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Let’s Dance traz o melhor dos anos
70, 80 e 90 para o Cosmopolitano
Festa Junina terá 3 noites com várias atrações
Veja as fotos dos últimos eventos realizados
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Editorial
E nossa agenda social segue a
todo vapor! Muitos eventos,
para todos os gostos e idades,
têm recheado nosso calendário. Noites Dançantes, Chá
com Bingo Junino, Feijoada
com samba ao vivo... Não têm
faltado opções para nossos
associados, como é possível
constatar nas próximas páginas deste informativo.
Muito mais vem por aí, como
também se pode comprovar
nesta edição do Integração. O
destaque vai para a Festa

Julina, evento simplesmente
adorado por toda a família
cosmopolitana, e que fomos
impossibilitados de promover
nos últimos dois anos devido à
pandemia. Mas agora nosso
arraiá volta em dose tripla!
Serão três noites que trarão as
mais diversas atrações, desde
as tradicionais barracas de
quitutes típicos até requisitados números musicais,
passando por brinquedos e
brincadeiras para as crianças,
danças e muito mais. Impor-

tante também destacar o Let’s
Dance, a nossa aguardada
balada que chega trazendo o
que há de melhor em termos
de som e iluminação. Vamos,
assim, fazendo com que
nossos sócios frequentem
cada vez mais o nosso clube,
que, aliás, está mais completo
também na parte estrutural,
com obras de melhorias e
manutenção frequentes. Ser
sócio do CFC, podemos dizer
sem medo de errar, é cada vez
mais atrativo!

Por Marcos Aurélio Furlaneto
Presidente

AGENDA DE EVENTOS PROGRAMADOS PARA 2022/23
16/07/2022
22,23 e 24/07

LETS DANCE
FESTA JULINA

30/07/2022

BANDA BERGSON

20/08/2022

BALADA TEEN

27/08/2022

BANDA TOQUE ESPECIAL

17/09/2022

FESTA A FANTASIA

24/09/2022

BANDA CHAPADÃO

22/10/2022

HALLOWEEN TEEN

l

29/10/2022

BANDA HOMENS DE PRETO

14/11/2022

BAILE DE ANIVERSÁRIO

15/11/2022

CHOPADA

26/11/2022

BANDA CHAPADÃO

03/12/2022

CHEGADA DO PAPAI NOEL

31/12/2022

REVEILLON BANDA TRIO CASSINO

11/02/2023

BAILE DO HAWAÍ / DOMINGUEIRA

*datas sujeitas à alteração

Associado,
Para a utilização da piscina aquecida é obrigatório tomar ducha,
usar touca e estar com o exame médico em dia, conforme determina
os artigos 57 e 58 do regulamento interno.
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Arraiá contará com 3 noites de animação
O Cosmopolitano vai virar um verdadeiro arraiá nos
dias 22, 23 e 24 de julho, quando acontece a sua
tradicional Festa Junina. De volta após dois anos de
interrupção devido à pandemia, o evento terá muitas
atrações para as mais variadas idades. Sempre com
início às 19h, os associados e seus convidados
encontrarão distribuídas pelas dependências do
clube barracas de comidas e bebidas típicas, muita
música e diversão para as crianças.
A entrada é gratuita para sócios do CFC. Não sócios
podem participar adquirindo convites por R$ 5,00.
Aqueles que optarem por comprar a cartela do bingo
não precisam adquirir ingresso. As atrações musicais
prometem ser um ponto alto da festa. Abrindo o
evento, no dia 22, a Orquestra de Viola Caipira do
Projeto Villa-Musical de Cosmópolis fará uma
apresentação imperdível. A abertura terá show de
Vinícius Drumond.
No dia 23, a banda Coisa de Zé será a responsável
pela animação musical. Outra atração da noite será a
apresentação de ginástica olímpica do Colégio
Objetivo. No encerramento, no dia 24, som ao vivo
com a dupla Tiago e Kauan e quadrilha com o
Grupo de Dança Carol Kreitlow. Para as crianças,
haverá brinquedos infláveis, pescaria, bate-lata e
games.
No setor de alimentação, vão esperar pelo público
barracas com venda de pastel, milho verde, pipoca,
crepe, cachorro quente, churros, cuscuz mole,
minipizza, caldo de feijão, lanche de pernil, lanche de
linguiça, espetinhos diversos, polenta frita com
calabresa, doces variados, vinho quente, chocolate
quente, quentão, água, refrigerante, suco e cerveja.
O evento tem apoio de Furlan, Casa Flora,
Plastcosmo, Jamar, Etabuh, Sermaq, Wizard, Centro
Médico Cosmópolis e Alfa Lagos e Serviços.
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Noite Dançante de maio teve a
presença da Banda Pedido na Noite

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

F. (19) 3872.1249 -

99753-7339
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22h - Salão Social

SÓCIOS FREE

com DJ Véio
e participação especial
do DJ Allex K

O melhor dos anos

70, 80 e 90
Venda antecipada de convites para não-sócios
na Jamar Calçados e na secretaria do clube ($25,00).
Reserva de mesas na secretaria - (19) 97417.0172.

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

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
25/04/2022 e 23/05/2022
Informativo do Conselho Fiscal:
assembleia para a aprovação das
contas referentes a 2021
realizada no dia 03/04/2022.
Participaram 51 sócios que
aprovaram as contas.
Foram aprovadas as seguintes
medidas com parecer do
Conselho Fiscal e Conselho
Deliberativo
Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo de 25/04/2022
Carta Nº 149/2022: autorização
para utilização verba da taxa de
investimentos para aquisição do
equipamento puxador costas/polia superior e inferior,
fabricante Righetto, no valor de
R$ 11,171,72, para pagamento à
vista, com frete gratuito. O
fabricante se interessou em
adquirir, por R$ 2.000,00, um
aparelho antigo do Cosmopolitano denominado agachamento Smith, que não está sendo
utilizado, encontrando-se no
depósito há dois anos. Assim o
investimento no novo aparelho
será de R$ 9.171,72.

Carta Nº 198/2022: autorização
para utilizar a verba da taxa de
investimentos para compra de 5
roteadores Access Point Intelbras, no valor de R$ 7.500,00.
Os roteadores são usados para
melhorar a performance e a
distribuição das conexões em
redes de banda larga em lugares
amplos e para permitir a
conexão de diferentes aparelhos
ao mesmo tempo, beneficiando,
desta forma, os trabalhos
administrativos, a conexão dos
associados na rede wi-fi do
clube e o desempenho das
máquinas de cartão que são
utilizadas pelo CFC na realização de eventos.
Informativo da Diretoria
Executiva para o Conselho
Deliberativo
Carta Nº 202/2022: leva ao
conhecimento do Conselho que
foi apresentada, em reunião
com a Comissão de Reforma do
Estatuto Social, a proposta de
consultoria jurídica da empresa
Escudeiro & Ziebarth Advogados. A comissão não aprovou os
termos da proposta. A Comissão de Reforma resolveu solicitar uma proposta/orçamento
ao Dr. José Paulo Gomes da
Silva, que já fez parte dessa
comissão no passado, é expresidente do CFC e conhecedor dos problemas e necessidades de atualização e adequação
do Estatuto e do Regulamento
internos. Para a realização dos
serviços, a proposta foi de R$
15.000,00, sendo 50% no início
dos serviços e 50% com a
entrega do trabalho executado.
Os conselheiros aprovaram a
utilização da verba da taxa de
investimentos para pagamento
desse valor.

Carta nº 177/2022: solicitação
para implantação de um sistema
de câmeras Intelbras TV IP
Bullet Vip 1230 B G3 full HD 2
mb com visão noturna e
inteligência artificial. Foram
reduzidas 24 câmeras da área
externa, e o orçamento atualizado é de R$ 99.301,00 da verba
de investimentos. Os conselheiros aprovaram a compra. O
valor da mensalidade de
monitoramento será de R$
1.000,00, custeado pela verba
da taxa de investimentos até
janeiro de 2023. Após esse
período, passará a R$1.800,00,
utilizando-se a verba de
manutenção.

Análise e Parecer da Comissão
de Obras e Patrimônio

Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo de 23/05/2022

- Autorização para aquisições
com verbas do recurso finan-

ceiro do Estádio Thelmo de
Almeida:

Havaí e a Tarde Feminina.

Carta Nº 199/2022: a empresa
Highline Red TIM, proprietária
da torre de telefonia instalada no
Estádio Thelmo de Almeida,
solicitou redução de 40% nos
valores praticados para o
aluguel do espaço. Desta forma,
visando a continuidade da
parceria e a manutenção da
receita gerada, a Diretoria
negociou um novo valor para o
contrato, que teve redução de
20,81%, passando de R$
6.188,13 para R$ 4.900,00
mensais, e renovação do
contrato para mais 10 anos. Os
conselheiros aprovaram.

Viva o nosso Alviverde.
Abraço Fraterno.

Carta Nº 200/2022: tendo em
vista a proposta de parceria do
Amparo Sports para uso do
campo do Estádio Thelmo de
Almeida, foi solicitada
autorização para utilização de
R$ 4.100,00 da verba do estádio
visando a a contratação de uma
assessoria jurídica para
elaboração de um contrato de
cessão de seu uso, discussão dos
termos e para subsidiar o
Cosmopolitano em toda e
qualquer informação jurídica até
a assinatura do contrato. Os
conselheiros aprovaram.
Solicitações dos conselheiros à
Diretoria Executiva
1) Renovação da caixa de som e
compra de mais um microfone
para a reunião do Conselho.
2) Implantação de beach tennis
na quadra de areia.
3) Incentivo aos jogadores de
futebol para que participem dos
campeonatos representando o
clube com as cores estipuladas
pelo Estatuto Social.
4) Parabenizar o futebol máster
amador, que vem realizando
bons jogos nos fins de semana e
representando bem o clube.
5) Parabenizar pelas atividades
e eventos realizados no Cosmopolitano, em especial o Baile do
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Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

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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Banda Talismã animou a
Noite Dançante de junho
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Feijoada com samba e pagode teve
menu preparado pelo Buffet Sala
Uma animada feijoada aconteceu no dia 5 de junho no
Cosmopolitano. Com som ao vivo do Grupo 1 Só
Sentimento, quem compareceu pôde curtir o melhor do
samba, além de saborear o delicioso almoço preparado
pelo Buffet Vânia Sala. Tanto a feijuca completa quanto
entradas e sobremesas colheram apenas elogios.

SIGA O CFC NAS
REDES SOCIAIS

@cosmopolitanofutebolclube
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Comidinhas, bebidinhas e muita risada
marcaram o Chá com Bingo Junino
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Segurança, modernização e infraestrutura
Segurança, moder nização e
infraestrutura. Várias melhorias
abrangendo essas áreas estão
sendo implementadas no Cosmopolitano. Uma delas compreende a
instalação da estutura para
implantação de sistema de
monitoramento do clube, que

contará com 66 câmeras Intelbras
com visão noturna e inteligência
artificial. Também está sendo
realizado o cabeamento para
distribuição das conexões de rede
de internet Vivo Fibra, com cinco
roteadores. Isso vai melhorar
sensivelmente a performance das

conexões de diferentes aparelhos
ao mesmo tempo, trazendo mais
agilidade para os trabalhos
administrativos do CFC e também
para utilização da rede wi-fi pelos
associados. Outra importante
iniciativa é a construção de um
muro com placas de concreto de

Reforma das caixas d'água e automação

três metros de altura para
fechamento da esquina da sede
entre as ruas Baronesa Geraldo de
Rezende e Adão Martelli, onde foi
instalado o terceiro reservatório de
água. E foram providenciadas
ainda a reforma e a automação das
caixas d'água.

Muro com placas de concreto de 3m de altura

Sistema de monitoramento

Melhorias na rede de Wi-Fi
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Piscinas ganham água mais bonita
e saudável com sistema automatizado
Acompanhamento de empresa especializada ainda permite melhor custo-benefício
Os associados do Cosmopolitano
certamente notaram uma melhora
expressiva da qualidade da água das
piscinas nos últimos meses. Isso se
deve a um novo sistema implantado justamente para tornar o
tratamento mais eficaz, diminuindo custos ao mesmo tempo
em que se atende todos os
parâmetros exigidos pela Vigilância
Sanitária e outros órgãos de
fiscalização ligados à saúde pública.
“A água não está só bonita, está

tratada dentro da norma
10339/2018 da ABNT, que regula
a qualidade da água de piscinas de
uso coletivo”, destaca o químico
Nikolas Ladeia, sócio-proprietário
da Pai & Filho Assessoria Química,
juntamente com Valdecir Ladeia.
“É preciso levar em conta que
piscinas de uso coletivo são
totalmente diferentes das de uso
residencial”.
Hoje, as piscinas do Cosmopolitano não utilizam mais o cloro em

Associado
Para a utilização da piscina aquecida
é obrigatório tomar ducha, usar touca
e estar com o exame médico em dia,
conforme determina os artigos 57 e 58
do regulamento interno.
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pó adicionado manualmente. O
sistema foi totalmente automatizado, com a utilização de bombas
dosadoras que fazem com que a
quantidade de cloro empregada
nunca esteja abaixo nem acima dos
níveis ideais. Além do cloro, três
vezes por dia é realizada a medição
dos níveis de pH e alcalinidade.
Em visitas semanais da empresa,
que há mais de 20 anos cuida das
piscinas de clubes, hotéis,
academias e outro espaços de uso

coletivo de várias cidades, também
são feitas todas as aferições
necessárias para atender aos
rigorosos padrões impostos pelas
autoridades sanitárias.
“Os resultados estão à vista de
todos e o custo-benefício para o
clube é muito compensador, já que
nosso sistema economiza água e
produtos químicos”, afir ma
Nikolas. “Hoje podemos dizer que
as piscinas do Cosmopolitano são
um exemplo para toda a região”.
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Futebol feminino vem conquistando várias vitórias
O time feminino de futebol soçaite fez bonito
pelos campos da região.
Em maio, no dia 14, jogaram no Futshow em
Cosmópolis com duas equipes, e conseguiram a
vitória. O time branco venceu por 5 a 2, e o verde,
por 12 a 0.
No dia 19 de junho, teve amistoso na cidade de
Americana, jogando contra o time Meninas de
Americana. Desta vez, com mais uma vitória, por
10 a 7. Também em Americana, no dia 22 de julho,
joagaram contra o Matsubara. Apesar de ter sido
um jogão, infelizmente perderam por 6 a 8.

Amistoso de Bocha no Clube Recreativo Sumaré
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