Seja Sócio do GARCO SÃO PAULO
Prezado Oficial de Arbitragem de Futsal
É com grande satisfação que apresentamos a você o
GARCO São Paulo.

Pilares de trabalho:

 Visão: Manter a credibilidade da imagem do
GARCO através da transparência.

 Missão: Expandir a marca e fazer a instituição ter
receitas, beneficiando seus Associados.

 Valores: Criar e desenvolver estratégias de ação
comercial.
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Diretoria do GARCO
 Presidente: Felipe Ventura
 Vice-Presidente: Katia Ferlin
 Secretário Geral: Denilza Maria
 1º Secretário: Daiane Sales
 Tesoureiro Geral: Ricardo Rodrigues
 1º Tesoureiro: Fábio Patriarca
 Conselho Fiscal 1: Edson Dias
 Conselho Fiscal 2: Eduardo Borni


Conselho Fiscal 3: João Vitor

 Suplente 1: Mariana Campana
 Suplente 2: Bruno Correa
 Suplente 3: Adriana Vedovello
 Diretores/Colaboradores convidados:
 Camila Regiolli e Emanuel campos.
 Conselho de Ética:
 Rodrigo Pires
 Amanda Rosa
 Marcos Feltrim
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- O que é o GARCO?
O GARCO é o Grêmio Associativo, Recreativo e Cultural dos Oficiais de
Arbitragem de Futsal do Estado de São Paulo, fundado em 1987 por
Oficiais de Arbitragem de Futsal.
- Qual a finalidade do GARCO?
É uma associação de direito privado, constituída por tempo
indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional,
filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem
cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a
ela se dirigir, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça,
cor ou crença religiosa.
Tem por objetivo princípio em agregar os oficiais e ex-oficiais de
arbitragem de futebol de salão: organizar e promover campeonatos,
torneios, festivais desportivos da modalidade do FUTSAL ou qualquer
outro esporte internos ou externos; organizar e promover cursos para
reciclagens, palestras, conferências e simpósios concernentes às leis,
normas, regras e regulamentos do mencionado esporte: promover
festividades comemorativas por datas especiais ou sociais; implantar
métodos para incentive a prática de exercícios físicos através da
técnica da educação física programada promover a prática de outras
modalidades esportivas, cultural e de lazer e demais eventos com fim
social do grupo, seus familiares e afins.
- Onde está localizado o GARCO?
O GARCO está localizado em novo endereço, na Rua Beneficência
Portuguesa n°24, 13º andar, no Centro de São Paulo; no mesmo prédio
onde está instalada a Federação Paulista de Futsal (FPFS) e a Liga
Nacional de Futsal (LNF).
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- Quem pode ser Associado do GARCO?
Todos os Oficiais e ex-oficiais de Arbitragem de Futsal que tenham
realizado e sido aprovado no curso de formação de oficiais ministrado
pela Federação Paulista de Futsal.
- Como ser sócio do GARCO?
Todo o sistema de associar-se ao GARCO é online.
1) Entrar no site www.garco.com.br;
2) Clicar no banner SEJA SÓCIO DO GARCO e na sequencia QUERO
ME CADASTRAR
3) Preencha sua Ficha Cadastral com TODOS seus dados pessoais,
inclusive criando uma senha pessoal de acesso;
4) Inserir o diploma (escaneado) da Federação Paulista de Futsal ou
entidade reconhecida pela Confederação Brasileira de Futsal;
5) Inserir uma foto colorida e atualizada (escaneada);
6) Enviar por e-mail atestado médico apto a pratica de atividades físicas
esportivas.
7) Após sua inscrição o GARCO analisará os documentos e sua Ficha
Cadastral; e;
8) O Oficial receberá um e-mail com o aviso que sua ficha foi aprovada é
o mesmo deve voltar a entrar com seu Login e senha no site do GARCO
e realizar o pagamento pelo do Pag Seguro. (Para efetivar seu cadastro
é ter direito aos benefícios é preciso realizar 1º pagamento).
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- O GARCO possui Estatuto? Onde encontro?
O GARCO possui Estatuto, onde estão definidas todas as prerrogativas
da Associação bem como do Associado, direitos e deveres.
No site www.garco.com.br, (na aba empresas) esse Estatuto está
disponível para leitura e consultas alem de outros documentos que
fazem parte de todo o período de nossa gestão.
O Oficial que se filiar ao GARCO deve estar ciente com o Estatuto e
comprometesse a cumprir as determinações nele contidas.
- Ser sócio gera custo/investimento, tem mensalidade/anuidade?
Sim, cada sócio deverá contribuir com uma Anuidade/Mensalidade,
esses pagamentos são contribuições mensais para manutenção do
Grêmio e para manter suas atividades.
O valor da Anuidade em 2020 independente da data de adesão do
Associado será de R$360,00 (Trezentos e Sessenta Reais). Esse valor
será quitado até o mês de agosto, dividido em Mensalidades, a ser
realizado/pago/quitado pelo do Pag Seguro, através de seu login.
A data de vencimento das mensalidades é até o dia 10 de cada mês.
O Associado que não estiver em dia pontualmente com sua
Mensalidade/Anuidade não terá direito aos benefícios ofertados aos
sócios.
- Como faço para me desassociar do GARCO?
Caso o Associado não se interesse em manter sua filiação junto ao
GARCO, deverá manifestar esse desejo, redigindo uma carta de próprio
punho, datada e assinada, entregá-la na sede do GARCO onde será
protocolada além de efetuar a quitação da anuidade/mensalidade do
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respectivo ano caso tenha em aberto. O Associado que se manter
inadimplente por mais de 3 (três) meses sem fazer nenhum tipo de
contato com o intuito de quitação dos valores em aberto, entenderemos
que não há intenção de permanecer conosco, e será automaticamente
anulado sua ficha/inscrição online. Atuaremos desta forma por temos
compromissos a serem quitados mês a mês e contamos com a
contribuição da Anuidade/Mensalidade de cada Associado.
Lembramos que, para o Associado se beneficiar dos benefícios que o
GARCO oferece, precisa estar rigorosamente em dia com sua
Anuidade/Mensalidade, caso contrario não poderá usufruir dos
benefícios.
Os valores já pagos pelos associados do GARCO não serão
devolvidos caso o oficial deixe de pertencer ao quadro de sócios.
- O GARCO possui uniforme próprio?
Sim, o GARCO tem uniforme próprio a ser adquirido pelo Associado,
tanto de quadra quanto de passeio, a marca chama-se Alluri Sports. A
aquisição somente é possível dentro de janelas de compra com prazos
pré-estabelecidos pelo fornecedor/patrocinador Allury Sports.

6

- Quais são os benefícios de ser Associado do GARCO?
1. Economia (+ou-) R$ 200,00: resultado da parceria GARCO/ALLURI, na
aquisição do Kit da Alluri Sports (03 camisas + 01 bermuda + 1 meião +
01 Agasalho (Calça+Jaqueta) + 01 Mochila);

2. Economia de R$ 10,00: na aquisição das Bags: Pretas: Valores: Sócios
R$30,00, Não Sócio R$40,00.

3. Economia de R$10,00 em cada jogo da Liga Nacional de Futsal LNF
para os Árbitros.

4. Economia de R6,00 em cada jogo da Liga Nacional de Futsal LNF para
os Anotadores/Cronometristas.

5. Economia de R$5,00 em cada jogo do Sindi Clube para os Árbitros.

6. Economia de R3,70 em cada jogo do Sindi Clube para os
Anotadores/Cronometristas.

7. Economia de R$3,50 em cada jogo da Copa Penha, para os Árbitros
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8. Economia de R2,50 em cada jogo da Copa Penha, para os
Anotadores/Cronometristas.

9. Benefício, Pagamento de taxas especiais da Copa Penha, árbitros +
R$5,00 por jogo.

10.Benefício, Pagamento de taxas especiais da Copa Penha, Anotadores +
R$ 5,00 por jogo.

11.Isenção de descontos nas competições da CBFS (Não sendo sócio o
desconto é de 10%) (pagamentos realizados pelo GARCO);

12.Isenção de descontos nas competições FIFA (Não sendo sócio o desconto
é de 10%); (pagamentos realizados pelo GARCO)

13.Economia de R$30,00 na participação da Confraternização de meio de
ano.

14.Economia de R$50,00 na compra de convites para a participação da
Confraternização de Final de ano organizado pelo GARCO.

15.Economia de R$40,00 na participação do Workshop realizada pelo
GARCO.
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16.Economia de R$50,00 na participação nos Cursos Preparatórios do
GARCO ou Workshop realizado pelo GARCO.
17.Economia de R$20,00 na compra do Livro do Coach Adraino Betelli –
contato – 965098474.

18.Convênios com Descontos em Planos Odontológicos na Sorri Dentes;

19.Convênios com Descontos em consultas com a Nutricionista Dra Aritiane
Silva – contato – 11-980237709.

20.Convênios com Descontos em consultas de Coaching em Preparação
Física Esportiva e Profissional, com o Professor Adriano BetellI.

21.Convênios com Descontos em consultas de Coaching em
Empoderamento Feminino com a Coach Cris Nogueira –contato – 11996951234.

22.Economia de R$10,00 na compra de cada camiseta, com valores
especiais, em Congressos Nacionais/Estaduais de Arbitragem de Futsal,
quando o Associado se inscrever nos eventos;
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23.Economia de R$ 160,00: Honorários do Advogado Desportivo Dr
Roberto Dias e Dr Dagoberto, utilizado caso o Associado necessite,
quando de uma convocação para o Tribunal ou Comissão Disciplinar da
FPFS.

24.Sede do GARCO e Colaboradora - Pollyane, a disposição para uso do
computador, impressora, telefone, mesa, cadeira, para assuntos
administrativos e esportivos relacionados ao Futsal; encerramento de
súmulas, elaboração de relatórios jogos do GARCO e FPFS, além de café,
água e banheiro, funcionamento da sede, de Segunda a Sexta-feira das
13:00 as 17:00hs (exceto feriados);

25.Informativos por e-mail;

26.Informativos no Mural do GARCO (com login e senha pessoal);

27.Documentos no Site com Regras de Futsal, Disposições iniciais, Código
Desportivo da FPFS, Regulamentos, comunicados, etc.;

28.Suporte na realização dos Testes Físicos em parceria com a
FPFS/CBFS/FIFA (Água + Frutas + gelo + Locação de Fotocélula+Fisio);

29.Economia de R$20,00 em cada Diária, nas estadias no Hostel Tatuapé.
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30.Recebimento de taxas ESPECIAIS nas Finais do Sindi Clube, árbitros +
R$25,00 por jogo.

31.Recebimento de taxas ESPECIAIS nas Finais do Sindi Clube,
Anotador/Cronometrista + R$19,00 por jogo.

32.Oferecemos: Lanche, suco, água, café, pastas, canetas, escudos,
Impressos, Auditório, etc, nas Assembleias realizadas pelo GARCO.

33.Economia de R$50,00 na compra de passagem de ônibus para Pré
Temporada da FPFS.

34.Economia de R$10,00 na compra de cada camiseta de passeio da Alluri
Sports, vendida na sede do GARCO. (COR: AZUL, CINZA,
VERMELHA E PRETA)

35.Economia de R$20,00 na compra do NOVO estojo de arbitragem
(Associado R$50,00, não sendo sócio o valor seria R$70,00).

36.Economia de R$45,00 na compra da mochila azul de passeio da Allury
Sports.
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37.Economia em média de R$50,00 quando sorteado pelo GARCO através
dos sorteios mensais: relógios, camisetas da CBFS, vale presente
Boticário, vale presente Centauro, vale cinema, vale Outback, vale
Madero, ovos de páscoa, convites da festa do GARCO, vale Saraiva
Livraria, panetones e etc.

38.Indicação ao quadro de Oficiais da FPFS/Capital quando solicitado pela
FPFS.

39.Beneficio, Entrega de Certificados de participação na Arbitragem.

40.Economia na contratação do Advogados do GARCO, para processos
“pessoais”.

41.Economia de R$10,00 na compra de placas de pedido de tempo

42.Economia de R$10,00 na compra dos cartões + moeda de sorteio

43.Participação GRATUITA na Pré Temporada do GARCO.

44.Benefício, pagamentos da Anuidade/Mensalidade com agilidade,
praticidade e comodidade, através do Pag Seguro.
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 Benefício 45. Descontos em produtos na Alluri Sports – São Paulo.
 Benefício 46. Descontos, Restaurantes Fuentes –São Paulo.
 Benefício 47. Descontos, Vinícola Brunholi – Jundiaí.
 Benefício 48. Descontos, OtimaNet – São Paulo.
 Benefício 49. Descontos em produtos, Zona Livre Sports – São Paulo.
 Benefício 50. Descontos, Brigadeiros do Bem - São Paulo.
 Benefício 51. Descontos, Mary Caky – Santos – SP.
 Benefício 52. Descontos, Hotel Planalto INN – São Paulo.
 Beneficio 53. Economia de R$50,00 na Pré Temporada GARCO.
 Beneficio 54. Recebimento de Premiação de
Merecimento/Reconhecimento, quando escolhido.

Esperamos você como Associado do GARCO em 2020.
Obrigado pela atenção
Att.
Equipe GARCO – São Paulo
Gestão 2015/2019 e 2019/2023
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