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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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