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Nossa aguardada Festa Julina
já tem data!
Feijoada terá samba e pagode
Veja as fotos dos eventos que
marcaram o início deste ano.

E-mail: baccarin_seguros@uol.com.br
PABX/FAX: 3872-5417
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Editorial
Que alegria ver o nosso
Cosmopolitano novamente
cheio de associados em mais
uma edição do Baile do Havaí!
E que sucesso foi esse evento!
Estávamos todos com muita
saudade de realizar um
acontecimento desse porte,
que mobiliza não só nossos
sócios, mas toda Cosmópolis e
até mesmo cidades da região.
Realmente, é indescritível ter
o nosso clube pulsando vida
novamente! E muito mais vem
por aí, como é possível

constatar nesta edição. Nossa
Festa Julina promete trazer
muita alegria e animação em
seus três dias, oferecendo
uma enorme gama de opções
gastronômicas, musicais e de
diversão. E ainda teremos a
nossa feijoada, outro evento
muito apreciado pela família
cosmopolitana. Nas próximas
páginas, trazemos todos os
detalhes sobre essa agenda
social recheadíssima que nos
espera para os próximos
meses. Enfim, sempre

seguindo todas as recomendações das autoridades,
vamos oferecendo tudo
aquilo que nossos associados
tanto gostam. Eventos para
todos os gostos e as mais
variadas idades, que fazem do
Cosmopolitano uma referência de clube ativo, alegre e
animado. Importante ficar
atento também às nossas
redes sociais, atualizadas
frequentemente com tudo o
que diz respeito ao nosso
alviverde.

Por Marcos Aurélio Furlaneto
Presidente

Relembrando
Hoje vamos homenagear os
sócios que prestaram incontáveis serviços ao CFC sem
esperar recompensa, apenas
para confirmar o grande
apreço pelo nosso amado
clube.
Reproduziremos a matéria
do Jornal ACP de 26/08/1967
sobre a instalação das novas
torres de iluminação do
Estádio Thelmo de Almeida.
Na época, a iluminação de um
estádio no interior do estado
era algo raro, com isso, todos
queriam disputar uma
partida de futebol nessa
cancha iluminada.
CFC: novas torres de iluminação
Já na próxima semana os
treinos da equipe principal
do Cosmopolitano FC serão

sob as luzes dos refletores,
assentados nas novas torres
de ferro em substituição aos
velhos postes de madeira que,
além de oferecerem perigo,
estavam enfeiando o estádio
Thelmo de Almeida.
O trabalho da construção das
novas torres foi executado
pelo esforçado Evaldo Sillas
Eprechet que mais uma vez
deu mostra de sua competência e de como gosta do alviverde.
Devemos lembrar que o sr.
Orlando Perucci, além de
autorizar que fossem os
serviços feitos na garagem da
Prefeitura, cedeu veículos e
pessoal pra que esse melhoramento fosse concretizado.
Também a Usina Ester,
sempre presente, cedeu seu
Michigan para ajudar nas
retiradas dos postes de

madeira e erguer as novas
torres. Outro grande colaborador foi o sr. Francisco de
Mário, que doou todas as
cantoneiras, com mais um
gesto de sua grande estima
para com o CFC. Um nome
que não poderia ficar esquecido foi do sr. Willy Luiz
Newmann, que desde a
compra dos ferros até a
instalação esteve presente
ajudando em tudo. Valiosa
colaboração veio da Companhia Paulista de Força e Luz,
que gentilmente cedeu seu
funcionário sr. Adolfo
Newmann por três dias
trabalhando na instalação
dos refletores. O comércio de
nossa cidade não ficou alheio
ao movimento ajudando na
compra dos tubos de ferro.
Estão de parabéns todos os
colaboradores nesta grande

empreitada. Resta agora
esperar que também os
associados e simpatizantes
do alviverde mais colaborem
com a Diretoria, que está
envidando esforços para
tornar o seu clube cada vez
maior.
Por Rodolfo Rizzo
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Feijoada

com Samba e Pagode

Buffet Vânia Sala
Entradas: torresmo e patê
com torradas
Almoço: feijoada, arroz
branco, vinagrete, farofa,
alface, couve e molho
de pimenta
Sobremesa: banana
caramelizada com sorvete de
creme, laranja
Mesa de Saída: café
Bebidas à parte.

R$ 60,00 adulto
R$ 30,00 de 7 a 12 anos
de 0 a 6 anos não pagam

5/6
a partir das 12h

Atração Musical:
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Edição especial do Super Férias vem aí
O Cosmopolitano terá uma edição muito
especial de Super Férias de Inverno neste
ano. Muitas modalidades esportivas
esperam pelas crianças e jovens entre os
dias 4 e 22 de julho. As inscrições serão
recebidas entre 10 e 27 de junho, no site
do CFC.
No momento de se inscrever, o associado
fará a escolha das modalidades esportivas e recreativas das quais deseja participar. Haverá disputas de queimada,
futebol de areia, handebol, gincana,
grama sintética, vôlei de areia, roubabandeira, atletismo, mini-campo, bets,
biribol, tênis de mesa, dama, voleibol,
futsal, chute a gol, base 4, basquete e
caça-tesouro. Os participantes receberão
medalhas ao final de cada modalidade.

Chá com Bingo em comemoração ao dia da Mulher
O tradicional Chá com Bingo, em
comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, aconteceu no dia 10 de março.
Refrigerante, cafezinho, suco, chocolate e chá gelado foram servidos pelo
clube e cada associado levou um prato
doce ou salgado. Veja alguns momentos
desta tarde tão agradável.

R. Santa Gertrudes, 598 - Centro - Cosmópolis - SP

F. (19) 3872.1249 -

99753-7339
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VEM AÍ...
Nossa tradicional Festa Julina

22, 23 e 24 de Julho

Quem aí está com saudades de comer os deliciosos
quitutes das nossas tradicionais festas julinas?
Nossa tão aguardada festa terá 3 dias de muita animação.
Acompanhe as atrações pelas nossas redes sociais.

O entardecer aqui no Cosmopolitano
é assim, cheio de cor e beleza. A foto
foi tirada pelo associado Beto Ichiura.

NOITES
DANÇANTES
AGENDA
25/06/22
30/07/22
27/08/22
24/09/22
29/10/22
26/11/22

Banda Talismã
Banda Bergson
Banda Toque Especial
Banda Chapadão
Banda Homens de Preto
Banda Chapadão
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Informativo do Conselho Deliberativo
Reuniões do Conselho Deliberativo Ordinárias realizadas em
21/02, 28/03 e 25/04/2022
INFORMATIVO DO CONSELHO
FISCAL
Carta nº 114/2022: refere-se à
apresentação do Balanço Geral do
Exercício de 2021, conforme
estabelece o Estatuto Social no
seu Artigo 60 Alínea VI. Os
conselheiros presentes encaminharam para análise e parecer do
Conselho Fiscal. Após análise e
parecer, será encaminhado para
aprovação em Assembleia Geral
em data a ser definida pelo
Conselho Deliberativo.
Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo de 21/02/2022:
Carta nº 118 /2022: submeter à
resolução do Conselho Deliberativo o compartilhamento das
responsabilidades para a realização do Baile do Hawaí, que
devido à pandemia foi adiado para
23/04/2022. Estimados os custos e
as receitas no valor de R$
226.617,96. Esse valor foi
projetado baseado no último Baile
do Hawaí, realizado em 2020.
Carta nº 119/2022: autorização
para utilização da Verba da Taxa
de Investimentos em aditamento à
Carta Nº 91/2022, para compra de
1 bebedouro de 100 litros para
atender aos frequentadores da
sauna, no valor de R$ 2.490,00.
Carta nº120/2022: arrendamento
da lanchonete da Praça “Yolanda
Tutu Ballone”. Esclarece que o Sr.
Humberto Hideke Kamioka
cumpriu os 30 dias de aviso
prévio, conforme determinava a
Cláusula IV, do Instrumento
Particular para exploração da
lanchonete do clube e notificou a
Diretoria com a devida antecedência, conforme cópia da carta
enviada a este Conselho na
reunião de janeiro de 2022.
Comunicamos que, em cumprimento ao Estatuto Social Artigo
60 Inciso XI e o Regulamento
Interno Artigo 77 Parágrafo de 01
a 06, do Cosmopolitano Futebol

Clube, publicamos no jornal
Gazeta de Cosmópolis o Edital de
Abertura de Licitação, na edição
de 4 de fevereiro de 2022. Porém,
não houve outros interessados
além do Sr. Ítalo Marques para
retirada dos envelopes. Desta
forma, e diante das qualificações
do interessado, propomos a
efetivação do Sr. Ítalo para a
exploração dos serviços de
lanchonete da Praça “Yolanda
Tutu Balone”, para cumprimento
do contrato até o final do mandato
desta Diretoria, ou seja,
30/06/2023.
Carta nº 124/2022: em aditamento
à Carta Nº 92/2022 para
autorização para utilização da
Verba da Taxa de Investimentos,
conforme sugestão da Comissão
de Obras, para comprar 2 novos
reservatórios de água. A Diretoria
entende que, apesar do desgaste
natural dos reservatórios existentes, ainda compensa fazer a
manutenção. Custo para aquisição
dos 2 novos reservatórios: R$
82.200,00. Considerando que a
reforma interna e externa está
orçada em R$ 35.580,00, a
Diretoria Executiva entende ser
mais viável fazer a reforma, pois o
custo representa 43% do valor da
aquisição e teremos uma garantia
de 5 anos nos trabalhos realizados.
Os conselheiros presentes, após
explanações da Comissão de
Obras e as informações citadas
acima pela Diretoria Executiva,
aprovaram a solicitação. Sendo
assim, foi autorizado da Verba da
Taxa de Investimentos o valor de
R$ 35.580,00.
Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo de 28/03/2022
Carta nº 154/2022: autorização
para utilização da Verba da Taxa
de Investimentos, no valor de R$
4.868,00 para compra de 45 m2 de
piso de borracha preto 11mm e
cola para instalação, destinados à
Sala de Musculação. O Conselho,
por 14 votos a 8, entendeu que
essa obra deverá ser realizada,
mas não com verbas de investimentos, como solicitado.
Carta nº 159/2022: autorização

para utilizar a Verba da Taxa de
Investimentos para compra de 1
Bebedouro de 100 litros com 3
torneiras para atender aos
frequentadores da área dos
campos de malha, bocha e sala de
jogos, no valor de R$ 2.530,00.
Aprovada por unanimidade a
compra do bebedouro.
Carta nº 161/2022: solicita
autorização para utilizar o valor de
R$ 10.500,00 da Verba da Taxa de
Investimentos para desenvolvimento de projetos arquitetônicos para construção de uma sala
de troféus, ampliação de área de
alimentação das piscinas e
construção de banheiros e
vestiários, fontanário, construção
de uma cobertura para as portas de
vidro da sala de jogos e construção
de um depósito de materiais para o
ginásio de esportes. Está inclusa,
além dos projetos arquitetônicos
completos, a documentação legal
para aprovação das obras junto à
Prefeitura e estimativa de custos
de mão de obra e materiais de cada
obra. O Conselho sugeriu, por
serem obras que não possuem
interligações, que sejam apresentados projetos individuais.
Carta nº 153/2022: a Diretoria
Executiva retoma o assunto sobre
implantação de um sistema de
câmeras no clube. Em resposta à
carta 152/2021-2022, estamos
encaminhando todos os orçamentos relativos à implantação de um
sistema de câmeras Intelbras
Visão Noturna e Inteligência
Artificial. Comunicamos que,
devido ao aumento generalizado
nos preços e à inclusão de 9 NoBreaks, o valor orçado em
janeiro/2022 passou de R$
107.100,00 para R$ 114.195,00,
para monitoramento interno com
58 câmeras e externo com 32
câmeras. O custo do monitoramento das câmeras está
estimado em R$ 2.920,00 mensais
e R$ 6.500,00 mensais pela
implantação das câmeras em
regime de comodato dos equipamentos, para um contrato com
vigência mínima de 5 anos. Um
grupo de conselheiros, após
reunião com Sr. Willian Latanzi
Salino, proprietário da empresa W
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Sistemas Inteligentes, enviará a
matéria novamente para o
Conselho Deliberativo para as
conclusões e decisões finais.
Carta nº 093/2022: autorização
para utilização da Verba da Taxa
de Investimentos para construção
de um muro no valor de R$
14.749,50 para fazer a proteção do
reservatório já instalado. O muro
será feito com placas de concreto
com 3 metros de altura. O local
futuramente poderá ser coberto e
utilizado para guardar materiais
que hoje ocupam o Salão Social.
Carta nº0095/2022: autorização
para utilização da Verba da Taxa
de Investimentos para ampliação
do calçamento com bloquetes na
área de saída de carros, no valor de
R$ 8.084,60.
Carta nº0098/2022: autorização
para utilização da Verba da Taxa
de Investimentos para troca do
painel eletrônico de distribuição
de força, com o investimento de
R$ 52.707,00. Os conselheiros
presentes, após explanações da
Comissão de Obras, aprovaram a
solicitação.
Expressamos nossas homenagens
aos familiares pelo falecimento
do conselheiro Airton Luiz
Bertazzo.

Viva o nosso Alviverde.
Abraço Fraterno.

Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Março / Abril 2022

Projeto do Cosmopolitano para identificação de
árvores busca despertar consciência ambiental
O Cosmopolitano está trabalhando num projeto de educação
ambiental que visa despertar nos
associados o interesse pelas
espécies de árvores existentes no
clube. A ideia é que os sócios
conheçam melhor as plantas que
vivem no CFC e deem ainda mais
valor a elas. Posteriormente,
poderão replicar esse conhecimento entre seus familiares e
amigos, expandindo para além
dos muros do clube a noção de
que é preciso cuidar bem da
natureza também na área urbana.
O idealizador do projeto é o
engenheiro agrônomo aposentado Ary Paiva, que já vem desenvolvendo, voluntariamente, um
trabalho de manutenção das
árvores do Cosmopolitano. Um
cedro e uma sibipiruna são
exemplos de espécies que
mereceram os cuidados do

especialista, que é pós-doutorado
em Recursos Florestais. Ele conta
que a inspiração para o projeto
veio de um livro lançado por
engenheiros da UFSCar, que
chama a atenção para a “cegueira
ambiental”.
“Os cidadãos não fazem uma boa
leitura da paisagem, não percebem as árvores”, conta Paiva.
“Para despertar a consciência
ambiental, é preciso ver a natureza de uma forma mais ampla”.
Assim, ele propôs ao presidente
do CFC, Marcos Aurélio Furlaneto, que cada árvore do clube
fosse identificada por uma placa
com um QR Code. Deste modo,
realizando a leitura do código
com seu celular, o associado terá
acesso às informações botânicas
sobre cada espécie. O objetivo é
que as fichas tenham precisão
científica, porém sem se torna-
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rem enfadonhas para leigos.
Inicialmente, será feito um
levantamento sobre todas as
árvores existentes no Cosmopolitano, tanto as nativas quanto as
exóticas. A partir daí, será
montado um banco de dados com
informações sobre elas.
Posteriormente, iniciativas como
caminhadas ecológicas buscarão
aproximar os sócios dessas
plantas, despertando sua curiosidade a respeito delas. “Os sócios
poderão aprender a apreciar as
maravilhosas árvores do clube,
dando mais valor a elas”, acredita
Paiva, que durante 15 anos foi
professor de Arborização Urbana
da Universidade Federal do Acre.
Com trabalhos desenvolvidos
também na CPFL e nas prefeituras de Campinas e Cosmópolis, o
engenheiro quer aproveitar a sua
aposentadoria – e sua experiência

– para contribuir com o desenvolvimento da consciência ambiental da comunidade. Em 2006, em
levantamento que realizou para a
revista da Associação Brasileira
de Arborização Urbana, ele
constatou que Cosmópolis tem
apenas metade do número de
árvores recomendado para áreas
urbanas. “Há muita gente que a
acha que árvore deve estar na
floresta, porque derruba folhas e
flores, então temos que quebrar
paradigmas para acabar com esse
tipo de preconceito”, defende
Paiva. “O que precisamos é de
árvores certas nos lugares
certos”. Para plantar a semente
desse projeto que pode render
frutos importantíssimos para
toda a cidade nos próximos anos,
não haveria local mais adequado
que o Cosmopolitano e sua
exuberante vegetação.
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Baile do Havaí contou com 3 ambientes
O tão aguardado Baile do Havaí do CFC, que aconteceu em 23 de abril,
contou com várias atrações musicais, em 3 ambientes, que
contemplaram todos os gostos e estilos.
Com certeza, mais uma noite para ficar na história.
Todas as fotos podem ser vistas no site do clube ou no Facebook.

SIGA O CFC NAS
REDES SOCIAIS

@cosmopolitanofutebolclube
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Fotos: Ismael Fegadoli
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Torneios do Dia do Trabalhador
agitam o 1º de maio
Conheça os campeões:

3º lugar: Verde e branco

Tênis:
1º lugar: MURILO e DÊNIS
2º lugar: FLAVIA e GUSTAVO
3º lugar: FELIX e THIAGO

Artilheiros: Gustavo Henrique e
Caio Honório, ambos com 3 gols
cada.
Melhor goleiro: Dieric

Grama sintética feminino:
1º lugar: Branco
2º lugar: Verde e branco
3º lugar: Verde
Artilheiras: Shirley e Kátia
Melhor goleira: Natália

Vôlei de areia:
1º lugar: ANA PAULA, ALINE,
ALBERTO, KELVIN
2º lugar: GEILLI, RENALDA,
EDINEI (CRIS), ALFREDO
3º lugar: ANA HELENA, KATIA,
LIVIA, DANIEL

Futebol de Campo:
1º lugar: Verde
2º lugar: Branco

Truco:
1º lugar: HERMINIO BARBOSA
DE ALMEIDA e DEYMES JOSE

PAVAN
2º lugar: GILBERTO MORTARI
e CARLOS AUGUSTO
BACELAR ( KALIL e PIAUÍ )
3º lugar: OSNEI MORAES DE
OLIVEIRA e SERGIO LUIZ DE
OLIVEIRA
Sinuca:
1º lugar: RICARDO ZANETTI
2º lugar: DENIS ONO BRUM
3º lugar: DR MAURICIO
GONÇALVES
Bocha:
1º lugar: CARLOS BARBOSA,
JUAREZ BERTAZZO, LEONEL
AFFONSO
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2º lugar: ELISIO ARRIVABENE,
JOSÉ R. GEMAEL, IRINEU
AFONSO
3º lugar: JOSÉ GERALDO
SANTOS, JOSÉ ZANETTI,
LUIZ CARLOS FERREIRA
Tênis de mesa adulto
1º lugar: COLLINS A. PEREIRA
2º lugar: CARLOS H SANTOS
3º lugar: ALEXANDRE MEGA
Tênis de mesa infantil:
1º lugar: PEDRO E SOARES
2º lugar: VICTOR H FRANÇA
Parabéns a todos os participantes!
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Noite Dançante com Homens de Preto
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Tarde Feminina teve colaboração do comércio local
A Tarde Feminina, em comemoração ao Dia das Mães, contou com a
colaboração do comércio de Cosmópolis.
Bingo, binguinhos, muitos prêmios, apresentação de ballet e os
deliciosos comes e bebes marcaram a tarde do sábado, 7 de maio.
Veja alguns desses momentos deliciosos.

Fotos: Ismael Fegadoli Jr.

Fale com o
Cosmopolitano
Para assuntos esportivos, aulas e
academia - (19) 3882.1244 (telefone e
Whatsapp do setor esportivo)
Para informações sobre os eventos do
clube - (19) 97417.0172 (telefone e
Whatsapp)
Para assuntos financeiros - (19)
97401.9388 (telefone e Whatsapp)
Secretaria - (19) 3872.1917
Cadastre-se na secretaria para receber
as novidades.
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