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COPA DOS CAMPEÕES 2017

pós ser derrotado na final regional, a equipe veio 
para a final da Copa dos Campeões disposta a 
reverter o quadro e com excelente apresentação, A
venceu a forte equipe do Vila Nova Cachoeirinha, 

sagrando-se campeã da Copa dos Campeões 2017, agora 
somado ao título do Society de 2016

Desde o início da partida os comandados de André 
mostraram que queriam a vitória, indo ao ataque várias 
vezes até abrir o placar com Rodrigo, o Vila Nova 
descontou com Wedson, mas o Unidos Marcou mais um 
com Welington, encerrando a primeira etapa com vitória 
parcial de 2x1. Na segunda etapa como era esperado o Vila 
Nova foi para o ataque e empatou novamente com 
Leandro, mas o Unidos não se intimidou e passou a frente com Welington mais uma vez e quando o Vila Nova 
se jogou todo para o ataque, em busca de novo empate, acabou sofrendo o quarto gol com Samuel, 
decretando a vitória por 4x2, e a garantia de mais um título para o Unidos da Vila Maria. Os campeões 
comandados por André, formaram com: Pacheco, Ridaylson, Anderson, Eliandro, Everson, Samuel, 
Welington, Rodrigo e Deusdete (Canelinha).

A equipe de Vila Maria ainda levou o lindo troféu transitório, que estava em mãos do Tudo Nosso de 
Guarulhos, assim a equipe mantém os troféus transitórios 
de campeão das Copa dos Campeões de Futsal e Futebol 
Society

Na disputa do terceiro lugar o Sol da 1/2 Noite voltou a 
jogar muito bem e venceu sem dificuldades a equipe do 
Itaquera City por 3x1, com gols de Erik (2) e Cleber, 
conquistando as medalhas de prata e o troféu de terceiro 
lugar. 

Estiveram presentes no evento o Presidente da 
ARCO/SPM, Geléia, o Vice Presidente, Mizael, o Diretor 
Financeiro, Santanna, o Diretor de Esportes, Gerson, o 
Diretor Institucional, Vinicius e o Conselheiro Mizael.

EXCURSÃO RIO DE JANEIRO

Unidos Vila Maria vence revanche e garante título!
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CALENDÁRIO RESIDENCIAIS
Confira abaixo as datas de inscrições, sorteios e resultados. Marque em sua agenda e não perca os 
prazos das inscrições.  

Maiores informações entre em contato na ARCO/SPM nos seguintes telefones (11) 3641-2723 ou
 (11) 3641-8154 ou pelo WhatsApp (11) 94765-5442 Acesse o site da ARCO www.arcospm.org.br  

plano e ao nível do mar, a prova proporcionou um Equipe de Corrida e Caminhada 
visual incrível nas Avenidas Beiramar Norte e Via ARCO/SPM participa da Meia 
Expressa Sul da Cidade de Floripa. Os participantes 

Maratona Internacional de optaram pelos percursos de 5k, 10k e 21k. Destaque 
Florianópolis! para o atleta e associado, Abel Francisco Lemos, 

CDD Taboão da Serra, que ganhou o Primeiro Lugar 
elo 3° ano consecutivo, a ARCO SPM ganhou em sua categoria na prova de 21K.
o prêmio de Assessoria Esportiva com o Pmaior número de atletas inscritos em uma "Parabéns a todos os atletas da Equipe de Corrida 

prova fora do Estado de São Paulo! e Caminhada da ARCO SPM que mais uma vez se 
desafiaram e superaram seus limites. Esse é o 

No dia 19 de novembro, 85 atletas da Equipe de objetivo da nossa Associação, proporcionar bem 
Corrida e Caminhada ARCO/SPM participaram da estar, saúde e integração, como foi realizado 
Meia Maratona Internacional de Florianópolis/SC. nesse final de semana." 
Com um percurso praticamente em sua totalidade Diretor Financeiro, Santanna. 

EQUIPE DE CORRIDA E CAMINHADA
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Para obter o desconto, solicite a carta na Administração da ARCO ou por 
e-mail:  ou (11) 3641-2723 WhatsApp (11) 94493-7760diogenes@arcospm.org.br

Sugestões de convênios envie para e-mail:  ou WhatsApp diogenes@arcospm.org.br (11) 94493-7760

ATENÇÃO BAIXADA SANTISTA

http://diogenes@arcospm.org.br
http://diogenes@arcospm.org.br
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VERBA DESCENTRALIZADA 
Com a finalidade de fazer uma distribuição mais justa dos recursos gerados pelos associados de cada lotação, a ARCO/SPM 
disponibilizará, para cada unidade de lotação, 7,5% (sete e meio por cento), do total dos valores arrecadados com as 
mensalidades pagas pelos associados, a título de doação. Este recurso deverá ser utilizado para fins esportivos, culturais e 
de lazer, destinado à coletividade, única e exclusiva, dos associados, baseado nas regras definidas no Regimento, que está 
disponível para visualização e download no site da Associação. A administração do recurso será realizada pela própria 
unidade, de forma planejada, racional e equilibrada às necessidades reivindicadas através de um Representante eleito 
pela maioria dos associados da referida unidade.

SALDO DAS UNIDADES: As unidades terão seu saldo separado por: UNIDADE/ GERÊNCIA / TURNO DE TRABALHO, 
conforme o número de associados, a contar da data de 01 de Janeiro de 2016.

Para consultar o saldo o Representante deverá enviar sua solicitação, via e-mail, para lais@arcospm.org.br, com os 
seguintes dados: Nome do Representante, matrícula, nome da Unidade, Gerência e Turno. A ARCO/SPM encaminhará o 
valor do saldo para o e-mail do Representante e/ou no e-mail da Unidade.

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS: A relação de Associados deverá ser solicitada, via e-mail, para lais@arcospm.org.br. A 
ARCO/SPM encaminhará a lista de associados da Unidade, Gerência e Turno para o e-mail do Representando e/ou no e-
mail da unidade.

SOLICITAÇÃO DA VERBA DESCENTRALIZADA: A unidade apenas poderá trabalhar com seu saldo disponível, ou seja, saldo 
positivo, cabendo ao Representante da unidade a coordenadora de sua conta positiva e divulgação para os associados de 
sua unidade. As Atas (ATA DE ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE / ATA DE SOLICITAÇÃO DE VERBA / ATA DE ASSINATURAS DOS 
ASSOCIADOS DA UNIDADE), deverão ser entregues na ARCO/SPM por:

a. Fax: 11 3832-7378 (confirmar o recebimento através do telefone: 11 3641-2723;
b. E-mail: lais@arcospm.org.br
c. Whatsapp: 11 4793-5925
d. Pessoalmente: Na Administração da ARCO/SPM
e. Serviço de Malote: Dos Correios endereçado à ARCO/SPM (CEP:05311-020)
f. Sedex ou  Carta: Para o endereço Rua jaguaré mirim, 310 - 1º Andar - Vila Leopoldina CEP 05311-020

* O prazo mínimo para atendimento, por parte da Administração, será de 15 dias corridos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS -

ATENÇÃO!

 A prestação de contas deverá, obrigatóriamente, ser realizada pelo Representante da 
unidade em até 20 (vinte) dias corridos, após o crédito em conta corrente, com nota fiscal (deverá conter 
necessariamente os dados da ARCO/SPM, como endereço completo e CNPJ e/ou cupom fiscal (conter o CNPJ da 
ARCO/SPM).

 A não prestação de contas no prazo estipulado e/ou a prestação de contas irregular, 
automaticamente bloqueará o saldo da unidade, suspendendo o acumulo do saldo mensal, até que a/o 
Representante apresente os documentos necessários para liberação. A ARCO/SPM também ensejará a cobrança 
judicial, por parte da Administração da ARCO/SPM, de comunicados impressos e/ou SMS corporativo, à todos os 
associados pertencentes à unidade/gerência/turno, em questão.

Informações: 11 3641-2723 | Whatsapp 11 94793-5925 | lais@arcospm.org.br com Laís Ferro
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