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SSSSSe tem uma característi-
ca do Cosmopolitano

que orgulha nossos associa-
dos é nosso DNA esportivo.
Não só no futebol, que está
até no nosso nome, mas nas
mais diversas modalidades,
conforme pode comprovar
uma edição especial do In-In-In-In-In-
tegraçãotegraçãotegraçãotegraçãotegração que distribuímos
recentemente, trazendo in-
formações sobre aulas e trei-

Álbum dos esportesPor Renato Trevenzolli
Presidente

HHHHHoje vamos relembrar
com saudades e tam-

bém constatar a grande di-
ferença na realização de um
evento nos anos 30 e nos
tempos atuais. Atualmente,
é inegável o sucesso do Bai-
le do Havaí; nos anos 30 o
Baile à Caipira envolvia
toda a sociedade e começa-
va a ser preparado meses
antes de sua realização, com
os ensaios da quadrilha com
o sanfoneiro Nonho Lucas.
Hoje se contratam conjun-
tos musicais para o Salão
Social, área das piscinas e
para o domingo na hora do
chopp; já em 1934 se nome-
ava uma comissão para pre-
parar o baile e os ensaios.

Vejamos: em junho da-
quele ano, a diretoria no-
meou a seguinte comissão
para organizar o Baile à

Caipira, que foi realizado no
dia 23 de junho, véspera de
São João – srs. Armando Cas-
tro Alves, Thelmo de Almei-
da, Arsénio de Carvalho, An-
tônio Vieira da Silva e Octá-
vio Bramucci; rapazes: Jacin-
to Rachie, Newton Amavel
da Silva, Paulo Antônio Ta-
vano, Roco Ophenio Tavano,
e Lavieiro Sthigano; senhori-
tas: Lucinda Pereira, Stela
Tavano, Emilia Floerming,
Olivia Carvalho e Izabel So-
lha. Depois de sua realização,
o jornal “O Apito” publicava
na página 2: “Não nos enga-
namos quando dissemos que
o Baile à Caipira que se rea-
lizou na noite de São João
iria deixar saudades, pois as-
sim aconteceu. Não faltou o
tradicional Café com Mistu-
ra, bolinhos de fubá, pipocas,
rapaduras e pés-de-moleque.
Portanto, está de parabéns a
Comissão promotora do refe-
rido Baile”. No entanto, no
ano seguinte, 1935, o mesmo

Jornal “O Apito”, de 16 de ju-
nho, divulgava que o Baile à
Caipira deste ano repetiria o
sucesso no ano anterior.

Mas aconteceu algo que
não conseguimos entender,
embora tivéssemos consulta-
do várias pessoas. O Jornal
“O Apito” de 5  de julho de
1936 publicava em sua pági-
na 4 a seguinte matéria:
“Cadê... o Baile à Caipira...”.

Conversa entre compadres.
- Pra môr, o qui será qui

nesti anu, no dia de San João,
não ôve o tar di baili caipira
no clubio de furtebó?

- Pro farta dus caipira num
é e o penso qui foi pur farta
qui prormorveci.

- Ora essa cumpradi, não foi
não, pois por farta de dois sor-
dado num acaba uma guerra.

- Vancê tem razão, num
acaba uma guerra, mai aca-
ba um advertimentu.

- Vá pra lá, cumpradi, van-
cê tem cada uma.

Para ver se descobria o mo-

Por Rodolfo Rizzo

tivo da não
realização
do baile,
consultei
várias pes-
soas, mas
já se passa-
ram 83 a-
nos e ninguém sabia de
nada.

Resolvi então consultar o
Livro de Registro de Atas
das Reuniões da Diretoria
desse ano de 1935, mas
nada encontrei que explicas-
se a não realização desse
importante evento.

Dei este artigo para um
amigo ler antes de enviá-lo
para publicação e ele me dis-
se: “Relembrar sim, mas
nem tanto”.

Meditei e concordei. Real-
mente se passaram muitos
anos e poucos ainda estão
entre nós. Para o próximo
Relembrando, recordare-
mos acontecimentos mais
recentes, com certeza.

nos esportivos que oferece-
mos. São atividades que con-
templam os mais variados
objetivos, gostos e idades.
Mas o mais legal mesmo é
vermos nossas crianças e jo-
vens frequentando nossos
campos, quadras e piscinas,
cuidando do corpo e da men-
te, aprendendo a crescer com
disciplina, adquirindo matu-
ridade para saber ganhar e

perder. E, na verdade, como
sabemos, quem pratica espor-
tes só tem a ganhar. Por isso,
uma iniciativa que nos trou-
xe grande satisfação foi a con-
fecção de um álbum que traz
nas figurinhas as imagens de
nossos pequenos esportistas.
Os álbuns de figurinhas es-
tão no imaginário de todos,
atravessando gerações. Cal-
cule, então, ter a própria ima-

gem retratada em um deles!
Esperamos que essa inicia-
tiva ajude a trazer cada vez
mais crianças e jovens para
os esportes.



Cosmopolitano terá feijoada
com samba em 26 de maio

Grupo Musical Pocket Samba vai cuidar da animação musical
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CCCCCom som ao vivo a cargo
do Grupo Musical Pocket

Samba, que vai tocar o me-
lhor dos clássicos, sambas
enredo e sucesso de várias
épocas, a Feijoada no Clube
2019 do Cosmopolitano vai
acontecer no 26 de maio, com
início marcado para as 12h.

A feijoada será completa,
com feijão preto, carne seca,
lombo, pernil, costelinha,

Tarde Feminina

OOOOO Cosmopolitano promo-
ve no dia 18 de maio mais
uma edição da Tarde Fe-
minina, reunindo desfi-
le e venda de roupas e bin-
go. O início está marcado
para as 14h, com o Desfile
de Lançamento Inverno
2019, que trará as princi-
pais tendências da moda
para a próxima estação.
Um estande de vendas vai
oferecer roupas das cole-
ções de inverno das prin-
cipais lojas da cidade. Em
seguida, haverá bingo com
chá, torradas e bolos. O
prêmio para a cartela
cheia será de R$ 300,00 e
ainda haverá minibingos
com vários prêmios. As
adesões para sócios, já in-
cluindo a cartela para o
bingo, custam R$ 5,00 an-
tecipadamente e R$ 10,00
no dia do evento. Para não
sócios, os convites, tam-
bém com direito a cartela,
saem por R$ 15,00 anteci-
padamente e R$ 25,00 na
hora. Vendas na secreta-
ria do clube.

Desfile e
bingo no dia
18 de maio

paio, calabresa, linguiça por-
tuguesa e bacon. Mas quem
preferir poderá optar pelo fei-
jão preto com linguiça cala-
bresa e paio ou com costeli-
nha e lombo de porco.

Como acompanhamentos,
arroz branco, couve, farofa,
laranja e molho de pimenta
caseiro.

Para entrada, será monta-
da uma Ilha de Saladas com

as opções Fresh (alface ame-
ricana e roxa, morangos, man-
ga, queijo minas frescal e mo-
lho de alecrim) e Caipira (al-
face crespa, pepino, cenoura,
beterraba e tomate). Para so-
bremesa, haverá mousse de
limão e de maracujá. As ade-
sões custam R$ 45,00 para
adultos e R$ 20,00 para cri-
anças de 7 a 12 anos. Bebi-
das serão cobradas à parte.

Fotos: Divulgação

Feijoada no
CFC será
completa
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Alegria também nas matinês
Festa carnavalesca vespertina também levou muita gente ao Cosmopolitano

Fotos: Roberta Correa

AAAAAlém dos bailes noturnos,
as matinês também fo-

ram de muita alegria no Car-
naval 2019 do Cosmopoli-
tano. As crianças - e também
os adultos - puderam se di-
vertir muito num clima total-
mente familiar.
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Agito total no Carnaloucura 2019
Com duas matinês e duas noites, Carnaval do Cosmopolitano divertiu todas as idades

CCCCCom duas matinês e dois
bailes noturnos, o Carna-

val do Cosmopolitano, realiza-
do de 2 a 5 de março, mais
uma vez foi um dos mais ani-
mados da região. A Banda RC
Musical Show - Bang Bang
agitou o Carnaloucura de
2019 com marchinhas, sam-
bas enredo, axé e sucessos do
momento, num passeio por
vários ritmos e décadas que
divertiu todas as idades.

Fotos: Roberta Correa
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Noites Dançantes estão de volta
Em um sábado a cada mês, uma banda é convidada para animar o Salão Social

Fotos: Divulgação

OOOOO Cosmopolitano retomou
em março seu calendário

de Noites Dançantes. A cada
mês, bandas de primeira linha
vão animar o Salão Social com
grandes clássicos de várias
décadas e de diversos ritmos.
As edições acontecem sempre
no último sábado do mês, com
início às 21h, e contam com a
presença de free dancers para
garantir ótimas danças tam-
bém para as mulheres que
comparecem desacompanha-
das. No dia 30 de março, Vado
Negri e Banda colocaram os
casais para dançar.

Aulas de dança
de salão no
CFC terão
início em maio

OOOOO Curso de Dança de Salão
para Casais do Cosmopolita-
no, com a professora Jéssica,
terá início em maio. Haverá
aulas de forró, bolero, serta-
nejo, samba de gafieira e rock
dos anos 60.

As aulas para iniciantes
acontecerão às sextas, das
19h30 às 21h. Para o nível
avançado, serão no mesmo
dia, das 21h às 22h30. A du-
ração total do curso será de
quatro meses. Os valores

mensais para casais são de
R$ 25,00 para sócios e de R$
50,00 para não sócios.

As inscrições do casal, com
vagas limitadas, devem ser
efetuadas na secretaria do
clube.
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Muitas atrações dedicadas a elas
Dia do Batom homenageou as mulheres com várias atividades e show com Elvis Cover

Fotos: Roberta Correa

OOOOO Dia das Mulheres foi co-
memorado no Cosmopo-

litano com uma programação
repleta de atrações em 8 de
março. O Dia do Batom teve
café da manhã, Yoga Fit,
Treinamento Funcional, Chá
com Bingo, aula de hidrogi-
nástica, Body Combat, Yoga
Fit e Fit Dance. Para encer-
rar, houve show com Johnn
Elvis e banda Memphis Ten-
nessee (Elvis Presley cover)
e entrega de mimos da dire-
toria para as mulheres.
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Diversão para todas as tribos
Festa à Fantasia teve duas bandas e supertime de DJs no dia 13 de abril

Fotos: Roberta Correa

Som ao vivo com as bandas
Salada Russa e Pamacê e

um supertime de DJs forma-
do por Lemão e Véio e Thia-
go Silva agitaram a Festa à
Fantasia que o Cosmopolita-
no realizou no dia 13 de abril.
A balada aconteceu junto às
piscinas e garantiu a diver-
são de todas as tribos.
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FitDance: esporte e diversão!
Aulas são oferecidas pelo Cosmopolitano em parceria com a academia Bio Fitness

BBBBBaseado em movimentos
coreografados, o FitDan-

ce ajuda a queimar calorias
de forma divertida e ainda to-
nifica vários grupos muscula-
res. Também contribui com a
saúde mental, combatendo o
estresse e a ansiedade. Os
movimentos são fáceis de exe-
cutar e alinhados de forma

Divulgação

didática, proporcionando ao
praticante dançar como nun-
ca imaginou. A aula consiste
em um mix de ritmos e movi-
mentos variados, ao som dos
estilos musicais mais ade-
quados para cada turma e
região. E esse mix é constan-
temente atualizado para
manter o ânimo em alta.

Todos esses benefícios pro-
porcionados pelo FitDance
estão disponíveis no Cosmo-
politano, por meio de uma
parceria com a academia Bio
Fitness. As aulas acontecem
às segundas, das 20h às 21h,
no Salão Social, para quem
tem a partir de 14 anos. São
gratuitas para associados do

Cosmopolitano e também
para os alunos da academia
Bio Fitness matriculados nes-
sa modalidade. As aulas são
ministradas pelo professor
Allan Richard, instrutor cre-
denciado pelo FitDance. Para
participar, basta comparecer
às aulas, já que não há neces-
sidade de inscrição prévia.

Professor Allan
Richard, da Bio
Fitness, à frente

da turma de
FitDance
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Reunião do ConselhoReunião do ConselhoReunião do ConselhoReunião do ConselhoReunião do Conselho
Deliberativo realizada emDeliberativo realizada emDeliberativo realizada emDeliberativo realizada emDeliberativo realizada em
25 de fevereiro de 2019 e25 de fevereiro de 2019 e25 de fevereiro de 2019 e25 de fevereiro de 2019 e25 de fevereiro de 2019 e
25 de março de 2019 onde25 de março de 2019 onde25 de março de 2019 onde25 de março de 2019 onde25 de março de 2019 onde
foram analisadas, debati-foram analisadas, debati-foram analisadas, debati-foram analisadas, debati-foram analisadas, debati-
das e aprovadas as se-das e aprovadas as se-das e aprovadas as se-das e aprovadas as se-das e aprovadas as se-
guintes solicitações da Di-guintes solicitações da Di-guintes solicitações da Di-guintes solicitações da Di-guintes solicitações da Di-
retoria Executiva.retoria Executiva.retoria Executiva.retoria Executiva.retoria Executiva.

Em reunião realizadaEm reunião realizadaEm reunião realizadaEm reunião realizadaEm reunião realizada
em 20 de fevereiro deem 20 de fevereiro deem 20 de fevereiro deem 20 de fevereiro deem 20 de fevereiro de
2019,2019,2019,2019,2019, houve análise e pare-
cer favorável do Conselho Fis-
cal, onde o Conselho Delibe-
rativo aprovou as contas do
mês de dezembro de 2018, e
discutiu os resultados do Ba-
lanço Geral do Exercício de
2018; e 21 de março de 2019,
houve análise e parecer favo-
rável do Conselho Fiscal,
onde o Conselho Deliberati-
vo aprovou as contas do mês
de janeiro de 2019.

Foram autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas asForam autorizadas as
aquisições com Vaquisições com Vaquisições com Vaquisições com Vaquisições com Verbas deerbas deerbas deerbas deerbas de
Investimentos:Investimentos:Investimentos:Investimentos:Investimentos:

Autorização para utili-Autorização para utili-Autorização para utili-Autorização para utili-Autorização para utili-
zação de Vzação de Vzação de Vzação de Vzação de Verba da Terba da Terba da Terba da Terba da Taxaaxaaxaaxaaxa
de Investimentos,de Investimentos,de Investimentos,de Investimentos,de Investimentos, no valor
total de R$ 34.223,70, para
aquisição de aparelhos e tam-
bém aquisição de acessórios
para as aulas de hidroginás-
tica, sendo esses: Leg Press
Horizontal, Flexora Deitado,
Extensora, Hack 45’, Banco
Reclinável, Bosu, 06 pares de
tornozeleiras de 02 Kg, 06 pa-
res de 03 Kg, 06 pares de 05
Kg, 06 pares de 10 Kg e 20 pa-
res de halter Remo; na mes-
ma carta, a Diretoria tam-
bém informou que farão as
reformas dos estofados e pin-
tura das ferragens de 05 (cin-
co) aparelhos da Sala de Mus-
culação, e utilizarão para isso
a Taxa de Manutenção no va-
lor de R$ 9.085,80. A solicita-
ção recebeu aprovação de to-
dos os conselheiros, porém, a
presidente e demais conse-
lheiros solicitaram que a Di-
retoria faça um levantamen-
to de todo material adquiri-
do e reformado da sala de
musculação nos últimos
anos.

Informativo do Conselho Deliberativo
Autorização para uso daAutorização para uso daAutorização para uso daAutorização para uso daAutorização para uso da

TTTTTaxa de Investimentosaxa de Investimentosaxa de Investimentosaxa de Investimentosaxa de Investimentos
para compra de 01 Bebedou-
ro IBBL, para Sala de Mus-
culação, no valor de R$
1.740,00, com aprovação unâ-
nime de todos os conselheiros.

Autorização para utili-Autorização para utili-Autorização para utili-Autorização para utili-Autorização para utili-
zação de Vzação de Vzação de Vzação de Vzação de Verba da Terba da Terba da Terba da Terba da Taxa deaxa deaxa deaxa deaxa de
Investimentos,Investimentos,Investimentos,Investimentos,Investimentos, no valor de
R$ 7.584,80, para troca da
Grama Sintética do Play-
ground da Praça Yolanda
Tutu Ballone. O conselho dis-
cutiu e aprovou por unanimi-
dade a troca da Grama Sinté-
tica do Playground, porém, o
Conselho pede em carta que
a Diretoria Executiva realize
uma manutenção constante
nos brinquedos e na grama
sintética do Playground.

Autorização para utili-Autorização para utili-Autorização para utili-Autorização para utili-Autorização para utili-
zação da Tzação da Tzação da Tzação da Tzação da Taxa de Investi-axa de Investi-axa de Investi-axa de Investi-axa de Investi-
mentos, mentos, mentos, mentos, mentos, no valor de R$
26.100,00, para aquisição de
02 Climatizadores para o Sa-
lão Social, conforme orça-
mento apresentado pela em-
presa Climatizadores Ecobri-
sa. Solicitação aprovada por
todos os Conselheiros, desde
que a Comissão de Obras fis-
calize junto à Empresa Eco-
brisa e dê um parecer a favor.

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 para prosse-Autorização para prosse-Autorização para prosse-Autorização para prosse-Autorização para prosse-
guiremguiremguiremguiremguirem com o processo de lici-
tação para levantamento do
custo geral da construção de
um Espaço de Conveniência
no Estádio Thelmo de Almei-
da, lembrando que essa obra
deverá ser custeada com recur-
sos próprios do Estádio. A soli-
citação foi aprovada e aceita
por todos os Conselheiros. A
obra contará com a supervisão
da Diretoria Executiva, Co-
missão de Obras e de uma Co-
missão formada por alguns
Conselheiros, para que a mes-
ma possa favorecer todos os
sócios e não sócios que vierem
a desfrutar deste espaço.

Nesse período não foiNesse período não foiNesse período não foiNesse período não foiNesse período não foi
eliminado do Quadro eliminado do Quadro eliminado do Quadro eliminado do Quadro eliminado do Quadro As-As-As-As-As-

Por Viviani Aparecida

Rolfsen Mortari

sociativo com bases Es-sociativo com bases Es-sociativo com bases Es-sociativo com bases Es-sociativo com bases Es-
tatutárias nenhum Títu-tatutárias nenhum Títu-tatutárias nenhum Títu-tatutárias nenhum Títu-tatutárias nenhum Títu-
lo de lo de lo de lo de lo de Associados em fal-Associados em fal-Associados em fal-Associados em fal-Associados em fal-
ta com a Tta com a Tta com a Tta com a Tta com a Tesouraria doesouraria doesouraria doesouraria doesouraria do
Clube.Clube.Clube.Clube.Clube.

Autorização para bai-Autorização para bai-Autorização para bai-Autorização para bai-Autorização para bai-
xar xar xar xar xar dos controles de ativo os
bens móveis e de consumo,
tendo em vista que os mesmos
se encontram sem condições
de uso, sendo esses: Equipa-
mentos antigos de muscula-
ção, Móveis de escritório, Ma-
teriais / Artigos das áreas das
piscinas, Mesas e Cadeiras
Plásticas e demais materiais
e móveis.

Em Carta Resposta Em Carta Resposta Em Carta Resposta Em Carta Resposta Em Carta Resposta re-
ferente ao questionamento
feito pela Conselheira Sonia
Juzzio sobre os trajes ade-
quados para as áreas das pis-
cinas, a Diretoria informou
que as instruções foram refor-
çadas para os funcionários e
novas placas informativas
foram instaladas no local.

O Conselheiro JoaquimO Conselheiro JoaquimO Conselheiro JoaquimO Conselheiro JoaquimO Conselheiro Joaquim
José da Costa Lino José da Costa Lino José da Costa Lino José da Costa Lino José da Costa Lino solici-
tou a palavra e esclareceu so-
bre a necessidade de refor-
mas no sistema elétrico do
clube (NR-10 e NBR-5410),
pede que enviem uma carta
à Diretoria solicitando melho-
ria geral nas instalações elé-
tricas, que coloquem identifi-
cação em todos os dispositivos
de voltagem existentes na
área interna, placas instruti-
vas, para assim amenizar o
perigo principalmente em cri-
anças que circulam diaria-
mente pelo nosso clube, o que
vem sendo preocupação da
Diretoria Executiva também.

O Conselheiro Fernan-O Conselheiro Fernan-O Conselheiro Fernan-O Conselheiro Fernan-O Conselheiro Fernan-
do do do do do Ademir Bordin Ademir Bordin Ademir Bordin Ademir Bordin Ademir Bordin pediu a
palavra e solicitou que envi-
em para a Diretoria uma car-
ta ressaltando atenção para a
entrada do Estádio Thelmo de
Almeida, principalmente nes-
sa época de chuva; a entrada
está muito ruim e solicita que
coloquem cascalhos para ater-
rar e amenizar a situação.

O Conselheiro VO Conselheiro VO Conselheiro VO Conselheiro VO Conselheiro Valberalberalberalberalber
Kowalesky Kowalesky Kowalesky Kowalesky Kowalesky solicitou a pala-
vra e sugeriu um aumento da

área mo-
lhada da
s a u n a ,
com a pos-
sibilidade
de instala-
ção de
mais um
t a b l a d o
emborra-
chado na
área interna da mesma.

O Conselheiro O Conselheiro O Conselheiro O Conselheiro O Conselheiro AdrianoAdrianoAdrianoAdrianoAdriano
BertazzoBertazzoBertazzoBertazzoBertazzo questionou sobre
as várias faltas de Conselhei-
ros nas reuniões mensais, e
assim foi esclarecido nova-
mente como é feito o controle
através das próprias justifi-
cativas feitas pelos Conse-
lheiros e também pelo livro
de presença assinado em to-
das as reuniões.

O Conselheiro Edenil-O Conselheiro Edenil-O Conselheiro Edenil-O Conselheiro Edenil-O Conselheiro Edenil-
son Ismael Simoni son Ismael Simoni son Ismael Simoni son Ismael Simoni son Ismael Simoni solici-
tou a palavra e, como Presi-
dente da Comissão de Revi-
são do Estatuto Social, escla-
receu que o novo Estatuto do
Clube está sendo preparado
e que ainda sofrerá  altera-
ções, que serão votadas pelos
sócios. Antes, porém, o mes-
mo será avaliado pelo Conse-
lho Deliberativo. O Sr. Ede-
nilson ofereceu cópias do Es-
tatuto aos conselheiros, soli-
citando que estudem as mu-
danças, para poderem opinar
no dia em que o Estatuto for
para análise e votação pelo
conselho, para podermos opi-
nar com propriedade e conhe-
cimentos das alterações, e as-
sim agendar o dia da Assem-
bleia Geral para aprovação
do mesmo.

Em nome de todo o Con-Em nome de todo o Con-Em nome de todo o Con-Em nome de todo o Con-Em nome de todo o Con-
selho Deliberativo,selho Deliberativo,selho Deliberativo,selho Deliberativo,selho Deliberativo, para-
benizamos a todos pelo su-
cesso do Baile do Havaí e do
brilhante Carnaval, dois
eventos que proporcionaram
reunir sócios e não sócios.
Continuaremos trabalhando
para o Cosmopolitano Fute-
bol Clube, e que o mesmo
seja um espaço agradável,
acolhedor e onde possamos
nos reunir em família, e ser
família Alviverde. Abraço
Fraterno.
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Novas melhorias para o clube
Obras já finalizadas, outras em fase de conclusão e mais projetos para incrementar o CFC

TTTTTotalmente finalizada, a
sala de musculação do

Cosmopolitano, agora com 50
metros quadrados a mais e
novos aparelhos, já pode ofe-
recer mais comodidade para
os praticantes. Além da total
remodelação do espaço para
a ginástica, foram implanta-
dos sanitários, sala adminis-
trativa e uma copa para uti-
lização dos funcionários. A
nova sala de musculação faz
parte de uma série de obras
que visam dar novo aspecto
àquela área do clube, além de
ampliar os espaços disponí-
veis para os associados.

Naquele setor, foi constru-
ída uma nova cancha de bo-
cha e a já existente foi revi-
talizada. Além disso, toda a
área ganhará forro. Os ba-
nheiros que servem a essas
Fotos: Roberta Correa

termos de higiene e seguran-
ça quando o espaço for aluga-
do para eventos. No dia a dia,
o local servirá como refeitório
para os funcionários.

PPPPPARA-RAIOS E PINTURAARA-RAIOS E PINTURAARA-RAIOS E PINTURAARA-RAIOS E PINTURAARA-RAIOS E PINTURA

A instalação de um moder-
no sistema de contenção de
raios nas dependências do
clube entrou em sua fase fi-
nal e deve estar concluída nas
próximas semanas. Também
segue a pintura de todas as
dependências do CFC, servi-
ço que será finalizado até o fi-
nal deste ano.

Aprovadas as contas de 2018
EEEEEm Assembleia Geral Ordi-
nária realizada no dia 7 de
abril, o Conselho Delibera-
tivo do Cosmopolitano apro-
vou as contas da Diretoria

Executiva relativas ao exer-
cício de 2018. Participaram
da assembleia 66 associa-
dos, que votaram pela apro-
vação por unanimidade.

dependências foram remode-
lados e a churraqueira foi
modernizada. Está em fase
de conclusão a sala de jogos,
destinada ao snooker e carte-
ado, que conta com ampla
área envidraçada para pro-
porcionar uma visão panorâ-
mica do campo de futebol.
Também está sendo finaliza-
do um espaço para o tênis de
mesa. Ainda foi implantado
um novo cômodo para equi-
pamentos de manutenção.

ESTÁDIOESTÁDIOESTÁDIOESTÁDIOESTÁDIO

Para o estádio Thelmo de
Almeida, já foi aprovado pelo
Conselho Deliberativo um
projeto para implementação
de um espaço de convivência,
com aproximadamente 200
metros quadrados, que con-

tará com bar, sanitários mas-
culino e feminino, quiosque
com churrasqueira e área co-
berta para a torcida. O proje-
to está em fase de levantamen-
to de custos para posterior
aprovação pela Comissão de
Obras. A licitação para escolha
da empresa que executará os
serviços deve estar concluída
ainda no 1º semestre.

COZINHA INDUSTRIALCOZINHA INDUSTRIALCOZINHA INDUSTRIALCOZINHA INDUSTRIALCOZINHA INDUSTRIAL

Já o projeto para constru-
ção de uma cozinha industri-
al junto ao Salão Social está
em fase de concepção. O obje-
tivo é dotar o salão de uma co-
zinha adequada às normas
da Vigilância Sanitária e que
possibilite o preparo de refei-
ções de maneira que contem-
ple a legislação vigente em

Novas dependências da
sala de musculação
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O Cosmopolitano está parti-
cipando da Copa Interclubes
de Futsal - Região de Campi-
nas, que reúne sete equipes de
cinco cidades. Também estão
nas disputas Clube de Campo
Internacional Paper (Mogi
Guaçu), Boca Futsal (Campi-
nas), Clube de Campo Santa
Fé (Itapira), Clube Mogiano
(Mogi Mirim), Colégio Objetivo
(Mogi Mirim) e Cerâmica Clu-
be (Mogi Guaçu). O CFC inte-
gra as categorias sub-10, sub-
12, sub-14 e sub-16.

Futsal 1

As esquipes do Cosmopolita-
no também disputam a Copa
Metropolitana da Liga Campi-
neira de Futsal nas categorias
sub-10, sub-12 e sub-14. Nessa
faixa etária, também estão
Country Club Valinhos, Os Ga-
viões/Futsal Barbarense, Clube
Atlético Hortolândia A e B, Gol
de Placa, S.M.E. Elias Fausto,
Paulínia Futsal, Colégio Cres-
cer, Falcão 12 Campinas, Ita-
tiba E.C./CT Falcão 12 e Box
Sports Futsal. As semifinais e
finais acontecem em junho.

Futsal 2

Começaram em abril os jo-
gos do 2º turno da Copa Ara-
rense de Malha, na qual o
Cosmopolitano representa
Cosmópolis. As outras cidades
na disputa são Mogi Guaçu,
Rio Claro, Santa Gertrudes,
Pedreira, Limeira, Amparo,
Araras, São João da Boa Vis-
ta e Cordeirópolis.

Malha

ÁLBUM - ÁLBUM - ÁLBUM - ÁLBUM - ÁLBUM - O Cosmopolitano con-
feccionou um álbum de figuri-
nhas retratando os pequenos
atletas de algumas das modalida-
des oferecidas no clube. A inicia-
tiva busca incentivar a prática
esportiva e atrair ainda mais cri-
anças e jovens para as atividades
físicas. Nesta 1ª edição, são 239
figurinhas com alunos de futsal,
natação, ballet e karatê.


