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Nosso alviverde está cada vez mais verde! 

Veja as novas obras, melhorias e os protocolos 
para a reabertura exigidos pelas autoridades 
municipais e estaduais



Editorial

Por Renato Trevenzolli
Presidente

Ainda está longe de ser como 
gostaríamos, mas vamos, aos 
poucos, retomando as ati-
vidades do Cosmopolitano. 
Muito importante deixar 
claro, neste momento, para 
nossos associados, que não 
depende da Diretoria Exe-
cutiva ou do Conselho Delibe-
rativo liberar ou proibir a 
u t i l i za çã o  d e  q u a l q u e r  
dependência ou equipamen-
to. Estamos seguindo rigoro-
samente as determinações 

das autoridades municipais e 
estaduais e é essa nossa 
obrigação nesta fase. Por 
mais difícil que seja não 
podermos colocar o Cosmo-
politano funcionando a todo 
vapor, é preciso, antes de 
tudo, preservarmos a saúde 
de nossos associados e 
colaboradores. De nossa 
parte, tudo que é possível 
fazer está sendo feito. Nisso, 
nossos associados podem 
confiar.  As medidas de 

higiene necessárias para 
entrada no clube e nas 
dependências de uso já 
liberado estão sendo segui-
das à risca. E é fundamental 
contarmos com o apoio e a 
compreensão da família 
cosmopolitana para atraves-
sarmos este período de tran-
sição com muita serenidade, 
para que possamos contribuir 
para que essa fase de exceção 
s e j a  s u p e r a d a  o  m a i s  
rapidamente possível.

                                                                       
O mês de novembro se 
aproxima e nos faz relembrar 
que iremos comemorar, 
orgulhosamente, 105 anos de 
fundação de nosso amado 
Cosmopolitano Futebol 
Clube. É muito bom vermos o 
quanto Deus nos ajudou e 
abençoou em todos esses 
anos de existência. Melhor 
ainda, olhar para frente 
sabendo que Ele tem muito 
mais a nos dar, por isso 
pedimos que o próximo 
aniversário seja cheio de 
lembranças felizes e metas 
alcançadas. 
Hoje vamos recordar um 
aniversár io  muito  bem 
comemorado, quando nosso 
CFC completou 60 anos de 
existência, em 15.11.1975.  Na 
época, era presidente o 
s a u d o s o  S i d n e y  A l v e s  
Aranha, o “Tide”. As festivi-
dades foram inúmeras e 
inesquecíveis .  Podemos 
destacar o Baile de Aniver-

sário, abrilhantado por Arley 
e seu Conjunto de Danças, de 
Catanduva, uma orquestra 
famosa naquela ocasião. A 
Diretoria daquele período 
prestou significativa home-
nagem a sócios que empe-
nharam grandes trabalhos 
por nosso Clube. Vejamos. O 
Jornal do ACP, de 15.11.1975, 
d e d i c o u  d u a s  p á g i n a s ,  
naquela edição, para ressaltar 
a data e relatar as homena-
gens prestadas aos asso-
ciados que muito fizeram por 
nossa agremiação.
Na página 8 da edição, temos 
ressaltada a compra do 
terreno onde hoje está nosso 
clube de campo. Também 
nessa página, uma foto da 
Miss Cosmópolis, Maria 
Tereza Stuchi, em concurso 
promovido por nossa agremi-
ação. Na página 9, temos uma 
foto da equipe de futebol, na 
qual aparecem os seguintes 
atletas: Fernando, Valber, 
Calvi, Jair Beraldo, Ticão, 

Muvira, Raio, Armando 
Mora, Ivo, Luizinho Mora, 
Airton, Edson, Nito e Zé-
Nallin. Na mesma página, 
temos ainda uma foto das 
piscinas e dos administrado-
res das obras: Carlos Capra-
ro, Nelson Alves Aranha, o 
presidente Sidney Alves 
Aranha e Benedito Antônio 
de Souza. A Diretoria ainda 
homenageou sócios que 
muito colaboraram por nosso 
alviverde, senhores: Adão 
Martelli Filho, Dr. Yoshio 
Takata, Dr. Henrique Scur-
soni Neto, Euzébio J. Leoni, 
Carlos Capraro, Nelson Alves 
Aranha, a Usina Açucareira 
Ester S.A., na pessoa de seus 
d i r i g e n t e s  G u i l h e r m e  
Pompeo Nogueira, Antônio 
Lamonato Neto, Dr. João 
Guilherme Paz Hermann e o 
engenheiro Carlos Ebeling. 
Aos esforçados e esforçadas 
Arlete Scursoni da Costa, 
Maria Todero, Hélio Antônio 
Martelli, Ailton José Risonho 

e Valter Luiz Torres.
A Diretoria ainda agradeceu 
ao Executivo e ao Legislativo 
cosmopolenses pela colabo-
ração que vinham prestando. 
Na parte esportiva, tivemos a 
realização de partidas de 
futebol e basquete, provas de 
natação, almoço e o tradicio-
nal Baile de Aniversário. 
Enfim, uma comemoração 
digna de um grande clube 
como é o nosso.

Por Rodolfo Rizzo

Relembrando

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Julho/Agosto 2020

Momento de serenidade
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Mensalidades seguem com desconto 
Medida é válida para pagamento até o dia do vencimento

A Diretoria Executiva do CFC, em 
co n j u nto  co m o  C o n s e l h o  
Deliberativo e o Conselho Fiscal, 
vem buscando alternativas para 
colaborar com os associados no 
que tange ao valor das mensalida-
des nestes vários meses de 
pandemia. Estipulou-se inicial-
mente um desconto de 20% no 
valor das mensalidades, que foi 
dobrado para 40% no mês de 
agosto. Com a retomada gradual 
das atividades, e consequente-
mente com o retorno ao trabalho 
da maior parte dos funcionários 
que vinham cumprindo redução 
de jornada e de salário, esses 
índices tiveram que ser recalcula-
dos. Sendo assim, determinou-se 
um desconto de 30% na mensali-
dade de setembro e de 20% na 
mensalidade de outubro, desde 
que pagas até as datas de 
vencimento, ou seja 30 de se-
tembro e 31 de outubro, com 10 
dias de carência para a quitação. 
Aqueles que já pagaram antecipa-

damente podem procurar a 
secretaria para que seja feito o 
ressarcimento. 
Vale lembrar que manter a saúde 
financeira do clube neste período 
tem exigido muito trabalho da 
administração, já que funcionar 
parcialmente pode trazer algumas 
economias, mas resulta em forte 
queda na receita devido à 
inadimplência no pagamento das 
mensalidades. As melhorias que 
vêm sendo realizadas só foram 
possíveis graças ao lucro obtido 
nos últimos eventos. Entretanto, a 
proibição da realização de eventos 
ainda impossibilita essa fonte de 
receita, restando apenas as 
mensalidades para que seja 
possível cumprir com as obri-
gações junto a colaboradores, 
prestadores de serviço e forne-
cedores. Vale lembrar que o clube 
vem honrando sua responsa-
bilidade social, com a manutenção 
de empregos e renda dos 
colaboradores.

Os associados com mensali-
dades em atraso devem 
entrar em contato com a 
secretaria, para que os casos 
sejam analisados em busca da 
resolução das pendências. A 

partir do dia 11 de setembro, 
associados com mensalidades 
atrasadas terão a entrada no 
c l u b e  b l o q u e a d a .  M a i s  
informações pelo WhatsApp 
97417-0172.

É Importante que os associ-
ados, tanto titulares quanto 
dependentes, cadastrem seus 
contatos de WhatsApp na 
secretaria do clube, pelo 
97401-9388, para que re-

cebam informações relativas 
às atividades do clube de 
maneira ágil. Também é 
essencial que mantenham 
seus dados cadastrais sempre 
atualizados.

PENDÊNCIAS CADASTRO
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Rigor para garantir a saúde dos associados
Clube está tomando todas as medidas exigidas pelas autoridades

O CFC está tomando todas as 
medidas de higiene definidas pelas 
autoridades para a retomada 
parcial de suas atividades. Para 
diminuir o risco de contaminação, 
não tem sido realizada a iden-
tificação dos associados por meio 
da biometria e é feita a medição da 
temperatura corporal antes de 
adentrar o clube. Dentro do clube, 
foram afixados cartazes com as 
n o r m a s  a  s e re m s e g u i d a s ,  
incluindo o distanciamento míni-
mo, a necessidade de constante 
higienização das mãos e da 
utilização correta de máscara de 
proteção, entre outras medidas. Na 
Sala de Musculação, as medidas de 
higiene ganharam ainda mais aten-
ção. Dois funcionários, em turnos 
alternados, são responsáveis por 
realizar um controle da entrada dos 
associados para garantir a segu-
rança e a saúde de todos. No 
momento da entrada, é digitado o 
número do título e isso dá acesso a 
todas as informações sobre o 
associado, incluindo se o atestado 
médico está em dia ou se tem mais 
de 60 anos, o que impede o acesso 
à sala. Além disso, todos são 
orientados a passar por um tapete 
sanitizante e depois por um tapete 
seco. Um funcionário da limpeza 
higieniza os aparelhos durante 
todo o período e o layout de todas 
as dependências foi ajustado para 
possibilitar a implantação dessas 
regras.
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A Sala de Musculação do 
Cosmopolitano ganhou muitas e 
importantes melhorias durante o 
período de recesso devido à 
pandemia de coronavírus. 
Houve ampliação e a fachada foi 
revitalizada, assim como di-
versos equipamentos. E chamam 
a atenção os equipamentos 
adquiridos, que tornaram o 
espaço muito mais completo. 
Destaque para as seis novas 
esteiras Total Health RX-08 New, 
que estão entre as mais moder-
nas disponíveis no mercado.
As atividades na Sala de Muscu-
lação, por suas especificidades, 

vêm merecendo toda a atenção 
em relação às medidas de 
higiene. 
A desinfecção de aparelhos e 
equipamentos é  cont ínua 
mesmo durante o período em 
que o local está em funciona-
mento. Além disso, a sala 
permanece fechada das 11h às 
16h de segunda a sexta e das 12h 
às 14h aos sábados exclusiva-
mente para a limpeza geral. E 
pelo menos dois professores 
permanecem à disposição dos 
associados para que seja possível 
atender a todos com tranquilida-
de.
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Sala de Musculação, ampliada, 
ganha novos equipamentos

Espaço foi revitalizado, recebendo também pintura e outras melhorias

NATAÇÃO E HIDRO
Além da academia, as aulas de 
natação e hidroginástica 
também ganharam novos 
equipamentos, garantindo a 
modernização do setor.
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Informativo do Conselho Deliberativo
Reuniões do Conselho Deliberativo a 
serem realizadas em 29 de junho, 27 de 
julho de 2020 e 31 de agosto de 2020, 
bem como análise e parecer favorável 
do Conselho Fiscal referentes às contas 
dos meses de maio, junho e julho de 
2020: não foi possível a realização das 
reuniões presenciais. Segue o comu-
nicado.

O Conselho Fiscal preza pela idoneida-
de, para tanto acompanha diretamente 
os resultados operacionais referentes às 
receitas e despesas realizadas pelo Cos-
mopolitano Futebol Clube, que men-
salmente, por meio do seu presidente, 
apresenta os balancetes e comparati-
vos. Portanto, o Conselho Fiscal, para 
assegurar a saúde e a qualidade de vida 
de todos, suspendeu as reuniões ordi-
nárias para a realização das mesmas, 
atendendo as orientações dos órgãos 
públicos e Decreto Municipal, bem co-
mo as medidas adotadas pelo Conselho 
Deliberativo e Diretoria Executiva. Po-
rém, o Conselho Fiscal continua a-
companhando todas as atividades 
orçamentaria e operacionais, bem co-
mo o Conselho Deliberativo.

Conselho Fiscal: Reunião - 
Atividade Suspensa 

Assembléia Geral Aprovação de Contas 
Referente ao Ano Letivo de 2019:  Ativi-
dade Suspensa

COMUNICADO CONSELHO 
DELIBERATIVO

Informamos que, neste período de 
pandemia, devido ao crescimento dos 
casos de contaminação pela COVID-19 
no nosso país e no Estado de São Paulo e 
em acompanhamento ao que vem 
acontecendo através dos meios de 
comunicação, o Conselho Deliberativo 
do Cosmopolitano Futebol Clube vem, 
seguindo as orientações expedidas 
pelos órgãos públicos como as orien-
tações governamentais e a medida em-
basada no Decreto nº 5.423/20202, no 
qual a Prefeitura Municipal de Cosmó-
polis assinou um Decreto criando a 
Comissão de Prevenção a Transmissão e 
Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-
19), estabelecer e promover a pre-
venção à transmissão do vírus. Dessa 
forma, para o setor privado, o mesmo 
r e c o m e n d a  q u e  a s  a t i v i d a d e s  
(encontros em locais abertos e fe-
chados, eventos, seções etc.) sejam sus-

pensas. A Diretoria Executiva do 
Cosmopolitano Futebol Clube também 
veiculou nas redes sociais preocupação 
em relação ao Coronavírus, quanto à 
prevenção do mesmo. Portanto, o Con-
selho Deliberativo, para assegurar a 
saúde e a qualidade de vida de todos, 
suspendeu as reuniões ordinárias dos 
dias 29 de junho, 27 de julho e 31 de 
agosto de 2020 e todas as atividades 
agendadas até que haja condições de 
retornarmos às nossas atividades. 
Porém, estamos utilizando dos meios de 
comunicação e mídias sociais para 
resolvermos os problemas emergencia-
is que porventura vierem a aparecer, 
juntamente com a Diretoria Executiva.
Todas  as atividades são apresentadas 
através de carta pela Diretoria Exe-
cutiva, pela qual a presidente deste 
Conselho Deliberativo informa os 
conselheiros através da mídia.
Qualquer o assunto a ser discutido 
passa pelo Conselho Fiscal e Comissão 
de Obras, quando solicitado. Todos os 
conselheiros analisam o assunto, fazem 
suas ponderações e votam. Seguimos 
atentos a todas as informações e 
deixaremos todos os conselheiros e 
conselheiras, bem como todos os asso-
ciados informados de qualquer alte-
ração que vier acontecer. 

Foram aprovadas as seguintes 
medidas com parecer do 

Conselho Fiscal e Conselho 
Deliberativo referentes ao mês de 

junho/2020:

A carta Nº 175/2020 solicita que os 
benefícios concedidos pelo Conselho 
para os meses de abril e maio sejam 
PRORROGADOS para os meses de 
JUNHO e JULHO para todos os asso-
ciados, em virtude das dificuldades que 
muitos ainda estão passando, ou seja: 
conceder 20% de desconto a todos 
associados, nas mensalidades citadas, 
desde que pagas nos respectivos 
vencimentos, nos dias 30/06 e 
31/07/2020, com carência de 10 dias 
para o pagamento; não cobrar multa das 
mensalidades a vencer em 30/06 e 
31/07; não bloquear a entrada dos 
sócios com as mensalidades vencidas 
neste período conforme estabelece Art. 
10 do Regulamento Interno; e para os 
próximos seis meses suspender a 
exclusão dos sócios inadimplentes, 
conforme Art. 98 Inciso VIII do nosso 
Estatuto Social. A Diretoria ainda solicita 
ao Conselho Deliberativo e ao Conselho 

Fiscal, mais uma vez, não depositar nos 
meses de JUNHO e JULHO a Taxa de 
Investimentos, que representa 15% da 
mensalidade. Com isso, irá absorver os 
outros 5% com as economias que estão 
sendo realizadas, o que no momento 
seria possível. Quem pagar após o 
vencimento será o valor normal, ou seja, 
sem o desconto de 20%. Aprovada por 
unanimidade, pois os sócios não estão 
utilizando o clube, com uma ressalva, de 
que o depósito na conta de investimen-
tos não poderá deixar de ser feito daqui 
para frente. Aprovada com apoio do 
Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal.

Referentes ao mês de 
julho/2020:

A carta Nº 178/2020 solicita que os 
benefícios concedidos pelo Conselho 
para os meses de abril e maio e junho, 
sejam PRORROGADOS para os meses de 
JULHO e AGOSTO para todos os asso-
ciados, em virtude das dificuldades que 
muitos ainda estão passando, ou seja: 
conceder 40% de desconto a todos 
associados, nas mensalidades citadas, 
desde que pagas nos respectivos ven-
cimentos, nos dias 31/07/2020 e 
31/08/2020, com carência de 10 dias 
para o pagamento; não cobrar multa das 
mensalidades a vencer em 31/07 e 
31/08; não bloquear a entrada dos 
sócios com as mensalidades vencidas 
neste período conforme estabelece Art. 
10 do Regulamento Interno; e para os 
próximos seis meses suspender a 
exclusão dos sócios inadimplentes, 
conforme Art. 98 Inciso VIII do nosso 
Estatuto Social. A Diretoria ainda solicita 
ao Conselho Deliberativo e ao Conselho 
Fiscal, mais uma vez, não depositar nos 
meses de JUNHO e JULHO a Taxa de In-
vestimentos, que representa 15% da 
mensalidade. Com isso, irá absorver os 
outros 5% com as economias que estão 
sendo realizadas, o que no momento 
seria possível. Quem pagar após o 
vencimento será o valor normal, ou seja, 
sem o desconto de 40%. Aprovada por 
unanimidade, pois os sócios não estão 
utilizando o clube. Aprovada com apoio 
do Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal.

Referentes ao mês de 
agosto/2020:

Carta nº 186/ 2020: Solicitação para a 
venda de dois títulos Sócio-Proprietario 

Familiar.
 Aprovado pelos Conselheiros

Carta nº 189/ 2020: em vista a Carta nº 
168/2020 – Medidas para amenizar a 
crise financeira gerada com a pandemia, 
porém solicita que, com a retomada de 
algumas atividades, possa liberar a volta 
de bloquear a entrada dos associados 
que estão inadimplentes com o clube a 
partir de 11/09/2020. A medida visa que 
os associados inadimplentes comecem 
a regularizar seus débitos. O clube 
montou até  um Plano Especial para a 
Quitação das Mensalidades para fa-
cilitar para estes associados. Aprovado 
por todos os Conselheiros.

Informativo da Diretoria Executiva 
para o Conselho Deliberativo: 

Comissão de Obras e Patrimônio: 
Acompanhando através das mídias 
sociais e quando solicitado em caso 
emergenciais.
  
Foram autorizadas as aquisições com 
Verbas do Recurso Financeiro do 
Estádio Thelmo de Almeida:  
*Sem solicitação neste período.

Eliminação e Recursos do Quadro 
Associativo com bases Estatutárias, 
Título de Associados em Falta com a 
Tesouraria do Clube, Advertências e 
Suspensões a saber: 
*Sem solicitação nesse período.

Autorização para baixar dos controles 
de ativo os bens móveis e de consumo, 
tendo em vista que os mesmos se en-
contram sem condições de uso: 
*Sem solicitação neste período.

Agradecimentos deste Conselho 
Deliberativo

A todos os conselheiros e conselheiras, 
Diretoria Executiva e associados pela 
compreensão neste momento que 
estamos vivendo de pandemia.

Viva o nosso Alviverde. 
Abraço Fraterno.

Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari
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As melhorias no clube prosseguem

As obras de melhoria seguem em 
várias dependências do CFC. A 
sauna está sendo totalmente 
revitalizada, agora incluindo a 
modernização da fachada e a 
pintura interna. Outra área que 
vem passando por uma comple-
ta revitalização é o espaço 
destinado aos jogos, onde 
também estão as canchas de 
malha e bocha. O local foi 
ampliado e ainda ganhou forro e 
piso novos, entre muitas outras 
benfeitorias. Assim, os associa-
dos ganharam mais conforto, 
segurança e beleza também 

nesse setor, que, além de 
e s p o r t e s ,  o f e r e c e  t o d a  
infraestrutura para convívio e 
lazer.
Outras medidas importantes são 
a cobertura da área aberta 
situada no andar acima da sala 
de ballet, o início da construção 
de uma lavanderia e a instalação 
de novas grades na área das 
piscinas. 
E chama a atenção ainda a 
revitalização da fachada da 
lanchonete da Praça Yolanda 
Tutu Ballone, dando ao local um 
aspecto muito mais atraente. 

Várias dependências estão sendo completamente revitalizadas
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Um pouquinho do nosso verde
O nosso alviverde está cada 
vez mais verde! Nossos 
espaços ao ar livre vêm 

ganhando um cuidado 
especial, oferecendo muita 
beleza para os associados. 

Plantas dos mais variados 
matizes são um convite ao 
passeio e à contemplação.

As lives de música vêm garantindo a 
diversão dos associados do CFC mesmo a 
distância. Neste período de recesso devido 
à pandemia de coronavírus, vários artistas 
se revezaram nas apresentações virtuais, 
levando alegria para quem gosta dos mais 
diversos estilos. Os shows mais recentes 
foram do DJ Thiago Silva, da banda Jacaré 
Murdock e do grupo Coisa de Zé. Muita 
gente participou online, aproveitando 
para manter a energia em alta em casa.

LIVES
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