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Por Renato Trevenzolli
Presidente

S

Sigamos juntos!

eguimos em recesso, infelizmente. Ainda não
conseguimos contornar a
pandemia de coronavírus, o
que nos impede de ver nosso
Cosmopolitano funcionando
normalmente. Uma pena,
mas, enfim, as dificuldades
surgem para nos fazer mais
fortes. Portanto, vamos enfrentá-las com otimismo,
na certeza de que em breve

estaremos juntos novamente.
Enquanto não podemos retomar nossas atividades em
sua plenitude, vamos fazendo
tudo o que está ao nosso alcance para que nossos associados atravessem esta época difícil da melhor maneira
possível. Nossas lives das modalidades esportivas têm sido
um sucesso, proporcionando
mais saúde física e mental

para os praticantes. E nossas lives de música também
vêm sendo muito elogiadas,
porque levam momentos de
alegria e diversão mesmo em
casa. Além disso, estamos realizando uma série de obras
e melhorias nas nossas dependências, que estarão em
excelentes condições para
receber nossos associados
assim que possível. E ain-

da promovemos uma linda
campanha que beneficiou
muitas famílias e entidades de Cosmópolis. Sigamos
juntos mesmo à distância!

Por Rodolfo Rizzo

nosso Conselho Deliberativo.
Vamos então recordar uma
Assembleia Geral de nossos
associados realizada no dia 24
de novembro de 1962, portanto há 58 anos. Sabemos que a
eleição de um Conselho Deliberativo atualmente é muito importante, pois é um dos
fatores fundamentais para o
sucesso de uma Diretoria Executiva. É isso o que vem acontecendo em nossos dias, quando o Conselho Deliberativo e a
diretoria andam alinhados e
conduzem nossa agremiação,
realizando uma gestão digna
dos melhores elogios.
Atualmente, o presidente
da diretoria, Sr. Renato Trevenzolli, e a presidente do Conselho Deliberativo, Sra. Viviane Aparecida Rolfsen Mortari,
sem dúvida nenhuma, são importantíssimos para o sucesso
de nossa organização social.

Voltemos ao ano de 1962, e
vamos ver como foi formado o
conselho e a votação de cada
um dos novos conselheiros.
A Assembleia Geral foi
presidida pelo sr. dr. Heitor
Franco de Oliveira e serviram como secretários os srs.
Sidney Alves Aranha e Valdir de Almeida. Como escrutinadores, funcionaram os
srs. dr. José Marques Barbosa e Nicola Carone. Após a
votação, o resultado foi o seguinte: Willy Luiz Neuman
e Orlando Perucci, 46 votos
cada um; Guilherme Catozzi, 44 votos; José Maria Flores e Hotacílio Pereira Pinto,
41 votos cada um; dr. Orlando José Kalil Aun e Antônio
Damiano, 39 votos cada;
A.R.Rizzo, 38 votos, Arthur
Suzan, 36 votos; Francisco
Tavano e Gilberto Lugli, 33
votos cada; Hardy Kowa-

lescki, 32
votos, dr.
Heitor
Franco
de
Oliveira, 31
votos;
Luiz Fernandes,
30 votos; Benedito Antônio
de Souza (Nego), 29 votos;
Gothardo Abílio Brega, 26
votos; Primo Olívio De Faveri e Armando Scursoni
25 votos; Orlando De Faveri, 24 votos; e Belmiro de
Queiros, 21 votos. O novo
Conselho Deliberativo tomou posse no dia 30 de
novembro de 1962 e foram
eleitos por aclamação para
comandarem o C.D. os srs.:
presidente, o sr. Willy Luiz
Neuman, vice-presidente, o
sr. Antônio Damiano, e secretário, sr. A. R. Rizzo.

Hoje vamos relembrar
como eram eleitos os membros do Conselho Deliberativo de nosso clube em 1962.
Sabemos que, em nossos
dias, se formam chapas de
sócios em condições de serem
votados, para concorrer em
Assembleia Geral devidamente convocada para essa
finalidade. Antigamente, a
Diretoria Executiva elaborava uma lista com o nome dos
sócios em condições de serem
votados e, se eleitos, assumirem um lugar em nosso conselho. No dia da Assembleia
Geral, convocada pela diretoria para essa finalidade, o
associado comparecia e votava livremente em quem desejava e os mais votados eram
eleitos, formando assim
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Desconto de 20% é mantido
A

Benefício abrange todos os associados neste momento difícil

Diretoria
Executiva
do Cosmopolitano, em
conjunto com o Conselho
Deliberativo e o Conselho
Fiscal, decidiu manter os
20% de desconto a todos
os associados nas mensalidades de junho, desde que
pagas nos respectivos vencimentos, com carência de
10 dias. A medida visa colaborar com nosso quadro
associativo neste momento
de dificuldade que atinge
grande parte das atividades econômicas.
O desconto, que vem
sendo concedido desde a

mensalidade de abril, foi
a alternativa encontrada
pelo Cosmopolitano para
amenizar o transtorno que
o funcionamento limitado
dos clubes, determinado
pelas autoridades sanitárias em todo o Brasil, vem
causando aos associados.
Mais uma vez, é preciso
lembrar que o Cosmopolitano é uma organização
sem fins lucrativos, formada por pessoas com um
interesse comum, não existindo uma relação de consumo na qual o clube é um
prestador de serviço e o as-

sociado é um cliente. Conforme previsto no Estatuto
Social, o Cosmopolitano é
um patrimônio de todos os
associados.
Ainda de acordo com o
Estatuto, toda a receita
gerada pelas atividades do
clube deve ser revertida
para a manutenção e desenvolvimento da própria
organização, folha de pagamento dos colaboradores,
impostos e contratos com
fornecedores de produtos e
serviços, entre outros.
Sendo assim, o pagamento em dia das mensali-

dades pelos associados, em
uma época em que eventos
não são permitidos, é a única forma de manter a estrutura do Cosmopolitano em
perfeitas condições para
quando as atividades voltarem à sua normalidade.
Importante destacar que,
mesmo neste período, uma
série de melhorias vem
sendo colocada em prática para tornar nossas dependências cada vez mais
atrativas e seguras para os
associados, e que o emprego e a renda dos colaboradores vêm sendo mantidos.

Associados devem realizar recadastramento
É muito importante que os
associados do Cosmopolitano
mantenham seus cadastros
atualizados junto à secretaria. Essa é a maneira mais
ágil de receber informações

atualizadas sobre as atividades do clube e notificações
de seu interesse. A Diretoria Executiva solicita que o
WhatsApp de todos os membros da família, e não só do só-

cio titular, sejam informados à
administração do clube. A secretaria disponibiliza o WhatsApp 19 97417-0172 para que
os associados possam obter
informações, tirar dúvidas e
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solicitar serviços. Principalmente neste momento de exceção devido à pandemia de
coronavírus, esse canal de comunicação deve ser utilizado
prioritariamente.
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Lives levam música para
dentro das casas
Vários estilos já animaram os associados durante o recesso

P

ara matar a saudade
dos eventos cheios de
música, o Cosmopolitano
vem promovendo lives para
vários gostos. Já se apresentaram, no Facebook e no
YouTube, várias atrações.
No dia 8 de maio, em comemoração ao Dia das Mães, o
Trio Cassino & Ela, com seu
variadíssimo repertório que
sempre anima os casais nas
edições da Noite Dançante,
desta vez colocou todo mundo para dançar em casa.
O DJ Thiago Silva apresentou Special Live Set no dia

15 de maio. A dupla Tiago
& Kauan fez a alegria dos
fãs da música sertaneja no
dia 23 de maio. No dia 30
de maio, a Etabuh Entretenimento reuniu Pretinho
da Hora e Tentação para
uma live cheia de energia. E também aconteceu a
Let’s Dance Solidária, com
os DJ’s Lemão e Véio, no
dia 27 de junho, levando todos a uma viagem no tempo
através da música com um
inesquecível flashback, que
arrecadou agasalhos para a
Casa da Criança.

Revitalização
completa na
área de jogos
A área de jogos, onde
também estão as canchas de malha e bocha,
está passando por uma
completa revitalização.
Além de ser ampliada,
ainda ganhou forro e
piso novos, entre muitas
outras melhorias. Com
isso, tornou-se um local
muito mais bonito, confortável e seguro para
a prática de esportes,
convívio e lazer.

4

Cosmopolitano FC . Jornal Integração . Maio/Junho 2020

Campanha Clube Solidário:
fundamental na pandemia
Iniciativa beneficiou entidades e famílias de Cosmópolis

Campanha Clube SoliA
dário do Cosmopolitano,
realizada de 22 a 24 de maio,

foi um sucesso. Produtos de
limpeza e de higiene pessoal,
fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis foram arrecadados em boa quantidade,
graças à solidariedade dos cidadãos, empresas e entidades
de Cosmópolis. A arrecadação
foi feita no sistema drive thru,
na portaria do Salão Social do
CFC. Deste modo, sem sair do

carro, foi possível fazer a doação.
Uma equipe do Cosmopolitano ficou a postos para recolher as doações, obedecendo as
devidas normas de segurança
e proteção exigidas pela Organização Mundial da Saúde.
As doações atenderam pessoas necessitadas de Cosmópolis, além de entidades como
APAE, Casa da Criança, Projeto Arco-Íris e Lar dos Idosos.
Também foram enviadas ces-

tas básicas para as famílias
assistidas pelas igrejas Santa Gertrudes, Nossa Senhora Aparecida, São Benedito e
Sagrado Coração de Jesus e
a outras que pediram auxílio.
Quem preferiu, pôde realizar a
doação com depósito em conta.
A iniciativa contou com a
contribuição dos grupos de
futebol Amizade City Cosmópolis, Futsal de Segunda,
União Atlético Futebol e Samba, Churrascão, Club dos 30,

Fotos: Divulgação
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Colônia FC, Terceiro Tempo,
Quarta Tem Futsal, União
FC, Cornetas, Cosmos EC,
Quarta Futsal, Bigodes FC e
Açucareiro. Também colaboraram Gazeta de Cosmópolis,
TV Jaguari, Colégio Objetivo
Cosmópolis, Etabuh Entretenimento e Loja 31 de Março.
A campanha teve apoio de
Center Mix Construções, Refrigerantes Furlan, Cosmo
Luz, Araruna e Colibri Clínica
Veterinária.
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Muitas melhorias no recesso
Obras, manutenção e limpeza em várias dependências do clube
uitas obras e melhorias
M
vêm sendo realizadas
nas dependências do Cosmo-

Fotos: Divulgação

politano no período de recesso
devido à pandemia de coronavírus. A Sala de Musculação
teve a fachada revitalizada,
recebeu novos aparelhos e esteiras e também foi providenciada a pintura das anilhas.
O prédio redondo ganhou
nova pintura, assim como o
playground. Na sauna, houve a reforma da fachada e a
manutenção da sauna seca. A
parte externa do Salão Social
também está sendo pintada.
No Ginásio de Esportes, aconteceu a finalização da pintura

Pintura do Salão Social

Pintura da sauna
Pintura do prédio redondo

Manutenção na piscina aquecida
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e a troca de telhado dos vestiários. A reconstrução das
churrasqueiras dos quiosques foi concluída e houve
manutenção e limpeza das
áreas das piscinas e do lago.
Ocorreram a manutenção e
recuperação do gramado do
campo da sede e instalação de
rede de escoamento de águas
pluviais. Outra iniciativa importante foi a instalação elétrica e hidráulica da caixa
d’água e do sistema de irrigação no estádio. Além disso,
vêm sendo feitos constantes
trabalhos de limpeza e conservação de todas as dependências do clube.

Aparelho
para supino
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Informativo do Conselho Deliberativo
Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

COMUNICADO
CONSELHO DELIBERATIVO

R

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 sendo noticiado
pelos meios de comunicação,
o Conselho Deliberativo do
Cosmopolitano Futebol Clube
vem seguindo as orientações
expedidas pelos órgãos públicos governamentais e pelo
Decreto nº 5.423/20202, no
qual a Prefeitura Municipal
de Cosmópolis cria a Comissão de Prevenção à Transmissão e ao Enfrentamento
do coronavírus, que estabelece e promove a prevenção à
transmissão do vírus. O decreto determina, para o setor
privado, que atividades como
encontros em locais abertos e
fechados, eventos, seções etc.,
sejam suspensas.
A Diretoria Executiva do
Cosmopolitano Futebol Clube
também veiculou nas redes sociais preocupação em relação
à prevenção do coronavírus.
Portanto, o Conselho Deliberativo, para assegurar a saúde
e qualidade de vida de todos,
suspendeu as reuniões ordinárias dos dias 27 de abril e
25 de maio de 2020 e todas as
atividades agendadas até que
haja condições de retornarmos
às nossas atividades. Porém,
estamos utilizando os meios de
comunicação e mídias sociais
para resolver os problemas
emergenciais que porventura
vierem a aparecer, juntamente
com a Diretoria Executiva.
Todas as atividades são
apresentadas através de carta pela Diretoria Executiva,
pela qual a presidente deste

euniões do Conselho Deliberativo realizadas em 27
de abril e 25 de maio de 2020,
bem como análise e parecer
favorável do Conselho Fiscal
referentes às contas dos meses
de março e abril de 2020: não
foi possível a sua realização.
O Conselho Fiscal preza
pela idoneidade, e para tanto
acompanha diretamente os resultados operacionais referentes às receitas e despesas realizadas pelo Cosmopolitano
Futebol Clube. Mensalmente,
através de seu presidente, são
apresentados os balancetes
e comparativos. Portanto, o
Conselho Fiscal, para assegurar a saúde e a qualidade de
vida de todos, suspendeu as
reuniões ordinárias, atendendo as orientações dos órgãos
públicos e Decreto Municipal,
bem como as medidas adotadas pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva.
Porém, o Conselho Fiscal continua acompanhando todas
as atividades orçamentárias
e operacionais, bem como o
Conselho Deliberativo.
Evento Campanha Clube
Solidário, uma ação social do
nosso Clube Cosmopolitano:
também foi dada a opção de
depósito em conta bancária
do clube para quem preferisse
não sair de casa. Esses depósitos serão controlados pela funcionária Aline Francisco do
Rio Capatto Macedo e fiscalizados pelo Conselho Fiscal.
Conselho Fiscal - Reunião:
Atividade Suspensa
Assembleia Geral - Aprovação de Contas Referente ao
Ano Letivo de 2019: Atividade Suspensa.

Conselho Deliberativo informa os conselheiros. Qualquer
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
associado,s informados de
qualquer alteração que vier
acontecer.
• Informativo da Diretoria Executiva para o Conselho
Deliberativo:
Comissão de Obras e Patrimônio:
acompanhando
através das mídias sociais e
quando solicitada em caso
emergenciais.
Foram autorizadas as aquisições com verbas do recurso
financeiro do Estádio Thelmo
de Almeida: *Sem solicitação
neste período.
Autorização para baixar
dos controles de ativo os bens
móveis e de consumo, tendo
em vista que os mesmos se
encontram 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.
• Em nome do Conselho
Deliberativo, possamos parar
um instante e refletir:
Possamos refletir a vida
juntamente com aqueles que
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amamos.
Solidariedade que
Salva
Olhemos
ao nosso redor e veremos inúmeras possibilidades de sermos
úteis ao nosso próximo. Há
tantos que necessitam de uma
palavra amiga, um sorriso,
um aperto de mão, um telefonema.
Há momentos em que uma
mínima atitude da nossa parte pode ser essencial para devolver a alguém a coragem e a
força para continuar na caminhada da vida. Não nos furtemos em prestar nossa solidariedade a quem quer que seja.
Somos todos irmãos, filhos do
mesmo Criador.
Hoje alguém está necessitando do nosso amor, do nosso carinho, da nossa amizade
e da nossa compreensão, mas
amanhã poderemos ser nós
mesmos os necessitados.
Então, deixemos que nossos
melhores sentimentos possam
emergir, que nossa luz possa
brilhar e iluminar a escuridão que esteja circundando a
vida de tantos ao nosso redor.
Como nos disse Jesus: “Brilhe
a vossa Luz”! (Anônimo)
Todas as obras e realizações têm um propósito em
nossa vida, visamos sempre o
melhor para cada um de nós.
Que o nosso Cosmopolitano
Futebol Clube possa ser um
espaço agradável a todos os
associados e seus familiares e
amigos desde que vocês estejam confiantes em Deus, que
tudo isso vai passar e que dias
melhores possam vir.
Viva o nosso Alviverde.
Abraço Fraterno.
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Não tem desculpa para ficar parado
Lives de esportes oferecem muitas atividades aos associados

O

Fotos: Divulgação

Carlos

Thayna

recesso devido à pandemia de coronavírus não
é desculpa para ninguém
ficar parado. Pelos menos
não no Cosmopolitano. Os
professores têm realizado
aulas ao vivo para manter
os associados em forma. Aeróbica, agachamento, membros inferiores e superiores,
abdômen, circuito e funcional são algumas das atividades propostas nas lives,

Neia

Lebrinha

Lucas

que acontecem de terça a
sexta, às 8h30 e às 18h30,
e sábado, às 8h30. As aulas
são ministradas sempre por
uma dupla de professores e
transmitidas no Instagram
do clube.
O trabalho está sendo organizado pela coordenadora
Valéria e conta com a participação dos professores
Neia, Thayna, Eduardo,
Lucas, Lebrinha e Carlos.

Eduardo

Site tem formulário para lista de espera de natação e hidro
Está disponível no site do
Cosmopolitano um formulário para ser preenchido
pelos associados que desejam praticar aulas de na-

tação e hidroginástica. Não
existem vagas neste momento, portanto esse formulário serve para aqueles
que se interessem em inte-

grar a lista de espera.
Para preenchê-lo, basta
acessar o site www.cosmopolitanofc.com.br e clicar
no banner da home que

leva até ele. A inscrição é
individual. Sendo assim,
para cada vaga solicitada,
é necessário um formulário.

Hidro: encontros virtuais para matar a saudade
A coordenadora de Esportes Valéria e os professores Paulo, Thayná e Neia
realizaram uma série de
encontros virtuais com as
turmas da hidroginástica.

Como a pandemia de coronavírus vem impedindo as
aulas, essa foi a medida encontrada para conscientizá-los sobre a importância
de continuarem a praticar

atividades físicas para evitar problemas como alteração dos índices glicêmicos
e colesterol, entre outros,
e tratar a depressão. Além
disso, os encontros servi-
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ram para que os praticantes pudessem matar a saudade. Foram bate-papos
cheios de alegria e animação, que possibilitaram colocar as conversas em dia.

