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PPrreezzaaddooss aassssooccii aaddooss,,

com muita alegria e satisfação, informamos as mudanças que conseguimos promover

em pouco mais de 2 meses à frente do clube, bem como as que estão por vir:

Tarefas concluídas, desde nossa posse em 04/05/201 2 até a presente data:

- Elaboração do calendário de festas para o ano 201 2;

- Manutenção dos campeonatos e eventos realizados pelo CFS;

- Revisão dos contratos dos aluguéis para prestação de serviços e implantação do trabalho parceiro com os prestadores;

- Tabela de diferenciação de preços, entre sócios e não-sócios, para os serviços prestados;

- Prioridade ao associado no agendamento dos serviços;

- Sorteio de brindes entre os associados;

- Exposições de novos serviços no espaço do clube;

- Manutenção do campo de futebol society;

- Festa da Posse;

- Festa Jul ina;

- Elaboração do controle de frota do veículo do clube;

- Pesquisa de satisfação com classificação das sugestões e reclamações, estudo de suas viabil idades e prioridades;

- Inicio dos cursos de técnicas de canto, violão e cavaquinho;

- Reestruturação dos canais de comunicação do clube, incluindo o lançamento do CFS Em Foco! ;

- Limpeza e manutenção dos vestiários do clube;

- Troca de telhas do avancê.

Tarefas em estudo de viabil idade:

- Reforma do campo society;

- Reforma do telhado do clube, visando a diminuição da temperatura do local;

- Reforma da pista de corrida.

Tarefas em andamento:

- Elaboração de pesquisa de opinião junto aos associados, em relação a destinação da chácara de Bragança;

- Desenvolvimento do novo site do CFS e implantação de política de divulgação, visando maior número de acessos;

- Instalação de novos chuveiros nos vestiários femininos e masculinos;

- Compra de nova esteira para academia de ginástica;

- Tabela de diferenciação de preços entre sócios e não-sócios para compras de produtos no bar;

- Criação de controle de vendas do bar;

- Divulgação dos informativos financeiros;

- Estudo do cardápio do clube, visando melhorias e a inclusão de novas opções;

- Busca de parcerias com rede de academias externas, com descontos para os associados

- Revisão dos contratos dos aluguéis para prestação de serviços;

- Festival do rock, programado para agosto/201 2;

- Reforma do teto da cozinha da lanchonete.
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NNoovvoo ssii ttee ddoo CCFFSS !! !!
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OOppoorrttuunn ii ddaaddee !!

Estão abertas as inscrições para expositores que queiram participar da “feirinha

do dia dos pais” do CFS.

O evento está previsto para se dar entre os dias 6 e 1 0 de agosto, no hall do

nível 1 ; lembramos a todos que as vagas são limitadas e a inscrição será

encerrada em 2255//0077//220011 22, impreterivelmente.

FFeessttaa JJuu ll ii nnaa !! !!

Estamos divulgando o número de convidados que prestigiaram nossa excelente Festa

Jul ina, real izada no último dia 1 3 (sexta-feira):

Sócios: 1 33

Dependentes: 96

Não sócios: .97

Total: 326 pessoas

A festa foi muito animada, em todos os sentidos; assim, esperamos ter agradado a

todos! Saibam que o nosso compromisso é de esforço constante para melhorarmos cada vez mais.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a vocês e, mais uma vez, aos que se

envolveram na organização do evento, pois nada disso seria possível sem a valiosa participação de

todos.




