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Editorial
É com enorme honra e cheio
de expectativa que escrevo,
como presidente do Cosmopolitano para o próximo
biênio, meu primeiro editorial para o Jornal Integração.
Estou honrado por ter a
oportunidade, que me foi
dada pelos associados, de
comandar uma das mais
tradicionais instituições do
nosso Estado. E com muita
expectativa para seguir com
o excelente trabalho desenvolvido pelas últimas admi-

nistrações, capitaneadas
pelo meu amigo Renato
Trevenzolli nos últimos
quatro anos. Estive próximo
dele em todo esse período e
sei o quanto é difícil e complexo gerenciar uma estrutura gigante como a do CFC.
Vou continuar contando com
a ajuda de boa parte da
equipe que vem desenvolvendo esse excelente
trabalho nas mais recentes
gestões e também com o
reforço de novos membros.

Sinto-me muito preparado e
animado para o desafio para
o qual fui chamado, e ganho
ainda mais confiança quando
constato que ao meu lado
tem tanta gente competente,
disposta a se empenhar e
que, acima de tudo, ama o
Cosmopolitano Futebol Clube tanto quanto eu.
Conto com todos os associados para, juntos, fazermos do
nosso clube um lugar cada
vez melhor!

Por Marcos Aurélio Furlaneto
Presidente

Relembrando
O Relembrando, além de
recordar fatos ocorridos anos
atrás, também homenageia
pessoas que fizeram a diferença para Cosmópolis e para
o CFC. Nesta edição, destacamos um ex-presidente do
alviverde cosmopolense que
teve uma administração
digna dos maiores elogios. A
reportagem a seguir foi
publicada no Jornal “ACP”,
no dia 2 de maio de 1970.
“A homenagem que hoje
prestamos será inegavelmente aplaudida por todos os
cosmopolenses. Antônio
Trevenzolli é o nosso focado.
Ainda garoto, já ajudava a
família trabalhando no
armazém de secos e molhados de seu pai. Com tino comercial que desde a infância
demonstrava, Antônio Tre-

venzolli progrediu rapidamente. Mercê de seus esforços, adquiriu de seu pai o
estabelecimento, juntamente
com os irmãos Alcides e Valdemar.
Não se limitou a esse ramo de
negócio, pois logo depois
adquiria uma tecelagem,
deixando o ramo de secos e
molhados. Na indústria
têxtil, onde milita até hoje,
conseguiu amplo sucesso,
realizando-se plenamente
nesse campo. Dentro da
classe, distinguiu de tal modo
que até hoje é ele um dos
líderes do município. O nosso
homenageado é casado com
dona Sueli, tendo o casal três
lindos meninos: Júnior, Fábio
e Renato.
Toninho, como é conhecido

pelos amigos, foi presidente
do Cosmopolitano e, durante
sua gestão, o clube ganhou
projeção, tendo-se sagrado
campeão de uma série. Os
bailes e demais promoções
realizados em sua gestão
permanecem na lembrança
de todos, por sua organização
e sucesso alcançado, principalmente quando o Cosmopolitano F. C. comemorou
seu Jubileu de Ouro. Foram
festividades de tal graça e
beleza que jamais serão esquecidas pela família cosmopolense.

deste moço notável, ponderado e sobretudo humano,
conforme tem fartamente
provado através dos longos
anos de convivência com
nossa gente”.
Por Rodolfo Rizzo

(...) Pelas grandes aptidões
que tem demonstrado, Toninho tem ocupado postos de
destaque em nossa vida
social. Cosmópolis sabe e
sempre saberá aproveitar as
qualidades e capacidade
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Após revitalização, piscinas
foram reabertas para associados
Exame médico gratuito foi oferecido nos dias 4 e 5 de setembro
As piscinas do Cosmopolitano, que passaram por uma
completa revitalização, foram reabertas no dia 4 de
setembro. Os associados devem manter o exame médico
em dia, já que ele é obrigatório
para usufruir das piscinas.
O exame gratuito foi oferecido pelo clube nos dias 4 e 5 de
setembro.
Todas as medidas de prevenção devem ser tomadas, com o
uso correto de máscara e
distanciamento, para segurança de todos.

Fotos: Divulgação
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Diretoria mantém equipe vencedora
e ganha reforço de novos membros

MARCOS AURÉLIO FURLANETO
PRESIDENTE

ALBERTO SEVERINO
DA SILVA
1º SECRETÁRIO

ISMAEL
FEGADOLI JUNIOR
COMUNICAÇÃO

EDENILSON ISMAEL
SIMONI
2º SECRETÁRIO

MARCOS AMBROSINA
GUERRA
ESPORTES

SANDRO CÉSAR
CALVI
PATRIMÔNIO

ROGÉRIO LUIZ
TERGULINO
SOCIAL

DARCI ELIAS
PRESIDENTE DE HONRA

RENATO TREVENZOLLI
VICE-PRESIDENTE

CLAUDEMIR AP.SANTOS
DA COSTA
1º TESOUREIRO

NILTON CÉZAR
DA VINHA
ESPORTES

PEDRO APARECIDO
PEREIRA
2º TESOUREIRO

LEANDRO RICARDO
ZANELATO
OBRAS

ROBERTA CORREA
DA SILVA
COMUNICAÇÃO

ANASTÁCIO VIEIRA DA
SILVA FILHO
COMUNICAÇÃO

RONALDO ANTONIO
PIVATO
OBRAS

CREUZA APARECIDA
TREVIZAN
SOCIAL

CHARLES
SPERINDIONI
PATRIMÔNIO

OSMARILDA S. T.
FURLAN
SOCIAL
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Escolinha de futebol abre inscrições
para aulas no Thelmo de Almeida
Podem participar meninos e meninas de 10 a 14 anos
A Escolinha de Futebol de
Campo do Cosmopolitano
está oferecendo aulas gratuitas para meninos e meninas
de 10 a 14 anos.
As atividades são exclusivas

para associados, que deverão
efetuar as inscrições a partir
de 1º de setembro, por meio
de link disponível no site
w w w . c o s m o p o l i t a n o f c.com.br.

As aulas ocorrerão no Estádio
Thelmo de Almeida e as
turmas serão divididas por
faixa etária.
A turma de 10 e 11 anos terá
atividades às terças e quintas,

das 15h30 às 16h30, e aos
sábados, das 9h às 10h. Para a
turma de 12 a 14 anos, as aulas
acontecerão às terças e
quintas, das 14h30 às 15h30, e
aos sábados, das 10h às 11h.

Foto: Anastácio Filho

Pendências e demais assuntos financeiros
Os associados com mensalidades em atraso ou com qualquer outro problema financeiro devem entrar em contato

com a secretaria, para que os
casos sejam analisados e resolvidos de maneira mais rápida e eficaz.

O Cosmopolitano disponibiliza um canal direto para tratar
somente de assuntos financeiros com seus associados.

Anote o número exclusivo para estes assuntos:
WhatsApp 19 97401-9388.
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Atividades esportivas já estão de volta
Normas de precaução contra Covid-19 devem ser mantidas
RECADOS
Para garantir a segurança de
todos os usuários da Sala de
Musculação, é necessário continuar mantendo as normas de
higiene impostas pela pandemia de Covid-19. Para lembrar
aos associados dos cuidados
que devem ser tomados, recados serão intercalados com as
músicas. Eles trarão alertas sobre a necessidade de higienizar
as mãos com água e sabão ou
álcool em gel antes, durante e
no final do treino; sobre a
obrigatoriedade do uso correto da máscara, cobrindo nariz e boca; de higienizar os
equipamentos, aparelhos e máquinas após o uso; e de utilizar
seus próprios recipientes para
tomar água.
Também serão dados recados
para manter a boa organização
da sala, incluindo a gentileza
de guardar as barras, pesos,
anilhas, tornozeleiras e colchonetes após o uso e de utilizar esteiras, elipticons e
bicicletas ergométricas pelo
período máximo de 30 minutos, além de trazer uma toalha
para os treinos.

AULAS
VOLTANDO

O Setor Esportivo do CFC está
solicitando aos alunos da

As aulas esportivas oferecidas
pelo Cosmopolitano estão
voltando gradualmente. Para
que as atividades sigam com
tranquilidade e segurança para
os associados, é necessário
manter todas as orientações
estabelecidas pelas autoridades sanitárias diante da pandemia de Covid-19. Entre elas,
estão o distanciamento seguro,
utilização de máscaras de proteção e esterilização das mãos e
objetos de treino com frequência. Também é muito importante que os associados estejam atentos ao calendário de
vacinação, incluindo a segunda
dose, pois somente com a imunização de todos será possível
voltar à normalidade nas atividades do clube.

Aulão Mix

Local

NATAÇÃO E
HIDROGINÁSTICA

Treinamento
Funcional

hidroginástica e da natação
adulta que mantenham o esquema de vacinação contra a
Covid-19 em dia, tomando a
segunda dose no período recomendado pelas autoridades.
Aqueles que ainda não tomaram a segunda dose da imunização devem enviar uma foto
do cartão de vacinação com a
data agendada para recebê-la.
As faltas serão abonadas até 15
dias após a segunda dose da
vacina.

Local

GAP
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Associados participam de programa
para emagrecer de forma saudável
Atividades terão supervisão de professores e nutricionista
O Cosmopolitano está incentivando seus associados a
emagrecer de forma saudável e
a mudar o estilo de vida para
melhor. Com esse intuito, o
Setor Esportivo do clube
idealizou o Programa Medida
Certa, que envolve treinamen-

to físico e dicas nutricionais.
Puderam se inscrever sócios
maiores de 16 anos, que apresentaram atestado de aptidão
física. Também precisaram
comprovar Índice de Massa
Corporal (IMC) maior que 28.
O IMC é reconhecido como

padrão internacional para
avaliar o grau de sobrepeso e
obesidade. É calculado dividindo o peso (em kg) pela
altura ao quadrado (em
metros).
Os inscritos serão divididos
em equipes e participarão das

atividades sob supervisão dos
professores do CFC e da
nutricionista Patrícia Novais.
O programa terá início em 14
de setembro e seguirá até 2 de
dezembro.
Haverá premiação individual e
em grupo.

Use máscara
Evite aglomeração
Higienize as mãos

Um novo mix de aulas para intensificar o seu treino

GAP:
Quartas

Aulão Mix:
Terças e quintas

das 19h às 20h
Com a prof. Thayná

das 18h30 às 19h30
Com a prof. Neia

Treinamento
Funcional:
Terças e quintas
das 19h30 às 20h30
com a prof. Dayane

79

Local:
Terças e quintas
das 8h às 9h
Com os profs.
Thayná e Lucas
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Informativo do Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo do
Cosmopolitano Futebol Clube,
seguindo as orientações dos
órgãos governamentais, suspendeu nos últimos meses as reuniões ordinárias. Assim, todas as
atividades e comunicações vêm
sendo realizadas por cartas ou
plataformas virtuais. Estamos nos
organizando para a retomada das
reuniões presenciais assim que
possível.
As mais recentes reuniões
ordinárias do Conselho
Deliberativo fo-ram realizadas em
22/02/2021, 29/03/2021,
26/04/2021, 31/05/2021,
28/06/2021, 26/07/2021 e
30/08/2021. As próximas serão
em 27/09/2021, 25/10/2021 e
29/11/2021. Em dezembro, data a
confirmar. Houve ainda a reunião
extraordinária realizada em
1º/07/2021, tendo na pauta a
posse da Diretoria Executiva para
o biênio 2021-2023 e Conselho
Fiscal.
O Conselho Fiscal também suspendeu as reuniões presenciais,
porém continua acompanhando
todas as atividades orçamentárias
e operacionais por meio das
plataformas virtuais. A Assembleia
Geral para aprovação de contas
referentes ao ano letivo de 2020
foi realizada em 13/06/2021. Nas
reuniões ordinárias, foram aprovadas as seguintes medidas com
parecer do Conselho Fiscal e
Conselho Deliberativo
Referentes a Fevereiro/2021 Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo presencial de
22/02/2021.

- Autorização de verba da Taxa de
Investimentos: no valor de R$
7.962,00 para compra de 30
guarda-sóis com base, ao custo de
R$ 214,00 cada um, e R$ 1.542,00
para a compra de três ombrelones.
Os conselheiros aprovaram a
compra.
- Aprovação do Balanço Geral do
Exercício de 2020.
- Autorização de verba da Taxa de
Investimentos: durante a retirada
do conjunto de moto-bomba submersa do poço artesiano da sede,
foram constatadas “incrustações
da tubulação adutora”, que poderiam comprometer o funcionamento do poço. Em caráter
emergencial, o senhor José Euclides Mortari, presidente do Conselho Fiscal, autorizou a contratação da empresa Boitu-hidro Poços
Artesianos, que apresentou a melhor proposta, para realizar os
serviços. Desta forma, os custos
para mão-de-obra e materiais importaram em R$ 17.000,00.
- Autorização de verba da Taxa de
Investimentos: contratação da
empresa JE Santolaia Filho Engenharia, a partir do dia 10 de fevereiro, para a prestação de serviços de dois profissionais com
formação de bombeiro e guardavidas para atuarem na prevenção,
orientação e salvamento na área
das piscinas, de terça a domingo,
das 9h às 21h. Assim sendo, e contando agora com profissionais
habilitados, estaremos acatando a
orientação deste clube para compra de 1 desfibrilador, no valor de
R$ 7.617,00; 1 cilindro de oxigênio
medicinal, no valor de R$
1.107,65; 1 oxímetro (saturação
de oxigênio), no valor de R$
219,90; 1 aparelho de medir pressão, no valor de R$ 281,42; 1 flu-

tuador salva-vidas, tipo life belt,
no valor de R$ 633,40; 4 colares
cervicais, no valor total de R$
159,88; importando tudo em R$
10.019,25.
- Autorização para a compra de 1
par de estrutura aérea basculante
para basquete destinada ao Ginásio de Esportes. Quando o serviço for finalizado, que haja a aprovação da Comissão de Obras.
- Autorização de verba da Taxa de
Investimentos: compra de um fogão industrial no valor de R$
4.121,42. Com relação à instalação
da central de GLP, estamos encaminhando a este Conselho os
custos para elaboração do projeto
conforme as orientações da Comissão de Obras, que importará
em R$ 2.220,00. Os conselheiros
analisaram a sugestão da Diretoria
e votaram pela aprovação.
Referentes a Março/2021:
Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo virtual de
29/03/2021.
- Solicitação: desconto de 30%
para a mensalidade de março/2021 diante da situação de enfrentamento da pandemia. O desconto foi concedido a todos os
associados, na mensalidade de
março, com vencimento até 10 de
abril.
- Autorização da verba Taxa de
Investimentos: no valor de R$
2.617,00, para a compra de 1
cadeira em aço galvanizado com
pintura eletrostática, para uso dos
guarda- vidas.

Referentes a Abril/2021:
Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo virtual de
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26/04/2021.
- Solicitação: desconto de 30%
para a mensalidade de abril/2021
diante da situação de enfrentamento da pandemia. O desconto
foi concedido a todos os associados, na mensalidade de março,
com vencimento até 10 de maio.
Referentes a Maio/2021:
Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo virtual de
31/05/2021.
- Solicitação: desconto de 30%
para a mensalidade de maio/2021
diante da situação de enfrentamento da pandemia. O desconto
foi concedido a todos os associados, na mensalidade de março,
com vencimento até 10 de junho.
- Autorização de verba da Taxa de
Investimentos: no valor de R$
4.425,00, para compra de 1 computador Proc Intel Core I5 9400F
com monitor LG 21,5” LED destinado à portaria da piscina aquecida, para controle de exame
médico e frequência dos alunos de
natação e hidroginástica.

Referentes a Junho/2021:
Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo virtual de
28/06/2021.
- Solicitação: desconto de 30%
para a mensalidade de junho
/2021 diante da situação de
enfrentamento da pandemia. O
desconto concedido a todos os
associados, na mensalidade de
junho, com vencimento até 10 de
julho.
Reunião do Conselho Deliberativo Extraordinária de
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1º/06/2021.
- Posse da Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal Biênio 2021-2023.

Referentes a Julho/2021:
Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo virtual de
26/07/2021.
- Troca do rejunte das piscinas
externas: encaminhados os orçamentos dos custos com a manutenção citada, que importou em
R$ 17.000,00 com mão-de-obra e
R$ 46.465,00 para compra de 750
kg de Rejunte Portokoll Epoxi
Piscina, totalizando os custos em
R$ 63.465,00, dos quais a Diretoria
solicita que este Conselho autorize
utilizarmos a Taxa da Verba de
Investimentos para custear os
gastos com os materiais. Os custos
com a mão-de-obra a Diretoria
pretende pagar com recursos
financeiros gerados através de
eventos. Solicitação aprovada.
- Cobertura de estrutura metálica
com telhado de policarbonato na
porta de entrada do nosso Ginásio
de Esportes: orçamentos dos
custos com materiais e mão-deobra que importaram em R$
27.971,86, quantia que a Diretoria
pretende pagar com recursos
financeiros gerados através de
eventos. Solicitação aprovada.
- Concorrência Pública para

arrendamento individual das lanchonetes localizadas junto às
piscinas e à Praça Yolanda Tutu
Balloni. Após avaliação das propostas recebidas, a concessão para exploração do serviço de bar e
lanchonete ficou assim definida:
a) Lanchonete da Praça Yolanda
Tutu Ballone concedida ao senhor
Humberto Hideke Kamioka e b)
Lanchonete da piscina concedida à
senhora Flávia Aparecida de Andrade Menino. Os conselheiros
após análise, acataram a decisão
da Diretoria Executiva.

Nestes meses, estão em estudo
algumas reformas, que estão
sendo analisadas pela Comissão
de Obras e pela Comissão Thelmo
de Almeida, além de outros
assuntos a serem tratados quando
retornarmos em reunião presencial, em 30/08/2021.

A Comissão de Obras se reuniu nos
dias 19 e 20/07/2021 para tratar
de assunto referente ao piso do
Ginásio de Esportes, porém a
Carta referente encaminhada pela
Diretoria Executiva será discutida
em reunião presencial do dia
31/08/2021.
Foram autorizadas as aquisições
com verbas do Recurso Financeiro

MENSALIDADES
As mensalidades do clube são
fechadas no dia 30 ou 31 do
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.

SIGA O CFC
NAS REDES
SOCIAIS
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do Estádio Thelmo de Almeida:
- Autorização para que as despesas
no valor de R$ 18.477,78, gastas
com a reforma interna da casa do
Estádio Thelmo de Almeida, sejam
custeadas pelos recursos financeiros originados pelo próprio estádio. Justificamos que toda mãode-obra foi realizada pela equipe
de funcionários do clube, sendo
realizados os seguintes serviços:
conserto do telhado para eliminar
vazamentos; troca de todo o piso
da casa; troca dos revestimentos
da cozinha e do banheiro; troca de
portas e janelas que estavam
deterioradas; am-pliação da área
da cozinha; novo sistema de
hidráulica e esgoto para a cozinha;
reforma da parte elétrica, com
troca de parte da fiação, instalação
de novos pontos para tomadas,
iluminação e chuveiro; integração
de um novo quarto à casa, sendo
que um depósito foi transformado
em quarto; tratamento de infiltrações nas paredes e pintura
geral.
Com o encerramento do mandato
da diretoria 2019/2021, a segunda
etapa da obra, parte externa, será
executada pela nova gestão, comandada pelo senhor Marcos
Aurélio Furlaneto, após definição
do projeto executivo e levantamento dos custos, que serão
enviados para análise deste Conselho, em breve.

- A Diretoria se reuniu com a
Comissão de Obras, em 29 de
junho, e foram prestados os
esclarecimentos relativos à reforma interna da casa do Estádio
Thelmo de Almeida. Os conselheiros, após parecer da Comissão de
Obras, analisaram a proposta da
Diretoria Executiva e aprovaram.

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.
Que vocês estejam confiantes em
Deus, que tudo isso vai passar e
que dias melhores possam vir.

Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

Com a retomada das atividades regulares do clube,
as mensalidades voltam a ter o valor normal:
- R$ 170,00: Título Familiar
- R$ 85,00: Título Individual
- R$ 51,00: Valor por dependente
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Nova diretoria toma posse em
evento restrito devido à pandemia
Marcos Aurélio Furlaneto assume a presidência pelos próximos dois anos
A diretoria do Cosmopolitano
eleita para o próximo biênio tomou
posse no dia 1º de julho, em cerimônia realizada no Salão Social, que
foi organizada levando em conta
todas as precauções exigidas pelo
enfrentamento à pandemia de
Covid-19. Marcos Aurélio Furla-

neto assumiu a presidência para
conduzir os rumos do CFC pelos
próximos dois anos. Ele sucede
Renato Trevenzolli, presidente nos
últimos quatro anos, que agora
ocupa a vice-presidência. A relação
de todos os diretores pode ser conferida em nosso site.

CADASTRO
É Importante que os associados,
tanto titulares quanto seus
dependentes, cadastrem seus
contatos de WhatsApp na secretaria do CFC, pelo 97401-9388,
para que recebam informações
relativas às atividades do clube de
maneira ágil. Também é essencial
que mantenham seus dados
cadastrais sempre atualizados.
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Piscinas foram revitalizadas e
estão prontas para o verão
Além delas, ginásio também recebe melhoria
As piscinas do Cosmopolitano
foram reabertas no dia 4 de
setembro, após passarem por
completa revitalização, aproveitando o período de pandemia e o inverno. As piscinas
foram esvaziadas para que fosse
possível avaliar de maneira
mais aprofundada a extensão
dos serviços necessários.
O rejunte antigo foi substitído
por rejunte Epóxi Portkoll,
mais indicado para piscinas por
ser flexível e totalmente impermeável. Esse produto,

conforme especificado pelo
fabricante, não mancha e é
resistente à formação de fungos
e bactérias.
Agora, os associados podem se
refrescar e praticar esportes em
piscinas muito mais bonitas e
seguras. Outra realização
importante foi a instalação de
uma cobertura de estrutura
metálica com telhado de policarbonato na porta de entrada
do Ginásio de Esportes, representando mais conforto para a
família cosmopolitana.

Rejuntes: antes e depois
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Aula de dança conta com coreógrafo
da "Dança dos Famosos" do Faustão
Evento também teve apresentação de passista da Acadêmicos da Rocinha
O encerramento do mandato da
diretoria que comandou o CFC
nos dois últimos biênios, de
2017 a 2021, teve uma aula de
dança com vários ritmos no dia

25 de julho. O evento, realizado
na quadra poliesportiva, contou
com a presença de Marcus Vinicius Viana, coreógrafo da
atriz Maria Joana, do quadro

"Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão".
Também houve uma apresentação de Tatiana Rosa, passista da
escola de samba Acadêmicos da
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Rocinha, do Rio de Janeiro. A
aula teve a parceria da academia
BioFitness, representada pelos
professores Igor Alonso e Vitória Moraes.

