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Por Renato Trevenzolli
Presidente

S

e tem uma característica do Cosmopolitano
que orgulha nossos associados 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 Integração que distribuímos
recentemente, trazendo informações sobre aulas e trei-

Por Rodolfo Rizzo

H

oje vamos relembrar
com saudades e também constatar a grande diferença na realização de um
evento nos anos 30 e nos
tempos atuais. Atualmente,
é inegável o sucesso do Baile do Havaí; nos anos 30 o
Baile à Caipira envolvia
toda a sociedade e começava a ser preparado meses
antes de sua realização, com
os ensaios da quadrilha com
o sanfoneiro Nonho Lucas.
Hoje se contratam conjuntos musicais para o Salão
Social, área das piscinas e
para o domingo na hora do
chopp; já em 1934 se nomeava uma comissão para preparar o baile e os ensaios.
Vejamos: em junho daquele ano, a diretoria nomeou a seguinte comissão
para organizar o Baile à

Álbum dos esportes
nos esportivos que oferecemos. São atividades que contemplam os mais variados
objetivos, gostos e idades.
Mas o mais legal mesmo é
vermos nossas crianças e jovens frequentando nossos
campos, quadras e piscinas,
cuidando do corpo e da mente, aprendendo a crescer com
disciplina, adquirindo maturidade para saber ganhar e

perder. E, na verdade, como
sabemos, quem pratica esportes só tem a ganhar. Por isso,
uma iniciativa que nos trouxe grande satisfação foi a confecção de um álbum que traz
nas figurinhas as imagens de
nossos pequenos esportistas.
Os álbuns de figurinhas estão no imaginário de todos,
atravessando gerações. Calcule, então, ter a própria ima-

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

Caipira, que foi realizado no
dia 23 de junho, véspera de
São João – srs. Armando Castro Alves, Thelmo de Almeida, Arsénio de Carvalho, Antônio Vieira da Silva e Octávio Bramucci; rapazes: Jacinto Rachie, Newton Amavel
da Silva, Paulo Antônio Tavano, Roco Ophenio Tavano,
e Lavieiro Sthigano; senhoritas: Lucinda Pereira, Stela
Tavano, Emilia Floerming,
Olivia Carvalho e Izabel Solha. Depois de sua realização,
o jornal “O Apito” publicava
na página 2: “Não nos enganamos quando dissemos que
o Baile à Caipira que se realizou na noite de São João
iria deixar saudades, pois assim aconteceu. Não faltou o
tradicional Café com Mistura, bolinhos de fubá, pipocas,
rapaduras e pés-de-moleque.
Portanto, está de parabéns a
Comissão promotora do referido Baile”. No entanto, no
ano seguinte, 1935, o mesmo

Jornal “O Apito”, de 16 de junho, divulgava que o Baile à
Caipira deste ano repetiria o
sucesso no ano anterior.
Mas aconteceu algo que
não conseguimos entender,
embora tivéssemos consultado várias pessoas. O Jornal
“O Apito” de 5 de julho de
1936 publicava em sua página 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 sordado num acaba uma guerra.
- Vancê tem razão, num
acaba uma guerra, mai acaba um advertimentu.
- Vá pra lá, cumpradi, vancê tem cada uma.
Para ver se descobria o mo-

tivo da não
realização
do baile,
consultei
várias pessoas, mas
já se passaram 83 anos 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 explicasse a não realização desse
importante evento.
Dei este artigo para um
amigo ler antes de enviá-lo
para publicação e ele me disse: “Relembrar sim, mas
nem tanto”.
Meditei e concordei. Realmente se passaram muitos
anos e poucos ainda estão
entre nós. Para o próximo
Relembrando, recordaremos acontecimentos mais
recentes, com certeza.
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Tarde Feminina

Desfile e
bingo no dia
18 de maio
O Cosmopolitano promo-

ve no dia 18 de maio mais
uma edição da Tarde Feminina, reunindo desfile e venda de roupas e bingo. O início está marcado
para as 14h, com o Desfile
de Lançamento Inverno
2019, que trará as principais tendências da moda
para a próxima estação.
Um estande de vendas vai
oferecer roupas das coleções de inverno das principais 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 incluindo a cartela para o
bingo, custam R$ 5,00 antecipadamente e R$ 10,00
no dia do evento. Para não
sócios, os convites, também com direito a cartela,
saem por R$ 15,00 antecipadamente e R$ 25,00 na
hora. Vendas na secretaria do clube.

Cosmopolitano terá feijoada
com samba em 26 de maio
Grupo Musical Pocket Samba vai cuidar da animação musical

C

om som ao vivo a cargo
do Grupo Musical Pocket
Samba, que vai tocar o melhor 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,

paio, calabresa, linguiça portuguesa e bacon. Mas quem
preferir poderá optar pelo feijão preto com linguiça calabresa e paio ou com costelinha e lombo de porco.
Como acompanhamentos,
arroz branco, couve, farofa,
laranja e molho de pimenta
caseiro.
Para entrada, será montada uma Ilha de Saladas com

as opções Fresh (alface americana e roxa, morangos, manga, queijo minas frescal e molho de alecrim) e Caipira (alface crespa, pepino, cenoura,
beterraba e tomate). Para sobremesa, haverá mousse de
limão e de maracujá. As adesões custam R$ 45,00 para
adultos e R$ 20,00 para crianças de 7 a 12 anos. Bebidas 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

A

Fotos: Roberta Correa

lém dos bailes noturnos,
as matinês também foram de muita alegria no Carnaval 2019 do Cosmopolitano. As crianças - e também
os adultos - puderam se divertir muito num clima totalmente familiar.
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Agito total no Carnaloucura 2019
Com duas matinês e duas noites, Carnaval do Cosmopolitano divertiu todas as idades

C

Fotos: Roberta Correa

om duas matinês e dois
bailes noturnos, o Carnaval do Cosmopolitano, realizado de 2 a 5 de março, mais
uma vez foi um dos mais animados da região. A Banda RC
Musical Show - Bang Bang
agitou o Carnaloucura de
2019 com marchinhas, sambas enredo, axé e sucessos do
momento, num passeio por
vários ritmos e décadas que
divertiu todas as idades.

5

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Março/Abril de 2019

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

O

Fotos: Divulgação

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 também para as mulheres que
comparecem desacompanhadas. 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

O Curso de Dança de Salão

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

para Casais do Cosmopolitano, com a professora Jéssica,
terá início em maio. Haverá
aulas de forró, bolero, sertanejo, samba de gafieira e rock
dos anos 60.
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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

O

Fotos: Roberta Correa

Dia das Mulheres foi comemorado no Cosmopolitano 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 hidroginástica, Body Combat, Yoga
Fit e Fit Dance. Para encerrar, houve show com Johnn
Elvis e banda Memphis Tennessee (Elvis Presley cover)
e entrega de mimos da diretoria 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

S

om ao vivo com as bandas
Salada Russa e Pamacê e
um supertime de DJs formado por Lemão e Véio e Thiago Silva agitaram a Festa à
Fantasia que o Cosmopolitano realizou no dia 13 de abril.
A balada aconteceu junto às
piscinas e garantiu a diversão de todas as tribos.
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FitDance: esporte e diversão!
Aulas são oferecidas pelo Cosmopolitano em parceria com a academia Bio Fitness

B

aseado em movimentos
coreografados, o FitDance ajuda a queimar calorias
de forma divertida e ainda tonifica vários grupos musculares. Também contribui com a
saúde mental, combatendo o
estresse e a ansiedade. Os
movimentos são fáceis de executar e alinhados de forma

didática, proporcionando ao
praticante dançar como nunca imaginou. A aula consiste
em um mix de ritmos e movimentos variados, ao som dos
estilos musicais mais adequados para cada turma e
região. E esse mix é constantemente atualizado para
manter o ânimo em alta.

Todos esses benefícios proporcionados pelo FitDance
estão disponíveis no Cosmopolitano, 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 nessa modalidade. As aulas são
ministradas pelo professor
Allan Richard, instrutor credenciado pelo FitDance. Para
participar, basta comparecer
às aulas, já que não há necessidade de inscrição prévia.
Divulgação

Professor Allan
Richard, da Bio
Fitness, à frente
da turma de
FitDance

9

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Março/Abril de 2019

Informativo do Conselho Deliberativo
Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

Reunião do Conselho
Deliberativo realizada em
25 de fevereiro de 2019 e
25 de março de 2019 onde
foram analisadas, debatidas e aprovadas as seguintes solicitações da Diretoria Executiva.
Em reunião realizada
em 20 de fevereiro de
2019, houve análise e parecer favorável do Conselho Fiscal, onde o Conselho Deliberativo aprovou as contas do
mês de dezembro de 2018, e
discutiu os resultados do Balanço Geral do Exercício de
2018; e 21 de março de 2019,
houve análise e parecer favorável do Conselho Fiscal,
onde o Conselho Deliberativo aprovou as contas do mês
de janeiro de 2019.
Foram autorizadas as
erbas de
Verbas
aquisições com V
Investimentos:
Autorização para utilierba da T
axa
Verba
Taxa
zação de V
de Investimentos, no valor
total de R$ 34.223,70, para
aquisição de aparelhos e também aquisição de acessórios
para as aulas de hidroginástica, sendo esses: Leg Press
Horizontal, Flexora Deitado,
Extensora, Hack 45’, Banco
Reclinável, Bosu, 06 pares de
tornozeleiras de 02 Kg, 06 pares de 03 Kg, 06 pares de 05
Kg, 06 pares de 10 Kg e 20 pares de halter Remo; na mesma carta, a Diretoria também informou que farão as
reformas dos estofados e pintura das ferragens de 05 (cinco) aparelhos da Sala de Musculação, e utilizarão para isso
a Taxa de Manutenção no valor de R$ 9.085,80. A solicitação recebeu aprovação de todos os conselheiros, porém, a
presidente e demais conselheiros solicitaram que a Diretoria faça um levantamento de todo material adquirido e reformado da sala de
musculação nos últimos
anos.

Autorização para uso da
Taxa de Investimentos
para compra de 01 Bebedouro IBBL, para Sala de Musculação, no valor de R$
1.740,00, com aprovação unânime de todos os conselheiros.
Autorização para utilierba da T
axa de
Verba
Taxa
zação de V
Investimentos, no valor de
R$ 7.584,80, para troca da
Grama Sintética do Playground da Praça Yolanda
Tutu Ballone. O conselho discutiu e aprovou por unanimidade a troca da Grama Sintética 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 utiliaxa de InvestiTaxa
zação da T
mentos, no valor de R$
26.100,00, para aquisição de
02 Climatizadores para o Salão Social, conforme orçamento apresentado pela empresa Climatizadores Ecobrisa. Solicitação aprovada por
todos os Conselheiros, desde
que a Comissão de Obras fiscalize junto à Empresa Ecobrisa e dê um parecer a favor.
Foram autorizadas as
erbas do
Verbas
aquisições com V
Recurso Financeiro do Estádio Thelmo de Almeida:
Autorização para prosseguirem com o processo de licitação para levantamento do
custo geral da construção de
um Espaço de Conveniência
no Estádio Thelmo de Almeida, lembrando que essa obra
deverá ser custeada com recursos próprios do Estádio. A solicitação foi aprovada e aceita
por todos os Conselheiros. A
obra contará com a supervisão
da Diretoria Executiva, Comissão de Obras e de uma Comissão formada por alguns
Conselheiros, para que a mesma possa favorecer todos os
sócios e não sócios que vierem
a desfrutar deste espaço.
Nesse período não foi
eliminado do Quadro As10

sociativo com bases Estatutárias nenhum Título de Associados em falta com a T
esouraria do
Tesouraria
Clube.
Autorização para baixar dos controles de ativo os
bens móveis e de consumo,
tendo em vista que os mesmos
se encontram sem condições
de uso, sendo esses: Equipamentos antigos de musculação, Móveis de escritório, Materiais / Artigos das áreas das
piscinas, Mesas e Cadeiras
Plásticas e demais materiais
e móveis.
Em Carta Resposta referente ao questionamento
feito pela Conselheira Sonia
Juzzio sobre os trajes adequados para as áreas das piscinas, a Diretoria informou
que as instruções foram reforçadas para os funcionários e
novas placas informativas
foram instaladas no local.
O Conselheiro Joaquim
José da Costa Lino solicitou a palavra e esclareceu sobre a necessidade de reformas no sistema elétrico do
clube (NR-10 e NBR-5410),
pede que enviem uma carta
à Diretoria solicitando melhoria geral nas instalações elétricas, que coloquem identificação em todos os dispositivos
de voltagem existentes na
área interna, placas instrutivas, para assim amenizar o
perigo principalmente em crianças que circulam diariamente pelo nosso clube, o que
vem sendo preocupação da
Diretoria Executiva também.
O Conselheiro Fernando Ademir Bordin pediu a
palavra e solicitou que enviem para a Diretoria uma carta ressaltando atenção para a
entrada do Estádio Thelmo de
Almeida, principalmente nessa época de chuva; a entrada
está muito ruim e solicita que
coloquem cascalhos para aterrar e amenizar a situação.
O Conselheiro V
alber
Valber
Kowalesky solicitou a palavra e sugeriu um aumento da

área molhada da
sauna,
com a possibilidade
de instalação
de
mais um
tablado
emborrachado na
área interna da mesma.
O Conselheiro Adriano
Bertazzo questionou sobre
as várias faltas de Conselheiros nas reuniões mensais, e
assim foi esclarecido novamente como é feito o controle
através das próprias justificativas feitas pelos Conselheiros e também pelo livro
de presença assinado em todas as reuniões.
O Conselheiro Edenilson Ismael Simoni solicitou a palavra e, como Presidente da Comissão de Revisão do Estatuto Social, esclareceu que o novo Estatuto do
Clube está sendo preparado
e que ainda sofrerá alterações, que serão votadas pelos
sócios. Antes, porém, o mesmo será avaliado pelo Conselho Deliberativo. O Sr. Edenilson ofereceu cópias do Estatuto aos conselheiros, solicitando que estudem as mudanças, para poderem opinar
no dia em que o Estatuto for
para análise e votação pelo
conselho, para podermos opinar com propriedade e conhecimentos das alterações, e assim agendar o dia da Assembleia Geral para aprovação
do mesmo.
Em nome de todo o Conselho Deliberativo, parabenizamos a todos pelo sucesso do Baile do Havaí e do
brilhante Carnaval, dois
eventos que proporcionaram
reunir sócios e não sócios.
Continuaremos trabalhando
para o Cosmopolitano Futebol 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

T

otalmente finalizada, a
sala de musculação do
Cosmopolitano, agora com 50
metros quadrados a mais e
novos aparelhos, já pode oferecer mais comodidade para
os praticantes. Além da total
remodelação do espaço para
a ginástica, foram implantados sanitários, sala administrativa e uma copa para utilização 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 disponíveis para os associados.
Naquele setor, foi construída uma nova cancha de bocha e a já existente foi revitalizada. Além disso, toda a
área ganhará forro. Os banheiros que servem a essas

dependências foram remodelados e a churraqueira foi
modernizada. Está em fase
de conclusão a sala de jogos,
destinada ao snooker e carteado, que conta com ampla
área envidraçada para proporcionar uma visão panorâmica do campo de futebol.
Também está sendo finalizado um espaço para o tênis de
mesa. Ainda foi implantado
um novo cômodo para equipamentos de manutenção.

tará com bar, sanitários masculino e feminino, quiosque
com churrasqueira e área coberta para a torcida. O projeto está em fase de levantamento 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 INDUSTRIAL
Já o projeto para construção de uma cozinha industrial junto ao Salão Social está
em fase de concepção. O objetivo é dotar o salão de uma cozinha adequada às normas
da Vigilância Sanitária e que
possibilite o preparo de refeições de maneira que contemple a legislação vigente em

ESTÁDIO
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-

Fotos: Roberta Correa

Novas dependências da
sala de musculação

Aprovadas as contas de 2018

Em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 7 de
abril, o Conselho Deliberativo do Cosmopolitano aprovou as contas da Diretoria

Executiva relativas ao exercício de 2018. Participaram
da assembleia 66 associados, que votaram pela aprovação por unanimidade.
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termos de higiene e segurança quando o espaço for alugado para eventos. No dia a dia,
o local servirá como refeitório
para os funcionários.
PARA-RAIOS E PINTURA
A instalação de um moderno sistema de contenção de
raios nas dependências do
clube entrou em sua fase final e deve estar concluída nas
próximas semanas. Também
segue a pintura de todas as
dependências do CFC, serviço que será finalizado até o final deste ano.
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Futsal 1
O Cosmopolitano está participando da Copa Interclubes
de Futsal - Região de Campinas, que reúne sete equipes de
cinco cidades. Também estão
nas disputas Clube de Campo
Internacional Paper (Mogi
Guaçu), Boca Futsal (Campinas), Clube de Campo Santa
Fé (Itapira), Clube Mogiano
(Mogi Mirim), Colégio Objetivo
(Mogi Mirim) e Cerâmica Clube (Mogi Guaçu). O CFC integra as categorias sub-10, sub12, sub-14 e sub-16.

Futsal 2
A

s esquipes do Cosmopolitano também disputam a Copa
Metropolitana da Liga Campineira de Futsal nas categorias
sub-10, sub-12 e sub-14. Nessa
faixa etária, também estão
Country Club Valinhos, Os Gaviões/Futsal Barbarense, Clube
Atlético Hortolândia A e B, Gol
de Placa, S.M.E. Elias Fausto,
Paulínia Futsal, Colégio Crescer, Falcão 12 Campinas, Itatiba E.C./CT Falcão 12 e Box
Sports Futsal. As semifinais e
finais acontecem em junho.

Malha
C

omeçaram em abril os jogos do 2º turno da Copa Ararense 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 Vista e Cordeirópolis.

ÁLBUM - O Cosmopolitano confeccionou um álbum de figurinhas retratando os pequenos
atletas de algumas das modalidades oferecidas no clube. A iniciativa busca incentivar a prática
esportiva e atrair ainda mais crianças e jovens para as atividades
físicas. Nesta 1ª edição, são 239
figurinhas com alunos de futsal,
natação, ballet e karatê.
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