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Aniversário do CFC foi um sucesso.
Veja as fotos dos eventos comemorativos
Baile do Havaí está programado para fevereiro!

CADASTRAMENTO
DO CARTÃO DE VACINA

E-mail: baccarin_seguros@uol.com.br
PABX/FAX: 3872-5417

Atualize seu cadastro!
Encaminhe seu comprovante
da vacina contra Covid urgente
para o Whatsapp (19) 97417.0172
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Editorial
Que satisfação poder apreciar, nesta edição do nosso
informativo Integração, as
fotos dos eventos que realizamos em comemoração ao
106º aniversário do Cosmopolitano! Como é bom poder
ver nosso clube cheio novamente, com nossos sócios
celebrando as datas mais
importantes! Aliás, não
faltaram atividades para
marcar mais um ano de
fundação desta centenária
instituição que tanto ama-

mos. Muita música, muito
esporte, muita diversão
movimentaram nossas dependências em novembro. E
muito mais virá por aí! Na
expectativa de que a vacinação em massa da nossa
população permita que a
pandemia fique cada vez mais
no passado, estamos planejando uma agenda cheia de
atividades para 2022, como
nossos associados podem
constatar nas próximas páginas. Vislumbramos um ano

cheio de atividades para todas
as idades e todos os gostos.
Cosmoférias para a criançada,
o Carnaval, o tradicionalíssimo Baile do Havaí e muitas
outras atrações que vamos
programando e, aos poucos,
trazendo mais detalhes. Que
este ano que virá chegue
repleto de excelentes notícias
para todos nós! Um Natal
maravilhoso e um 2022 cheio
de positividade para toda a
família cosmopolitana é o que
desejamos!

Por Marcos Aurélio Furlaneto
Presidente

Relembrando
Ao comemorarmos nosso 106º
aniversário de fundação, como
manda a tradição, o clube presta
homenagem aos sócios e pessoas
que muito fizeram para o
sucesso de nossa agremiação.
Nada mais justo que, neste ano,
lembrarmos de um associado
benemérito que muito trabalhou pelo nosso clube. Trata-se
de Adão Martelli Filho, “Adãozinho Martelli”, que amava
Cosmópolis e o CFC como
poucos.
Quem trabalhou pelo clube, em
anos anteriores, vai poder
testemunhar essa afirmação.
Tive a felicidade, depois de sua
partida para a eternidade,
ocorrida em 10/07/2010, de ficar
em posse de uma pasta com 54
crônicas escritas por ele. Seus
textos impressionam pela
demonstração de amor por
nossa terra, gente e, principalmente, nosso clube.
Com o tempo, pretendo trans-

crever essas crônicas e colocar à
disposição dos interessados.
Nessa coluna, reproduzirei uma
delas, que demonstra muito
bem o carinho que Adãozinho
tinha por Cosmópolis:
“Amar a terra onde nascemos é
mais que sublime e esse amor é
coisa natural e lógica em todos
os cosmopolitanos de bom
senso.
Campinas é um dos principais
munícipios brasileiro, e tem
como um desses distritos um
recanto que é Cosmópolis. Esse
pequeno lugarejo que pelo
aspecto já traz uma satisfação
para todos que o visitam.
Esse pequeno e progressista
distrito que sempre que é
visitado fica gravado na mente
dos visitantes, isso já mostra que
existem muitos predicados
naquele delicioso recanto de
nosso grandioso e amado Brasil.
E os seus filhos que, para
enfrentarem a tarefa árdua da

vida, dele precisam retirar-se
sentem imensamente, mas como
sinal de gratidão, seus pensamentos estão sempre voltados
para sua terra.
Todos os bons cosmopolitanos
que trabalham para engrandecimento de Cosmópolis viram os
esforços coroados de brilho,
porque já o nosso distrito
comporta muitos melhoramentos, graças a esses cidadãos que
desinteressadamente colaboram para o bom andamento do
mesmo, e nós por força das
circunstâncias necessário foi
nos retirarmos de Cosmópolis, e
nós que sempre nos orgulhamos
de ser seus filhos e com o
coração transbordando de
satisfação repetiremos sempre
essas agradáveis palavras:
somos cosmopolitanos. São
Paulo 13 de setembro de 1942.
(Escrito por Adão e Wilson
Martelli).”
Para entendermos melhor a

demonstração de amor do
Adãozinho, precisamos nos
lembrar que, ainda jovem, foi
morar em São Paulo para
estudar e trabalhar e, longe de
sua terra, familiares e amigos, a
saudade era muito grande, por
isso deixava em suas narrativas
o testemunho de todo seu amor
por essa terra e pelo CFC.

Por Rodolfo Rizzo
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Baile do Havaí está programado
para fevereiro
Um dos eventos mais aguardados da
região já está programado para o dia
19 de fevereiro: o tradicionalíssimo
Baile do Havaí. Em vários ambientes,
diversas atrações musicais vão se
apresentar, garantindo muita diversão e alegria até o raiar do dia. E uma
caprichada decoração temática vai
ajudar a trazer o clima havaiano para
uma noite muito especial.
Em breve, mais informações.

Eventos
programados
29.01
Noite Dançante
Com Pedidos na Noite
A primeira Noite Dançante de
2022 já tem data marcada. Será
dia 29 de janeiro, com a presença
da Banda Pedidos na Noite. Em
breve, mais infor-mações nas
nossas redes sociais. Fique ligado!

19.02
Decoração
temática
Diversas atrações
musicais

Carnaval
2022
Atenção para o
reajuste anual
da mensalidade
A partir de 1º de janeiro, a
mensalidade do clube passará
de R$ 170,00 para R$ 190,00
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Dia das Crianças é comemorado
com muitas brincadeiras
O Dia das Crianças no Cosmopolitano foi comemorado
com muita alegria em 12 de
outubro. Brinquedos infláveis
no salão e no estacionamento
fizeram a festa da criançada,

que pôde interagir com
personagens dos quadrinhos e
desenhos animados. Também
teve pipoca e algodão doce
gratuitos e praça de alimentação para toda a família.

Foto: Anastácio Filho
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Festa da Virada terá porco no rolete
e várias outras opções no cardápio
Convites já estão sendo vendidos na secretaria do clube
A festa da virada do Cosmopolitano vai encerrar 2021
com muita diversão e alegria,
num evento cheio de atrações.
O Réveillon, com início às 22h,
terá som ao vivo com Will
Duka e Trio Cassino e Ela. A
parte gastronômica ficará sob
responsabilidade do renomado Paulo Buffet & Eventos.
O jantar terá como entradas
batatinha ao molho de ervas
finas, frios temperados
(muçarela, presunto em
cubos, salame italiano fatiado,
azeitonas com caro-ço,
ovinhos de codorna e tomati-

nho cereja). Haverá também
mesas de frutas, com melão,
melancia, banana, abacaxi,
uvas Niágara e Itália, manga,
ameixa, pêssegos, nectarina e
lichia.
Os pratos principais serão
porco no rolete, cupim recheado assado, linguiça toscana
assada e strogonoff de carne
com batata palha. Como
guarnições, serão servidos
arroz branco com amêndoas,
arroz com lentilha, lentilha de
Réveillon com bacon e calabresa, maionese de legumes
(cenoura, batata, azeitonas,

ervilha, milho, cheiro verde e
creme Hellmans), farofa de
milho (bacon, farinha de
milho, calabresa, cheiro verde
e temperos variados) e pão
francês.
As opções de saladas serão
rúcula, vinagrete (tomate,
cheiro verde, azeite, alho e
cebola), alface roxa e americana, tomate em rodelas com
ricota, pepino japonês e
antepasto de berinjela.
Para sobremesa, haverá
sorvete de massa (napolitano,
flocos, abacaxi ao vinho,
creme de papaia com cassis e

pistache). As bebidas serão
água mineral, refrigerantes e
cervejas Brahma e Skol.
Pede-se que todos compareçam com traje predominantemente branco. Os convites
estão à venda na secretaria do
clube com os seguintes
valores: adultos, R$ 130,00
para sócios e R$ 200,00 para
não sócios; crianças de 6 a 12
anos, R$ 65,00 para sócios e
R$ 100,00 para não sócios;
crianças de 0 a 5 anos não
pagam. Mais informações
pelo Whatsapp de eventos
(19) 97417.0172.

PAISAGISMO
Fala se não é muito mais gostoso fazer atividade
física com um visual desses?
O paisagismo e o novo design da pintura da sala de
musculação foram idealizados pela gerente do
Cosmopolitano, Adriana Fiorentini.
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Let’s Dance traz de volta os grandes
sucessos dos anos 70, 80 e 90
A animação novamente esteve por conta dos Djs Lemão e Véio
Uma nova edição da Let’s Dance do
Cosmopolitano aconteceu no dia 13
de novembro, no Salão Social, com
animação do DJ Véio.
Eles promoveram uma volta no
tempo através da música, com uma
seleção do que de melhor rolou nos
anos 70, 80 e 90. Confira alguns
momentos deste super evento.

Foto: Roberta Correa

FÉRIAS DO SETOR ESPORTIVO
FUNCIONAMENTO DO CLUBE NESTE FINAL DE ANO

GINÁSTICA LOCALIZADA, AULÃO MIX, GAP E
TREINAMENTO FUNCIONAL
de 24/12 a 03/01/2022

Nos dias: 24 - 25 - 31/12 e 1º/01

CLUBE ESTARÁ FECHADO

BALLET CLÁSSICO E JAZZ
de 18/12 a 04/01/2022
TÊNIS
de 16/12 a 18/01/2022
FUTSAL E FUTEBOL CAMPO
de 24/12 a 02/01/2022
VÔLEI
de 24/12 a 02/01/2022
NATAÇÃO INFANTIL
de 21/12 a 17/01/2022
NATAÇÃO ADULTO E HIDRO
de 23/12 a 03/01/2022

*NATAÇÃO
E HIDRO:
NÃO HAVERÁ
REGISTRO DE
AUSÊNCIAS
PELO SISTEMA
NO MÊS DE
JANEIRO /22

Toda equipe do Cosmopolitano
deseja a todos os associados um
excelente Natal e um ano novo incrível!
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Baile de Aniversário celebra
data em grande estilo
Música e cardápio de primeira foram destaques do evento
O Baile de Aniversário do
Cosmopolitano, no dia 20 de
novembro, celebrou em grande
estilo o 106º ano de fundação
do clube. A animação musical
ficou por conta de requisitada
Banda Quinta Avenida,
enquanto a parte gastronômica foi conduzida pelo elogiado
Buffet Dom Duarte.

79
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Festa de aniversário do clube teve
chope e muita música
Festa teve 5 atrações, que se apresentaram durante toda a tarde
Não faltou música ao vivo de
qualidade na festa que comemorou os 106 anos do
Cosmopolitano no dia 15 de
novembro. Houve shows dos
mais variados estilos, com

Pocket Samba, Keep on Rock,
Vinícius Drumond, Tiago &
Kauan e Mistura Chic.
Brinquedos e distribuição de
pipoca e algodão-doce também alegraram a criançada.

Foto: Ismael Fegadoli
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Tradicionais jogos de futebol animaram
os associados no Thelmo de Almeida
Houve premiação dos destaque da competição
Os tradicionais jogos de
futebol comemorativos ao
aniversário do Cosmopolitano
aconteceram no dia 15 de
novembro. Na primeira
partida, o time Branco venceu
o Preto por 3 a 0. O destaque da

equipe vencedora foi Guilherme Batista Esteves, enquanto
dos adversários foi Carlos
Roberto Gabriel, o Pelezinho.
O segundo jogo foi feminino,
reunindo as equipes Branca e
Verde, que empataram em 1 a 1

Foto: Anastácio Filho

SIGA O CFC NAS
REDES SOCIAIS

@cosmopolitanofutebolclube
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no tempo normal. Nos pênaltis, o time Branco, que teve
como destaque Celiane Maria
Fonseca, venceu por 10 a 9 o
time Verde, cujo destaque foi
Miriam Joice Alves.
A terceira partida terminou

com vitória do time Verde
sobre o Branco por 3 a 2.
Ederson Ferreira Alves, o
Mimi, foi o destaque dos
vencedores, enquanto Gilberto A. Auriglietti, o Giba,
destacou-se na outra equipe.
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Informativo do Conselho Deliberativo
Principais temas tratados nas
últimas reuniões ordinárias do
Conselho Deliberativo.
Reunião de 30 de agosto de
2021.
Carta Nº 327/2021 – Pedido de
autorização para uso da verba
da taxa de investimentos para
reparos e implantação de
Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA).
Valor orçado: R$ 4.000,00.
Carta Nº 328/2021 - Encaminhadas duas opções do
anteprojeto para construção de
um Espaço de Conveniência
para o Estádio Thelmo de
Almeida. Porém, a Diretoria
sugere manter o projeto original
que já havia sido aprovado pelo
Conselho em 2017, para dar
seguimento ao propósito do
clube, que é transformar o
estádio em uma arena. Lembrando que esta obra deverá ter
os custos com projeto e execução bancados pelos recursos do
próprio estádio.
Carta Nº 329/2021 – Leva ao
conhecimento do Conselho que
a verba de R$ 4.000,00 que a
Diretoria tem aprovada para a
instalação de uma escada tipo
marinheiro para acesso ao
telhado do Prédio Redondo será
insuficiente. Solicita a liberação
da verba complementar de R$
4.535,00 dos recursos da verba
de investimentos.
Carta Nº 331/2021 - Apresenta
opções orçadas para o piso do
Ginásio de Esportes. Piso de
concreto com pintura epóxi:
custos variam de R$ 174.415,00
a R$ 491.480,00. Reforma do
piso de madeira: custo de R$
63.400,00. Após análise e
parecer, os conselheiros aprovaram a reforma do piso de
madeira.
Carta Nº 332/2021 – Pedido de
autorização para uso da Verba
da Taxa de Investimentos para

fazer o
calçamento do estacionamento
com bloquetes de cimento de 8
cm de altura, próprio para
tráfego de
carros e caminhões. Custos de
execução: R$ 114.343,28. A mão
de obra para instalação será
própria. Os conselheiros aprovaram encaminhar para análise e
parecer da Comissão de Obras.
Carta Nº 333/2021 - Pedido de
autorização para uso da Verba
da Taxa de Investimentos no
valor de R$ 11.211,47 para a
troca do telhado do lanternin do
Ginásio de Esportes. Foram
constatadas fissuras na vedação
do policarbonato e foi sugerida a
substituição dessas chapas por
telhas de aço galvanizado.
Carta Nº 334/2021 - Pedido de
autorização para uso da Verba
da Taxa de Investimentos para
aplicação de novo piso nas duas
quadras de tênis. Obra orçada
em R$ 59.967,00 pela empresa
Protennis – Mashima e Toma
Com. de Artigos Esportivos Ltda.
Carta encaminhada para análise
e parecer da Comissão de Obras.
Reunião de 27 de setembro de
2021.
Carta nº 352/2021: Pedido de
autorização para uso Verba da
Taxa de Investimentos no valor
de R$ 2.502,00 para a compra de
seis coletores carros gari de 240
litros, para recolhimento e
transporte de
resíduos e lixo em geral.
Reunião de 25 de outubro de
2021.
Carta Nº 365/2021: Apresenta
duas previsões orçamentárias
para o reajuste da mensalidade,
a partir de janeiro/2022, sendo:
1- Passar dos atuais R$ 170,00
para R$ 193,00, majorada em
13,529%; ou 2- Passar dos atuais

R$ 170,00 para R$ 195,00,
majorada em 14,701%.
Projetado um aumento das
despesas em 9,68%. Os conselheiros encaminharam a solicitação para análise do Conselho
Fiscal.
Carta Nº 367/2021: Propõe a
cessão gratuita para uso das
d e p e n d ê n c i a s d o E stá d i o
Thelmo de Almeida para a
Academy Sport Club, para a
disputa do Campeo-nato
Paulista de Futebol de Base.
Após vários questionamentos,
dos 29 conselheiros presentes,
26 aprovaram e três votaram
contra. Pontuaram que o
estacionamento e o bar/lanchonete sejam explorados
exclusivamente pelo clube
Cosmopolitano.
Carta Nº 369/2021: Pedido de
autorização para uso a Verba da
Taxa de Investimentos no valor
de R$ 2.796,50 para compra de
1 0 rá d i o s co m u n i ca d o re s
portáteis para melhorar a
comunicação entre os setores
do clube.
Carta N° 370/2021: Pedido de
autorização para uso da Verba
da Taxa de Investimentos para
ampliação da cobertura com
estrutura metálica localizada
entre a grade das piscinas e as
tendas da lanchonete das
piscinas. Custos com mão de
obra e com a compra: R$
28.067,00. Os conselheiros
analisaram a solicitação e
encaminharam para análise da
Comissão de Obras.
Carta Nº 372 /2021 – Pedido de
autorização para uso da Verba
da Taxa de Investimentos no
valor de R$ 770,00 para compra
e instalação de uma câmera WIFI FULLHD 360° para monitoramento de tráfego de pessoas
dentro do Prédio Redondo.
Carta Nº 374 /2021: Pedido de
autorização para uso da Verba
da Taxa de Investimentos no
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valor de R$ 9.282,45 para
aquisição de uma cadeira flexora
sentado/extensora conjugada.
O equipamento se destina a
diversificar as opções já existentes na Sala de Musculação.
Carta N° 375/2021: Pedido de
autorização para uso da Verba
da Taxa de Investimentos no
valor de R$ 4.600,00 para
instalação de um novo espelho
na Sala de Balé.
Análise e Parecer da Comissão
de Obras e Patrimônio:
Carta nº 328: Construção de um
Espaço de Conveniência para o
Estádio Thelmo de Almeida. Foi
deliberado que seja apresentada à Comissão um Plano Diretor
para o estádio, frisando a
necessidade real e as dimensões
do empreendimento a executar
e outros itens referentes à obra.
Carta n°332/2021 – Calçamento
com bloquetes de cimento
intertravados para estacionamento. A Comissão chegou à
conclusão de que tal proposta é
inviável no momento.
Carta n°334/2021 –
Manutenção do piso das duas
quadras de tênis. A Comissão
solicita mais propostas de outas
empresas especializadas.
Viva o nosso Alviverde!
Abraço Fraterno.

Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari
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Programa Medida Certa leva
mais saúde aos associados
Inscritos recebem orientação física e nutricional
Iniciado em 14 de setembro, o
Programa Medida Certa do CFC
vem trazendo mais saúde e
qualidade de vida aos participantes. Até o momento, três
pesagens já foram realizadas,
com excelentes resultados. O
término está previsto para o
início de dezembro, com a
premiação dos vencedores, nas
categorias equipe e individual.
Nesta competição em que todos
saem ganhando, os participantes foram divididos em grupos,
com o objetivo de conquistar a

perda de peso por meio de uma
alimentação balanceada e
realização de atividades físicas.
Cada grupo é coordenado por
um dos professores do clube. E a
nutricionista Patrícia Novais
traz uma importante colaboração, dando dicas e propondo
metas semanais. Ao final, o
associado que tiver conseguido
o melhor resultado será o
vencedor (masculino e feminino). Para apontar a equipe
campeã, valerá a soma dos
resultados de seus integrantes.
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Setor esportivo tem novidades
FUTEBOL

HIDRO

VÔLEI

NATAÇÃO

O clube está oferecendo aulas de
futebol para meninas e meninos
no Estádio Thelmo de Almeida. A
escolinha é grátis para associados. Não sócios podem participar
mediante mensalidade de R$
50,00, a ser paga já na inscrição.
Os horários são divididos de
acordo com a faixa etária. De 8 a
11 anos, aulas às terças e quintas,
das 15h30 às 16h30, e sábados, das
9h às 10h; 12 a 14 anos, às terças e
quintas, das 14h30 às 15h30, e
sábados, das 10h às 11h.
Inscrições na secretaria do clube.

O Cosmopolitano abriu uma
oportunidade para quem quer
experimentar a hidroginástica
ou fazer aulas enquanto aguarda
na fila de espera para se
inscrever na modalidade. A
Hidro Aberta está à disposição
de todos os associados não
matriculados nas aulas, oferecendo dois horários aos sábados:
das 9h às 9h50 e das 17h às 17h50.
Basta comparecer nesses
horários para participar.

Quer aprender a jogar vôlei ou se
aperfeiçoar na modalidade?
Então participe das aulas de
iniciação mistas do CFC,
voltadas para associados de 10 a
15 anos. As atividades acontecem de segunda e sexta, das 14h
às 15h30. Basta comparecer no
horário das aulas para participar.

O próximo Festival de Natação
do CFC, para nascidos de 2008 a
2018, já tem data agendada: 17 de
dezembro, marcando o encerramento do ano da modalidade.
As atividades acontecerão nas
piscinas aquecida e descoberta.
Todos os participantes receberão medalhas de participação,
independentemente da classificação. Todos os alunos estão
automaticamente inscritos.
Caso não queira participar, é
necessário informar o setor
esportivo. através do Whatsapp.

Mais informações pelo Whatsapp do Setor Esportivo: (19) 3882-1244

COSMOFÉRIAS JÁ TEM DATA
As Cosmoférias 2022 prometem
muita diversão para a criançada
entre os dias 10 e 15 de janeiro. Mas
atenção: são apenas 200 vagas.
Podem participar crianças de 5 anos
completos a 13 anos, com a opção de

COSMO

atividades em meio perío-do (14h às
19h) ou período integral (9h às 19h).
As inscrições devem ser efetuadas
na secretaria, até 6 janeiro, de
segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos
sábados, das 8h às 11h30.

FÉRIAS

PERÍODO INTEGRAL VALORES:
Sócio com desconto até o dia 04/01 - R$ 220,00
Sócio sem desconto a partir de 05/01 - R$ 270,00
Não sócio com desconto até o dia 04/01 - R$ 440.00
Não sócio sem desconto a partir de 05/01 - R$ 540,00
Diária para sócios (day use) - R$ 80,00
Diária com pernoite para sócios - R$ 120,00
Diária para não sócios (day use) - R$ 160,00
Diária com pernoite para não sócios - R$ 240,00
MEIO PERÍODO VALORES:
Sócio com desconto até o dia 04/01 - R$ 160,00
Sócio sem desconto a partir de 05/01 - R$ 200,00
Não sócio com desconto até o dia 04/01 - R$ 320,00
Não sócio sem desconto a partir de 05/01 - R$ 400,00
Formas de Pagamento: 3X no Cartão de Crédito, direto no
cheque para 07/01/2022 ou no Cartão de Débito.
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