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A ARCO/SPM deseja atodos os seus

Associados e Dependentes
um Feliz ANO NOVO!
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Agora na Sede Social, seus CONVIDADOS* tambem podem aproveitar a piscina
junto com voce, associado titular, e seus dependentes.

TITULARES E DEPENDENTES LEGAlS - a usa gratuito das

piscinas e unico e exclusivo aos associados e dependentes legais,

devidamente cadastrados na ARCO/SPM.

CONVIDADOS - a acesso dos convidados as piscinas da Sede Social

e Esportiva, sera liberado mediante a pagamento da taxa de utilizac;:ao,

no valor de R$ 15,00 par convidado, a partir de 04 anos. Crianc;:as com

idade ate 03 anos estao isentas da taxa. Esse valor devera ser pago na

secreta ria da Sede Social em dinheiro, cartao de debito au cartao de

credito. Nao e permitido a lanc;:amento da taxa de utilizac;:ao da piscina

em folha de pagamento do titular.

ATEN<;AO! Para Iiberac;:ao do acesso dos convidados as piscinas do Clube, a associado titular devera assinar um termo de

responsabilidade, onde assumira todo e qualquer risco proveniente de uma utilizac;:ao indevida, par parte de seus convidados.

PRESTACA0 DECONTAS 1llllllll1iIIIIIIIII1llllllll1illilll1IIIIIIiIIII~""
A responsabilidade da utilizac;:ao do valor solicitado e a prestac;:ao de contas a ARCO/SPM e de unica e exclusiva responsabilidade

do Representante da Unidade, sendo que a prestac;:ao de contas devera, obrigatoriamente, ser apresentada na Administrac;:ao

da ARCO/SPM, pelo Representante em ate 20 dias corridos, apos a retirada do valor.

A nao prestac;:ao de contas no prazo estipulado e/ou a prestac;:ao de contas irregular, automaticamente bloqueara 0 saldo da unidade e

suspendera 0 acumulo de saldo mensa I, ate que a prestac;:ao de contas seja apresentada e validada pela Administrac;:ao da ARCO/SPM.

No caso de suspensao do acumulo mensa I, apos apresentac;:ao da prestac;:ao de contas e validac;:ao da mesma, a valor do saldo

dos meses em que ficou suspenso a acumulo, nao retornara, em hipotese alguma, sob nenhuma excec;:ao, para a unidade,

retornando a acumular a partir do mes posterior a prestac;:ao de contas aprovada.

A constatac;:ao da utilizac;:ao da verba destinada a outros fins e/ou de maneira distinta do previsto no regimento e a nao prestac;:ao de contas

no prazo estipulado e/ou a apresentac;:ao de notas ou cupons fiscais falsos ou alterados ensejara em processo administrative de exclusao do

associado responsavel, ac;:ao judicial competente para reparac;:ao e perdas e danos, alem de ac;:ao civil e criminal de responsabilidade.

www.arcospm.org.br arcospm@arcospm.org.br
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Ferias Divertidas para TOda Familia!!!
Deixe as ferias da sua familia mais divetida adquirindo os ingressos na Loja da ARCO/SPM.

Consultem nosso site e confiram as promo<;6es disponiveis! www.arcospm.org.brllojavirtual

MOPI
MARl

LOJA AReal SPM

Patio ARea
Rua Jaguare Mirim, 310

1° andar - Vila Leopoldina

CEP: 05311-020

Telefone: 11 3641-2723

Email:

arcospm@arcospm.org.br

Opc;oes de pagamento: Dinheiro, Cartoes de credito, debito e Folha de Pagamento

Inscri~oes • FEVEREIRO 2017

Perlodo de Inscri~ao: 12/12/2016 a 11/01/2017

Sorteios: 12/01/2017

Resultado: 16/01/2017 ap6s as 16hOO

Inscri~oes • MARCO 2017

Perlodo de Inscri~ao: 16/01 a 08/02/2017

Sorteios: 09/02/2017

Resultado: 13/02/2017 ap6s as 16hOO

Dependentes: Sao considerados dependentes legais 0 conjuge ou companheiro(a); 0 pai e a mae do
titular, filhos, netos e enteados ate completarem 21 anos.

Informa~oes: 11 3641-2723 Whatsapp: 11 9 4765-5442 Email: lisleia@arcospm.org.br

ANIVERSARIO DE sAo PAULO - 25/Jan I CARNAVAL - 25/Fev a 01/Mar

Aniversario de Sao Paulo 25/01 (Quarta) - 09hOO as 18hOO

Carnaval

Sede Social

Adm ARCO/SPM
Lojas Patio ARea

25/02 (Sabado) - 09hOO as 21 hOO

26/02 (Domingo) - 09hOO as 18hOO

27/02 (Segunda) - 09hOO as 18hOO

Aniversario de Sao Paulo

25/01 (Quarta) - FECHADO

Carnaval

27/02 (Segunda) - FECHADO

28/02 (terya) - FECHADO

o

28/02 (terya) - 09hOO as 18hOO

01/03 (Quarta) - FECHADO

01/03 (Quarta) - FECHADO
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ESCOLINHA DE FUTEBOL ARCO/SPM
A ARCO/SPM finalizou as atividades da Escolinha de Futebol do ana de 2016 com um
almo<;o de confraterniza<;ao entre os alunos, pais e amigos, onde todos se divertiram
muito em um dia de muita descontra<;ao.

Retornaremos com nossas atividades para a garotada no mes de Fevereiro/2017.

A Escolinha de Futebol da ARCO/SPM e um centro de forma<;ao desportiva,
voltada ao ensino do futebol, destinada a crian<;as com idade dos 06 aos 15 anos
(nascidos no ana 2001 ate 2010) e de ambos os sexos.

o objetivo da Escolinha ministrar aulas GRATUITAS, ensinando os aspectos
essenciais do Futebol com educa<;ao e esportividade, colaborando na
sociabilidade das crian<;as e jovens atraves da pratica do futebol.

Informacoes: Secretaria da Sede Social e Esportiva
Enderec;o: Rua Dr. Joel Lagos, 101 - Jaguare
Telefone: 11 3768-4181 e-mail: alexandre@arcospm.org.br

mWhatsApp

Essa e mais uma ferramenta para voce, associado, entrar em contato conosco. Agora voce pode tirar suas
duvidas, fazer consultas, saber mais sobre os eventos, consultar os jogos dos campeonatos e enviar fichas
de inscri90es diretamente pelo aplicativo. Entre em contato conosco!

Recadastramento I Verba Descentralizada

Departamento Financeiro

Residenciais I Reservas

Eventos I Convenios e Parcerias

Sede Social e Esportiva I Campeonatos Esportivos

11 94793-5925

11 94793-5926

11 94765-5442

11 94765-5440

11 94765-5443

~ Facebook

Acesse nossa Fan Page e curta nossa pagina na Rede Social, compartilhe fotos e videos de nossos eventos,
excursoes, campeonatos e fique por dentro das prom090es e novidades da ARCO/SPM.

Fan Page: Facebook/arco-spm

Q Fale Conosco

Duvidas I Sugestoes I Elogios I Reclamagoes

Assuntos Financeiros I Debitos I Negociagao

Sede Social e Esportiva I Campeonatos Esportivos

Residenciais

Diretoria Executiva

arcospm@arcospm.org.br

financeiro@arcospm.org.br

sedesocial@arcospm.org.br

reservas@arcospm.org.br

arcospm@arcospm.org.br

GPessoalmente

ADMINISTRACAO ARCO/SPM

Enderec;o: Rua Jaguare Mirim, 310 - 1° andar - Vila Leopoldina - Sao Paulo - SP - CEP: 05311-020

Horario de Atendimento: Segunda a Sexta Feira, das 08h30 as 18hOO

Telefone: 11 3641-2723/3641-2463/3641-81541 Fax: 11 3832-7378
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Equipe de Corrido e Cominhodo do ARCO/SPM..
porticipo do Provo BALNEARIO NIGHT RUN.. ..

NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU/ SANTA CATARINA

No final de semana dos dias 26 e 27 de novembro, a Equipe da ARCO/SPM viajou para Balneario Camboriu,

Santa Catarina, para acompanhar a participagao dos atletas que fazem parte do grupo de Corrida e Caminhada

da ARCO/SPM, na Prova Balneario Night Run Sicredi.

Ao todo mais de 1.300 atletas fizeram os percursos de 5Km e 1OKm na orla da praia mais badalada da regiao!

Nossos atletas superaram seus limites e se esforgaram ao maximo e para conseguirem um 6timo

desempenho na prova. Ao final do evento, 0 Presidente da ARCO/SPM, Paulo Cezar, foi convidado ao palco

para receber em nome da Associagao, uma Bicicleta e 0 Trofeu de Primeiro Lugar como maior Equipe inscrita

na competigao, com um total de 53 atletas.

Para comemorar 0 esforgo de todos, a ARCO/SPM organizou um jantar de confraternizagao no Restaurante

Sapore Speciale e sorteou a Bicicleta entre os associados presentes. 0 sortudo da noite foi 0 associado

Marcos Soares Ribeiro, lotado no CTC Mooca.

Ap6s a corrida, os participantes tiveram 0 domingo livre para visitarem os principais pontos turfsticos da

Cidade e aproveitarem toda a diversao e aventura que Balneario Camboriu oferece aos seus visitantes como:

o Parque Unipraias, Barco Pirata, Parque Beto Carrero World, Cristo Luz e a famosa Praia das Laranjeiras.

A viagem contou com a presenga dos Diretores PC, Presidente, Santanna, Diretor Financeiro, Geleia, Vice

Presidente, Gerson, Diretor Esportivo e dos Conselheiros, Rogerio Sabino e Maria Jesufta, que alem de

Conselheiros, tambem sao atletas da equipe de Corrida e Caminhada. A ARCO/SPM parabeniza todos os

competidores pelo esforgo, dedicagao e superagao.

A ARCO/SPM parabeniza todos os competidores pelo esforgo, dedicagao e superagao.

CONFIRA OS RESULTADOS DAS CLASSIFICA<;OES GERAL E POR CATEGORIA NO SITE DA ARCO/SPM.
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