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PPrreezzaaddooss aassssooccii aaddooss,, informamos o que acontece no nosso clube:
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CCaammppeeoonnaattooss eemm aannddaammeenn ttoo::
-- FFuu tteebbooll --

As inscrições foram encerradas na sexta-feira e teremos a participação dos times abaixo:

- Manutenção;
- Divisa com Malote;
- Tá de brincadeira ! ! ! ;
- PFC;
- Em cima da hora;
- Barcelona.

Os times inscritos tem até dia 1 3/09/201 2 para regularizar a situação de seus jogadores.
No dia do jogo final, pretendemos realizar um amistoso ou um mini-torneio de futebol feminino, para
tanto, sol icitamos que nossas associadas cadastrem seus nomes.
Para maiores detalhes, entrar em contato com antonio.mexas@serpro.gov.br ou no posto de
atendimento do clube.

-- MMaall hhaa ee ttêênn ii ss ddee mmeessaa --

Estão abertas as inscrições para os campeonatos de malha e tênis de mesa 201 2. Logo após o período
de inscrições, haverá definição das regras e do calendário dos torneios.

Para obter informações sobre os campeonatos, enviar e-mail ao Leandro:
leandro.cerencio@serpro.gov.br

-- PPookkeerr --
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-- SSoorrtteeii ooss !! --

Sim, o sorteio de brindes continua.
Confira, ao final desta edição, se você foi
contemplado.

Informamos que os brindes não retirados,
no prazo de 60 dias, a contar desta data,
serão disponibi l izados para novos sorteios.

-- DDii ccaass ccuu ll ttuu rraaii ss --

Sidney Nakahodo, primo da nossa colega Bel
(SUPDE), está lançando, em parceria com
diversos autores, o l ivro Fazendo as Malas -
Historias de Jovens que contribuem com o
Brasil , a partir de suas experiências no
exterior.

Para informações e aquisições com
desconto, em relação a livraria, favor
procurar a Bel, através do ramal 1 440.

-- MMúússii ccaa nnoo ccll uubbee !! !! --

Parabéns a todos os colegas que organizaram e participaram desse grande evento.
Foi um sucesso que merece ser repetido e ampliado. Valeu !
As fotos do show podem ser vistas no site do CFS (http: //www.cfserpro.com.br/).

-- FFeeii rraa ddoo ll ii vvrroo --

De 01 a 05/1 0/201 2, está prevista a realização de mais uma edição da Feira do Livro.

Para a ocasião, estamos preparando uma apresentação músical e uma tarde de autógrafos,
com a possível participação de um colega escritor.

Convidamos os demais colegas escritores para que também exponham seus trabalhos nesse
evento.

A feira será promovida por nossa bibl ioteca, em parceria com a Livraria Saraiva e CFS.

Para maiores informações, l igue para:
Assunção - ramal 1 824 ou Ana - ramal 1 274.



-- SSeerrvvii ççooss --

-- SSoorrtteeaaddooss ddoo mmêêss::

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

- Alberto Tooru Hiroshe - SUPDE - Alexandre Lopes Machado - DS
- Antonio Takeo Oba - SUPDE - Clebio Urbano Machado - SUPCD
- Fernando Magalhaes Casagrande - SUPDE - Jose Edson Marinho de Sousa - DIOPE
- Leoncio Cavalcante Lima - SUPGS - Norberto Murakami Filho - SUPDE
- Osvaldo Yoshio Oka - GPGES - Paulo Sergio Felipponi - OPSPO

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

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

- Marina Ernesto - COJUR (LUZ)
- Nelson Sakae Kuteken - SUPCD

---- PPeennddrrii vvee KKii nnggssttoonn 44 GGbb:

- Gil Greco Vil lani - SUPGL (LUZ)

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

- Cesar Augusto Cezaroni - SUPDE
- Felipe Travencolo Locci - SUPCD
- Nivaldo Francisco de Andrade - OPSPO
- Paulo Enio Varago - SUPDE
- Sandra Mara Vil lan - SUPOP

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::

- Ricardo Luiz Carvalho Chalet Ferreira - SUPGS

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

---- MMaassssaaggeemm ddee ccaaddeeii rraa::

- Luiz Carlos dos Santos - SUPCD
- Ricardo Brozoski - SUPDE

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

- 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.

Informamos que a Professora Viviane Aroeira, que estava afastada
por motivo de doença na famíl ia, voltará a ministrar aulas de aeróbica
e pilates - alongamento.
O início das aulas está previsto para o mês de outubro, às terças e
quintas, das 1 7h1 5 às 1 8:1 5, sendo que 5 alunas já confirmaram
participação. Interessadas, favor deixar o nome no postinho do clube.
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