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migos, música ao vivo, bate A g r a n d e  n o v i d a d e ,  f o i  a  para os associados contemplados 
papo e muita diversão! Pelo apresentação do TRIO MARIACHIS gastarem como quiserem.Aterceiro ano consecutivo a que animaram a festa tocando 

Diretoria Executiva realizou o tão músicas tradicionais do México. Agradecemos a presença de todos 
esperado HAPPY HOUR da que participaram, associados, 
ARCO/SPM! Washington Amorim, do CDD Vila dependentes e convidados.
Com o tema MEXICANO, o evento foi Rica, Zona Leste, foi o associado 
realizado no dia 30 de Junho, no sortudo que ganhou um Smartphone A atual Diretoria está trabalhando 
Salão Social do Edifício Sede dos do Happy Hour Mexicano da ARCO para que mais eventos como este 
Correios ao som contagiante da SPM. O prêmio foi entregue pelo continuem sendo realizados durante 
Banda Época. Diretor Financeiro da ARCO, o ano todo.
Mais uma vez a decoração do evento Valdemir Santanna. Além do 
chamou a atenção de todos os smartphone, a Diretora Executiva As fotos já estão disponíveis no 
presentes, que ainda levaram como também realizou o sorteio de 04 Facebook da Associação.
recordação uma foto lembrança vales presente da Loja O Boticário, 
personalizada do evento. cada um com o valor de R$ 150,00 

HAPPY HOUR MEXICANO

PALAVRAS DO DIRETOR FINANCEIRO
É um grande orgulho compartilhar com você o trabalho que a atual Diretoria Executiva já 
realizou em 2017: Só no primeiro semestre a ARCO/SPM atendeu um público de 
aproximadamente 3.267 associados e dependentes em eventos esportivos, socioculturais e 
excursões, além de fornecer jogos de uniforme para as equipes inscritas na Copa ARCO de 
Futsal 2017. E se o assunto for a Descentralização de Verba, mais de 58 unidades dos 
Correios da DR/SPM já foram atendidas neste ano. 
Também triplicamos nosso quadro de associados aposentados e as Colônias de Férias 
também vêm recebendo constante investimento, como o Residencial Mares do Sul, 
localizado na Cidade de Peruíbe, que já recebeu as seguintes melhorias: Instalação de 
ventiladores de teto em todos os apartamentos e áreas comuns | Pintura interna dos 
apartamentos e áreas comuns (área de lazer, restaurante e recepção) | Pintura da fachada 
do Residencial | Instalação de comunicação visual (Logo da ARCO/SPM) | Instalação do 
parapeito de vidro nos apartamentos com varanda de frente para o mar, o que deixou o visual 
do Residencial, muito mais elegante.

E para fechar o semestre, a Diretoria aprovou em reunião um novo Regimento interno para os Residenciais da 
ARCO/SPM onde, desde o mês de Junho, são considerados também dependentes legais, o(a) Sogro(a), Filhos, 
Enteados e Netos, independente da Idade.

Mais novidades e melhorias estão por vir no próximo Semestre de 2017! Continue acompanhado as atividades e 
projetos da ARCO/SPM em nosso site ( ) e Facebook.www.arcospm.org.br



o último domingo, 16 de Julho, de cachaças e pingas na “Destilaria associados e dependentes que 
a ARCO/SPM levou um grupo Stoliskoff”. desfrutaram de ótimos momentos na Nd e  7 0  a s s o c i a d o s  e  O almoço, servido a vontade no Cidade de São Roque.

dependentes para passar um dia Restaurante da Vinícola Vinhos 
repleto de atividades na Cidade de Frank, deixou os associados As fotos já estão disponíveis no 
São Roque/ SP. encantados com a culinária de Facebook da ARCO/SPM.
A Cidade, que faz parte dos 29 comidas caseiras e sua tradicional e 
municípios considerados como famosa, Costela no Bafo.
Estância Turística pelo Estado de São Na parte da tarde os associados e 
Paulo, recebe cerca de 10.000 dependentes se divertiram e se 
visitantes por mês, que usufruem de aventuraram nas atrações do SKI 
belos passeios,  restaurantes MOUNTAIN PARK, que oferece 
variados e dos vinhos, licores, atrações para todas as idades e 
destilados, alcachofra e doces gostos, tanto para quem procura 
produzidos na cidade. adrenalina quanto para aqueles que 
Todos os participantes passaram um gostam de opções diferenciadas de 
dia maravilhoso em São Roque, que lazer.
começou com um delicioso café da Entre as atividades preferidas das 
manhã colonial, servido a vontade na crianças e adultos estavam a Pista de 
Vinícola Vinho Frank. Esqui e Snowboard, o Arvorismo com 
Antes do almoço, a excursão seguiu tirolesa, o Tobogã e o Teleférico, que 
pelo Famoso Roteiro do Vinho, que proporcionava uma linda vista 
incluiu uma degustação de vinhos nas panorâmica de São Roque.
vinícolas: “Vinhos Frank”, “Vila Don A Diretoria Executiva da ARCO/SPM 
Pato” e “Vinícola Góes” e degustação agradece a participação de todos os 
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EXCURSÃO SÃO ROQUE 16/07

17.09 - Fes t i va l de São Cr is tovão

07.10 - Ba i le ARCO (Expo Bar ra Funda)

15.10 - D ia Das Cr ianças (Sede Soc ia l )

29.10 - Excursão T-Rex Park - Campinas

04 e 05 .11 - Copa dos Campeões

02.12 - Happy Hour - Ba ixada San t i s ta

10.12 - Fes ta do Sorve te (Sede Soc ia l )
 

PRÓXIMOS EVENTOS
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Mais informações: 11 3641-2723 ou 3641-8154
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EQUIPE DE CORRIDA E CAMINHADA ARCO/SPM 
SE DESTACA NA 7ª MINI MARATONA

ª Mini maratona de 10 km ,com Caminhada de 6km ter a maior quantidade de atletas inscritos, e muitos atletas 7Ecológica de Atletismo Organizada pela Associação também levaram pra casa um belíssimo troféu pela ótima 
Desportiva Corcel Negro, aconteceu no dia 16 de julho de atuação na corrida.
2017, com largada 9:00 horas, num belíssimo percurso, 
em contato direto com a natureza. A Diretoria Executiva parabeniza todos.
O percurso é 90% em estrada de terra, sem grandes 
ladeiras.
O Grupo de Corrida ARCO/SPM foi a equipe campeã por 

CONVÊNIO - ARCO/SPM

Associados e Dependentes ARCOSPM que estão fazendo faculdade. 

Veja se a sua Instituição de Ensino tem convênio com a Arco. Consulte em nosso Site, convênios, 
Faculdades e Universidade.
Se estiver no site, peça a declaração de desconto. 
Basta passar seus dados e mais os dados da faculdade por e-mail:  ou ligue 
11-3641-2723 / 11-3641-2463.

Tem algo para indicar? Faculdades, Cursos Profissionalizantes, Escolas de Idiomas, Escolas Infantis, 
Farmácias, Academias, etc. Passe sua indicação também pela e-mail. 

diogenes@arcospm.org.br

diogenes@arcospm.org.br

mailto:diogenes@arcospm.org.br
mailto:diogenes@arcospm.org.br
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COPA ARCO DE FUTSAL 2017

acontecem 2 jogos, na primeira partida o Unidos da Vila Regiões 01 e 02: Unidos Vila Maria e Vila Nova 
encara os Indomáveis/ Poka Idéia pela definição da Cachoeirinha decidem o título!
vaga, sendo que o primeiro joga pelo empate, enquanto 
os Indomáveis terão que vencer para brigar pelo saldo de A Regiões Norte e Centro já tem seus finalistas, a equipe 
gols, fechando a rodada o Tudo Nosso enfrenta o já de Vila Maria não teve dificuldades em passar pelo Real 
desclassificado Atlético Macedo. Madruga pelo placar de 

4x1, já os representantes 
Região 08 começa com bons jogos e muitos da Vila Nova Cachoeirinha 

não deixaram por menos e gols!
golearam a equipe da Vila 
Brasilândia por 8x1, com O ginásio do SESI Suzano 
show de Flávio e Nilson foi o palco da primeira 
que juntos 7 gols, A final rodada da região 8. A 
acontece no sábado dia 12 rodada já começou com o 

de agosto, onde será conhecido o grande campeão da CDD Carmosina goleando 
Região. o CDD Ypê por 10x1, com 

u m  s h o w  d o  a t l e t a  
Marcelinho que marcou 5 Regiões Oeste e Osasco, 4 jogos abrem a 2ª 

vezes, na sequência o Amigos do Hiena bateu o Só fase! 
Perde por 6x1, depois o CDD Braz Cubas fez 8x1 nos 
Pebas. Afundados de Suzano não compareceu para Começou no último sábado a 2ª fase das regiões 05 e 06 
enfrentar o Itaquera City e para fechar a rodada o Nova que agora tem 10 classificados. Nesta fase 6 equipes 
Safra aplicou a maior goleada, ao bater o Bicho Solto por estarão classificadas para brigar pelas semifinais. Nesta 
16x0, também com 5 gols de Sérgio.rodada, Audax, Sem Férias, 

Catados e Só Pudim saíram 
Região 10 disputará outra modalidade!na frente, vencendo seus 

adversários e dando passo 
A Região 10 (Santos), que inicia no próximo sábado dia 5 importante para passar de 
de agosto na AFC em Santos, será disputada na fase. Os destaques ficaram 
modalidade de Futebol Society. Serão 6 equipes e a para a equipe do Audax que 
forma de disputa será definida no congresso técnico será goleou o De Rota Certa por 
realizado no mesmo dia às 13h.8x4 com 5 gols de Marcelo, 

2 de Sem Augusto e 1 de Tiago. Destaque também para 
Só Pudim que também venceu o Gecac pelo mesmo Sobre a copa:
placar 8x4, gols de Geraldo (2), Adiranildo (2), Rodrigo 
(2) e Cristiano (2).  A Copa ARCO- SPM de Futsal 2017 tem a participação 

de 74 equipes formadas por associados da Associação 
Recreativa dos Funcionário dos Correios São Paulo Regiões Leste e Guarulhos já 03 semifinalistas !
Metropolitana. A copa é dividida em 06 grupos, com 
organização, premiação, e tabela independente, sempre As Regiões 03 e 07 conheceram no último sábado os 3 
de acordo com número de equipes participantes. Os primeiros semifinalistas da copa. Amigos para Sempre e 
campeões regionais estarão classificados para Excluídos na chave A, Tudo 
Supercopa ARCO de Futsal, que acontece em novembro Nosso de Guarulhos na 
no Ginásio do Pacaembu, quando será disputado o lindo chave B já garantiram vaga e 
troféu transitório, que hoje está com a equipe do Tudo aguardam a realização da 
Nosso de Guarulhos, última campeã. A diretoria marca última rodada classificatória 
presença em todas as rodadas. Os resultados, fotos, para definição da última 
programação, podem ser acompanhados elo site: vaga. No próximo sábado 
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