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Associado e Dependentes

Convidado

Convites
R$ 15,00 (cada)

R$ 30,00 (cada)

- Cada convite dará direito a uma cerveja ou um refigerante ou um suco (lata);
- Não há limite de convites por associado;
- Pagamento disponível através de: Dinheiro, Cartão de Crédito, Débito e Folha de Pagamento.
- Apenas o associado titular participará dos sorteios das motos, sendo liberado apenas 01 cupom por associado;
- Para receber prêmio, é obrigatório a presença do associado titular no momento do sorteio;
- O ganhador deverá apresentar documento de identificação com foto no momento do sorteio.

Data: 07.10.2017

Horário: Das 22h00 às 04h00

EXPO BARRA FUNDA - Rua Tagipuru, 1.001 - Barra Funda - São Paulo - SP
Idade: apenas para maiores de 18 anos - Há fiscalização do juizado de menores.

ATENÇÃO: Obrigatório apresentar o documento com foto na Recepção do Evento.

Retirada de Convites
Pessoalmente: Administração da ARCO/SPM
Endereço: Rua Jaguaré Mirim, 310 - 1º Andar - Vila Leopoldina     
Horário: Segunda à Sexta, das 08h30 às 18h00
*o associado poderá eleger um terceiro para retirar o convite, mediante apresentação da carta de autorização do titular.

E-mail: arcospm@arcospm.org.br (somente através deste e-mail)*
*o solicitante deverá mencionar o número da matricula, quantidade de convites, autorizar o débito em folha de  pagamento e
 indicar a forma de retirada: SEDEX ou PESSOALMENTE 

SEDEX: Valor do frete por responsabilidade do associado.

Data: 07 de Outubro

Os convites
 já estão disponíveis

na Administração da ARCO

arcospm@arcospm.org.br
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os último final de semana,  de 18 à 20/08, a ninguém mas, em Barretos tudo parece ficar ainda 
ARCO/SPM promoveu uma excursão para mais especial. A atmosfera é diferenciada, e elas 
um grupo de 60 pessoas, entre associados perceberam isso. Era difícil saber se eram as N
e dependentes, que passaram um final de cantoras ou os fãs que estavam mais 

semana bem descontraído na Festa do Peão de impressionados com o clima de alegria que se 
Boiadeiro de Barretos/SP. formou no Estádio. “Medo Bobo”, “10%”, “Infiel”, 

“Eu sei de cor” , "Você Faz Falta Aqui" , "Sorte Que 
Os participantes ficaram hospedados no Gran Rio Cê Beija Bem", "Perto de Você" levaram a galera 
Hotel, localizado na Cidade de São José do Rio ao delírio. Os hits estão mesmo na boca do povo. 
Preto e que oferece uma Aliás, o Estádio estava lotado. Uma 
infraestrutura com academia, multidão viu Marília Mendonça subir 
piscina, hidromassagem, salão primeiro no Palco. Bem humorada, 
de jogos, além de um café da Marília Mendonça brincava sempre 
manhã colonial delicioso, com com a galera, "aqui você não pode 
muitas variedades e servido chorar, nem ligar para o ex". Um 
sempre à vontade. momento marcado pela emoção foi 

quando Marília Mendonça chorou no 
Mas a diversão ficou por conta da palco. "Essas lágrimas são por tudo 
festa mais esperada do ano que vocês têm feito em minha vida". 
#BARRETÃO! A excursão da As irmãs gêmeas Maiara e Maraisa 
ARCO chegou ao Parque do chegaram com tudo também e de 
Peão por volta das 18h00 onde cara cantaram "10%", uma das 
todos visitaram a Matinha, músicas mais conhecidas da dupla. 
Rancho Country, Memorial, As cantoras vieram mesmo para 
R a n c h o  d o  P e ã o z i n h o ,  representar as mulheres. A dupla 
Fazendinha e a Queima do Alho. Maiara & Maraisa não segurou a 
A Festa do Peão de Boiadeiro de emoção quando o pai apareceu no 
Barretos não nasceu de um palco e deu um beijo em cada uma. 
simples capricho desse grupo de rapazes, mas Marília Mendonça e Maiara & Maraisa interagiram 
sim como justa homenagem ao importante com o público. No fim do show, cantaram juntas e 
personagem da história econômica e cultural fizeram a tão aguardada Festa das Patroas.
desta região, que é o Peão de Boiadeiro, sendo o 
Rodeio sua principal e mais autêntica atração. No domingo, almoçamos em um dos restaurantes 

mais nobres da região de São José do Rio Preto 
Na madrugada foi a vez dos participantes curtirem “Rancho do Cupim”, com a deliciosa especialidade 
o Show mais esperado de Barretos: “Show das da casa, que são as Carnes (cupim, picanha, bife 
Patroas”, que todo mundo sabe, são as sensações de chouriço, costela bovina, carré de carneiro, 
do momento entre os apaixonados por música costela suína, codorna, etc.) com porções de Tira-
sertaneja. Que chamam a atenção do público por Gostos diversos (arroz, feijão tropeiro, mandioca 
onde passam, também não é segredo pra cozida, batata fritas, torradas e saladas variadas e 

BARRETOS, MAIS UMA EXCURSÃO DE SUCESSO!
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Traga sua família para a nossa comemoração especial do Dia das Crianças.

VAGAS LIMITADAS!
EVENTO GRATUITO

Data: 15 de Outubro (Domingo)

Horário: 11h00 às 15h00

Local: Sede Social e Esportiva

Endereço: Rua Dr. Joel Lagos, 101 - Jaguaré

Atividades imperdíveis para toda a garotada! Tobogã, Pula Pula, Piscina de Bolinhas, Cama 

Elástica, Cabine de Fotos, entre outras atividades inéditas que vão divertir toda a criançada. 

Na hora do lanchinho estamos preparando algo muito especial com salgados, doces, sucos, 

refrigerantes e muito mais! Você não pode ficar de fora! Traga seu filho para passar um dia 

inesquecível conosco na Sede Social da ARCO/SPM.

A ficha de inscrição está disponível no site da ARCO www.arcospm.org.br  As fichas preenchidas 

deverão ser enviadas para a Administração da ARCO através do WhatsApp: (11) 9 4765-5440 

ou FAX: 11 3832-7378. É de suma importância a confirmação da inscrição através do telefone 

(11) 3641-2723 e falar com Andressa. 
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FINAL COPA ARCO DE FUTSAL 2017
REGIAO 01 e 02

VILA NOVA CACHOEIRINHA leva o título e faz a festa na quadra do Lauzanne Paulista!

A equipe da Vila Nova Cachoeirinha conquistou o tão almejado título ao 
bater a forte equipe do Unidos Vila Maria por 02x01. A partida foi muito 
equilibrada, com o Vila Nova Cachoeirinha saindo na frente aos 06'48, do 
primeiro tempo, através de Nilson, já o Vila Maria empatou aos 7'42 fazendo 
a torcida presente vibrar muito, mas aos 15'31 novamente Nilson marcou e 
colocou o Vila Nova Cachoeirinha na frente. No segundo tempo, o Vila Maria 
foi para cima, mas não conseguiu marcar, com a partida encerrando em 
02x01 para o Vila Nova Cachoeirinha que agora é o grande campeão da 
Região Norte.

REGIAO 03 e 07
TUDO NOSSO leva mais um título!

A excelente equipe de Guarulhos garantiu seu 2º título ao vencer o time Amigos 
Para Sempre por 03x02 em partida eletrizante. A equipe Amigos Para Sempre 
saiu na frente com o gol do goleiro Jhonny aos 03'25, mas logo o Tudo Nosso 
mais ténico virou o placar, através de Eduardo e Peterson, encerrando a 1ª 
etapa com 02x01 no placar. Na 2ª etapa a partida continou emocionante, com o 
Amigos Para Sempre partindo apra o ataque sem sucesso e a equipe de 
Guarulhos se defendendo até os 09'10 , quando o atleta Eduardo marcou seu 
segundo gol, aumentando para 03x01, no final o Amigos Para Sempre ainda 
marcou mais uma vez com Alessandro, dando números finais a partida.



I N F O R M AT I VO Mensal
Associação Recreativa dos Empregados dos Correios - ARCO/SPM

spm

4

ÓTICAS MAIS OPÇÃO
Endereço: Avenida Marechal Tito, 7579 – Itaim Paulista
Telefone: (11) 4639-4219
Site: www.oticasmaisopcao.com.br
Débito em folha de pagamento pela ARCO ou 20% (vinte 
por cento) de desconto no pagamento à vista 
ou 10% (dez por cento) de desconto no 
cartão de crédito.

ÓTICA RESGATI
Endereço: Rua Itagimirim, 57B - Itaquera - SP 
Telefone: 11-2852-1106 / 11-2073-6914
E-mail: rafaelhzotica@hotmail.com
Débito em Folha de Pagamento pela ARCO ou 
Desconto de 15% somente no pagamento à vista.
Na compra de óculos completo, ganhe uma bíblia.
 

Bolix
Shopping Raposo Tavares, Shopping Interlagos, Shopping Internacional de Guarulhos 
e Shopping Gran Plaza Santo André.
Vale 01 Hora de Boliche para até 06 (seis) Pessoas*
*Utilizar uma das pistas para até 6 (seis) pessoas durante uma hora corrida. Aos 
Sábados das 20 horas até às 02 horas da manhã do dia seguinte (domingo) para 
utilizar o Boliche serão necessários 02 (dois) passaportes, onde, dá direito a uma pista 
para até 6 (seis) pessoas durante uma hora corrida.
Validade até 28/02/2018 - de Domingo a Sexta-Feira , e aos Sábados a partir das 
20h00, exceto feriados e vésperas. Consulte Horários de Funcionamento.

R$ 50,00
 

Débito em folha de pagamento 
em até 2 X de R$ 25,00

Comprar na Loja Virtual da ARCO

Neo Geo Family - 180 Minutos
Passaporte individual e intransferivel. Trocar na bilheteria mediante valor de 
depósito caução referente no parque por um 'CARD NEO GEO FAMILY' (cartão 
magnético).
Este CARD conterá:
a) créditos "TIME' (TEMPO) de três horas para utilizar nos brinquedos coletivos, em 
funcionamento. Quando o 'CARD' for acionado para crédito "TIME', o tempo corrido, 
não utilizado, não será reembolsado;
b) "créditos bônus' de R$ 39,00 (trinta e nove reais) para utilizar nos brinquedos 
com leitora verde, laranja e branca, em funcionamento.

R$ 40,00
 Débito em folha de pagamento 
em até 2 X de R$ 20,00

Comprar na Loja Virtual da ARCO

Neo Geo Family - 90 Minutos
Passaporte válido somente na Neo Geo Family do Internacional Shopping Guarulhos 
e Parque Shopping Barueri, para um único dia, dentro da validade.
O Passaporte é individual e intransferivel. No Neo Geo Family "Parque" o passaporte 
dá direito ao seu portador de trocar na bilheteria mediante valor de depósito 
referente no parque por um 'CARD NEO GEO FAMILY' (cartão magnético)contendo: 
a) créditos "TIME" (tempo) de 90 (noventa) minutos para utilizar nos brinquedos 
coletivos, em funcionamento. Quando o 'CARD" for acionado para crédito "TIME', o 
tempo corrido, não utilizado, não será reembolsado; b) mais créditos Bônus de R$ 
24,00 (vinte e quarto reais) para brincar nos brinquedos com leitora verde, laranja e 
branca, em funcionamento. 'Passaporte é um benefício não acumulativo. 

R$ 25,00
 Débito em folha de pagamento 

em até 2 X de R$ 12,50
Comprar na Loja Virtual da ARCO

Envie a sua sugestão de convênio para a ARCO/SPM no e-mail: diogenes@arcospm.org.br 
E aproveite todos os benéficos que a ARCO tem para você e sua família.

CONVÊNIOS EM débito pela a arco/spm
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