ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM
22/05/13

As 18h00 do dia vinte e dois de maio de dois mil e treze, na sala de reuniões da Sede
Administrativa da ARCO/ SPM, iniciou‐se a reunião da Diretoria Executiva da ARCO ‐ SPM, onde
estão presentes os diretores:
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Paulo Cézar de Souza ‐ diretor presidente;
Fábio de Souza Andrade – vice presidente;
Jose Wilson Odorico Oliveira ‐ diretor financeiro;
Robson da Costa – diretor administrativo e patrimonial;
Terronio Moreira dos Reis ‐ diretor de comunicação e marketing e,
Isael Rodrigues de Lima ‐ diretor de esportes;

Os seguintes assuntos foram discutidos e definidos:
Equipe de Corrida e Caminhada
Foi relatado que muitos Associados que não participam ativamente dos treinos acabam se
inscrevendo em muitas corridas e geralmente não aparecem para competir.
Também foi apontado que Associados que caminham solicitam inscrições em competições de
corrida.
Desta forma, foi acordado que nos próximos treinos seriam filtradas as inscrições dos associados
nas corridas/ caminhadas, identificando quem são os atletas que participam ativamente dos
treinos.
Não podemos mais inscrever associados que caminham em competições de corrida.
Como muitos associados trabalham aos sábados precisamos marcar pelo menos uma reunião com
a equipe de Domingo na Sede Social da ARCO/ SPM.
O Presidente identificou a necessidade de regionalizar os locais de treino assim como foi feito em
Santos e que será necessário fazer um levantamento da verba total e de quanto já foi gasto para
verificar a possibilidade de contratarmos mais um profissional para os treinos.
Haverá uma nova reunião com o Silvio da Namastê para solicitar um orçamento para a
contratação de mais um professor para dividir a equipe em mais um local de treino e informar o
Calendário geral com todas as corridas do ano pagantes e gratuitas.
Cancelamento e Adesões
Foi identificado que de Janeiro a Maio de 2013 tivemos 683 cancelamentos e 565 novas adesões
totalizando um saldo negativo de ‐118.
Atualmente temos apenas uma planilha de controle dos cancelamentos com a data da solicitação,
porém não são inseridos os motivos do cancelamento nesta planilha.
O Diretor Administrativo solicitou que no ato do cancelamento fosse questionado com o associado
qual o motivo do cancelamento e que seja feita uma planilha com os motivos do cancelamento.
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É necessário uma estratégia de argumentação no ato do cancelamento na tentativa de
identificar o motivo e mostrar todos os benefícios que a ARCO/ SPM tem para o associado focando
na retenção do mesmo.
Atualmente não há materiais institucionais que mostrem as atividades e eventos (esportivos e
socioculturais) que a ARCO/ SPM promove durante o ano/ benefícios por ser um associado ARCO/
residenciais/ convênios.
Precisamos criar projetos que tragam mais atividades para os filhos dos associados nas áreas de
lazer e esportes.
Residencial Caraguatatuba
A Diretoria da ARCO/ SPM fará uma reunião com a Diretoria da ARCO/ SPI com a proposta de
reforma geral do residencial mediante apresentação de um relatório técnico e orçamento, sendo
que a empresa contratada emitirá duas notas de pagamento, uma de 54% em nome da ARCO/
SPM e outra de 46% em nome da ARCO/ SPI. Se a Diretoria da SPI demonstrar falta de interesse
para a reforma a Diretoria da SPM fará novamente outra proposta.
Cinema nos Correios
Conforme aprovado pela Diretoria Executiva em Reunião, a ARCO/ SPM fará o fornecimento de
pipoca durante as sessões de cinema oferecidas pelos Correios no Edifício Sede. Isso será feito
através da locação de uma empresa que fornecerá o carrinho, a pipoca e o pipoqueiro.
Essa medida é parceira no atendimento ao funcionários, na divulgação da marca da ARCO/SPM e
na contribuição com a ECT num projeto especial de atendimento aos funcionários. Em
compensação, a direção da ECT liberará o espaço do salão social gratuitamente para as aulas de
movimento que se farão naquele local.

Sem mais, encerramos a reunião as 22h35. Registre‐se em ata e publique‐se no site da instituição.

Paulo Cézar de Souza

Jose Wilson Odorico Oliveira

Terrônio Moreira dos Reis

Karina Alves Henrique

Antonio Carlos dos Santos
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