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

A tabela com os resultados dos jogos está atual izada no nosso site, confira em:
www.cfsserpro.com.br.

-- TTêênn ii ss ddee mmeessaa --

Gostaríamos de parabenizar os colegas Claudinho Souza e Alan Delon, respectivamente, campeão e
vice-campeão da segunda divisão do campeonato, lembrando que as disputas da primeira divisão
tiveram início no último dia 05.

-- SSoorrtteeii ooss !! --

Após um breve recesso, mais um sorteio
de brindes aos nossos associados.
Confira, ao final desta edição, se você foi
contemplado.

-- MMúússii ccaa nnoo ccll uubbee --

Os cursos l ivres de música continuam em
andamento e à disposição de nossos associados.
Às terças-feiras, das 1 3h00 às 1 4h00 acontece o
curso de Técnicas de Canto, com a professora
Roze Mattos e às quartas-feiras, das 1 2h00 às
1 3h00, Violão e Cavaquinho, com o professor
Daniel Rodrigues. É possível a criação de novas
turmas, em outros horários, desde que haja
interessados. Inscreva-se, entrando em contato
com nosso setor cultural, através do e-mail
darcy.nascimento@serpro.gov.br.
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-- OOrrii eenn ttaannddoo oo ppaaccii eenn ttee --

Por que devo clarear meus dentes?

Talvez você sempre quis ter um lindo sorriso branco. Ou talvez seus dentes amarelaram com o passar
do tempo. Ou talvez você não esteja fel iz com as manchas provenientes do café, chá ou refrigerantes
de cola. Qualquer que seja sua razão de querer dentes mais brancos, você não está sozinho.

Assim como todos nós temos cores diferentes de cabelo e pele, as pessoas também têm coloração
diferente dos dentes. Alguns dentes são mais amarelos que outros, enquanto outros amarelam com a
idade. A cor natural de seus dentes também pode ser alterada por muitos fatores.

As manchas superficiais e descoloração interna podem ser causadas pelos motivos abaixo:
- Processo natural de envelhecimento;
- Tabaco (fumar ou mascar), beber café, chá ou vinho tinto e ingerir al imentos pigmentados como
frutas vermelhas;
- Acúmulo de placa ou depósitos de tártaro;
- Ingestão excessiva de flúor (mais de duas partes de flúor por milhão de partes de água) quando os

dentes estão se formando, o que confere ao dente uma aparência mosqueada;
- Tratamento com antibióticos a base de tetracicl ina durante a infância;
- Trauma nos dentes, pode causar coloração marrom, cinza ou preta.
- Há muitas razões para clarear seus dentes, incluindo:
- Maior segurança e auto-estima como resultado de um sorriso incrível;
- Aparência mais jovem;
- Um evento especial como um casamento, entrevista para emprego ou encontro de ex-alunos;
- Causar uma primeira impressão positiva; ou
- Simplesmente para reverter os anos de manchamento e amarelamento diários.
- Sempre consulte seu dentista antes de iniciar qualquer processo de clareamento. Apenas ele

poderá melhor avaliar se você está apto para se submeter a um tratamento em particular.

Atendimento: 2ªs, 3ªs e 5ªs, das 08h00 às 1 7h00.

F: 21 73-1 536 – ramal 26.



-- PPrroommooççõõeess --

-- SSoorrtteeaaddooss ddoo mmêêss::

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

- ALBERTO MARIANNO S. SANTOS - SUPDE - EMERSON LUIS ROSSI - SUPCD
- FLAVIO VERDI - Dentista - JOAO VITOR F. ROSSATI - SUPCD
- LUIS CANDIDO ESTEVES - SUPDE - LUIZ CARLOS DA SILVA - SUPCD
- NIUTON BRAGA - OPSPO - ROBERTO DA SILVA DANTAS - SUPCD
- VALDIR ALDEVINO DE ANDRADE - SUPDE - WAGNER DE MOURA - 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::

- MARIA JOSE GAZZA - DIDES

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

---- MMaassssaaggeemm ddee ccaaddeeii rraa::

- PRISCILLA SUZANO GOMES - SUPDE
- WILSON MARQUES DE LIMA - SUPGL

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

PPrroommooççããoo EEssttééttii ccaa ddaa CCll íínn ii ccaa SShheekkii nnaahh ::

Lipo sem cirurgia e sem corte !

3 sessões de lipocavitação + 3 sessões de massagem modeladora local + 3
sessões de drenagem local.

Por apenas: R$ 250,00

Perca medida na mesma sessão.
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PPrroommooççããoo ddoo SSaall ããoo ddee BBeell eezzaa BBeeaauu ttyy HHaaii rr ppaarraa oo mmêêss ddee nnoovveemmbbrroo::

Pacotes de escova ou secagem: 4 por R$ 60,00;

Progressiva: a partir de R$ 80,00.

E mais: tintura, cauterização + hidratação, luzes ou reflexo, selagem de fios e serviços de
manicure.

Reserve seu horário entre 09h00 e 1 7h00 – F: 21 73-1 536 – ramal 25.

AA eemmpprreessaa PPoorrttoo SSeegguurroo ffaarráá uummaa eexxppoossii ççããoo ddoo sseeuu ccoonnssóórrccii oo nnaa sseeddee ddoo CCFFSS,, nnooss dd ii aass 2211 ,, 2222

ee 2266//11 11 ee nnaa LLuuzz,, nnooss dd ii aass 2233 ee 2266//11 11 ..
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