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QQQQQuem entra em nossa se-
cretaria agora fica sur-

preso como esse espaço está
mais organizado e confortá-
vel. Foi uma obra que tinha
tudo para ser simples, mas
que nos demandou preocu-
pações porque nos depara-
mos com uma grande infil-
tração nas paredes. O proble-
ma, felizmente, foi contorna-
do e pudemos, assim, levar a

Obras importantesPor Renato Trevenzolli
Presidente

CCCCConforme publicado na
edição passada, hoje va-

mos relembrar um pouco de
alguns associados e associ-
adas que muito fizeram e
trabalharam para nossa so-
ciedade. Mesmo no anoni-
mato, foram importantíssi-
mos para a história vitorio-
sa de nosso CFC.

Por essa razão e por tudo
que realizaram, merecem
ser lembrados e referencia-
dos por todos.

Vamos começar e recordar
esse abnegado e exemplar
“Porretada”, Armando Bár-
bizan, que cuidava das bo-
las de futebol e dos unifor-
mes de nossas equipes com
toda dedicação, era pacien-
te com os atletas, por isso se
tornou inesquecível e será
sempre lembrado com toda

nossa gratidão pelos serviços
que prestou.

Tínhamos ainda no setor
esportivo outros batalhado-
res: o inesquecível “Minerva”,
também o Zé Preto, Ticha,
Chico Bertazzo (antes de ir
para o Vila Nova). Não pode-
ríamos deixar de lado o gran-
de Armando Mora, o Camiso-
la, Terguino, Altair Madsen
que revelava nossos craques.

Tivemos muitos outros ab-
negados que foram de suma
importância para o setor es-
portivo de nossa agremiação.
Aos poucos vamos relembrar
esses beneméritos, e ainda
temos que recordar do Setor
de Basquete, que o faremos
em outra oportunidade.

Vamos agora nos lembrar
da realização dos grandes e
inesquecíveis bailes, tais
como Baile à Caipira, do Ani-
versário, do Havaí, dos Car-
navais, da Primavera. E tam-
bém lembrar dos shows que

eram e continuam sendo re-
alizados em nossa Sede Soci-
al. Existe uma preparação
que inicia com a limpeza do
local, o salão ser encerado,
arrumação das mesas, cadei-
ras e abastecimento das ge-
ladeiras com as bebidas, en-
fim, um trabalhão, sem falar
na decoração do recinto, isso
tudo feito pelos voluntários.
Antigamente, não tínhamos
funcionários como hoje e é
justamente nesse ponto que
surgem as figuras inesquecí-
veis que se dedicavam de cor-
po e alma para deixar as de-
pendências sociais belas e ad-
miradas por todos.

Recordar de pessoas abne-
gadas, desinteressadas, só
trabalhando para deixar tudo
maravilhoso no clube que
amavam e alguns que conti-
nuam amando.

Fica aqui registrado, para
deixar bem claro, nosso reco-
nhecimento e a certeza de

Por Rodolfo Rizzo

que jamais
serão es-
q u e c i d o s
por aqueles
que amam
o nosso glo-
rioso CFC.

Podemos
citar, sem medo de errar, al-
gumas pessoas como, por
exemplo, Gilberto Lugli,
Mestre Flores, Alexandre
Carlos Sirega “Companhei-
ro”, Jabiraca, Maria Todero,
Arlete Scursoni, Zoraide,
Tutu Baloni, Carão, Taba-
jara, Antu e tantos outros
que ainda serão lembrados
futuramente.

Nosso Informativo, criado
na gestão passada do presi-
dente em exercício, é enca-
dernado e arquivado na Se-
cretaria do CFC, conservan-
do a história e memória des-
ses “heróis”.

A eles, nosso reconheci-
mento e sincera homenagem.

CCCCContinuam abertas as ins-
crições para as aulas de tea-
tro com o professor Antônio
Carlos de Oliveira no Cosmo-

Aulas de teatro
aceitam inscrições

às segundas-feiras, das
19h às 21h. A mensalida-
de é de R$ 60,00. Informa-
ções: 3872-1917.

politano, que tiveram início
no dia 2 de abril. Podem par-
ticipar associados a partir dos
7 anos. As aulas acontecem

cabo a primeira revitalização
desse porte na secretaria des-
de a sua inauguração. Deste
modo, podemos atender me-
lhor os associados e os funcio-
nários podem trabalhar mais
felizes. Também finalizamos
outra importante obra no es-
tádio Thelmo de Almeida, que
sofria um assoreamento no
barranco atrás dos vestiários.
Voltamo-nos agora para as

obras da Sala de Musculação,
cancha de bocha e Sala de Jo-
gos. Estamos seguindo todos
os trâmites e esperamos em
breve receber a aprovação do
Conselho Deliberativo para
que possamos iniciar os traba-
lhos. Assim, vamos colocando
a casa em ordem, sempre fo-
cados em oferecer um clube
cada vez mais seguro, bonito
e agradável para nossos asso-

ciados. Sem deixar de lado,
é claro, as atividades sociais
e esportivas, como é possível
constatar nas páginas deste
informativo.



Feijoada com muito samba agita o
Cosmopolitano no dia 20 de maio

Grupo Empolgação e cardápio caprichado a partir das 12h
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FFFFFeijoada com muito samba
é o que aguarda quem

comparecer ao Cosmopoli-
tano no dia 20 de maio. Com
início às 12h, a Feijoada no
Clube vai ter aquele cardápio
caprichado e muita animação
durante toda a tarde. O buf-
fet estará sob comando de
Paulo Eventos, conhecido por
preparar seus pratos sempre
com ingredientes da melhor
qualidade e pelo tempero que
dá um sabor especial aos seus
quitutes.

As delícias começam logo
na entrada, com mandioca
frita e batatinha pirulito ao
molho de ervas finas. A feijo-
ada, recheada de ingredien-
tes nobres, virá acompanha-
da de torresmo crocante fri-
to, arroz branco, farinha de
mandioca, farofa crocante
temperada, molhos de pi-
menta variados, pão francês
fatiado, couve refogada ao
alho, rúcula, alface roxa e
americana, vinagrete e la-
ranja descascada. Para so-
bremesa, doce de abóbora em
cubos e, encerrando o even-
to, um saboroso café.

Enquanto os associados e
seus convidados saboreiam a
feijoada, o Grupo Empolga-
ção vai cuidar da animação
com grandes sucessos do sam-
ba. Há mais de 20 anos na
estrada, Odair, Eduardo, Mi-
mi, Serginho, Jô, Sandrinho,
Robinho, Fernando e Escure-
ba são sempre sinônimo de
música alto astral. Limita-

das, as adesões para a Feijo-
ada no Clube, com bebidas à
parte, custam R$ 35,00, sen-
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Grupo
Empolgação

é sinônimo
de muito

samba

do que crianças de 6 a 12
anos pagam R$ 15,00 e aque-
las até 5 anos têm entrada

gratuita. A entrada será pelo
Salão Social. Mais informa-
ções pelo telefone 3872-1917.
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Crianças se divertem enquanto os
pais aproveitam eventos noturnos

Espaço Kids reserva brincadeiras no próprio clube das 22h às 2h

OOOOO Cosmopolitano tem uma
ótima notícia para os

pais que não conseguiam
aproveitar os eventos notur-
nos do clube porque não ti-
nham com quem deixar as
crianças. Desde a Festa à
Fantasia, que aconteceu no
dia 14 de abril, está em fun-
cionamento, no Ginásio, a
Terra Encantada Espaço
Kids. Nela, em alguns acon-

tecimentos sociais, uma equi-
pe de monitores formados na
área de educação estará a
postos para divertir a crian-
çada entre 22h e 2h. Os even-
tos em que haverá o Espaço
Kids serão divulgados com
antecedência.

Nesse período, os pequenos

poderão aproveitar brinque-
dos de espuma, atividades de
pintar, oficina de máscaras,
espaço da soneca, minipis-
cina de bolinhas e TV com fil-
mes infantis, além das brin-

cadeiras monitoradas. Podem
participar crianças de 3 a 13
anos. A taxa é de R$ 35,00 e
as adesões devem ser feitas
na secretaria. O Espaço Kids
será aberto desde que haja a
inscrição de pelo menos 20
participantes.

Tarde Feminina comemora mês
das mães com muitas atividades

Bingo, desfile e outras atrações vão proporcionar um dia divertido

PPPPPara comemorar o mês das
mães, o Cosmopolitano pre-
parou mais uma edição de
um evento muito especial, a
Tarde Feminina.

No dia 19 de maio, das 14h
às 18h, várias atividades
vão esperar pelas mulheres
no clube. A programação
vai ser aberta com chá
com torradas e bolos.
Também haverá desfi-

le e estande de vendas de mo-
da casual e fitness e sapatos.

Outra atração será um bin-
go com prêmio de R$ 200,00,

além de vários minibingos
com prêmios do comércio lo-
cal. Para participar, é só ad-
quirir os convites na secreta-
ria do clube.

Até 18 de maio, associadas
pagam R$ 10,00 e não sócias,
R$ 20,00. No dia do evento,
os valores passam a R$ 15,00
e R$ 30,00, respectivamente.
Mais informações pelo telefo-
ne 3872-1917.
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SSSSSempre animadas por ban-
das de qualidade, as Noi-

tes Dançantes do Cosmopoli-
tano são uma ótima pedida
para quem não dispensa uma
boa dança de salão.

Uma vez por mês, conjun-
tos renomados se alternam no
palco do Salão Social, apre-
sentando repertórios que vão
desde os clássicos de várias
décadas até sucessos mais
recentes, dos mais diversos
ritmos. O início é sempre às
21h. Associados têm entrada
gratuita e não sócios também
podem participar adquirindo
convites por R$ 15,00. As
mesas podem ser reservadas
por R$ 20,00.

Noites Dançantes: muita dança de
salão, com animação de ótimas bandas

Quem comparecer vai concorrer a passeio de três dias para Camboriú

ssor

Uma vez por mês, Salão Social recebe conjuntos de qualidade para grandes momentos

As edições das Noites Dan-
çantes de 2018 já estão pro-
gramadas até outubro. No
dia 26 de maio, a atração con-
vidada é a concorrida banda
Alphaville.

Em 30 de junho, quem sobe
ao palco é a Banda Premium.
A edição de julho acontecerá
no dia 28, com a Musical Ber-
gson. No 25 de agosto, Vado
Negri vai se apresentar.

No dia 29 de setembro, se-
rá a vez da Orquestra Oscar
Guzella. E, em 27 de outubro,
o som ao vivo ficará a cargo
da banda Ferro Velho.

Mais informações sobre as
Noites Dançantes pelo telefo-
ne 3872-1917.

Viagem

Solange Gonçalves Ga-
lhardo  foi a vencedora do
sorteio de uma viagem pa-
ra Camboriú, realizado du-
rante a edição de março da
Let’s Dance do Cosmo-
politano. Com patrocínio de
Fontana Turismo e de Óti-
cas Ipanema, o prêmio dá
direito a um acompanhan-
te e inclui passagem aérea
ida e volta, três noites em
hotel com café da manhã e
traslados. Solange já esco-
lheu a data para realização
da viagem.

Fotos: Divulgação
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Uma “nova” secretaria para o CFC
Outra obra importante foi a recuperação de um assoreamento no estádio Thelmo de Almeida

AAAAApós obras de melhorias e
revitalização, com a mo-

dernização do layout e da es-
trutura, a secretaria do Cos-
mopolitano está muito mais
confortável, tanto para aten-
der os associados quanto para
que os funcionários realizem
seu trabalho. Foi a primeira
reforma desse porte desde a
construção desse setor.

Encerradas no final de
março, as obras incluíram re-
paros onde antes havia uma
gigantesca infiltração nas
paredes, descoberta durante
os serviços, e que no futuro
poderia colocar toda a edifi-
cação em risco.

Outra importante obra con-
cluída foi a de recuperação do
assoreamento no barranco
atrás dos vestiários no está-
dio Thelmo de Almeida. Essa
intervenção foi necessária
para evitar que, em pouco
tempo, o problema se tornas-
se ainda maior.

Também seguem no plane-

Fotos: Divulgação

jamento da diretoria a ampli-
ação da Sala de Musculação,
a construção de mais uma
cancha de bocha e a edifica-
ção de uma Sala de Jogos. O
projeto será submetido à
aprovação do Conselho Deli-
berativo e, se aprovado, pode-
rá ter sua execução iniciada
nos próximos meses.

O projeto inclui aumentar
em 50 metros quadrados a
Sala de Musculação, permi-
tindo melhor acomodação de
todos os equipamentos. Para
os praticantes de bocha, a
nova cancha vai possibilitar
que mais jogadores estejam
em ação simultaneamente. E
ainda será edificada uma
Sala de Jogos para snooker,
carteado e outras atividades
indoor. Com 160 metros qua-
drados e situada ao lado da
quadra de tênis, a nova de-
pendência terá ampla área
envidraçada para permitir
uma vista panorâmica do
campo de futebol.

Estádio Thelmo de Almeida

Instalações da secretaria
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OOOOO Cosmopolitano promo-
veu, no dia 14 de abril,

uma grande Festa à Fanta-
sia. O evento, realizado jun-
to às piscinas, reuniu um
time de peso na animação. O
som ao vivo ficou por conta da
banda Salada Russa, de
Campinas. os DJs Lemão e
Véio e Thiago Silva ferveram
as pick-ups. Tudo com uma
incrível decoração temática e
som e luz de última geração.

Muita animação na Festa à Fantasia
Banda Salada Russa e DJs agitaram o evento, realizado junto às piscinas em 14 de abril

Fotos: Roberta Correa
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AAAAA animação da edição de
março das Noites Dan-

çantes do Cosmopoltano ficou
por conta de Vado Negri &
Banda, que embalou os casais
com um repertório cheio de rit-
mos e grandes sucessos. As
Noites Dançantes acontecem
uma vez por mês, sempre aos
sábados. Na página 4, é possí-
vel conferir as bandas que se
apresentarão até outubro.

Noites Dançantes: ritmos e sucessos
Edição de março teve animação de Vado Negri & Banda, que embalou os casais

Fotos: Divulgação



9

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Março/Abril de 2018

UUUUUma nova edição da Let’s
Dance do Cosmopolitano

aconteceu no dia 24 de mar-
ço, no Salão Social, com ani-
mação dos DJs Lemão e 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 momen-
tos deste super evento nesta
página.

Let’s Dance com hits de várias décadas
Balada teve animação dos DJs Lemão e Veio, que promoveram uma viagem no tempo

Fotos: Anastácio Filho
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EEEEEm reunião realizadam reunião realizadam reunião realizadam reunião realizadam reunião realizada
em 26 de março de 2018,em 26 de março de 2018,em 26 de março de 2018,em 26 de março de 2018,em 26 de março de 2018,

o Conselho Deliberativo doo Conselho Deliberativo doo Conselho Deliberativo doo Conselho Deliberativo doo Conselho Deliberativo do
Cosmopolitano FutebolCosmopolitano FutebolCosmopolitano FutebolCosmopolitano FutebolCosmopolitano Futebol
Clube recebeu e analisou asClube recebeu e analisou asClube recebeu e analisou asClube recebeu e analisou asClube recebeu e analisou as
cartas enviadas pela Dire-cartas enviadas pela Dire-cartas enviadas pela Dire-cartas enviadas pela Dire-cartas enviadas pela Dire-
toria Executiva e deu as se-toria Executiva e deu as se-toria Executiva e deu as se-toria Executiva e deu as se-toria Executiva e deu as se-
guintes providências:guintes providências:guintes providências:guintes providências:guintes providências:

- AAAAA carta nº 133/2018 carta nº 133/2018 carta nº 133/2018 carta nº 133/2018 carta nº 133/2018 So-
licita autorização para utili-
zação de verba da Taxa de
Investimentos, no valor total
de R$ 14.261,00, para com-
plementação da reforma da
lanchonete. Aprovado;

- - - - - AAAAA carta nº 121 carta nº 121 carta nº 121 carta nº 121 carta nº 121/2018/2018/2018/2018/2018
Propõe, com bases estatutári-
as, a eliminação de seis asso-
ciados do quadro associativo.
Aprovado;

- - - - - AAAAA carta nº 126/2018 carta nº 126/2018 carta nº 126/2018 carta nº 126/2018 carta nº 126/2018 In-
forma, com bases estatutárias,
o desligamento do diretor Dou-
glas Alexandre F. Zainun.

- - - - - AAAAA carta nº 127/2018 carta nº 127/2018 carta nº 127/2018 carta nº 127/2018 carta nº 127/2018
Tendo em vista a iniciativa
de reforma da sala de muscu-
lação, da construção da nova
cancha de bocha e da sala de
jogos, foi autorizado a utiliza-
ção de verba da Taxa de In-

Informativo do Conselho Deliberativo
vestimentos, no valor de R$
16.720,00, para elaboração
do projeto arquitetônico es-
trutural, elétrico, hidrossani-
tário, SPDA e planilhas orça-
mentaárias para as referidas
obras;

-  -  -  -  -  AAAAA carta nº 128/2018 carta nº 128/2018 carta nº 128/2018 carta nº 128/2018 carta nº 128/2018
Solicita autorização para
utilização de verba da Taxa
de Investimentos, no valor
total de R$ 2.637,00, para
aquisição de equipamentos
para a nova secretaria.
Aprovado;

- - - - - AAAAA carta nº 129/2018 carta nº 129/2018 carta nº 129/2018 carta nº 129/2018 carta nº 129/2018 So-
licita autorização para utili-
zação de verba da Taxa de
Investimentos, no valor total
de R$ 3.450,00, para compra
de 01 bomba de 10 CV para o
sistema de combate ao incên-
dio.  Aprovada;

- - - - - AAAAA carta nº 130/2018 carta nº 130/2018 carta nº 130/2018 carta nº 130/2018 carta nº 130/2018 So-
licita autorização para utili-
zação de verba da Taxa de
Investimentos, no valor total
de R$ 1.350,00, para aquisi-
ção de 01 mesa para tênis de
mesa. Aprovada;

- - - - - AAAAA carta nº 131/2018 carta nº 131/2018 carta nº 131/2018 carta nº 131/2018 carta nº 131/2018 So-
licita autorização para utiliza-
ção de verba da Taxa de In-
vestimentos, no valor total de
R$ 1.016,34, para compra de
01 impressora multifuncional
tanque de tinta. A matéria
recebeu a atenção do conse-
lho, que entendeu a necessi-
dade da solicitação, no entan-
to, rejeita o pedido, orientan-
do para cotação de uma im-

Por Edenilson Ismael

Simoni (Tito)

pressora de melhor qualidade;

- - - - - AAAAA carta nº 132/2018 carta nº 132/2018 carta nº 132/2018 carta nº 132/2018 carta nº 132/2018 So-
licita autorização para utili-
zação de verba da Taxa de
Investimentos, no valor total
de R$ 4.570,00, para instala-
ção de dispositivos de segu-
rança nas piscinas externas
e aquecidas. O pedido está
amparado na lei Nº 3.905 da
prefeitura municipal, que
obriga a instalação dos dispo-
sitivos. Aprovada;

- - - - - AAAAA carta nº 134/2018 carta nº 134/2018 carta nº 134/2018 carta nº 134/2018 carta nº 134/2018
Solicita autorização para uti-
lização de verba da Taxa de
Investimentos, no valor total
de R$ 18.930,00, para aqui-
sição de 01 lavadora de pisos
industrial. O conselho deba-
teu a matéria, solicitando
uma melhor avaliação da real
necessidade e o custo benefí-
cio, sendo a mesma, por hora,
rejeitada;

- - - - - AAAAA carta nº 135/2018 carta nº 135/2018 carta nº 135/2018 carta nº 135/2018 carta nº 135/2018
Solicita autorização para uti-
lização de verba da Taxa de
Investimentos, no valor total
de R$ 29.446,57, para im-
plantação de sistema de câ-
meras IP, com 34 câmeras,
que serão somadas às 10 já
existentes, e compra de 2 TVs
Philco 50” Full HD, para mo-
nitoramento. Os conselheiros
presentes analisaram e soli-
citaram uma melhor avalia-
ção e apresentação do proje-
to. Por hora, a proposta foi
rejeitada por todos;

- - - - - AAAAA carta nº 136/2018 carta nº 136/2018 carta nº 136/2018 carta nº 136/2018 carta nº 136/2018

Solicita autorização para uti-
lização de verba da Taxa de
Investimentos, no valor total
de R$ 30.988,32, para obras
do telhado e estruturas me-
tálicas do prédio “redondo”,
acima da sala de balé. A soli-
citação foi encaminhada para
análises da Comissão de
Obras e de Patrimônio;

- - - - - AAAAA carta nº 137/2018 carta nº 137/2018 carta nº 137/2018 carta nº 137/2018 carta nº 137/2018
Solicita autorização para uti-
lização de verba da taxa de
Investimentos, no valor total
de R$ 3.945,00, para compra
de 03 persianas para a sala
de musculação. Aprovada;

- - - - - AAAAA carta nº 138/2018 carta nº 138/2018 carta nº 138/2018 carta nº 138/2018 carta nº 138/2018 So-
licita aditivo de verba do Es-
tádio Thelmo de Almeida, no
valor de R$ 2.920,00, para com-
plementação da obra de asso-
reamento do estádio. O pedido
é apoiado pela Comissão de
Obras, que entende necessário
o calcamento da entrada do
portão de acesso aos vestiários
do campo. Aprovada;

O Conselho Deliberativo
solicitou à Diretoria Executi-
va o desarquivamento do pla-
no diretor do clube e, nesse
particular, espera provocar
um amplo debate, no sentido
de que, muito em breve, pos-
sa o Cosmopolitano, de posse
de um novo plano diretor, vis-
lumbrar um futuro promis-
sor e auspicioso. Propondo
realizações modernas e futu-
ristas, anunciando novos e
progressivos tempos para
nosso glorioso clube.
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Vôlei adaptado

EEEEEstão abertas as inscri-
ções para as aulas de volei-
bol adaptado para a 3ª ida-
de. Podem participar ho-
mens e mulheres a partir
de 50 anos. As aulas acon-
tecem às quartas e sextas,
das 8h30 às 10h, com o pro-
fessor Lucas. As inscrições
devem ser feitas no setor es-
portivo. Mais informações
pelo telefone 3882-1244.

Muitas atividades na Manhã do Batom
Mulheres contaram com várias atrações em evento que comemorou o seu dia

CCCCComo parte das comemora-
ções do Dia da Mulher, o

Cosmopolitano promoveu a
10ª edição da Manhã do Ba-
tom, no dia 18 de março. O
evento teve muitas atrações,
incluindo aulão de ritmos e
GAP, coffee break com sorteio
de batons Mary Kay, ativida-
des recreativas e estande de
vendas Mary Kay e Sapatos
Quinta Valentina.

Fotos: Roberta Correa

A equipe de vôlei masculino
do Cosmopolitano recebeu o
SESC Cosmópolis para uma
partida amistosa no dia 7 de
abril. Num jogo muito
disputado, os atletas do CFC
conseguiram levar a melhor
e fecharam o placar em 3
sets a 1, com parciais de
25x23, 20x25, 25x17 e 25x23.

Vôlei
Divulgação
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OOOOO Não Salva Um ficou com
o título do Campeonato

Interno de Futebol Minicam-
po 2018 do Cosmopolitano.
Na final, realizada no dia 25
de março, os campeões golea-
ram Os Galácticos por 7 a 1.
Participaram da competição,
que teve início em 18 de fe-
vereiro, cinco equipes: além
dos finalistas, também joga-
ram Não Vem de Garfo Que

Não Salva Um é o
campeão no futebol

Campeonato minicampo teve 5 equipes

Fotos: Anastácio Filho

Hoje É Sopa, União 1 e União
2. Na 1ª fase, todas se enfren-
taram e as duas melhores dis-
putaram o título. O artilhei-
ro do campeonato foi Murilo
Denadai, com 6 marcados, e
o melhor goleiro foi Gustavo
Sthal, que levou 6 tentos. To-
dos os resultados, classifica-
ção e outras informações es-
tão disponíveis no site do Cos-
mopolitano.

Os campeões do Não Salva Um

Galácticos ficaram com o vice-campeonato

Disputas foram acirradas

Murilo
recebe
troféu de
artilheiro

Natação

Fotos: Divulgação

CFC vai muito bem
no Festival Paulistinha

OOOOOs atletas do Cosmopolita-
no tiveram ótimo desempe-
nho no Festival Paulisti-
nha de Natação, que acon-
teceu no dia 15 de abril, em
Artur Nogueira. O clube foi
representado por 25 nada-
dores, que conquistaram
várias medalhas. A compe-
tição, para atletas de 6 a 13
anos, também contou com
a participação da APAE de
Engenheiro Coelho, do Clu-
be Recreativo Floresta, da
Prefeitura de Salto e da
Academia RN.


