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NNNNNovembro é sempre
muito especial no Cos-

mopolitano. Claro, é o mês
em que comemoramos nosso
aniversário. E são poucos os
clubes que podem se orgu-
lhar de chegar aos 104 anos.
Mais: que ultrapassaram os
100 anos gozando de plena
saúde. Pois somos, sim, pri-
vilegiados. Afinal de contas,
preservamos nossa tradição

Pulsando saúdePor Renato Trevenzolli
Presidente

GGGGGeralmente, relembrar o
passado nos traz muita

satisfação e hoje tenho cer-
teza de que o Relembrando,
que vai nos levar até os anos
60, trará recordações ines-
quecíveis, pois iremos escre-
ver sobre Rage e seu conjun-
to de danças que tantas ale-
grias e satisfações nos pro-
porcionaram.

Esse conjunto foi fundado
em 14 de janeiro de 1961,
quando, em uma conversa
entre Rage Baracat e Beni
Benito Nallin, sobre a cria-
ção desse conjunto, resolve-
ram levar a ideia até o ami-
go Eduardo Abrahim, e de
lá foram falar também com
Antônio Trevenzolli, o co-
nhecido Toninho. Para dar
um ritmo bom, falaram com
Rubens Bichara Jimael,
Alexandre Frungilo e Italo
Fernandes, todos ficaram
entusiasmados e nesse mo-

mento começava a nascer o
conjunto que tantas alegrias
nos proporcionou.

Conversando com o amigo
Italo Fernandes, ele me disse
que guarda com muito cari-
nho um exemplar do cartaz
que anunciava a estreia do
conjunto. Tiveram início os
ensaios e nosso clube progra-
mou um baile para o lança-
mento do conjunto no dia 24
de abril de 1961, com a deno-
minação de “Prata da Casa”.

Foi uma grande estreia,
um enorme sucesso, na cida-
de não se falava em outra coi-
sa a não ser sobre a brilhante
atuação do conjunto musical.
Todos comentavam o ritmo
da bateria do Rage, o prazer
de ouvir o pistom do Beni B.
Nallin, o suave sax do Toni-
nho Trevenzoli, o violão do
Leoni Fonseca, o ritmo gosto-
so imposto por Rubens Be-
chara e Ítalo Fernandes! Foi
realmente uma estreia ines-
quecível.

Era época da Festa das
Nações, um grande acon-

tecimento na cidade, e o
conjunto atuou brilhante-
mente também em Artur No-
gueira, Araras e Campinas,
sempre com muita aceitação.
Precisamos ressaltar a
importância de Luiz Galani,
que com seu profundo conhe-
cimento de música, orientava
muito bem o conjunto. Vamos
recordar que na época não
tínhamos a televisão como em
nossos dias, por isso um acon-
tecimento social era de uma
importância enorme.

Em outubro de 1961, tive-
mos o Baile das Debutantes
e, em novembro, o Baile
Branco, dois acontecimentos
sociais que envolveram a ci-
dade e a região, sempre com
Rage e seu Conjunto de Dan-
ças abrilhantando os eventos
sociais. Em março de 1962, o
conjunto foi convidado para
abrilhantar um baile em um
dos clubes da elite campneira,
denominado Don Quixote.
Houve muita expectativa,
pois só orquestras e conjuntos
de muita qualidade ali se a-

Por Rodolfo Rizzo

presentaram.
O baile

foi um su-
cesso e, ter-
minado o
baile, os di-
r i g e n t e s
dessa agre-
miação contrataram Rage e
seu conjunto para ali se
apresentarem em mais
duas oportunidades.

Poderíamos continuar a
contar a inesquecível traje-
tória desse conjunto musi-
cal, mas precisamos recor-
dar que Rage Baracat en-
vergou a gloriosa camisa
verde e branco de nosso clu-
be, defendendo nossas cores
e jogando na lateral-esquer-
da. Ele partiu para a eter-
nidade ainda muito novo,
mas deixou para nós uma
história de vida exemplar e
que nos traz as mais agra-
dáveis lembranças. Rage e
seu Conjunto de Danças
fazrm parte das mais agra-
dáveis recordações da traje-
tória de nosso CFC.

Acompanhe novidades na nossa página! www.facebook.com/cosmopolitanofc

centenária sem perder de
vista o futuro, mas com os pés
sempre fincados no presente.
E, conforme recomendam os
médicos, para manter a saú-
de, nada melhor que se me-
xer! Então a gente não para
mesmo. Nossa sede vai ga-
nhando contornos cada vez
mais bonitos e modernos. As
melhorias que vêm sendo
levadas a cabo desde o ano

passado tornam, a cada dia,
nossas instalações melhores
e mais completas. As mais re-
centes podem ser conferidas
na página 9. E os eventos so-
ciais e esportivos não param.
Caminhadas, competições
inéditas, disputas das mais
variadas modalidades, bailes,
baladas, atividades voltadas
às crianças, enfim, nossa
agenda vive cheia. Neste mês

especial, estará ainda mais
carregada. Participe, asso-
ciado, e mantenha nosso
clube vibrando alegria e
pulsando saúde!



Convites para Réveillon em até 4 vezes
Vendas começam em 18/11; festa terá animação da banda Homens de Preto e menu variado
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* A partir de 18/11, na secreta-
ria do clube
* Para sócios - R$ 100,00
* Para não sócios - R$ 150,00

Esses valores podem ser
parcelados em até 4 vezes

Vendas

AAAAA chegada de 2020 será
brindada com uma gran-

de festa no Cosmopolitano.
Com animação da requisita-
díssima banda Homens de
Preto, que dispensa apresen-
tações, o Réveillon do CFC,
no Salão Social, promete sau-
dar o Ano Novo com anima-
ção total a partir das 22h do
dia 31 de dezembro até o en-
cerramento da festa, às 3h do
dia 1º de janeiro. E, além da
música de primeira, um car-
dápio variado e caprichado
fará a alegria dos associados
e seus convidados, que, fica a
sugestão, devem dar prefe-
rência a trajes brancos.

As adesões para sócios, com
tudo incluído, custam R$
100,00 e, para não sócios, R$
150,00. Esse valor pode ser
dividido em até quatro vezes
no cartão. Crianças de 6 a 12
anos pagam metade desse va-
lor e aquelas até 5 anos não

pagam. As vendas começam
no dia 18 de novembro. Pilo-
tado por Paulo Eventos, o buf-
fet vai garantir uma intensa
experiência gastronômica.

Como entrada, serão servi-
dos batatinha ao molho de er-
vas finas e frios temperados
(muçarela, presunto em cu-
bos, salame italiano fatiado,
azeitonas com caroço, ovi-
nhos de codornas e tomatinho
cereja). A mesa de frutas tro-
picais terá melão, melancia,
banana, abacaxi, uvas Niá-
gara e Itália, manga, ameixa,
pêssego, nectarina e lichia.

O jantar contará com porco
no rolete, cupim recheado e
assado, linguiça toscana as-
sada, strogonoff de carne e
batata palha. As guarnições
serão arroz branco com a-
mêndoas, arroz com lentilha,
lentilha de Réveillon com ba-
con e calabresa, maionese de
legumes (cenoura, batata,

azeitonas, ervilha, milho,
cheiro verde e creme Hell-
mans), farofa de milho (ba-
con, farinha de milho, cala-
bresa, cheiro verde e tempe-
ros variados) e pão francês.

As saladas vão ter rúcula,
vinagrete (tomate, cheiro ver-
de, azeite, alho e cebola), alfa-
ce roxa e americana, tomate
em rodelas com ricota, pepino
japonês e antepasto de berin-
jela. Para sobremesa, sorvete
de massa (napolitano, flocos,
abacaxi ao vinho, creme de

papaia com cassis e pistache).
As bebidas serão água mine-
ral, refrigerantes e cerveja
Brahma e Skol.

Mais informações na secre-
taria do clube ou pelo telefo-
ne (19) 3872-1917.

Banda
Homens
de Preto

Wagner Morente
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Muita dança no Baile do Verde e Branco
Trio Cassino & Ela animou a edição especial das Noites Dançantes do Cosmopolitano

Fotos: Divulgação

OOOOO Trio Cassino & Ela
animou a Noite Dançan-

te especial no dia 28 de se-
tembro, quando aconteceu o
Baile do Verde e Branco. Foi
uma noite de muita dança de
salão, como acontece sempre
no último sábado de cada mês
no Cosmopolitano. Confira
as fotos nesta página.
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9 atrações no Baile do Havaí 2020
Evento acontece em 8 de fevereiro em 3 ambientes decorados com toneladas de flores e frutas

NNNNNada menos que nove
atrações musicais, que

vão contemplar todos os gos-
tos e estilos, foram convoca-
das para tornar o Baile do
Havaí 2020 do Cosmopolita-
no um evento simplesmente
inesquecível. Marcado para o
dia 8 de fevereiro, com início
às 23h, o baile vai ocupar três
ambientes, todos decorados
com toneladas de flores e
frutas. A entrada será gratui-
ta para sócios do clube, e não

com foto. A entrada com boné
ou touca não será permitida.
Mais informações na secreta-
ria do clube ou pelo telefone
(19) 3872-1917.

DOMINGUEIRA - DOMINGUEIRA - DOMINGUEIRA - DOMINGUEIRA - DOMINGUEIRA - No
dia 9 de fevereiro, acontecerá
a Domingueira do Havaí, das
17h às 22h.Durante o evento
também com muita música
ao vivo, serão apresentados o
Rei e a Rainha do Carnaval
2020 do Cosmopolitano.

sócios poderão participar ad-
quirindo convites, que serão
vendidos a partir do dia 16 de
dezembro.

Nas piscinas, a animação
ficará por conta da banda Ce-
lebration e da Bateria Show
Guaçu Verde e Rosa. Na Al-
batroz, Pretinho da Hora,
DJs Troksom e DJ KN vão a-
gitar a galera. No Salão Soci-
al, o som ao vivo estará sob
responsabilidade de João
Fernando & Felipe, Trio Are-

na, Samba de Responsa e DJ
Thiago Silva. Ou seja, serão
horas de música ininterrupta
para o público curtir os mais
variados ritmos.

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 do-
cumento com foto, na compa-
nhia dos pais ou responsável.
Acima de 16 anos, também é
preciso RG ou documento
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Primavera

Chá com Bingo para
comemorar 104 anos

Atividades vão acontecer no dia 28 de novembro

CCCCComo parte das comemo-
rações dos 104 anos do

Cosmopolitano, será realiza-
do um Chá com Bingo no dia
28 de novembro. O evento,
cheio de atrações, acontecerá
das 14h às 16h30. O clube vai
oferecer bolo, refrigerantes,
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café e chá. Associados podem
convidar amigos não sócios
para participar. Todos os
participantes deverão levar
um prato de doce ou salgado.
E um bingo com diversas
prendas vai tornar a tarde
ainda mais divertida.

UUUUUm alegre Chá com Bingo comemorou a primavera no dia 12 de
setembro. Foi uma tarde de muita diversão e animado bate-papo.

Baile de Baile de Baile de Baile de Baile de AniversárioAniversárioAniversárioAniversárioAniversário

OOOOOs últimos convites para o
Baile de Aniversário que vai
comemorar os 104 anos de
fundação do Cosmopolitano
estão à venda. O evento vai
acontecer no dia 14 de no-
vembro, com início às 21h,
no Salão Social. Os convites
estão à venda na secretaria
do clube. A animação será da
banda Celebration. A deco-
ração ficará por conta da

Últimos convites à venda
Floricultura Mercuri, de
Limeira. Já a gastronomia
será pilotada pelo Dom Du-
arte Buffet.

As adesões para associa-
dos custam R$ 130,00. Para
não sócios, os convites po-
dem ser adquiridos por R$
170,00. Para mais informa-
ções, consulte a secretaria
do clube, pelo telefone (19)
3872-1917.
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3 palcos para atrações no aniversário
Evento em comemoração aos 104 anos do clube terá ainda vários outros atrativos

AAAAA tradicional Festa de Ani-
versário do Cosmopo-

litano vai acontecer no dia 15
de novembro, prometendo a
animação total que marca o
evento em todos os anos.
Desde as 12h, várias atrações
musicais vão se revezar em
três palcos para manter o alto
astral durante todo o dia. E
ainda vai ter muito chope e
refrigerante grátis.

O grupo Pocket Samba vai
abrir o som ao vivo na Praça
Tutu Baloni às 12h. A apre-
sentação seguirá até as 14h,
quando chegará a vez da ban-
da Keep on Rock ocupar o
palco. Às 16h, Vinícius Dru-
mond assume o microfone.

Na Praça de Alimentação,
onde haverá diversas barra-
cas de quitutes e bebidas, a
música começa às 13h, com o
Duo Igor & Irio, que vai cui-
dar do agito até as 18h.

Na lanchonete da piscina,
também vai ter som, com o
Grupo Tentação. Para a cri-
ançada, a diversão também
estará garantida, em lona ar-
mada no estacionamento,
com brinquedos, pipoca e al-
godão doce. Não será permi-
tida a entrada com alimentos
e bebidas. Mais informações:
(19) 3872-1917.

Fotos: Divulgação

Banda Keep
on Rock

Pocket
Samba

Duo Igor
& Irio

Vinícius Drumond
Grupo
Tentação
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DDDDDois super eventos volta-
dos às crianças agitaram o

Cosmopolitano em outubro.
Inédito, o Acampa Thelmo CFC
proporcionou aos participantes,
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Criançada fez a festa em outubro
Acampa Thelmo e o Dia das Crianças proporcionaram muita diversão

nos dias 5 e 6, a oportunidade
de acampar no Estádio Thelmo
de Almeida, com direito a uma
programação recheada de atra-
ções, que contou com monitoria

especializada em acampa-
mento. No dia 12, foi a vez da
festa do Dia das Crianças, que
teve brinquedos infláveis no
Salão Social e na piscina, com

destaque para o Jump Trampo-
lim,  e personagens para intera-
gir com a criançada. E ainda
teve pipoca e algodão doce gra-
tuitos o dia inteiro.

Acampa Thelmo

Dia das Crianças
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A cada dia melhor e mais moderno
Várias dependências do clube vêm sendo revitalizadas: mais conforto, segurança e beleza

OOOOO que antes era apenas
um cantinho, foi trans-

formado em um ambiente bo-
nito e aconchegante. Essa é
a conclusão sobre o trabalho
realizado na lanchonete que
serve as piscinas, agora to-
talmente concluído e entre-
gue para os associados. O lo-
cal foi completamente revi-
talizado, tanto interna quan-
to externamente. Das coifas
até a cobertura com policar-
bonato, a obra abrangeu to-
dos os aspectos dessa depen-
dência tão importante para o
conforto dos sócios. E, vale
ressaltar, tudo foi feito com

mão de obra própria, redu-
zindo os custos.

Também foi concluída a
modernização das quadras
de tênis, que ganharam  pin-
tura do piso e outras melho-
rias. Entre elas, mesas, ban-
cos, ombrelones, novos refle-
tores de LED, lixeiras e pla-
car. Também foram realiza-
das a restauração de alvena-
ria e pintura das paredes e
das arquibancadas.

O ginásio de esportes tam-
bém vem ganhando muitas
melhorias. Está sendo feita a
reforma do piso, com troca
das placas danificadas, lixa-

mento, aplicação de resina e
demarcação esportiva. A qua-
dra ganhará um metro na
lateral esquerda, para maior
segurança dos atletas, evi-
tando choques contra a grade
de proteção. A grade do lado
direito será removida, com os
bancos de reserva e a mesa do
árbitro sendo instalados pró-
ximos à parede. Deste modo,
o corredor atualmente exis-
tente passará a fazer parte da
área da quadra. Nas arqui-
bancadas, serão instalados
assentos. Outra importante
melhoria é a troca da ilumi-
nação atual por lâmpadas de

LED, mais eficientes e eco-
nômicas. E estão em fase de
orçamento a revitaliação da
entrada do ginásio e dos ba-
nheiros e a pintura interna e
externa.

No Salão Social, o destaque
é a instalação de uma cozi-
nha industrial, mais segura,
confortável e atendendo aos
padrões da Vigilância Sani-
tária. A obra foi aprovada pe-
lo Conselho Deliberativo e
será iniciada assim que a a-
genda de eventos sociais per-
mitir. O prazo para conclusão,
após o início, é de aproxima-
damente dois meses.

Fotos: Divulgação

Nova lanchonete e, ao lado, o
ginásio em obras e as
quadras de tênis revitalizadas
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Reuniões do ConselhoReuniões do ConselhoReuniões do ConselhoReuniões do ConselhoReuniões do Conselho
Deliberativo realizadas emDeliberativo realizadas emDeliberativo realizadas emDeliberativo realizadas emDeliberativo realizadas em
26 de agosto de 2019 e 3026 de agosto de 2019 e 3026 de agosto de 2019 e 3026 de agosto de 2019 e 3026 de agosto de 2019 e 30
de setembro de 2019 nasde setembro de 2019 nasde setembro de 2019 nasde setembro de 2019 nasde setembro de 2019 nas
quais foram analisados,quais foram analisados,quais foram analisados,quais foram analisados,quais foram analisados,
debatidas e aprovadas asdebatidas e aprovadas asdebatidas e aprovadas asdebatidas e aprovadas asdebatidas e aprovadas as
seguintes solicitações daseguintes solicitações daseguintes solicitações daseguintes solicitações daseguintes solicitações da
Diretoria Executiva.Diretoria Executiva.Diretoria Executiva.Diretoria Executiva.Diretoria Executiva.

Em reunião realizada emEm reunião realizada emEm reunião realizada emEm reunião realizada emEm reunião realizada em
26 de agosto de 201926 de agosto de 201926 de agosto de 201926 de agosto de 201926 de agosto de 2019, houve
análise e parecer favorável do
Conselho Fiscal, e o Conselho
Deliberativo aprovou as contas
do mês de junho de 2019, e em
30 de setembro de 2019, houve
análise e parecer favorável do
Conselho Fiscal, e o Conselho
Deliberativo aprovou as contas
do mês de julho de 2019.

Conselho Fiscal: Reuniu-seConselho Fiscal: Reuniu-seConselho Fiscal: Reuniu-seConselho Fiscal: Reuniu-seConselho Fiscal: Reuniu-se
em 21/08/2019 e 16/09/2109.em 21/08/2019 e 16/09/2109.em 21/08/2019 e 16/09/2109.em 21/08/2019 e 16/09/2109.em 21/08/2019 e 16/09/2109.

Foram autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas as
aquisições com Vaquisições com Vaquisições com Vaquisições com Vaquisições com Verbas daerbas daerbas daerbas daerbas da
TTTTTaxa de Investimentos:axa de Investimentos:axa de Investimentos:axa de Investimentos:axa de Investimentos:

*Reforma do depósito e da*Reforma do depósito e da*Reforma do depósito e da*Reforma do depósito e da*Reforma do depósito e da
bilheteria do Salão Socialbilheteria do Salão Socialbilheteria do Salão Socialbilheteria do Salão Socialbilheteria do Salão Social
no valor de R$ 100.000,00no valor de R$ 100.000,00no valor de R$ 100.000,00no valor de R$ 100.000,00no valor de R$ 100.000,00
- - - - - autorização para reforma do
depósito e da bilheteria do Sa-
lão Social, para transformá-los
em uma cozinha industrial, re-
manejamento do depósito de
bebidas e da bilheteria e refor-
ma geral do bar, com adaptação
do espaço para instalação de
uma câmara fria. O conceito
dessa obra foi discutido entre a
Diretoria e a Comissão de O-
bras, e a verba solicitada será
para obra civil, não contem-
plando os equipamentos de
inox e a câmara fria que se
pretende instalar futuramente.
O objetivo de concretizar essa
obra será até o dia 10 de no-
vembro de 2019, para poder
utilizar as instalações no Baile
de Aniversário do nosso clube.
A solicitação foi discutida e
analisada por vários conselhei-
ros, tendo a aprovação da mai-
oria dos conselheiros presentes

Informativo do Conselho Deliberativo
e somente uma abstenção.

*Compra de equipamen*Compra de equipamen*Compra de equipamen*Compra de equipamen*Compra de equipamen-----
tos no valor de R$ 1.890,57tos no valor de R$ 1.890,57tos no valor de R$ 1.890,57tos no valor de R$ 1.890,57tos no valor de R$ 1.890,57
----- autorização para compra de
equipamentos necessários pa-
ra implantação de um segundo
guichê, para agilizar o atendi-
mento aos associados na secre-
taria: 01 gaveta caixa, 01 im-
pressora caixa, 01 calculadora
e 01 rádio comunicador para
uso dos supervisores do clube.
A solicitação foi analisada e a-
provada por todos os conselhei-
ros presentes.

*Substituição de *Substituição de *Substituição de *Substituição de *Substituição de lllllumináumináumináumináuminá-----
rias no valor estimado derias no valor estimado derias no valor estimado derias no valor estimado derias no valor estimado de
R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00 -  -  -  -  - autorização
para substituição de 42 lumi-
nárias de vapor metálico de
400W, mais reator, por 24 lumi-
nárias projetor de LED de
130W no Ginásio de Esportes
(estudo realizado pela empresa
Santa Led-FCP Elétrica e
Eletrônicos Ltda-ME, empresa
apresentada pelo conselheiro
Adriano Roberto Bertazzo). Os
engenheiros da empresa visita-
ram nosso clube e puderam
avaliar e dimensionar melhor
a iluminação do Ginásio de
Esportes, conforme planilha
comparativa de cálculo de re-
torno de investimento. Ficou
demonstrado que o ginásio pas-
sará de um custo anual com o
consumo de energia elétrica de
R$ 17.769,02 para uma despe-
sa anual de R$ 2.920,32, sendo
que com esta economia o inves-
timento é recuperado em apro-
ximadamente um ano de uso
das luminárias de LED. Essa
proposta foi apresentada à
Comissão de Obras e, caso seja
aprovada pelo Conselho Delibe-
rativo, serão realizados mais
dois orçamentos, como pede
nosso Regulamento Interno,
Art.95. A palavra foi franquea-
da a alguns conselheiros da
Comissão de Obras, e ouvimos
suas explanações a respeito das
mudanças das luminárias e os
benefícios que isso trará ao
clube. A solicitação foi aprovada
por unanimidade pelos conse-

Por Viviani Aparecida

Rolfsen Mortari

lheiros presentes

*Compra de equipamen*Compra de equipamen*Compra de equipamen*Compra de equipamen*Compra de equipamen-----
tos para o bar/lanchonetetos para o bar/lanchonetetos para o bar/lanchonetetos para o bar/lanchonetetos para o bar/lanchonete
da área das piscinas no vada área das piscinas no vada área das piscinas no vada área das piscinas no vada área das piscinas no va-----
lor de R$ 7.270,17 -lor de R$ 7.270,17 -lor de R$ 7.270,17 -lor de R$ 7.270,17 -lor de R$ 7.270,17 - a Dire-
toria Executiva realizou con-
corrência pública para arren-
damento individual das lan-
chonetes junto às piscinas e a
Praça Yolanda Tutu Balloni,
pela qual a partir de agora os
arrendatários de cada lancho-
nete ficarão responsáveis pelo
pagamento das despesas com o
consumo de energia elétrica.
Para manter um equilíbrio nas
condições das instalações de ca-
da espaço que será explorado,
e levando em consideração que
a lanchonete da Praça Yolanda
Tutu Balloni passou por uma
reforma no final de 2017, foi
realizada uma reforma comple-
ta na lanchonete das piscinas,
com recursos próprios, na qual
foi trocado todo o piso e revesti-
mentos; foram instaladas no-
vas pias e bancadas de granito;
foi refeita a parte elétrica e
instalados novos pontos de to-
madas e quadro de energia; a
cozinha ficou mais ampla e
ganhou um passa-pratos; foi
feita nova pintura, iluminação
e fachada, além de uma nova
área externa, em decorrência
do arrendamento individual.

Autorização para adquiAutorização para adquiAutorização para adquiAutorização para adquiAutorização para adqui-----
rir alguns equipamentosrir alguns equipamentosrir alguns equipamentosrir alguns equipamentosrir alguns equipamentos
para a lanchonete das pispara a lanchonete das pispara a lanchonete das pispara a lanchonete das pispara a lanchonete das pis-----
cinas, tais como: cinas, tais como: cinas, tais como: cinas, tais como: cinas, tais como: 01 coifa de
inox, 02 medidores digitais de
energia com caixa para embu-
tir, 01 micro-ondas, 01 fogão
industrial com forno e 01 chapa
para lanches. Solicitação foi
aprovada por unanimidade pe-
los conselheiros presentes,
porém os conselheiros solicita-
ram à Diretoria Executiva que
os próximos arrendatários dos
bares entreguem os estabeleci-
mentos exatamente nas mes-
mas condições de quando en-
traram.

*Compra de 01 Smart TV*Compra de 01 Smart TV*Compra de 01 Smart TV*Compra de 01 Smart TV*Compra de 01 Smart TV
4K Led 58” Philco, no va4K Led 58” Philco, no va4K Led 58” Philco, no va4K Led 58” Philco, no va4K Led 58” Philco, no va-----

lor de R$lor de R$lor de R$lor de R$lor de R$
2.147,312.147,312.147,312.147,312.147,31 - - - - -
o aparelho
será desti-
nado ao
uso dos fre-
quentadores
da lancho-
nete da Pra-
ça Yolanda
Tutu Balloni, sendo que a TV
antiga apresentou problemas e
não tem mais conserto. Solici-
tação foi aprovada por todos os
conselheiros, sendo que este
Conselho sugere que a Direto-
ria Executiva realize a compra
de uma TV também para a á-
rea das crianças.

Foram autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas as
Aquisições com VAquisições com VAquisições com VAquisições com VAquisições com Verbas doerbas doerbas doerbas doerbas do
Recurso Financeiro do Es-Recurso Financeiro do Es-Recurso Financeiro do Es-Recurso Financeiro do Es-Recurso Financeiro do Es-
tádio Thelmo de tádio Thelmo de tádio Thelmo de tádio Thelmo de tádio Thelmo de Almeida:Almeida:Almeida:Almeida:Almeida:

Autorização custearAutorização custearAutorização custearAutorização custearAutorização custear
parte elétrica e hidráulicaparte elétrica e hidráulicaparte elétrica e hidráulicaparte elétrica e hidráulicaparte elétrica e hidráulica
do campodo campodo campodo campodo campo - parte elétrica para
instalação do painel de controle
do poço artesiano, com um
custo de R$ 718,86, e rede
hidráulica para instalação de
um sistema de irri-gação para
o campo de futebol, com um cus-
to de R$ 2.582,93. Solicitação
aprovada por todos os conse-
lheiros presentes.

Agradecimentos deste ConAgradecimentos deste ConAgradecimentos deste ConAgradecimentos deste ConAgradecimentos deste Con-----
selho Deliberativoselho Deliberativoselho Deliberativoselho Deliberativoselho Deliberativo ao conselheiro
Joaquim da Costa Lino, que esteve
à frente da Comissão de Obras e
que muito contribuiu; pelos serviços
pres-tados a este Conselho; pede o
desligamento por motivo de foro
pessoal; Conselheiro José Álvaro
Ogando pelo tempo que ficou no
Conselho, do qual pediu seu
desligamento por motivo de
trabalho.

Em nome do Conselho DeliEm nome do Conselho DeliEm nome do Conselho DeliEm nome do Conselho DeliEm nome do Conselho Deli-----
berativoberativoberativoberativoberativo, parabenizamos a todos
os envolvidos na reinauguração
das quadras de tênis e na 1ª Ca-
minhada da Lua. Todos os conse-
lheiros e Comissão de Revisão do
Estatuto Social pelos trabalhos que
estão realizando nas Reuniões
Extraordinárias.
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Caminhada da Lua cheia de energia
Com percurso de 5 km, evento proporcionou atividade física e muita diversão

Fotos: Anastácio Júnior

CCCCCom percurso de 5 km, a 1ª
Caminhada da Lua do

Cosmopolitano proporcionou
atividade física e muita diver-
são para os participantes. Re-
alizado no dia 13 de setem-
bro, o evento teve saída e che-
gada no Estádio de Thelmo
de Almeida, onde uma mesa
de frutas e praça de alimen-
tação com food trucks espera-
vam pelos inscritos. Durante
o percurso, um trio elétrico
com DJ agitou a caminhada,
que contou com apoio da Po-
lícia Militar e da Secretaria
de Saúde de Cosmópolis.
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Uma incrível corrida de casais
vai agitar o Cosmopolitano

UUUUUma incrível corrida de
casais vai agitar o Cosmopo-
litano no dia 1º de maio de
2020. E mais: todos poderão
fazer suas apostas na dupla
ganhadora para concorrer a
prêmios. Serão 13 corridas
com três casais cada, no mo-
delo da Loteria Esportiva. As
inscrições serão permitidas
para casais acima de 18 anos,
que, de mão dadas, terão que
percorrer uma distância de 50
metros no campo de futebol.

A dupla que conseguir cruzar
a linha de chegada sem soltar
as mãos será a campeã. O
início será às 16h. As inscri-
ções deverão ser efetuadas no
Setor Espor-tivo. Em breve,
mais informações nos nossos
canais de comunicação.

AAAAAs equipes Verde e Branca
se enfrentarão em três cate-
gorias como parte das come-
morações do aniversário de
104 anos do Cosmopolitano.
Os jogos comemorativos de
futebol acontecerão no dia
15 de novembro, com início
às 8h. A primeira partida
será entre equipes femini-
nas, para nascidas até 2005.
Em seguida, os confrontos
serão entre atletas máster,
nascidos até 1974. E, fe-
chando a programação, ha-
verá o jogo masculino adul-
to, para associados nascidos
de 1975 a 2001. As inscri-
ções individuais estarão
abertas na secretaria até o
dia 12 de novembro. A divi-
são dos times será realizada
por uma comissão que leva-
rá em conta o nível técnico
de cada jogador e as posi-
ções informadas na ficha de
inscrição.

Festival encerra aulas de
natação de 2019 em dezembro

AAAAAs aulas de natação des aulas de natação des aulas de natação des aulas de natação des aulas de natação de
2019 do Cosmopolitano2019 do Cosmopolitano2019 do Cosmopolitano2019 do Cosmopolitano2019 do Cosmopolitano
serão encerradas com umserão encerradas com umserão encerradas com umserão encerradas com umserão encerradas com um
festival que vai acontecerfestival que vai acontecerfestival que vai acontecerfestival que vai acontecerfestival que vai acontecer
no dia 13 de dezembro, ano dia 13 de dezembro, ano dia 13 de dezembro, ano dia 13 de dezembro, ano dia 13 de dezembro, a
partir das 15h. Poderãopartir das 15h. Poderãopartir das 15h. Poderãopartir das 15h. Poderãopartir das 15h. Poderão
participar associadosparticipar associadosparticipar associadosparticipar associadosparticipar associados
nascidos entre 2005 enascidos entre 2005 enascidos entre 2005 enascidos entre 2005 enascidos entre 2005 e
2016. Inscrições no Setor2016. Inscrições no Setor2016. Inscrições no Setor2016. Inscrições no Setor2016. Inscrições no Setor
Esportivo.Esportivo.Esportivo.Esportivo.Esportivo.

Muito futebol no aniversário

OOOOO Cosmopolitano vai
promover, em parceria

com o Colégio Objetivo, uma
Cãominhada no dia 24 de no-
vembro. Com início às 9h, o
passeio para os tutores e seus
pets terá saída do Estádio
Thelmo de Almeida e chega-
da no Colégio Objetivo. Ins-
crições na secretaria do clu-

Cãominhada será no
dia 24 de novembro

Evento terá saída do Thelmo e chegada no Objetivo

be e no Colégio Objetivo, me-
diante a doação de um quilo
de ração, que será entregue
a ONGs locais. Haverá mesa
de frutas na saída, carro de
som para acompanhar a Cão-
minhada e sorteio de prêmios
no encerramento. Mais infor-
mações pelo telefone (19)
3872-1917.

Seu amigo não
vai querer ficar
de fora da
Cãominhada

Fotos: Divulgação


