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Por Renato Trevenzolli
Presidente

E

m novembro, o Cosmopolitano comemora
seus 102 anos de fundação.
Poucos clubes brasileiros
podem se orgulhar de ostentar uma história tão longínqua e frutífera, permeada
por tantas conquistas e sucessos. Para que hoje pudéssemos desfrutar desse
clube maravilhoso que está
à nossa disposição, foi neces-

Por Rodolfo Rizzo

H

oje em nosso Relembrando vamos recordar
um pouco sobre a importância da família Trevenzoli em
nosso clube.
Começamos a citar o primeiro membro da família a
fazer parte de uma Diretoria
de nosso clube, que foi o senhor Alcides Trevenzoli,
como Diretor e 2º Tesoureiro
em 1959, na comissão de contas de 1957 a 1958, e retornou a esse cargo em 1961.
O segundo membro a participar das Diretorias foi o se-

História longínqua e frutífera
sário o trabalho de muita
gente. Portanto, não é mais
que nossa obrigação agradecer a todos os diretores, conselheiros e colaboradores que
não pouparam esforços, neste mais de um século, para
construir essa linda história.
É preciso também apresentar
nossa gratidão aos associados, razão da existência desta instituição e que a man-

têm viva a cada vez que atravessam a portaria para desfrutar momentos de lazer, esporte ou descanso em nossas
dependências. Nosso muito
obrigado a todos vocês que
fazem parte da família cosmopolitana. E aqui fica nosso convite para que participem ativamente da programação que preparamos para
comemorar mais um aniver-

sário. Os detalhes estão nas
matérias da página 9. Compareçam, afinal, nosso trabalho só faz sentido se o
nosso associado está feliz.

nhor Valdemar Trevenzoli
"Tito", que nos anos de 1962 e
1963 foi 2º Tesoureiro, de 1967
a 1968. Vice-presidente, assumiu a Presidência nos anos de
1982 e 1983. Foi ainda Tesoureiro nos anos de 1992 a 1994,
assumiu novamente a tesouraria como 2º Tesoureiro de
2003 a 2007. O próximo a ser
mencionado será Antônio Trevenzoli "Toninho", o membro
da família mais jovem a fazer
parte da Diretoria. Em 1963,
foi 1º Secretário; em 1965 e
1966 foi o Presidente mais jovem a assumir o cargo até nossos dias; 1969 e 1970 como Secretário Geral; 1971 foi 1º Secretário; 1972 e 1973 foi Dire-

tor de Esportes; 1978 e 1979 foi
Secretário Geral novamente;
1998 a 2000 foi 1º Tesoureiro;
2015 a 2017 foi nomeado Presidente de Honra, e atualmente assumiu o Conselho como
Conselheiro Nato. Vamos agora recordar José Carlos Trevenzoli, que foi da Comissão de
Festas nos anos de 1965 e 1966
e da Comissão de Compras de
1972 a 1973. E finalmente chegamos ao nosso atual Presidente, o senhor Renato Trevenzoli, que já iniciou sua carreira
na Diretoria como Presidente
em 1994 até 1996 e voltou a
liderar uma Diretoria a partir
do dia 1º/06/2017. Vale a pena
lembrar que Renato assumiu

a presidência muito
jovem, e até
hoje só foi
superado
por seu próprio pai.
Por tudo
que narramos, essa família
merece todo o respeito e carinho por parte de todos os
associados, uma vez que precisamos dar valor às pessoas
tão especiais como dessa prestigiosa família.
Vamos então todos juntos
colaborar e dar todo o apoio
possível ao comandante e demais diretores de nosso Cosmopolitano.
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Verão Vivo agita os dias mais quentes
do ano no Cosmopolitano
Haverá música ao vivo, DJs e outras atrações aos sábados e domingos

O

s dias mais quentes do
ano serão de muito agito no Cosmopolitano. No dia
18 de novembro, terá início o
Verão Vivo, que vai levar
muitas atrações para os associados nas piscinas. Até 13 de
fevereiro, em todos os sábados e domingos, haverá música ao vivo e DJs, que vão se
revezar no comando da animação das 10h às 19h.
A cada semana, convidados
diferentes vão garantir mú-
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sica de qualidade, para todos os gostos, durante todo
o dia.
Para saber qual a atração
de cada dia, é só acompanhar as postagens atualizadas na página do Cosmopolitano no Facebook.
Além da música, brinquedos infláveis farão a festa da
criançada e aulas de hidroginástica abertas para todos os associados serão um
atrativo a mais.
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Sicoob oferece
serviço de débito
em conta sem custo
ao associado

Fotos: Divulgação

Quite seus débitos de forma mais fácil

O

s associados do Cosmopolitano contam com
uma maneira muito mais fácil de quitar seus débitos com
o clube, sempre sujeitos a esquecimento. Funciona como
um débito em conta corrente,
operado pelo banco Sicoob.
Para aderir, é preciso que
o associado tenha conta corrente no Sicoob e se dirija à
secretaria do clube, onde vai
retirar uma autorização para
efetivação dos débitos no último dia de cada mês, que é a
data de vencimento da mensalidade. Além da mensalidade, podem ser efetuados outros débitos que eventual-

Outubro Rosa

A professora Neia fez sua

parte para colaborar com o
Outubro Rosa, que chama
a atenção para o câncer de
mama. As turmas de jump
e localizada foram à aula de
rosa, a cor da campanha, e
deram sua contribuição.

Camisa comemorativa

Quer uma camisa comemorativa dos 20 anos
da conquista do título do Campeonato Paulista
de Futebol Amador pelo Cosmopolitano? Por
apenas R$ 30,00 você pode ter a sua. Esse
valor é válido para as primeiras 50 camisas. Depois, passa a R$ 38,00. Faça a reserva, mediante pagamento, na secretaria.
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mente o associado tenha com
o CFC, como taxa de transferência, carteirinha e curso de
dança, entre outros. A autorização, assinada, deve ser
devolvida na secretaria.
Se, no dia do débito, não
houver saldo ou por algum
outro motivo o pagamento
não for realizado, o clube entrará em contato com o sócio
para que faça o acerto na secretaria. Importante: não é
cobrada qualquer tarifa para
utilização desse serviço no
Sicoob. Dúvidas podem ser
esclarecidas pessoalmente na
secretaria do clube ou pelo telefone 3872-1917.
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Adesões para o Réveillon poderão ser
adquiridas a partir de 16 de novembro
Diretoria
Dois experintes membros

integram a Diretoria Executiva do Cosmopolitano
para o biênio 2017/2019.
Um deles é Darci Elias, o
presidente de honra. Ele já
presidiu a diretoria por
dois mandados, entre 2011
e 2015. Também já ocupou
vários cargos tanto na diretoria quanto no Conselho Deliberativo. O outro
integrante é Leandro Ricardo Zanelato, que assumiu a
pasta de Obras. Na diretoria 2015/2017, ele foi diretor
de Obras e 2º tesoureiro.

Confira o cardápio do Réveillon
calabresa
Maionese de legumes
Farofa de milho
Pão francês
Vinagrete

Entradas
Batatinha ao molho de ervas finas
Frios temperados ao azeite e
orégano: mussarela e presunto em
cubos, salame Italiano fatiado,
azeitonas com caroço, ovinhos de
codorna e tomatinho cereja

Saladas
Rúcula
Alface roxa
Alface americana
Tomate em rodelas com ricota
Pepino japonês
Antepastos de berinjela

Mesa de frutas tropicais
Melão, melancia, banana, abacaxi,
uva, laranja, manga, ameixa e
pessêgo
Prato principal self service
Porco no Rolete
Cupim recheado, assado
Linguiça toscana assada
Strogonoff de carne
Batata palha

Sobremesa
Sorvete de massa: napolitano,
flocos, abacaxi ao vinho, creme de
papaya com cassis e pistache
Bebidas
Cerveja
Refrigerante
Água

Guarnições
Arroz branco com amêndoas
Arroz com lentilha
Lentilha de Révellion com bacon e

Leandro
Zanelato

starão disponíveis, a partir de 16 de novembro, as
adesões para o Réveillon
2018 do Cosmopolitano. O
valor é de R$ 85,00 para associados e de R$ 125,00 para
não sócios. Crianças até 5
anos têm entrada gratuita e
de 6 a 12 anos pagam metade do preço. É possível realizar o pagamento em até três
vezes no cartão. Os convites
são limitados. O evento terá
cardápio completo, incluindo
porco no rolete e várias outras opções, e música ao vivo.
O sistema será self service.
Outras informações pelo telefone 3872-1917.

Dirigentes do CFC visitam o clube Floresta
O presidente do Cosmopoli-

Darci
Elias

E

Fotos: Divulgação

Comitiva do
Cosmopolitano
em visita ao
Floresta

tano, Renato Trevenzolli, esteve no dia 27 de setembro no
Clube Floresta de Artur Nogueira para conhecer o trabalho de recuperação que foi realizado na quadra poliesportiva daquela instituição.
Ele estava acompanhado
do presidente do Conselho
Deliberativo, Tito Simoni; do
representante da Comissão
de Obras, Joaquim José da
Costa Lino, o Juca; do diretor de Obras, Leandro Ricardo Zanelato; e da gerente geral, Adriana Fiorentini.
A comitiva do CFC foi recebida pelo presidente do Floresta, José Aparecido Tirapelle, e pelo diretor de Esportes,
Paulinho, que apresentaram
todos os detalhes do trabalho
realizado na quadra. A visita
foi considerada bastante pro-

dutiva pelos dirigentes do Cosmopolitano, sempre em busca
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de bons exemplos que possam
ser aproveitados no clube.
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Informativo do Conselho Deliberativo
Por Edenilson Ismael
Simoni (Tito)

V

isando informar o associado do Cosmopolitano,
nós, do Conselho Deliberativo
e da Diretoria Executiva,
achamos por bem publicar em
nosso jornal as atividades desenvolvidas por este Conselho. Nossa intenção com essa
iniciativa é manter os associados informados sobre as demandas, obras e aquisições do
nosso clube, procurando dessa maneira manter mais
transparente a administração
do CFC.
Abraço a todos.

Em reunião do Conselho
Deliberativo realizada no
dia 28 de agosto, foram debatidas e aprovadas as solicitações da Diretoria Executiva informadas a seguir
seguir..
Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos no valor de R$ 7.270,00
para compra de 40 jogos de
mesa em aço dobrável, que
serão personalizadas e identificadas com o logo do clube e
os respectivos setores a que
serão destinadas.

Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos para aquisição de um servidor, no valor de R$ 6.027,00,
tendo em vista que todas as
informações e arquivos do clube estavam armazenados em
equipamento obsoleto.

rável do Conselho Fiscal, o
Conselho Deliberativo aprovou as contas dos meses de
junho, julho e agosto de 2017.
Com base no Estatuto Social, foram eliminados do quadro associativo sete títulos por
inadimplência junto à tesouraria do clube. Também foi
aprovada a venda de três títulos eliminados e que se encontram fora do prazo de recurso.

Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 3.490,00,
para compra de 100 cadeiras
de plástico, cor branca, modelo Parati, para completar os
jogos de mesas do Salão Social e substituir as danificadas.

Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 2.752,00,
para a troca de iluminação da
quadra de tênis.

Recebemos ainda a demanda por parte dos associados
que frequentam e utilizam a
cancha de bocha sobre a possibilidade da construção de mais
uma cancha. Informamos a
todos que a Diretoria Executiva já tem planos e estuda a viabilidade desse projeto.

Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 1.599,94,
para instalação de seis conjuntos de par de LED 55, no nosso Salão Social.

Em reunião do Conselho
Deliberativo realizada no
dia 25 de setembro, foram
debatidas e aprovadas as
solicitações da Diretoria
Executiva informadas a
seguir
seguir,, além dos balancetes financeiros.

Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos para a reforma da secretaria e ampliação e adequação
da cozinha do bar no espaço
da Praça Yolanda Tutu Balloni. Foram enviadas para a
Comissão de Obras para averiguação dos projetos, orçamentos e posterior parecer ao

Com análise e parecer favo-
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Conselho Deliberativo.
Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 25.640,00,
para a compra de quatro bicicletas de spinning e uma bicicleta horizontal para a sala de
musculação.
Autorizada a utilização de
verba da taxa de investimentos, no valor de R$ 8.400,00, a
título de contratação de projeto para implementação do
sistema de proteção contra
descargas atmosféricas nos
termos da ABNT, projeto técnico que está atrelado à concessão do nosso AVCB e dessa
forma garantir a expedição
dos respectivos alvarás de funcionamento do clube.
Foram ainda encaminhadas à Diretoria Executivas as seguintes sugestões:
Revitalização da portaria
de entrada do Estádio Thelmo
de Almeida. O Conselho sugere que se estudem maneiras
de melhorar a visibilidade e a
aparência dessa portaria. Sugerimos ainda estudos para
viabilidade da reforma do piso
do ginásio de esportes.
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Especial Dia das Crianças!
C

om uma grande e animadíssima festa, o Cosmopolitano
comemorou o Dia das Crianças em 12 de outubro. As famílias se divertiram muito durante todo o dia, com brinquedos, brincadeiras e muitas atrações, incluindo o espetáculo Malabarindo. Confira nesta e na próxima páginas alguns momentos desse evento maravilhoso.

7

Fotos: Roberta Correa
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Especial Dia das Crianças!

Fotos: Roberta Correa
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Últimos convites para Baile de Aniversário
Banda Quinta Avenida cuidará da animação e Dauds Buffet pilotará o cardápio

U

m grande Baile de Aniversário vai comemorar
os 102 anos de fundação do
Cosmopolitano. Marcado para o dia 14 de novembro, com
início às 21h, o evento terá
cardápio caprichado, música
da melhor qualidade e decoração especial.
A animação será da banda
Quinta Avenida, uma das
mais concorridas do Estado,
que apresentará seu repertório que passeia pelos mais

Confira o cardápio do baile

Finger Foods – Quentes
Coxinha de frango com Catupiry
Bolinha de Queijo
Croquete de Vitela e de Peixe
Risolis Napolitano
Finger Foods – Assados
Pasteizinhos JK (assado)
Quiche Parisiense
Trouxinha de Palmito
Quiche de Tomate Seco
Ramequins Triplo Formaggio
Petit Menu (Mini Comidinhas)
Bobozinho de Frango
Moquequinha à Caiçara
Escondidinho de Mandioca com
Carne Seca e Mineirinho Chik
Finger Foods Cremes Quentes
Tarteletes com Creme de Alho Poró
e Brie

Tarteletes com Creme de Pupunha
Tarteletes com Creme de Camarão
Comida de Boteco
Torresmo
Calabresa Acebolada
Costelinha ao Molho Barbecue
Batata Frita e Mandioca Frita
Polenta Frita e Frango à Passarinho
Jantar
Rondelli a Quatri Formaggio
Escalope (Molho Madeira com
Champignon)
Arroz com Amêndoas
Risoto de Pupunha e Açafrão
Gateau de Batatas e Alho Poró

Banda Quinta Avenida

Sobremesa
Petit Gateau com sorvete de creme
Bolo de doce de leite com nozes
Encerramento
Café
Creme de Chantilly
Bombom de Menta
Mini Cookies e Petit-Four
Mini tortinhas de Limão, Maracujá,
Cheese Cake, Chocolate e Morango

Divulgação

Bebidas
Cerveja Brahma e Brahma Zero
Guaraná, Guaraná Diet, Coca Cola
e Coca Cola Zero
Água mineral, gaseificada e tônica
Vinho e Whisky

variados ritmos e seu grupo
de dançarinos que garante
muita animação. O cardápio
ficará sob responsabilidade
do Dauds Buffet, que vai oferecer um menu cheio de delícias. E um sistema de som e
luz de última geração vai tornar o baile ainda mais inesquecível. Os convites para associados custam R$ 110,00 e,
para não sócios, R$ 140,00.
Outras informações pelo telefone 3872-1917.

Chopada e Caminhada e Corrida também celebram a data
Vários eventos vão comemo-

rar os 102 anos de fundação do
Cosmopolitano. Além do Baile
de Aniversário, mais uma edição da tradicional Chopada e
a 12ª Caminhada e Corrida de
Aniversário integram a programação especial para celebrar a data.

A Chopada acontecerá no dia
15 de novembro, data de fundação do clube, a partir das 12h.
Haverá som ao vivo com Will
Duka das 12h às 15h e com Wilson Jr. das 15h às 18h. As crianças poderão se divertir com
os brinquedões na piscina.
A Caminhada e Corrida se-

rá realizada no dia 12 de novembro. Serão 10km de caminhada e 5km de corrida. Nesta última, haverá premiação
com troféus para o campeão na
Categoria Geral Masculino e
Feminino e para os três primeiros colocados em cada categoria (16 a 32 anos, 33 a 43 anos
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e acima de 44 anos para homens, e 16 a 35 anos e acima
de 36 anos para mulheres).
Associados do CFC não pagam
para participar. Para não sócios, a inscrição custa R$ 40,00.
As camisetas do evento, opcionais, podem ser adquiridas por
R$ 25,00, na secretaria.
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Uma noite para dançar muito!
DJs Lemão e Véio promoveram uma viagem no tempo em mais uma Let’s Dance

L

et’s Dance – Uma Noite
na Albatroz ganhou uma
nova edição no Cosmopolitano no dia 7 de outubro. No comando das pick-ups, os DJs
Lemão e Véio promoveram

uma viagem no tempo através da música, com o melhor
dos anos 70, 80 e 90, num set
list que não deixou ninguém
parado. Confira alguns momentos nesta página.

Curso da Brigada de Incêndio

Fotos: Divulgação

Administração

Em16 de outubro, os funcionários do Cosmopolitano participaram do curso

da Brigada de Incêndio. Anualmente, os colaboradores têm o treinamento
atualizado para garantir a segurança de todos em caso de emergência.

Atualização do cadastro
Na última edição do Integração, foi encartado um formulário para que os
associados atualizassem seus dados. Isso é muito importante para que
todos sejam informados das medidas tomadas pelo clube sempre que
necessário. Esses formulários, preenchidos, devem ser devolvidos na secretaria. Em caso de dúvidas, ligar para 3872-1917.
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Mais duas grandes Noites Dançantes
Em agosto e setembro, casais puderam desfilar pelo Salão Social ao som de clássicos de várias épocas

A

Fotos: Amanda B. Farias

s edições da Noite Dançante do Cosmopolitano
são uma ótima pedida para
quem está sempre pronto para
uma boa dança de salão. Bandas escolhidas com muito critério proporcionam momentos
especiais para os casais, que
desfilam pelo Salão Social ao
som de grandes sucessos de
várias épocas. Confira nesta
página alguns cliques das edições de agosto e setembro.

Uma nova maneira de comprar, onde os sapatos é que vão até você!
Associados do clube terão 5% de desconto nas compras efetuadas.
Aceito todas as bandeiras de cartão de crédito
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Festa marca reabertura das piscinas
Associados puderam se divertir com várias atrações, incluindo DJs e brinquedos

U

ma grande festa marcou
a reabertura das piscinas do Cosmopolitano em setembro. DJs, brinquedos e várias outras atrações celebraram a volta do parque aquático, motivo de orgulho para o
CFC. Confira nesta página
alguns momentos do evento.

Piscina Aquecida

Várias melhorias tornaram o
espaço da piscina aquecida
mais confortável e bonito. A fachada recebeu pastilhas e dois
chuveiros foram instalados
para que os usuários possam
tomar uma ducha antes do início das aulas. Mais uma reivindicação dos associados que
foi atendida pela diretoria.

EXAME - Mais de 1.200 associados realizaram seus exames
médicos, nos dias 16 e 17 de setembro, para utilizar as piscinas
(foto acima). Os exames aconteceram no Ginásio de Esportes,
com senhas, possibilitando que todos esperassem sentados pela
sua vez. Com dois médicos trabalhando, os doutores Eugênio da
Silva e Laís Rezende Sobreiro, tudo fluiu mais rapidamente.
12

Fotos: Divulgação
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Muitas melhorias em vários setores
Pintura, ajardinamento, recuperação do gramado do campo e outros pedidos atendidos

D

iversas melhorias têm
sido realizadas no CFC,
sendo que algumas delas
eram solicitações dos associados. O campo de futebol teve
o gramado recuperado e foram fixados ganchos ao lado
do vestiário para que os usuários pendurem seus utensílios protegidos da chuva. Na

Fotos: Divulgação

sala de balé, foram instalados
dois ventiladores. Também
ganharam nova pintura vários setores do clube e foi realizado trabalho de jardinagem em diversos pontos. Esses serviços vão continuar, de
modo a garantir sempre dependências mais bonitas, confortáveis e seguras.

Gramado do
campo de
futebol
recuperado

Ventiladores
para a sala
de balé

Melhorias nas
áreas verdes

Ganchos para
pendurar
utensílios ao
lado do
vestiário
Pintura em
vários pontos
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Confira os campeões da grama sintética
Equipes de cinco categorias participaram da competição, realizada em outubro

E

quipes de cinco categorias
participaram do 7º Torneio de Grama Sintética do
CFC, realizado em outubro.
Na categoria 2010/2011, o
campeão foi o Vitória, tendo
como vice o Bahia. O artilheiro foi Natan Lacerda. Na
2007/2009, o título foi para o
Corinthians, seguido do Santos. O melhor goleiro foi Ryan
Valverde e o artilheiro, Bruno
Ghert. Na 2005/2006, vitória
do Paraná, com o Santos na 2ª

Fotos: Divulgação

colocação. O melhor goleiro foi
Adriel Fuin e o artilheiro, Asafe Palhares. Na 2003/2004, o
campeão foi o América e o vice,
o Atlético Mineiro. O artilheiro foi Marcelo Bongiorno, e o
melhor goleiro foi Paulo Daniel. Na categoria 1999/2002, título para o Juventude e vicecampeonato para o Internacional. Os artilheiros foram Julio Delpasso, Bruno Carneiro
e Sergio Neris Filho, e o melhor goleiro foi Matheus Alves.

Vitória, campeão 2010/2011

Supino
Uma demonstração de técnica e força foi dada no dia 24
de setembro, quando o CFC
realizou o 2º Campeonato de
Supino. Os homens foram divididos por peso em três categorias. Na categoria até 75kg,
o campeão foi Diogo Vieira
Fernandes, que levantou 130
kg, e o vice foi Elmo Patrik Santos Costa (118kg). Na categoria de 75kg a 84,99kg, o vencedor foi Felipe de Freitas Fernandes (152kg) e o 2º colocado foi Deivid dos Santos Oliveira. Na categoria 85kg acima, vitória de Cesário Francisco Bento (170kg), seguido de
Hudson de Sousa Oliveira (160
kg). Na categoria Feminino Livre, a 1ª colocação ficou com
Natália de Sousa Cardoso (68
kg) e a 2ª com Carolina Valejo
Luiz Pereira (30kg). Os campeões ganharam um prêmio
de R$ 150,00 e os vices, de
R$ 100,00. Os terceiros colocados foram premiados com
uma cesta de produtos saudáveis da Farmave.

Corinthians, campeão 2007/2009
Juventude,
campeão
1999/2002

Paraná, campeão 2005/2006

América, campeão 2003/2004

Equipes finalistas

VÔLEI - O Torneio de Vôlei Feminino do Cosmopolitano terminou
no 23 de setembro, com vitória do Rio de Janeiro sobre Osasco
na final. Foi uma decisão bem disputada, que terminou com o
placar de 3 sets a 1. A equipe campeã foi formada pelas atletas
Geili, Lisnaira, Iris, Sulamita, Jaqueline, Vanessa, Rafaella Bertazzo e Renalda. As vice-campeãs foram Celiane, Cida, Rafaela
Almeida, Alexsandra, Eliana, Sueli, Rosana Trevenzolli e Rogéria.
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