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SSaauuddaaççõõeess,, pprreezzaaddooss aassssooccii aaddooss.

Há um ano atrás, a gestão Inovar, Trabalhar e Festejar assumiu a direção do Clube dos Funcionários do
SERPRO e, desde então, vem adotando um modelo de gestão participativa, procurando sempre colocar
em prática o nosso lema, apresentando resultados positivos e sempre com foco no associado.

A marca principal desse período de gestão foi ampliar os espaços democráticos e participativos. O
principal tema de nossa campanha, que é a transparência, foi cumprido à risca. Estamos conscientes de
que temos muito trabalho pele frente, porém, nos orgulhamos muito dos avanços obtidos até o
momento.

Aproveitamos para agradecer o apoio e a participação efetiva de todos os associados, parceiros e
colaboradores.

Abaixo, um resumo das nossas principais conquistas:
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-- AAqquu ii ss ii ççõõeess ppaattrriimmoonn ii aa ii ss ::

- 01 Estação de Musculação Kikos HG02;
- 02 Venti ladores para o salão de jogos;
- 01 Venti lador para academia de ginástica;
- 02 Bicicletas verticais Kikos KV 8.7;
- 01 Esteira Moviment LX-1 50;
- 02 Mesas novas de pebolim;
- 01 TV de LED Samsung de 51 polegadas;
- Instalação de 01 TV na academia;
- 04 Conjuntos de mesas e cadeiras tipo bistrô para o bar;
- 01 Espremedor de frutas profissional para o bar;
- 04 Estantes para partituras;
- 01 lousa para as aulas de música;

O que a nova administração do CFS já fez por você
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-- RReeaall ii zzaaççããoo ddee eevveenn ttooss::

EEssppoorrttii vvooss::

- Campeonatos: sinuca, futebol society, tênis de mesa, séries A e B, xadrez, truco, pôker,
futebol amistoso (casados x solteiros), malha, pebolim e corrida;
- Aulas de ginástica, musculação, Aikidô, Jiu j itsu e pôker.

CCuu ll ttuu rraaii ss::
- Aulas de canto, dança, violão, cavaquinho e teclado;
- Apoio e incentivo à feira do livro.

SSooccii aa ii ss ::
- Festa da posse;
- Festa jul ina;
- Evento “Rock The System” (organizado por associados com apoio da diretoria);
- Festa de final de ano CFS (Socorro e Luz).

- Troca dos colchonetes das duas salas da academia;
- Compra de elásticos para academia;
- Compra de caneleiras para academia;
- Compra de mais anilhas (pesos) para academia;
- Troca dos colchões da chácara;
- Armário madeira/fórmica para proteção da tv 50 pol;
- Novo ármario para vestiário masculino 1 ;
- Substituição dos chuveiros nos vestiários;
- Reparos nos espelhos da sala de ginástica;
- Incorporação de uma bateria musical doada pelos organizadores do Rock The System.
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-- EE mmaaii ss::

- Adesão de 37 novos associados;
- Novos convênios internos e externos;
- Promoções com parceiros;
- Cristal ização de para-brisa (cortesia Porto Seguro);
- Identificação e numeração de salas e vestiário do CFS;
- Recadastramento dos armários dos vestiários masculinos e femininos;
- Realização de feiras com diversos produtos em promoção;
- Redução das tarifas bancárias do CFS;
- Manutenção da chácara;
- Nova estruturação do site, com a criação da área de classificados e busca pela
transparência, através da prestação de contas;
- Nova forma de comunicação com o associado através de jornal periódico;
- Distribuição de brindes e serviços grátis para o associado durante todo o ano;
- Manutenções nos ambientes e (ou ) equipamentos dos conveniados (Gabinete odontológico,
cabeleireiros, banheiros , lanchonete, vestiários e áreas do CFS);
- Ampliação do espaço de atendimento das massagens, incluindo um novo espaço na Luz;
- Forma diferenciada de pagamento para o não associado nos eventos do clube;
- Doação de Livros à Bibl ioteca;
- Reajustes contratuais com parceiros.

É isso aí, que venha mais um ano de grandes realizações !

Em breve, uma grande comemoração. Aguardem !!

E as parcerias não param; nossas duas últimas:

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




