de
2021 e Reunião do Conselho
Deliberativo Ordinária realizada
em 25 de Janeiro de 2021.
O Conselho Fiscal preza pela
idoneidade e para tanto acompanha diretamente os resultados
operacionais referentes às
Receitas e Despesas realizadas
pelo Cosmopolitano Futebol
Clube, que, mensalmente, por
meio do seu presidente, apresenta os Balancetes e Comparativos.
O Conselho Fiscal, para assegurar
a saúde e qualidade de vida de
todos, suspendeu as Reuniões
Presenciais Ordinárias, atendendo as orientações dos órgãos
públicos e Decreto Municipal,
bem como as medidas adotadas
pelo Conselho Deliberativo e
Diretoria Executiva. Porém, o
Conselho Deliberativo e o
Conselho Fiscal continuam
acompanhando todas as atividades orçamentárias e operacionais
com reuniões virtuais.
O Conselho Deliberativo realizou,
com todas as medidas preventivas, uma Reunião Extraordinária
Presencial para posse de 50% de
seus membros e eleição da Mesa
Diretora 2021-2022. Realizou
também Reunião Ordinária
Virtual no dia 25 de janeiro de
2021. A reunião do dia 22 de
fevereiro de 2021 será presencial.
Reunião Extraordinária
Presencial de 11/01/2021
Assembleia Geral Ordinária,
realizada em 22 de novembro de
2019, na qual os associados, por
meio de votação, elegeram a
Chapa “Cosmopolitano para
Sempre” para assumir 50% do
Conselho Deliberativo do
Cosmopolitano Futebol Clube,
para quadriênio 2021/2024. Nesta
reunião, foram declarados legal e
devidamente empossados em
suas funções de Conselheiros do
Cosmopolitano Futebol Clube os
sócios: Adriano Roberto Bertazzo,

Amarildo João Bertazzo, Edenilson
Ismael Simoni, Edison Luís
Mariano, Fernando Ademir
Bordin, Gilberto Mortari, Guerino
Crepaldi, Guilherme Buzo
Kowalesky, João Henrique Simon
Carmona, José Antonio Kiehl, Julio
Cezar Simon Carmona, Luiz Carlos
Susigan, Luiz Carlos Tieghi,
Marcelo Gagliardi Neto, Mário
Ernesto Sant’ana Bocaiúva, Paulo
Henrique Zanetti Paes, Sérgio
Eduardo de Godoy e Sonia Regina
Juzzio.
Eleição da Mesa Diretora para o
Biênio 2021- 2022 do Conselho
Deliberativo, pautada no Estatuto
Social vigente. A reunião foi
conduzida pelos Conselheiros
Valber Kowalesky e Jaime Ferreira
da Silva. Houve a Inscrição de duas
chapas para concorrer à Mesa
Diretora do Conselho
Deliberativo. A Chapa Intitulada
Chapa 1 - Presidente: Viviani
Aparecida Rolfsen Mortari, VicePresidente: José Euclides Mortari,
1ª Secretária: Marilia da Silva e 2º
S e c r e t á r i o : Pa u l o Ro b e r t o
Armelin, e a Chapa Intitulada 2 –
Presidente: Edenilson Ismael
Simoni, Vice-Presidente: Sérgio
Eduardo de Godoy, 1ª Secretária:
Sonia Regina Juzzio e 2º
Secretário: Avanil Gonçalves dos
Santos. Foram providenciadas
cédulas nas quais constavam
Chapa 1 e Chapa 2. O Conselheiro
Sr. Jaime Ferreira da Silva explanou
sobre a forma que iria transcorrer
a eleição: total de 31 conselheiros,
portanto 31 cédulas, o preenchimento individual e secreto, sendo
que cada voto foi depositado
numa urna lacrada. Após a
votação, o mesmo convidou os
Conselheiros Paulo Sérgio Sthal e
Guilherme Buzo Kowalesky para
escrutinar, ou seja, fazer a conferência dos votos. Os votos foram
apurados e a Chapa intitulada 1
venceu as eleições para dirigir este
Conselho Deliberativo pelo biênio
2021/2022, recebendo 19 votos. A
Chapa intitulada 2 recebeu 12
votos. Portanto, a Chapa intitulada
1 foi declarada eleita e devidamente empossada. As Comissões

ficaram assim constituídas:
Comissão Disciplinar: José
Euclides Mortari, João Carlos
Mortari e Rogério Antonio Pereti.
Comissão de Sindicância:
Edenilson Ismael Simoni, João
Francisco Simon Carmona e Avanil
Gonçalves dos Santos. Comissão
de Patrimônio: Airton Luiz
Bertazzo, Eduardo Nascimento
Peres, Guerino Crepaldi, Marcelo
Gagliardi Neto, Paulo Henrique
Zanetti Paes, Santo Daólio e
Willian Correia das Virgens.
Comissão de Revisão Estatutária:
Presidente da Comissão Edenilson
Ismael Simoni e os seguintes
membros: José Euclides Mortari,
Jaime Ferreira da Silva, Joaquim
José da Costa Lino, Júlio Cezar
Simon Carmona, Santo Daólio,
Va l b e r K o w a l e s k y, V i v i a n i
Aparecida Rolfsen Mortari;
Comissão Estádio Thelmo de
Alm eid a : Fern a n d o Ad em ir
Bordin, Guilherme Kowalesky,
João Henrique Simon Carmona,
Paulo Sérgio Sthal e Valber
Kowalesky.
Foram aprovadas as seguintes
medidas com parecer do
Conselho Fiscal e Conselho
Deliberativo
Referentes ao mês de Janeiro
/2021: Carta Nº 98/2021: Solicita
junto a este Conselho autorização
utilizarmos verba da taxa de
investimentos, no valor estimado
em R$ 40.724,50 para a montagem
da cozinha industrial, com a
instalação da central de gás e
compra dos equipamentos de aço
inox, que são mais apropriados
pela resistência e por evitar a
proliferação de bactérias, conforme exigências da Anvisa. Sendo
para instalação de uma central de
GLP para 2+2 botijões p-45 kg,
23m de rede para 5 equipamentos
de consumo, emissão de laudo, art
e teste de estanqueidade, o valor
de R$ 2.335,00, e para móveis
fabricados em aço inox Aisi 304,
destinados à copa quente – inclui
pia com duas cubas, bancada de
trabalho, bancada para fritadeiras
e chapa, coifa e ralo com grelha;

copa fria – inclui pia com três
cubas, sendo uma cuba convencional e duas cubas tipo tanque,
área de recebimento de resíduos –
inclui conjunto de duas bancadas
de trabalho tipo “l”. O valor total
dos equipamentos é de R$
38.389,50. O conceito de montagem foi discutido entre a Diretoria
e a Comissão de Obras. Os conselheiros solicitaram encaminhar a
carta para a Comissão de Obras
para análise da mesma e o parecer,
antes da verba ser aprovada.
Reunião da Comissão de Obras:
30/01/2021 Carta Nº 99/2021:
Solicita junto a este Conselho
autorização para a compra de 1
par de estruturas aéreas basculantes para basquete. Como já
compartilhado com este
Conselho, a estrutura da torre de
basquete atual é móvel, e seu peso
contribuiu no decorrer dos anos
para danificar o piso de madeira,
quando manejada para posicionálas no local de jogo. Temos hoje
uma equipe de associados
jogando basquete no clube, e os
mesmos têm requisitado o uso do
ginásio para a prática deste
esporte. Para a troca da estrutura
móvel por uma estrutura fixa,
recebemos juntamente com a
Comissão de Obras a visita técnica
da empresa fabricante das torres
que temos atualmente, que nos
ofereceu um abatimento de R$
5.000,00 como parte do pagamento na troca por 1 novo par de
estrutura fixa para basquetebol
NBA, confeccionada em perfil
tubular com cabos de aço laterais
estabilizadores e cabos de aço
centrais, para elevação através de
guinchos elétricos. Acompanha 1
par de tabelas de basquete oficial
em vidro temperado, varão central
protetor, aros flexíveis e redes,
passando então o valor de R$
39.000,00 para R$ 34.000,00, com
instalação inclusa. Desta forma,
solicitamos junto ao Conselho
Deliberativo a liberação da Verba
de Investimentos, no valor de R$
34.000,00 para a efetivação da
troca das estruturas. Os Con-
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selheiros solicitaram encaminhar
a Carta para a Comissão de Obras,
para análise da mesma e o parecer,
antes da verba ser aprovada.
Reunião da Comissão de Obras:
30/01/2021 Carta Nº 101/2021:
Solicita junto a este Conselho
autorização para compra de 1
bebedouro de 200 litros com 4
torneiras para atender área da
“Praça Tutu Ballone” no valor de
R$ 2.886,00 da verba de investimento.
Os Conselheiros aprovaram, após
análise e justificativa.
Foram autorizadas as aquisições
com verbas do recurso financeiro

do Estádio Thelmo de Almeida:
Carta Nº 100/2021: Solicita junto a
este Conselho autorização para
compra de 1 soprador costal Stihl
BR 420, para o Estádio Thelmo de
Almeida, no valor de R$ 1.629,00,
a ser custeado pelos recursos
financeiros originados pelo
próprio estádio. Justificamos que
já fazemos uso de soprador na
sede do clube e ele é um importante aliado na limpeza de jardins e
grandes áreas, motivo pelo qual
pretendemos utilizar também no
Estádio Thelmo de Almeida. Os
Conselheiros Paulo Sérgio Sthal,
João Henrique Simon Carmona e

João Francisco Simon Carmona
apresentaram algumas sugestões
quanto à eficácia do mesmo no
Estádio Thelmo de Almeida. O
funcionário do clube Sr. Cristian
Avancini levou o soprador da sede
para fazer o teste no local e
realizou um vídeo para mostrar o
feito, que foi apresentado para os
conselheiros virtualmente. Após
análise e várias opiniões e sugestões, os Conselheiros aprovaram a
compra, ressaltando que o mesmo
será para o uso do Estádio Thelmo
de Almeida.
Viva o nosso Alviverde.
Abraço Fraterno.

Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

PAISAGISMO
Muito capricho no paisagismo do Cosmopolitano! As plantas são capazes de renovar e alegrar
qualquer ambiente... O projeto foi criado pela Adriana Fiorentini e a execução foi realizada
pelos funcionários do clube. Veja como o espaço ficou lindo!
Divulgação

PENDÊNCIAS
Os associados com mensalidades em atraso devem entrar
em contato com a secretaria,

para que os casos sejam
analisados em busca da
resolução das pendências.

9

Desde setembro, associados
com mensalidades atrasadas
vêm tendo a entrada no clube

bloqueada.
Mais informações pelo
WhatsApp 97417-0172.
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LUZES
A piscina principal do CFC
está de visual novo. Todas
as lâmpadas de LED foram
trocadas, proporcionando
um show de luzes à noite.
Controlado eletronicamen-

te, o sistema faz com que a
água assuma as mais
diversas tonalidades,
trazendo para os associados
momentos de pura contemplação.
Divulgação

10

