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= Redução de custos

Cancelamento de Contratos Redução de valores para locação

Capela Associação

Nos primeiros sessenta dias de trabalhos da nova gestão e após 

várias reuniões com prestadores de serviços e análise 

minuciosa de documentos, foram cancelados e substituídos 

alguns contratos, resultando em redução de custos e economia 

mensal de R$ 31.343,70, ou seja uma economia anual de 

R$ 376.124,40.

Veja a seguir os contratos cancelados/substituídos:

CANCELAMENTO DE CONTRATOS

Serviços de Agronomia - R$ 3.200,00
(incorporado pela Grasstecno sem custos adicionais);

Assessoria de Comunicação e Marketing - R$ 1.650,00
(absorvido pelos Conselheiros a custo zero);

Posto Vigia Ômega – R$ 10.398,70.
(Foram finalizados os ajustes no Sistema de Segurança Perimetral e as 

estatísticas não apontaram nenhum caso relevante no último ano que 

justifique este gasto).

Segurança Sede -  R$ 11.500,00
(substituído por monitoramento eletrônico + Sigma/Prossegur);

SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATOS

Limpeza Sede, Portarias, Bunker, P1, Capela e Churrasqueira - 

de R$ 12.300,00 + (R$ 480,00 por evento na churrasqueira)

por Contrato com novo Prestador de Serviços no valor de R$ 8.665,00 

(redução de R$ 4.595,00/mês)

Para Associados  de R$ 500,00 para R$ 0,00
(no momento da reserva solicitamos doação voluntária de mercadorias 
não perecíveis para entidades sociais da região).

 Para não associados = R$ 1.000,00.

(válido para reservas a partir de 01 de agosto de 2014)

Para Associados de R$ 600,00 para R$ 380,00. 
Informações: (3675-4800 - Residencial)

(válido para reservas a partir de 01 de agosto de 2014)

Lembramos ainda que o Clube disponibiliza outros espaços para 
locação: (Salão do Restaurante; Bar Inglês; Churrasqueira na 
quadra coberta de tênis e espaço Alpha Sushi.
Informações: (3551-1389 - Clube)

Trânsito seguro
                é a gente que faz

Churrasqueira

*30 km/h nos
locais indicados

*
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> DÚVIDAS, SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, LIGUE PARA ou envie um e-mail para o gerente da área.3675-4800, 

> HORÁRIO ATENDIMENTO SEDE ADMINISTRATIVA: SEG a QUI das 8h às 12h e das 13h às 18h - SEXTA das 8h às 12h e das 13h às 17h

Conselho Diretor
Presidente - Eduardo A. Vaz Pinto de Souza
Vice-Presidente - Pablo Eneas Marlangeon
Primeiro Secretário - Hugo Wichert Júnior
Segundo Secretário - Darlan José Dall´Agnol
O Conselho Diretor  é composto ainda pelos seguintes associados:
(relação em ordem alfabética)
Elenice Martins Krick, Nestor Mendes Sansana Filho, Silvana Lizott, 
Sumaya Chede Cansini e Yoshihiro Miyamura.

Comitê Executivo:

Presidente do Comitê Executivo - Paulo Roberto Oliveira

Diretor Administrativo Financeiro - Carlos Alberto Barbosa Lima

Diretor Segurança e Manutenção - Luciano Plugge Freitas

Vice Presidente Iguaçu - Gilson Carlos da S. Veríssimo Bastos

Vice Presidente Parati - Nelson Shinobu Sakuma

Vice Presidente Andorinhas - José Lucio Teixeira Pinto

Vice Presidente Araucárias - Matheus Ildefonso M. Barbosa

Como contatar a AssociaçãoLegislação

Departamento Segurança

          Caderno do MoradorCopel x Juizado Especial de Pinhais. 

Continuamos com os serviços de implantação do novo 
sistema de acesso nas Portarias dos Residenciais do 
Alphaville Graciosa. Após troca de fiação e 
computadores, estamos substituindo os totens de 
controle de acesso, por mais modernos e funcionais. 
Neste período pedimos tolerância de nossos 
Associados por eventuais falhas durante o processo de 
instalação dos equipamentos.

Veja mais em - www.alphapr.com.br  

1.0 DISPOSIÇÕES GERAIS - I. No que se refere às sugestões, 
solicitações de melhorias ou eventuais reclamações, estas deverão 
ser encaminhadas por escrito à Associação Alphaville Graciosa 
Res idenc ia l ,  a t ravés  de  FAX  (41)  3675-4800 ,  E-ma i l 
(gerente@alphapr.com.br) ou através dos Correios (Estrada da 
Graciosa 3642-B, Pinhais/PR, CEP 83327-000). O documento em 
questão deverá conter a identificação do requerente, constando seu 
nome completo, endereço completo (pode ser substituído por quadra 
e lote), telefone e e-mail para que se possa entrar em contato a fim de 
responder às solicitações. Serão desprezadas as reivindicações ou 
solicitações que não se enquadrem nestes critérios.
IV. A Associação mantém uma estrutura organo-funcional alicerçada 
em 3 (três) gerentes, a saber:
Gerente Administrativo-Financeiro - gerente@alphapr.com.br;
Gerente de Segurança - gerseg@alphapr.com.br;
Gerente Técnico - gertec@alphapr.com.br.

Os gerentes são o elo de ligação entre associados e diretores e a 

eles é que devem ser reportadas todas as solicitações ou 

requerimentos.

Associação Alphaville Graciosa Residencial
Estrada da Graciosa, 3642-B - CEP 83327-4800 Alphaville - Pinhais - 
PR - Tel.: 41 3675-4800 - www.alphapr.com.br.

Caso o Associado julgue insatisfatório o atendimento dos 

Gerentes poderá recorrer a Ouvidoria, a qual acionará o respectivo 

Vice-Presidente do Residencial e intermediará ações junto ao 

Comitê Executivo e/ou Conselho Diretor, se for o caso

(ouvidoria@alphapr.com.br).
É intenção da atual Diretoria, que o cargo de Ouvidor(a) venha a ser 
exercido por morador(a), para maior independência e eficiência.Abelhas, Vespas e Marimbondos.

Novo sistema de Controle
de acesso nas portarias

Diante da resposta um tanto evasiva da ANEEL, (veja matéria completa 
em nosso site www.alphapr.com.br) entendemos que o melhor caminho 
para pressionarmos a Copel a resolver os  problema de falta de energia, 
é que  exerçamos nossa cidadania e que sempre que nos sentirmos 
prejudicados que  os acionemos juridicamente.
Para tanto a Associação fez uma consulta ao nosso escritório de 
advocacia no sentido de patrocinarmos uma ação conjunta da Associação 
contra a Copel, juntando todos os associados prejudicados numa só ação.
No entanto nosso advogado esclareceu alguns pontos que inviabilizam 
tal ação, quais sejam:
A relação entre consumidor x Copel é uma relação de direito individual e 
portanto não cabe uma ação conjunta pois os danos causados diferem 
de caso para caso;
Se a Associação fosse promover tal ação teria que ser obrigatoriamente na 
Justiça Comum, por se tratar de pessoa jurídica, o que seria extremamente 
oneroso e demorado perto dos prejuízos normalmente causados.
Diante do exposto, entende-se que o caminho mais indicado é o 
Juizado Especial de Pinhais, que atende somente pessoas físicas, sem 
a necessidade de advogado em casos de até 20 salários mínimos ou 
com advogado em casos de até no máximo 40 salários mínimos. Esse 
juizado normalmente é bastante ágil e sem custas processuais.
De qualquer forma o escritório de advocacia da Associação está a 
disposição para que todos os associados que quiserem tirar dúvidas 
que entrem em contato com o Dr. Marcus Vinícius, para ter toda
orientação necessária, amparando nossos associados,
caso queiram acionar a Copel nesse Juizado Especial.
O telefone do escritório de advocacia é 3027-7578.

Estamos ocasionalmente tendo problemas com
abelhas, vespas e marimbondos em alguns residenciais.
A orientação é de que não se mexa no abrigo dos mesmos, chamando 
equipe especializada para retirada desses insetos, que deve ser 
efetuada a noite. Nesses casos especiais, avise a Gerência de 
Segurança (gerseg@alphapr.com.br ou fones 3675-4800 / 8534-5391), 
que autorizará excepcionalmente a entrada desses profissionais (em 
horário especial) para solucionar o problema.
A relação de equipes especializadas, poderá ser obtida, entre outros 
locais, junto a Associação dos Apicultores, no telefone 
41 - 3256-0504, a qual indicará os associados que possuem 
procedimentos e equipamentos para a correta retirada destes insetos. 
(Este procedimento é cobrado. Veja antes orçamento)


