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PPrreezzaaddooss aassssooccii aaddooss,, informamos o que acontece no nosso clube:
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CCaammppeeoonnaattoo ddee ssii nnuuccaa

Resultado das partidas realizadas até o dia 06/08/201 2:

Classificação parcial
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-- CCaammppeeoonnaattoo ddee PPôôqquueerr --

Ainda há tempo para sua participação !

As regras estão sendo definidas de forma colaborativa e serão divulgadas em breve.
Maiores informações poderão ser obtidas com o Leandro, por meio do seguinte endereço:
leandro.cerencio@serpro.gov.br.

-- CCaammppeeoonnaattoo ddee FFuu tteebbooll --

De hoje até 31 /08/201 2 , estarão abertas as inscrições para o campeonato de futebol “society”
do CFS.

Haverá duas formas de inscrição:

- Time completo: inscrição do time formado, contendo 07 titulares + reservas (sem limite).
- Individual: inscrição de 1 jogador, que será uti l izado na formação de um time.

CCuussttooss::
Sócios e empresas terceirizadas: isentos da taxa de inscrição.
Não sócios: taxa de inscrição de R$ 50,00.
Caso o interessado se associe ao clube no ato da inscrição, também haverá isenção da taxa.
Para informações sobre o regulamento completo e inscrições, enviar e-mail para:
leandro.cerencio@serpro.gov.br e/ou antonio.mexas@serpro.gov.br.

Contamos com a presença de todos, principalmente daqueles que apreciam um bom futebol.

-- FFeeii rraa ddoo dd ii aa ddooss ppaaii ss !!

Até sexta-feira próxima (1 0/08), acontece a Feirinha do Dia dos Pais, no hall do nível I . Oferta
de produtos diversos, com preços e condições incríveis. Não perca !



-- SSoorrtteeii ooss !!

Sim, neste mês há sorteio de brindes.
Confira, ao final desta edição, se você foi
um dos contemplados.

-- SSeerrvvii ççooss

Informamos que a cabeleireira, Eugênia, renovou
o seu contrato com o clube e, por isso, continuará
prestando seus serviços normalmente.
Agende seu horário por intermédio do ramal
1 536, opção 25.

-- MMúússii ccaa nnoo ccll uubbee !! !!

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento de uma cultura musical na empresa, alguns
empregados do SERPRO da Regional São Paulo / Socorro estão organizando o ””FFeessttii vvaall ddee
MMúússii ccaa RRoocckk tthhee SSyysstteemm””.

No dia do evento, haverá shows das três bandas abaixo, formadas exclusivamente por nossos
colegas de trabalho, cujo talento musical será mostrado, ao vivo, no palco:

Banda "Jailbreakers" - rock alternativo, com composições originais.
- Integrantes: Norberto (Guitarra/Vocal), Alexandre Machado (Baixo),
Leandro Cerencio (Teclado) e Márcio Frayze (Bateria).

Banda "Rock de Segunda" - o melhor do rock dos anos 90.
- Integrantes: Frank (Violão/Vocal), Yuri (Guitarra/Backing Vocal),
Ricardo Brozoski (Baixo/Backing Vocal) e Marcio Frayze (Bateria).

- Participação especial: Hamilton Galvão (Sax)

Banda "The Abenders" - clássicos do rock, com uma pitada de novidades.
- Integrantes: Fabrício (Vocal), Marco Porcho (Guitarra, Violão, Vocal),
Robinson Bonventti (Baixo) e Vinícius Oliveira (Bateria).

EEvveenn ttoo:: ““FFeessttii vvaall ddee MMúússii ccaa RRoocckk tthhee SSyysstteemm””
DDaattaa:: 3311 //0088//220011 22
HHoorráárrii oo:: aa ppaarrttii rr ddaass 11 88hh3300
LLooccaall :: SSeeddee ddoo CCFFSS
EEnn ttrraaddaa:: GGrraattuu ii ttaa



-- SSuuggeessttõõeess ccuu ll ttuu rraaii ss

A fim de atualizar o acervo de nossa bibl ioteca, sol icitamos aos associados que nos enviem
sugestões de títulos de livros não técnicos, as quais deverão ser encaminhadas ao nosso
diretor cultural, pelo e-mail darcy.nascimento@serpro.gov.br . Lembramos que, com a
eventual aquisição, terá prioridade na leitura o responsável por sua indicação.

Aproveitamos para informar que as doações de livros continuam sendo muito bem-vindas,
desde que eles estejam, certamente, em ótimo estado de conservação.

Após a leitura, ajudem-nos a comparti lhar palavras e idéias.

SSoorrtteeaaddooss ddoo mmêêss::

---- CCoorrtteess ddee ccaabbeell oo nnoo bbaarrbbeeii rroo SSooaarreess::

- Benjamim Custodio da Silva – SUPGL - Daniel Dias de Souza – SUPDE
- Daniel Domingues Miranda – SUPDE - Flamarion Henrique de Souza – SUPDE
- Jose Claudio de Mauro – SUPGL - Marcelo Tadao Takahashi – SUPCD
- Marcos Antonio de Moraes – SUPOP - Pedro Bonfim dos Santos – OPSPO
- Ricardo Luceac – SUPCD - Walter Santos Novo Junior - SUPCD

Validade: 60 dias, a contar da data de publicação deste informe.

---- PPaarr ddee vvaall ee-- ii nnggrreessssooss,, ppaarraa uu ttii ll ii zzaaççããoo nnoo ssii ttee ii nnggrreessssoorraappii ddoo.. ccoomm::

- Nadir Rocha - SUPGA
- Edy Margareth dos Santos Ferreira - OPSPO (LUZ)

---- CCaammii sseettaa ddaass ÚÚ ll ttiimmaass NNooii tteess ddee TTeerrrroorr ddoo PPll aayycceenn tteerr::

- Ul isses Magalhaes - SUPGA
- Oswaldo Akira Shirata - DIRCL (LUZ)

---- GGaaii ttaa 2244 ffuu rrooss -- HHaarrmmôônn ii ccaa:

- Deborah Suzy Correa Godoy – GPREP

---- RReell óógg ii oo ddee ppaarreeddee -- HHaall ll eerr:

- Aristides Fernandes Botelho Junior - GPREP

---- RReell óógg ii oo ddee mmeessaa ii nn ffaann ttii ll ,, ccoomm ddeessppeerrttaaddoorr mmuussii ccaall :

- Marcia Boldrin - GPREP

---- 0011 mmêêss ddee aauu ll aass ggrrááttii ss ddee AAii kkii ddôô::

- Danilo de Britto - SUPCD
- Danilo Miranda de Santana - OPSPO
- Francisco Caninde do Nascimento - SUPGL
- Jacira Francisco da Costa - OPSPO
- Mitio Nakano - OPSPO

Validade: 60 dias, a contar da data de publicação deste informe

-------------- BBrrii nnddeess ddaa CCll íínn ii ccaa SShheekkii nnaahh --------------

---- 5500 mmii nnuu ttooss ddee mmaassssaaggeemm rreell aaxxaann ttee::

- Maria Aparecida Vieira Leal Gomes - SUPOP

Validade: 60 dias, a contar da data de publicação deste informe

---- MMaassssaaggeemm ddee ccaaddeeii rraa::

- El izabete Aparecida Poli Carvalho - PUPOP
- Gerson Rocha Pinho - SUPGL

Validade: 30 dias, a contar da data de publicação deste informe

---- PPeeeell ii nngg DDii aammaann ttee::

- Graziel le Tomioka - SUPCD
- Nizete Alves dos Santos Delatorre - DIOPE

---- SSeessssããoo ddee AAuurrii ccuu ll ootteerraappii aa::

- Lincon Lenz - SUPDE

Os sorteados lotados em Socorro deverão retirar seus brindes no postinho do clube e, nos
caso dos serviços, agendar previamente a data de uti l ização.

Os associados Luz / Externos receberão seus brindes via malote.
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NNoovvoo ssii ttee ddoo CCFFSS !! !!

Em breve, o novo site do clube estará no ar, trazendo muita informação e novidades.

Aguardem !
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