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Por Renato Trevenzolli
Presidente Cada vez mais fortes
Parece que foi on-

tem que o Cos-
mopolitano se tor-
nou um dos poucos 
clubes centenários 
do interior paulista, 
e aqui estamos nós, 
cinco anos depois, 
comemorando mais 
um aniversário. Evi-
dente que estes 105 
anos não serão cele-
brados como gosta-
ríamos e como me-
recemos. Não vamos 
poder realizar o Bai-

le de Aniversário nem 
todos aqueles even-
tos que marcavam a 
data da inauguração 
do clube. Não vamos 
poder fazer festa, 
mas temos que guar-
dar este ano de 2020 
na nossa memória. 
Afinal, ele tem nos 
mostrado o quanto 
somos fortes. Enfren-
tamos um dos mais 
graves problemas sa-
nitários de todos os 
tempos, e a grande 

crise econômica dele 
decorrente, com cora-
gem, honrando nos-
sas tradições. Vimos 
nosso faturamento 
despencar, porém não 
fraquejamos um só 
minuto e unidos, di-
retores, conselheiros, 
colaboradores e asso-
ciados, mantivemos 
nosso Cosmopolitano 
em pé. E o deixamos 
ainda mais bonito e 
completo! Vamos vol-
tando devagar, cui-

dando acima de tudo 
da saúde da família 
cosmopolitana. Com 
a certeza de que so-
mos gigantes e de 
que muitos e muitos 
aniversários virão. 
E em cada um deles, 
mais fortes estare-
mos!

Por Rodolfo Rizzo

Relembrar os ines-
quecíveis Bailes 

de Gala, a Chopada 
do dia seguinte, os en-
contros esportivos, as 
caminhadas, tantos 
outros eventos espor-
tivos e sociais realiza-
dos anualmente para 
comemorar e home-
nagear o aniversário 
de fundação de nosso 
amado Cosmopolitano, 
é o que nos resta neste 
ano. 
Em tempos de pande-
mia, é essencial que to-
dos – diretoria, conse-
lho, associados – façam 
a sua parte, respeitan-
do as determinações de 
nossas autoridades. Só 
assim poderemos sair 
mais rapidamente des-

sa situação.
A chegada da pandemia 
trouxe desafios urgen-
tes e deixou evidente 
a relevância do papel 
da diretoria, conselho, 
associados e funcioná-
rios, mas, juntos, temos 
a certeza de que saire-
mos mais humanizados 
e fortalecidos quando 
tudo isso passar.
Esta coluna não pode-
ria deixar de registrar 
e relembrar um aconte-
cimento do passado glo-
rioso de nosso CFC.
Vamos então relembrar 
o 19º aniversário de fun-
dação pelo Jornal O Api-
to, que em sua edição de 
11 de novembro de 1934, 
publicava na primeira 
página o seguinte:

“MAIS UM ANO DE 
EXISTÊNCIA”

“Passa-se a 15 do an-
dante, o Décimo Nono 
ano de existência desta 
pujante associação es-
portiva, que muito hon-
ra o progresso do nosso 
distrito e que sem pejo 
(modéstia à parte) po-
demos afirmar que em 
a extinta Funilense é 
uma das mais perfeitas 
organizações em tra-
tando-se de associação 
esportiva.
Comemorando a passa-
gem de tão grata efemé-
ride, a sua diretoria pro-
moverá em o dia 14, em 
sua sede social, cita a 
rua Baronesa Geraldo de 
Resende, 89, às 21h im-

ponente sarau dançante 
dedicado aos senhores 
sócios, suas excelentís-
simas famílias e convi-
dados.”

Vale ressaltar o voca-
bulário diferenciado e 
a forma de noticiar os 
eventos daquela época, 
traçando um paralelo 
com os dias atuais.
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Aulas de Fit Dance estão de volta
Podem participar todos os associados maiores de 14 anos 

As aulas de Fit Dance 
estão de volta ao Cos-

mopolitano. Elas acon-
tecem no Salão Social às 
segundas-feiras, das 20h 

às 21h, em parceria com 
a Academia Bio Fitness. 
As aulas são gratuitas e 
abertas a todos os associa-
dos com mais de 14 anos. 

A professora Mari é gradu-
ada em dança pela Metro-
camp e credenciada na mo-
dalidade, garantindo total 
qualidade às aulas. 

Divulgação

www.cosmopolitanofc.com.br

ACOMPANHE NOSSO SITE
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As melhorias não param no CFC
Várias dependências estão recebendo cuidados especiais

Muitas melhorias con-
tinuam sendo im-

plantadas no Cosmopoli-
tano para garantir mais 
conforto, beleza e segu-
rança para os associados. 
São demandas nas mais 
variadas áreas, que bus-
cam tornar o clube cada 
vez mais atrativo. No gi-
násio de esportes, que foi 
totalmente revitalizado, 
os serviços foram fina-
lizados com a melhoria 
da fachada e dotando os 
espaços externos de jar-
dinagem, bancos e piso 
drenante. No interior, fo-
ram instalados assentos 
nas arquibancadas e os 
banheiros foram reforma-
dos.

 Outra obra muito im-
portante é a recuperação 
das estruturas da cober-
tura da área acima da 
sala de balé, que ganha-
ram também nova pintu-
ra. Nas piscinas, houve 
a troca das grades e no 
playground foi constru-
ído um muro para levar 
mais segurança ao espa-
ço. Também vale desta-
car a instalação de uma 
lavanderia no clube, cujo 
espaço está sendo fechado 
para receber os equipa-
mentos.

Fotos: Divulgação

Pintura da área das piscinas

Muro junto ao playground

Fachada do ginásio totalmente revitalizada
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As melhorias não param no CFC
Várias dependências estão recebendo cuidados especiais

Recuperação das estruturas sobre 
a sala de baléTroca das grades das piscinas

Fechamento da área da futura lavanderia

Ginásio: assentos novos para a arquibancada, nova fachada, piso drenante, instalação de bancos e jardinagem

Banheiros reformados
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Retomada das atividades
Confi ra a estrutura de funcionamento das atividades já liberadas

Com a evolução do 
plano de combate ao 

coronavírus, o Cosmo-

politano vai retomando 
gradualmente suas ativi-
dades, seguindo todas as 

precauções necessárias. 
Confira nestas páginas 
como é a atual estrutura 

de funcionamento dos es-
paços e das atividades já 
liberados.

PISCINAS

Piscina aberta
Das 9h às 21h - de terça 
a domingo

Piscina aquecida
Horários livres:
- sábados: das 17h às 
19h
- terças e quintas: das 
17h25 às 18h10
- domingos: das 9h às 
12h

HIDRO

Terças e quintas:
7h às 7h50
14 às 14h50
15h às 15h50
19h45 às 20h25
Quartas e sextas:
7h às 7h50
8h às 8h50
9h às 9h50
10h às 10h50
18h30 às 19h10
20h às 20h40
Sábados
9 às 9h50

NATAÇÃO

Terças e quintas:
8h às 8h40 GOLFINHO 
8h50 às 9h30 GOLFI-
NHO 
9h30 às 10h20 TREINA-
MENTO 
16h às 16h40 GOLFI-
NHO 
16h45 às 17h25 GOLFI-
NHO 
18h15 às 18h55 PEIXI-
NHO 
19h às 19h40 PEIXINHO 
20h30 às 21h10 GOLFI-
NHO 
Quartas e sextas:
14h às 14h40 GOLFI-
NHO 
14h45 às 15h25 GOLFI-
NHO 
15h30 às 16h10 TREI-
NAMENTO 
16h15 às 16h55 TREI-
NAMENTO 
17h às 17h40 GOLFI-
NHO 
17h45 às 18h25 GOLFI-
NHO 
19h15 às 19h55 ADUL-
TO 
20h45 às 21h25 ADUL-
TO

Sábados:
8h às 08h50 ADULTO 
10h30 às 11h30 TREI-
NAMENTO

SAUNA

Masculina:
segundas, das 17h às 
20h
terças, quintas e sextas, 
das 17 às 21h 
sábados, das 8h às 13h
domingos, das 8h às 13h 
e das 17h às 20h

Feminina:
quartas, das 15h45 às 
21h 
sábados das 15h às 19h 
domingos das 14h às 
16h30

SALA DE 
MUSCULAÇÃO
Segunda a Sexta: das 
6h às 12h e das 14h às 
21h

Segundas, quartas e 
sextas: das 6h às 7h e 
das 14h às 15h (exclu-
sivo para maiores de 60 
anos)

Terças e quintas: a par-
tir das 6h para todos os 
usuários que tenham 
menos de 60 anos

Nos finais de semana: 
Sábados: das 7h às 12h 
e das 14h às 18h
Domingos:s 8h às 12h

9 às 9h50 16h30
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Retomada das atividades
Confi ra a estrutura de funcionamento das atividades já liberadas

BALLET
Quartas e sextas: 
Baby class - de 3 a 6 anos 
- Das 18h10 às19h
Pre Primary - de 7 a 12 
anos - Das 19h às 20h
Ponta - a partir de 13 
anos - Das 17h às 18h

JAZZ

Quintas-feiras:
A partir de 14 anos: das 
19h às 20h

AULAS 
FITNESS

- Localizada: terças e 
quintas, das 8h às 9h
- Aulão Mix: terças e 
quintas, das 18h30 às 
19h30
- Treinamento funcional: 
terças e quintas, das 
19h30 às 20h30
- GAP: quartas, das 19h 
às 20h
- Fit Dance: segundas-
-feiras, das 20h às 21h, 
(em parceria com a Aca-
demia BioFitness)

AUTORIZADOS 
A FUNCIONAR
- Bocha
- Malha
- Sinuca 
- Tênis de mesa (os as-
sociados deverão trazer 
suas raquetes e bolinhas 
de jogo) 
- Carteado (com máximo 
de 6 pessoas na mesa)
- Todas as atividades e 
práticas esportivas ao ar 
livre e no ginásio

ATIVIDADES 
ESPORTIVAS

Vôlei - terças e quintas, 
das 8h30 às 10h30 

Futsal - terças e quintas 
nascimento de 2003 a 
2007 - das 16h às 18h 
nascimento de 2012 a 
2015 - das 18h às 19h 
nascimento de 2008 a 
2011 - 19h às 20h 

Futsal Feminino - quartas
De 8 a 14 anos - das 18h 
às 19h30

TÊNIS
INICIAÇÃO

Sábados
A partir de 13 anos - 
das 9 às 11h

Inscrições com o profes-
sor Samuel, no horário 
da aula 

Tênis Treinamento:
Aula paga – combinar 
horários e valores com 
o professor Samuel (19) 
99706.6718
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Bar Verão 90: comida boa e animação
Equipe do Ariel preparou um cardápio cheio de novidades para os dias mais quentes do ano

Com um cardápio cheio 
de delícias, o Bar Verão 

90 está oferecendo ainda 
mais novidades para a es-
tação mais quente do ano. 
Novos drinks e porções 
esperam pelos associados 
do Cosmopolitano junto 
às piscinas, tudo prepa-
rado com muito capricho 
pela equipe do Ariel, que 
recomenda: nos horá-
rios de maior movimento, 
é aconselhável reservar 
uma mesa pelo WhatsApp 
98302-1141, já que o clube 
segue respeitando as me-
didas de segurança nesta 
fase de transição do com-
bate à pandemia de coro-
navírus.

As porções de mini ham-
búrguer, mandioca gour-
met, costelinha de porco 
com mandioca e mignon ao 
molho 4 queijos estão en-
tre os destaques do menu. 
Isca de frango empanado, 
camarão, chuleta, mini 

quibes e frios, entre ou-
tras, ampliam as opções. 
Os drinks trazem delícias 
irresistíveis, como Moscow 
Mule, piña colada, mojito e 
frozen.

Aos finais de semana e 
feriados, o Ariel oferece 
almoço executivo, com op-
ções como parmegiana de 
tilápia, contrafilé e frango, 
nhoque recheado, panque-
cas, strogonoff de frango e 
carne e espaguete à bolo-
nhesa. Quem quiser tam-
bém pode pedir para en-
tregar em casa das 11h às 
15h. A cada mês, em duas 
sextas-feiras, o Bar Verão 
90 promove eventos temá-
ticos e ainda dá o bolo para 
o aniversariante, seguindo 
o regulamento da promo-
ção. 

Ou seja, se depender do 
Ariel, não vai faltar comida 
boa, bebida gelada e muita 
animação no Cosmopolita-
no neste verão.

Fotos: Divulgação 
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Pastéis e outras delícias
Humberto e Val agora oferecem várias opções de quitutes no bar da Praça Yolanda

Fotos: Divulgação

Cosmópolis inteira já co-
nhece o incrível sabor 

dos pastéis que o Humber-
to e a Val oferecem na feira. 
E, na lanchonete que eles 
administram no Cosmo-
politano, claro que o pas-
tel crocante e sequinho é 
o carro-chefe, com mais de 
30 sabores entre salgados 
e doces. Os campeões de 
preferência? Costela, alho-
-poró e brócolis, entre os 
salgados; nutella e romeu e 
julieta, entre os doces.

Mas, no clube, eles tra-
zem muito mais opções. 
Desde que, recentemente, 
assumiu o bar da Praça 
Yolanda Tutu Ballone, que 
funciona de terça a domin-
go, das 9 às 22h, o casal 

traçou o objetivo de tornar 
o espaço um ponto de en-
contro onde não pode faltar 
comida de qualidade.

Porções, lanches e pas-
teizinhos de carne e queijo 
se alternam como acompa-
nhamento daquela cerveja 
sempre geladíssima. São 
várias marcas para garan-
tir total satisfação a todos 
os clientes.

E o Humberto e a Val 
prometem, para breve, al-
moço a la carte aos domin-
gos, com opções para todos 
os gostos. Também é possí-
vel pedir os quitutes do bar 
para comer em casa, bas-
tando enviar mensagem 
de WhatsApp pelo 99805-
0108 e depois retirar no 
CFC. Mas o gostoso mesmo 
é desfrutar da companhia 
dos amigos, comendo bem 
e, às sextas à noite, curtin-
do uma música da melhor 
qualidade.

Conselho: reserve sua 
mesa, porque a casa é con-
corrida e está seguindo as 
orientações da direção do 
clube para garantir a saú-
de dos associados neste mo-
mento de transição do Pla-
no São Paulo de combate à 
pandemia de coronavírus.
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Informativo do Conselho Deliberativo
Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

Reuniões do Conselho De-
liberativo a serem rea-

lizadas em 31 de agosto, 28 
de setembro e 26 de outubro 
de 2020, bem como análise e 
parecer favorável do Conse-
lho Fiscal referentes às con-
tas referentes dos meses de 
agosto, setembro e outubro 
de 2020, não foi possível a re-
alização presencial. Segue o 
comunicado

O Conselho Fiscal preza 
pela idoneidade, para tan-
to acompanha diretamente 
os resultados operacionais 
referentes às receitas e des-
pesas realizadas pelo Cos-
mopolitano Futebol Clube e 
que mensalmente, através do 
seu presidente, apresenta os 
balancetes e comparativos. 
O Conselho Fiscal, para as-
segurar a saúde e qualidade 
de vida de todos, suspendeu 
as reuniões ordinárias para 
a realização das reuniões, 
atendendo as orientações dos 
órgãos públicos e decreto mu-
nicipal, bem como as medidas 
adotadas pelo Conselho Deli-
berativo e Diretoria Executi-
va. Porém, o Conselho Fiscal 
continua acompanhando to-
das as atividades orçamentá-
rias e operacionais, bem como 
o Conselho Deliberativo, reali-
zando as reuniões através das 
mídias sociais(WhatsApp).

Conselho Fiscal: Reunião - 
Atividade presencial suspen-
sa, porém realizada através 
do WhatsApp.

Os conselheiros aceitaram 
as informações prestadas 
pelo presidente do Conselho 
Fiscal e por unanimidade 
votaram pela aprovação dos 
balancetes e os comparativos 
referentes aos meses de ja-
neiro a julho de 2020 e agosto 
2020.

Assembleia Geral - Apro-
vação de Contas Referente ao 
Ano Letivo de 2019:  Reali-
zar-se-á no dia 22/11/2020.

Eleição para 50% do Con-
selho Deliberativo: Realizar-
-se no dia 22/11/2020

COMUNICADO 
CONSELHO DELIBERATIVO

Informamos que neste pe-
ríodo de Pandemia, devido 
ao crescimento dos casos de 
contaminação pela COVID-19 
no nosso País, e em acompa-
nhamento ao que vem acon-
tecendo através dos meios de 
comunicação, o Conselho De-
liberativo do Cosmopolitano 
Futebol Clube, seguindo as 
orientações expedidas pelos 
órgãos públicos, para asse-
gurar a saúde e qualidade de 
vida de todos, suspendeu as 
reuniões ordinárias dos dias 
31 de agosto, 28 de setembro e 
26 de outubro de 2020 e todas 
as atividades agendadas até 
que haja condições de retor-
narmos as nossas atividades. 
Porém, estamos utilizando 
dos meios de comunicação e 
mídias sociais para resolver-
mos os probl emas emergen-
ciais que porventura vierem 
a aparecer, juntamente com a 
Diretoria Executiva. Todas  as 
atividades são apresentadas 
através de carta pela Direto-
ria Executiva, sobre as quais 
a presidente deste Conselho 
Deliberativo informa os con-
selheiros  do WhatsApp. Qual-
quer assunto a ser discutido 
passa pelo Conselho Fiscal e 
Comissão de Obras quando 
solicitado. Todos os conselhei-
ros analisam o assunto, fazem 
suas ponderações e votam. Se-
guimos atentos a todas as in-
formações e deixaremos todos 
os conselheiros e conselheiras, 
bem como todos os associados, 
informados sobre qualquer 
alteração que vier a aconte-
cer. Estamos nos organizando 
para a retomada das reuniões 
presenciais.

Foram aprovadas as seguin-
tes medidas com parecer do 
Conselho Fiscal e Conselho De-
liberativo

Referentes ao mês de agos-
to/2020:

Carta nº 187/2020 - Autori-
zação para utilização da verba 
da Taxa de Investimentos para 
melhorias junto ao telhado e es-
truturas metálicas, localizados 
acima da sala de balé e no pré-
dio redondo, no valor total de R$ 
16.826,80. Esse valor será dis-

tribuído da seguinte forma: R$ 
12.826,80 na compra de telhas 
tipo sanduíche, brancas e ter-
moacústicas, cumeeiras e para-
fusos; e instalação de uma esca-
da tipo marinheiro para acesso 
ao telhado do redondo no valor 
de R$ 4.000,00. Aprovado pelos 
Conselheiros, desde que haja 
acompanhamento da Comissão 
de Obras.

Carta nº 188/2020 - Autori-
zação para utilização da verba 
da Taxa de Investimentos para 
compra de 2 coifas de inox, me-
lhorias na lanchonete da Praça 
Yolanda Tutu Ballone, no valor 
total de R$ 9.820,00. Aprovado 
pelos conselheiros com ressal-
va, para que fiquem atentos às 
exigências da Vigilância Sani-
tária e parecer da Comissão de 
Obras. Os conselheiros encami-
nharam para o parecer da Co-
missão de Obras e, após análise, 
a solicitação obteve aprovação 
dos conselheiros.

Referentes ao mês de setem-
bro /2020:

Carta de Nº 190/2020 - Soli-
citação da Diretoria Executiva, 
que, seguindo as orientações es-
taduais e o Decreto Municipal, 
levando em conta que estamos 
gradualmente retomando as 
atividades no clube, e de comum 
acordo com o Conselho Delibera-
tivo e Conselho Fiscal, para que 
seja concedido 30% de desconto 
na mensalidade de setembro e 
20% na mensalidade de outubro 
de 2020. A Diretoria pede autori-
zação para não depositar os 15% 
da Taxa de Investimentos. À Di-
retoria caberá absorver os 15% 
no mês de setembro e 5% refe-
rentes ao mês de outubro/2020. 
Observando que faz-se extrema-
mente necessário liberar a Dire-
toria da obrigação de depositar 
os 15% da Taxa de Investimen-
tos, considerando a alta inadim-
plência dos associados neste 
período de pandemia mundial e 
o retorno ao trabalho da maior 
parte dos funcionários que es-
tavam no regime de redução de 
jornada de trabalho e salário. 
Os descontos serão concedidos 
a todos os associados, desde 
que paga no respectivo venci-
mento, ou seja, nos dias 30/09 
e 31/10/2020, com carência de 
10 dias para o pagamento. Não 
será cobrada multa das men-
salidades vencidas no período 

da pandemia. 
Acreditamos 
que assim 
e s t a r e m o s 
atendendo os 
anseios e as 
necessidades 
de grande 
parte de nossos associados, sem 
prejudicar o bom andamento do 
Cosmopolitano Futebol Clube, 
como já dito em carta anterior. A 
carta foi aprovada pelos Conse-
lheiros, com uma ressalva: que 
se atentem aos sócios inadim-
plentes e se faça cumprir a car-
ta de nº189/2020 enviada a este 
Conselho Deliberativo. Aprova-
da com apoio do Conselho Deli-
berativo e Conselho Fiscal.

Referentes ao mês de cutu-
bro/2020:

Neste mês estão em estudo 
algumas reformas, que estão 
sendo analisadas pela Comissão 
de Obras. Outra deverá ser re-
alizada com Taxa de Manuten-
ção. Outro assunto a ser tratado 
quando retornarmos em reu-
nião presencial, a saber: 

Carta nº 272/ 2020, resolve: 
conforme solicitado por este con-
selho, encaminhar os orçamen-
tos para o projeto de adequações 
das instalações elétricas inter-
nas do clube, que importará em 
R$ 12.000,00 da Verba de Inves-
timentos.

Carta nº 273/ 2020, resolve: 
conforme solicitado por este con-
selho, encaminhar os orçamen-
tos para reforma no campo de 
bocha do clube, que importará 
em R$ 4.500,00 da Verba de In-
vestimentos; esta obra, porém, 
deverá ser efetuada com taxa de 
manutenção.

Carta nº 274/ 2020, resolve: 
conforme solicitado por este 
conselho, sobre a compra de 
um desfibrilador, encaminha o 
parecer jurídico sobre o uso do 
mesmo. Aguardando reunião 
presencial para a discussão do 
assunto, pois faz-se necessário 
um especialista para falar sobre 
o aparelho e seu uso, bem como 
o parecer jurídico

Viva o nosso Alviverde. 
Abraço fraterno.
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NOVO E-MAIL PARA 
AVISOS

A secretaria agora con-
ta com um novo ende-
reço de e-mail para en-
vio de avisos: aviso@
cosmopol i tanofc .com.
br. É por ele que os as-
sociados receberão in-
formações importantes 
sobre o clube, por isso é 
importante que fiquem 
atentos às suas caixas 
de entrada. Aqueles que 
não estiverem recebendo 
os e-mails devem entrar 
em contato com a secre-
taria.

MENSALIDADE COM 
DESCONTO

Nesta fase de transição 
do programa de com-
bate ao coronavírus, a 
Diretoria Executiva do 
Cosmopolitano, em con-
sonância com o Conse-
lho Deliberativo, conce-
deu desconto de 20% na 
mensalidade de outubro. 
Importante ressaltar, 
porém, que esse benefí-
cio é válido para apenas 
para os associados que 
realizarem o pagamento 
até o dia 10 de novem-
bro.

WHATSAPP E 
ATUALIZAÇÃO

A secretaria do Cosmo-
politano dispõe de um 
WhatsApp para aten-
der os associados, o (19) 
97417-0172. Por ele, é 
possível obter informa-
ções dos mais variados 
departamentos. Impor-
tante que os sócios man-
tenham sempre seus 
cadastros atualizados, 
para que não haja ruído 
na comunicação com o 
clube. E aqueles que es-
tiverem inadimplentes 
devem procurar a secre-
taria para regularizar 
suas situações.
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Natação: nova regra
Para que mais associa-

dos possam usufruir 
dos benefícios da natação, 
a estrutura das aulas para 
adultos e treinamentos foi 
reformulada. A partir de 3 

de novembro, passará a va-
ler uma nova regra: cada 
associado poderá frequen-
tar as aulas ou o treina-
mento pelo período de um 
ano. Cumprido esse prazo, 

sua vaga será disponibili-
zada para um interessado 
da lista de espera, no caso 
dos adultos, ou para os alu-
nos que forem promovidos 
da escolinha, em relação ao 

treinamento. Assim, mais 
associados poderão apren-
der a nadar e se aperfeiçoar 
nessa modalidade que tan-
tos benefícios traz à saúde 
física e mental.


