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Trânsito seguro
              é a gente que faz

             Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, aumenta o 

número de crianças circulando nas ruas do condomínio e por 

conseguinte o perigo de acidentes, incluindo a possibilidade de 

atropelamentos. Voltamos a enfatizar, que além da necessária 

atenção redobrada ao dirigir, principalmente dentro dos 

residenciais, seja obedecida a 

velocidade máxima de 40 km/h.

Portanto, muita atenção e boas férias

Período de férias no Condomínio.
Cuidado redobrado no trânsito.

Mensagem
de Natal

A Diretoria da Associação agradece
o apoio recebido dos associados,

funcionários e prestadores de serviços
no ano de 2014 e 

deseja a todos um 
Feliz Natal

e um Próspero 2015!

A criança não reage no trânsito como o adulto.

A rua para ela é um lugar de brincar.

Ela pensa que nada pode lhe acontecer .

No trânsito, ela vê somente o que esta diante dela,

confunde dimensões, não tem noção de velocidade e distância de 

frenagem entre o veículo e ela.

Para ela tudo é brincadeira.

Por isso, a criança como pedestre, deve estar sempre

acompanhada por uma pessoa adulta.
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Boletos mensalidade janeiro/2015
Os boletos com vencimento em janeiro/2015 estão sendo 
emitidos antecipadamente, devido as festividades de final de 
ano, com o reajuste do IGPM acumulado de novembro/2014 -
3,6543%,aprovado na Reunião do Conselho Diretor de 28/11/2014.

Fogos de artifício
Com a aproximação das festividades do final de ano,
orientamos nossos associados, que evitem a queima
de fogos de artifício. Se não for possível evitar,
lembramos da necessidade da observação das normas
do Caderno do Morador, que rege sobre o assunto.
Agende autorizações com antecedência. 
Informações no Depto. de Segurança - Fone 3675-4800.

Ficha de morador viajando ou ausente
Orientamos os associados para que antes de saírem em viagem 
de férias preencham a ficha de morador viajando, disponível em 
todas as portarias, registrando os nomes das pessoas 
autorizadas a entrar na residência durante sua ausência, 
telefone para contato em caso de emergência, etc. e entregá-la 
à segurança, para que esta tome ciência destas orientações.

Atualização de e-mail e cadastro
Mantenha seu cadastro atualizado junto à Associação, 
principalmente telefones e e-mail. Os telefones atualizados são 
extremamente importantes em caso de emergência. 
Mais informações  junto o setor financeiro, com Veridiane - 
3675-4800 ou contasareceber@alphapr.com.br

Calçadas e passeios
Na reunião do Comitê Executivo (31/07), foram definidas algumas 
medidas com relação a este assunto:
1) Aprovada a exigência de implantação de calçadas para todos os 

projetos que derem entrada a partir de agosto/2014. Não será 
mais concedido CVCO sem a calçada estar implantada.
2. Para os imóveis já construídos e sem calçadas o Comitê 
Executivo solicita, num primeiro momento, que os moradores 

desobstruam a faixa de 3,5 mts destinada a calçada, 
permitindo o trânsito livre de pedestres neste local.

Horários final de ano
Sede Administrativa:
Nos dias 24 e 31/12/14 a sede terá seu funcionamento até as
12h e nos dias 25, 26/12/14 e 01, 02/01/15  não haverá expediente. 

Obras: 

De 14/nov/2014 a 30/dez/2014
horário de funcionamento das obras até às 18h30min.
Dias com horários diferenciados:
24/12/2014 �  funcionamento das 07h30min às 12h30min.
25/12/2014 �  Natal, sem atividades
26/12/2014 �  Sexta, sem atividades
31/12/2014 �  funcionamento das 07h30min às 12h30min
01/01/2015 � Ano Novo, sem atividades
02/01/2015 � Sexta � sem atividades.

Resíduos de jardinagem
Os resíduos de jardinagem devem ser recolhidos pelo próprio 
jardineiro ou solicitado a coleta juntamente a Prefeitura de Pinhais pelo 
telefone 3912-5608. A empresa que faz a manutenção das áreas verdes 
do Alphaville, não recolhe este tipo de lixo.



24 Notific. excesso velocidade
21 Notific. uso indevido biometria
24 Notific.  problemas c/ cachorros
24 Notific. problemas de barulho 
07  Atendim. acidentes morador
09  Atendim. acidentes Prestadores

15 Atend. moradores em 

acidentes na Est. da Graciosa
91 Apoio a moradores
14 Problemas de func. de cancelas.
24 Notific. problemas de barulho 
07  Atendim. acidentes morador

Segurança

Departamento Técnico

Principais atividades no período
de maio a novembro de 2014

No período compreendido de maio a novembro de 2014, o 
Departamento Técnico realizou diversas atividades, com destaque 
para: Análise e liberação de projetos; Atendimento via telefone ou 
com agendamento na sede ou na obra; Vistorias de 
acompanhamento de obra, Emissão de CVCO, Liberação de mudança, 
Atualização de projetos, Situações irregulares e emergênciais, 

Emissão de solicitações, Notificações / Multas, e levantamentos 
quantitativos diários e mensais. Foram ainda realizadas atividades 
de Meio Ambiente, como a Campanha de Prevenção da Dengue e 
melhorias na trilha do Parque das Araucárias.

Resumo das principais atividades
realizadas pelos Departamentos da
Associação de maio a novembro de 2014

Neste período, além da supervisão a fornecedores na 
implantação do novo  sistema de acesso nas portarias, 
incluindo troca de totens, computadores, fiação, sistemas, 
etc, tivemos ainda atendimento a 09 casos de queda de 
energia e 07 problemas com falta de água (vazamentos / 
rompimentos com quebra de asfalto para reparos, apoio 
com caminhão pipa, etc). Foram realizados ainda 1031 BIOS 
dos quais 725 referentes a rondas dos SIGMAS e 306 de 
atendimentos diversos, dentre os principais:

Redução de Custos
Nos sete primeiros meses desta gestão, após várias reuniões 
com prestadores de serviços e análise minuciosa de 
documentos, foram cancelados e substituídos alguns 
contratos, remanejamento de horários e funções de 
funcionários, resultando em redução de custos e economia 
mensal de R$ 65.097,44, ou seja uma economia anual de
R$ 781.169,28.

Redução dos valores para locação
Churrasqueira - Para Associados de R$ 600,00 para R$ 380,00.

Capela -  Para Associados de R$ 500,00 para R$ 0,00
Para não associados = R$ 1.000,00.

Iluminação de 1.100m muros perimetral
Realizado trabalho de iluminação com pessoal próprio da 
Associação, em 1100m de muros de divisa com o Ômega e com a 
Fazenda, melhorando significativamente a captura de imagens 
bem como aumento de eficiência no sistema de vídeo analítico.

Novo sistema de Controle
de acesso nas portarias
Finalizados os serviços de implantação do novo sistema de 
acesso nas Portarias dos Residenciais do Alphaville Graciosa 
com troca de fiação e computadores, substituição  dos totens de 
controle de acesso, por mais modernos e funcionais.

Recuperação Projeto sinalização viária
Foram concluídos os levantamentos com a colaboração dos 
Vices de cada Residencial, contratada a Engenheira Rosângela 
Battistella para adequação do Projeto e encaminhado para 
aprovação da Prefeitura de Pinhais. Após esta aprovação serão 
iniciados os trabalhos de implantação das alterações com 
instalação de lombadas, rotatórias e melhorias na sinalização 
vertical e horizontal, após aprovação de custos em Assembléia.

Designação de morador para  Ouvidor
Desde julho/2014, o Dr. Inácio de Carvalho Neto, Morador do 
Residencial Iguaçu, Promotor de Justiça e Professor 
Universitário, Mestre e Doutor em Direito Civil é o novo Ouvidor 
da Associação.

Campanha Trânsito
Novos banners nas imediações das portarias, ômega, P1, e 
cancelas . Apoio a campanha de trânsito dos moradores. 

Revisão dos estatutos
Após várias reuniões da Comissão, em breve a proposta de 
alteração dos estatutos será enviada ao Conselho Diretor e em 
seguida a Assembléia.

Novo site www.alphapr.com.br
Desenvolvido, publicado e atualizado novo site, com tecnologia 
responsive (visualização em smartphones e tablets), a custo 
zero para a Associação.

Ocupação e obras por Residencial
RESIDENCIAL     MORADOR     OBRA      LOTES VAGOS    
IGUAÇU  79 13        74
PARATI   169 16      108
ANDORINHAS  181 15        72
ARAUCÁRIAS  179 32      103
TOTAL   608 76      357
Projetos em andamento:  99
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> DÚVIDAS, SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, LIGUE PARA 3675-4800, ou envie um e-mail para o gerente da área.

> 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

Veja as matérias deste informativo com mais detalhes em - www.alphapr.com.br  

Como contatar a Associação
Gerência Administrativa- Priscila Gouveia: 
gerente@alphapr.com.br - 3675-4800 Ramal 155

Gerência Segurança - José Manoel de Barros 
gerseg@alphapr.com.br - 3675-4800 Ramal 130

Gerência Técnica- Ada Luiza Frota - 
gertec@alphapr.com.br - 3675-4800 Ramal 172

CELULARES
8432-0446 - Sigma
8    432-3160 -  Sede Administrativa                         
8432-0440 - Portaria Iguaçu (G1 )           
8432-0438 - Portaria Parati (G2 )             
8432-0188 - Portaria Andorinhas (G3) 
8431-9666 - Portaria Araucárias (G4 )    


