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Por Nilson de Campos
Presidente

N

o dia 11 de junho, num
pleito marcado pelo
exercício da democracia e
pela civilidade, foi eleita a
nova diretoria do Cosmopolitano, que será responsável
por dirigir nosso clube pelos
próximos dois anos. Mais de
600 associados com direito a
voto participaram da eleição, o que é considerado um
bom número e mostra o in-

Só tenho a agradecer
teresse de todos nos rumos
que serão tomados daqui em
diante. Esperamos que os dirigentes eleitos tenham sucesso em retribuir a confiança que receberam na forma
de realizações para a toda a
comunidade do CFC. Será um
trabalho que exigirá muita
competência e dedicação. Afinal, não é nada fácil dirigir
uma entidade centenária,

Por Rodolfo Rizzo

N

o Relembrando deste mês,
vamos recordar a gestão do
presidente eleito, Renato Trevenzoli, dos anos 94/96.
Quando Renato foi eleito, os
sócios mais antigos e com mais
idade não esperavam uma grande administração, por motivo da
pouca idade do recém-eleito. Mas
Renato soube escolher a sua equipe, colocando como diretores pessoas que amavam o clube e que
tinham experiência na administração de nosso alviverde, como,
por exemplo, Adão Martelli Filho,
Antônio Carlos Fernandes, Hélio
Antônio Martelli, Antônio Carlos
Mendes, Isair Bordin, Quirino
Bracaioli, Sérgio Guerreiro, Maria Valeria Moraes e outros.
A diretoria dessa época desenvolveu um trabalho sério e profundo para o bem do clube e dos
associados. O objetivo principal
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com milhares de associados,
representando as mais diversas faixas etárias, e que anseiam por um clube cada vez
mais atrativo. De minha parte, só tenho a agradecer a
oportunidade de ter presidido
essa verdadeira instituição de
Cosmópolis nos últimos meses. Chamado a servir, estarei
sempre pronto a colaborar em
tudo o que estiver ao meu al-

cance para o bem do nosso
clube. Afinal, nós passaremos, mas o Cosmopolitano
permanecerá.

era a participação dos associados
nos eventos, o que não vinha acontecendo ultimamente; era transformar um clube de futebol em um
clube social, e isso realmente aconteceu. Depois dos dois anos de sua
administração, o resultado do trabalho de sua diretoria foi extremamente positivo, promovendo grandes bailes, bingos, eventos infantis, jogos esportivos e projetos na
área social, como cursos de ginástica, excursões, além de aulas de
natação e hidroginástica, entre
outras.
Em setembro de 1994, a diretoria implantou o sistema de débito automático nos bancos, para
pagamento das mensalidades dos
associados, o que facilitou muito o
trabalho de cobrança das mesmas.
A reabertura da sauna e a festa do Dia da Criança marcaram
sobremaneira a administração do
Renato e nisso temos a mão da Sra.
Valéria.
Em janeiro de 1995, foi realizado o Baile do Havaí, com uma

decoração
excepcional
e uma organização impecável, graças a Nazaré
M e r c u r y,
que dessa
data em diante passou a decorar o clube nos
eventos especiais. Os Carnavais
dos dois anos de sua gestão foram também muito concorridos.
Outro elemento convidado
para fazer parte dessa diretoria
foi o técnico de futebol Daniel
Inácio (Néco), que realizou um
trabalho magnífico. Não poderíamos deixar de citar também
nesses dois anos a abertura da
Albatroz, que alcançou um enorme sucesso entre os jovens de
nossa cidade. O desejo desta coluna é que o nosso presidente
Renato repita o sucesso alcançado em 94/96, para o bem de nosso clube e de todos os seus associados e simpatizantes.
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Renato Trevenzolli é eleito para
comandar diretoria no próximo biênio
Ele encabeçou a chapa Coração Cosmopolitano, que venceu a eleição realizada em 11 de junho
Agradecimento
Dois anos atrás, a diretoria
que comandou o Cosmopolitano até junho de 2017 foi
eleita para implantar seus projetos, pensando em fazer o
melhor para os associados.
Nesse período, enfrentamos
percalços, vencemos dificuldades e, pouco a pouco, fomos realizando tudo aquilo a
que nos havíamos proposto.
Mudanças foram necessárias,
obstáculos não previstos surgiram, mas procuramos resolver tudo com a máxima eficiência e total transparência.
Hoje, damos por encerrado
esse período com a consciência de termos feito o melhor
que podíamos. E deixamos
nossa gratidão ao Conselho
Deliberativo, aos funcionários
e, acima de tudo, aos associados que amam nosso clube.
Aproveitamos para desejar
uma excelente gestão para a
diretoria que passa a ser responsável pelos rumos do Cosmopolitano. Confinuamos sempre prontos a colaborar! Muito obrigado!

A

chapa Coração Cosmopolitano foi a vencedora da
eleição que definiu os novos
membros da Diretoria Executiva para o mandato que
vai de 1º de julho de 2017 a
30 de junho de 2019. O pleito
aconteceu em Assembleia
Geral Ordinária realizada no
dia 11 de junho, no Salão Social do clube. Tiveram direito a voto todos os associados
titulares rigorosamente em
dia com suas obrigações para
com o Cosmopolitano. Participaram da eleição 614 associados. A chapa vencedora

recebeu 424 votos. A outra
chapa na disputa, a Avante
Cosmopolitano, ficou com 187
votos. Foram registrados ainda três votos nulos. Foram
eleitos membros para as funções de presidente, vice-presidente, 1º secretário, 2º secre-

tário, 1º tesoureiro e 2º tesoureiro. Confira abaixo os integrantes da
chapa vencedora.

Membros da nova diretoria
Presidente: Renato Trevenzolli
Vice-presidente: Marcos Aurélio Furlaneto
1º Secretário: Janice Carone Dias Arruda
2º Secretário: Alberto Severino da Silva
1º Tesoureiro: Pedro Aparecido Pereira
2º Tesoureiro: Claudemir Aparecido S. da Costa (Toco)

Diretoria 2015/2017
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Noite Italiana: um evento para fic

Canções e comidas típicas da Itália, além da animação de Tony Angeli e Band

C

om animação de Tony
Angeli e Banda, o Cosmopolitano promoveu no dia
10 de junho a sua Noite Italiana. O evento encantou com
canções e comidas típicas, estas sob responsabilidade do
Buffet Brunetto, além de
uma decoração temática muito elogiada. Confira nestas
páginas alguns momentos
dessa noite que entrou para
a história do clube.
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car na história do Cosmopolitano

da, foram algumas das atrações oferecidas aos associados e seus convidados
Fotos: Mateus Lisboa
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A dança de salão em vários ritmos
Noite Dançante oferece música de qualidade e momentos agradáveis entre amigos

A

Fotos: Foto Mix

Banda Amaro foi a responsável pela animação
da edição de junho da Noite
Dançante, que aconteceu no
dia 24. Muitos casais compareceram ao Salão Social para
apreciar a dança de salão em
seus mais diversos ritmos. A
cada mês, a Noite Dançante
oferece música de qualidade
e momentos muito agradáveis entre amigos. Confira alguns momentos nesta página.

Loja de cerâmica em Pedreira
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Obras importantes em andamento
Ginásio de esportes vai ganhar novo telhado e vestiários da piscina aquecida recebem melhorias
uas importantes obras
em execução no momento vão contribuir para
assegurar ainda mais conforto e segurança para os
associados do Cosmopolitano. Uma delas é a troca das
telhas do ginásio de esporte,
para resolver um antigo problema apontado pelos usuários daquele espaço.
Essa medida vai impedir
a entrada de água no ginásio. A decisão pela troca do
telhado veio após a realiza-

VESTIÁRIOS - Outra
obra muito aguardada era a
reforma dos vestiários que
servem à piscina aquecida,
bastante utilizados pelos praticantes de natação e hidroginástica. Tanto o vestiário
masculino quanto o feminino

ção de estudos que indicaram
que essa seria a intervenção
mais apropriada, já que tentativas anteriores, como pintura das telhas e calafetação
dos fixadores, não mostraram
o resultado esperado. A obra
está sendo possibilitada por
uma parceria entre a diretoria e o Conselho Deliberativo. A empresa vencedora da
licitação para execução dos
serviços foi a Katz.

ganharão espaços-família,
onde as mães e seus filhos e
os pais e suas filhas poderão
ter toda a privacidade. Ambos também vão passar a
contar com banheiros acessíveis, para deficientes. E o
vestiário feminino ainda passará a oferecer mais três
chuveiros, atendendo,
assim, à grande demanda do local.

Divulgação

D

Telhado do ginásio de
esportes está sendo
trocado para evitar
entrada de água
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Vencedor da São Silvestre estará
na abertura da 19ª Olimpíada
Émerson Iser Bem vai participar da cerimônia que acontecerá no dia 5 de julho

A

cerimônia de abertura da
19ª edição da Olimpíada
do Cosmopolitano Futebol
Clube, que acontecerá a partir das 19h do dia 5 de julho,
no Salão Social, terá a ilustre presença do fundista
Émerson Iser Bem, que venceu a São Silvestre de 1997.
Ele escreveu seu nome na
história do atletismo brasileiro ao bater o então favorito,
recordista da prova e bicampeão Paul Tergat, que depois
chegaria ao pentacampeonato. Iser Bem conduzirá a to-

cha do evento e realizará o
acendimento da pira olímpica. Além desse grande atleta,
a abertura dos jogos terá um
show de malabares com LED.
A Olimpíada será realizada de 5 a 18 de julho, com disputas em 16 modalidades,
sendo 11 esportivas e cinco
recreativas. Os interessados
em participar da Olimpíada
devem se inscrever até o dia
3 de julho, no Setor Esportivo do Cosmopolitano, com os
professores de natação ou
com o professor Lebrinha.

Podem participar sócios nascidos entre 2001 e 2011. Os
inscritos serão divididos por
sorteio em quatro equipes,
representadas pelas cores
amarelo, branco, verde e
azul. As modalidades esportivas em disputa serão voleibol, basquete, futsal, futebol
minicampo, vôlei de areia,
handebol, futebol grama sintética, atletismo, dama, xadrez e tênis de mesa. As recreativas serão queimada,
base 4, rouba-bandeira, gincana e caça ao tesouro.

Os atletas que participarem da solenidade de abertura ganharão uma camiseta
da Olimpíada, obedecendo ao
limite de 160 unidades. Os
que não comparecerem deverão pagar uma taxa de participação de R$ 20,00.
A cerimônia de encerramento, com a premiação dos
participantes, ocorrerá no dia
18, também no Salão Social,
às 19h, tendo como atração
uma dupla de palhaços que
vai interagir com o público
com divertidas brincadeiras.
Divulgação

FESTA JUNINA

Arraiá
Esportivo
O Setor Esportivo do Cosmopolitano realiza no dia
29 de junho, das 14h às 17h,
a sua Festa Junina. Podem
participar alunos das aulas
oferecidas pelo setor e sócios convidados. Cada participante deverá levar um
prato de doce ou salgado. Os
convites devem ser retirados gratuitamente na secretaria, no Setor Esportivo ou
com a professora Neia. O
traje junino é bem-vindo,
mas não obrigatório.

TÊNIS DE MESA - Os associados que gostam de tênis de mesa já contam com uma nova mesa para a prática da
modalidade. Além de excelente atividade física, esse esporte também é ótimo para reunir os amigos em divertidas
competições, além de ser democrático, pois aceita jogadores das mais diferentes idades e constituições físicas.
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