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SSaauuddaaççõõeess,, pprreezzaaddooss aassssoocciiaaddooss.
Acompanhem o que acontece no nosso clube:
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 PPrroommooççõõeess 
AAccaaddeemmiiaa
O professor Flávio está oferecendo uma semana de aulas grátis, a fim de que os
interessados possam avaliar os serviços oferecidos pela sua academia.
Horário: Segundas, quartas e sextasfeiras das 12h00 às 13h00 e das 17h15 às
19h15.
Aproveitem !

 SSoorrtteeiiooss 
Sim, os sorteios estão de volta, confira ao final da edição.

EEssppaaççoo ccuullttuurraall

Na primeira entrada do CFS, próximo às salas de fisioterapia, foi criado um espaço cultural e
artístico, que estamos disponibilizando para uso dos associados, desde que respeitado o
calendário abaixo:
Segundas, terças, quintas e sextas: disponível o dia todo;
Quartas: ocupado das 12h00 às 14h00 para aulas de violão.
Outras informações podem ser obtidas no site do CFS.
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CCuurrssooss ddee mmúússiiccaa

Informamos que o professor Daniel, que ministrava os cursos de violão e cavaquinho no
CFS, deixou de prestar os referidos serviços, alegando incompatibilidade financeira.
Levando a sério o nosso compromisso de inovar e trabalhar, convidamos os interessados a
participar de uma palestra com o Professor Cícero, que se propôs a dar continuidade ao
curso de violão e se colocou à disposição, também, para os cursos de teclado e guitarra,
desde que seja possivel formar turmas de, no mínimo, 8 alunos para cada instrumento.
Data: 15/03/2013, às 12h00, na sede do CFS.
Especial agradecimento a colega Silvia (SUPDE/DE813), pela indicação do professor.

CCaammppeeoonnaattoo ddee mmaallhhaa

As inscrições para o Campeonato de Malha foram prorrogadas até
1155//0033//22001133 (sextafeira) e poderão ser efetuadas no postinho do clube ou através do link abaixo:

CCaammppeeoonnaattoo ddee ppeebboolliimm

Calendário:
Período de Inscrição: de 08 à 20/03/2013
Divulgação da tabela: 21/03/2013
Reunião para discutir as regras (se necessário): 22/03/2013
Início do campeonato: 25/03/2013 (segunda)
Previsão de término: 28/03/2013 (sexta)
Horário: 12h00 às 13h00
As inscrições poderão ser efetuadas no postinho do clube ou através do link abaixo:

docs.google.com/forms/d/1gSNBzRsRhqntQHcz4htGtwbvUQkNi4FiqSXlIqEKRAg/viewform

docs.google.com/forms/d/1gSNBzRsRhqntQHcz4htGtwbvUQkNi4FiqSXlIqEKRAg/viewform

docs.google.com/forms/d/1gSNBzRsRhqntQHcz4htGtwbvUQkNi4FiqSXlIqEKRAg/viewform
docs.google.com/forms/d/1gSNBzRsRhqntQHcz4htGtwbvUQkNi4FiqSXlIqEKRAg/viewform
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NNoovvaass ppaarrcceerriiaass::
Apresentamos nossa mais nova parceria, que chega oferecendo descontos para os associados
e também conta com serviço de leva e traz:

Para começar, fixaram o preço da lavagem
simples em R$15,00 e R$ 20,00 a lavagem
com cera (qualquer carro).
Os demais serviços terão 10% de desconto
e, utilizando 3 serviços diferentes, você
ganha, também, o preço da lavagem.
Aceita os principais cartões de crédito.

OOuuttrraa::

Empresa especializada em habilitações suspensas (com excesso de 20 pontos) e
recursos de multas de trânsito, sempre procurando o melhor para seus clientes,
dentro da leis de trânsito (C.T.B.  Código de Trânsito Brasileiro), lhe defender e
livrar de suspensões longas e da indústria de multas de trânsito, fazendo toda a
parte burocrática em orgãos de trânsito.

EE vveemm aaíí::

Aguardem . . .
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MMaassssaaggeemm nnaa LLuuzz::

Nivaldo Thomaz,
oferece atendimento especializado no Espaço "CFS/SERPRO/Luz", de terça à sexta feira, das 12h00
às 13h00.
Especialidades/Serviços:
Massagem Energética Integrativa  Manobras de massoterapia (dos pés a cabeça), utilizando óleos
especiais, com trabalho energético.
Drenagem Linfática Manual  É uma massagem específica, através de movimentos suaves, contínuos
e rítmicos. Estimula o sistema linfático, ativa a circulação e oxigena as células.
Massagem Modeladora  Manobras de massagem modeladora, concentrando o trabalho nos pontos
de celulite e gordura, podendo ser aplicada em todo corpo.
Indicada para remodelar o contorno do corpo e enrijecer a musculatura.
Massagem Expressa  Enfatiza o equilíbrio energético do corpo e o relaxamento muscular das regiões
cervical, dorsal e membros superiores. (utilizase cadeira específica)
Reflexologia Podal  Aplicada com pressões em pontos específicos nos pés.
Massagem Shiatsu  Aplicada com pressão dos dedos.
Faça seu agendamento através do ramal 1084.

BBiibblliiootteeccaa iinnffoorrmmaa::

Encontramse disponíveis, para empréstimo, os livros Cinquenta tons mais
escuros, v. 2 e Cinquenta tons de liberdade, v. 3, continuação do volume um,
cinquenta tons de cinza, todos doados pelo Clube dos Funcionários do
Serpro. Agradecemos ao C.F.S. pela colaboração no enriquecimento do
nosso acervo de literatura e no incentivo à leitura.

Reservas através dos ramais: 1460/1570,1391.
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 SSoorrtteeaaddooss ddoo mmêêss::

 Pares de ingressos para as redes de cinema Kinoplex ou Severiano Ribeiro:
Jose Vanderley da Silva  SUPGL  Renato Ardito  SUPGS (LUZ)
Validade: De 11/03 a 27/06/2013.

 CCoorrtteess ddee ccaabbeelloo nnoo bbaarrbbeeiirroo SSooaarreess::
 Carlos Alberto Macedo de Farias  SUPGP  Carlos Misael G. Rodrigues Junior  SUPDE
 Celio de Jesus  SUPDE  João Batista da Silveira  SUPCD
 Jose Roberto Machado  SUPGA  Luiz Antonio Honorio  SUPCD
 Paulo Henrique Clemente  SUPDE  Paulo Naoki Kurauchi  CETEC
 Roberto Vicente Bizari  OPSPO  Thiago Amaral Monteiro  SUPDE
Validade: 60 dias, a contar da data de publicação deste informe.

 BBrriinnddeess ddaa CCllíínniiccaa SShheekkiinnaahh 
 5500 mmiinnuuttooss ddee mmaassssaaggeemm rreellaaxxaannttee::
 Jose Maria Terçarioli  OPSPO
Validade: 60 dias, a contar da data de publicação deste informe.

 MMaassssaaggeemm ddee ccaaddeeiirraa::
 Anselmo Issida  SUPCD
 Rosemira Aparecida Albino Pereira  SUPOP
Validade: 30 dias, a contar da data de publicação deste informe.
Solicitamos aos contemplados que retirem o cupom, para utilização dos serviços, no postinho do CFS.

Acesse nosso portal em: http://www.cfserpro.com.br

http://www.cfserpro.com.br



