
alphanews
oN  30, MARÇO|2015INFORMATIVO ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL 

Reunião Comitê Executivo - 26/02/2015

Encomendas / Transportadoras
As encomendas entregues pelas transportadoras somente 

serão aceitas pelo Setor de Distribuição da Associação, 

caso o morador envie um e-mail antecipadamente, 

solicitando este recebimento, em horário de expediente, 

isentando responsabilidades de danos nas mercadorias.

Reunião Conselho Diretor
Agendamento de reunião do Conselho Diretor para dentre 

outros assuntos tratar: apresentação do balanço/2014, 

Eleição Comitê Executivo 2015/2016, aquisição de novas 

câmeras para a perimetral e reforma dos parquinhos.

Obras paradas
Para as obras paradas e devidamente notificadas, sem 

manifestação dos proprietários no prazo estipulado, serão 

realizados laudos e orçamentos para serviços e se for o 

caso a recomposição do terreno, custeada pelo proprietário.

Entre outros assuntos foram tratados os abaixo relacionados:

Trânsito seguro
                é a gente que faz

Trânsito seguro
              é a gente que faz

Velocidade máxima 
50 km/h na área externa (vias de acesso aos Residenciais)

40 km/h na área interna dos Residenciais  e 

30 km/h nas áreas indicadas (interna dos Residenciais).

Calçadas e passeios

Na reunião do Comitê Executivo (31/07/2014), 
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.

Na seqüência os imóveis que estiverem com esta 
faixa obstruída serão notificados para a devida 
regularização.

Coleta Lixo
Veja a seguir o procedimento correto para a coleta do 
lixo orgânico, reciclável e  principalmente lixo verde.

LIXO ORGÂNICO: 3ª / 5ª / Sábado �  7h às 15h20min

LIXO RECICLÁVEL:  2ª / 4ª / Sábado � 7h às 
15h20min

�Caso não seja possível depositar o lixo no local de 
coleta e no horário estabelecido, este deverá ser 
armazenado dentro dos limites da residência, de 
modo que não fique ostensivo, e deverá aguardar a 
próxima coleta.�

LIXO VERDE: 4ª / Sábado � 7h às 15h20min (Serviço 
executado por empresa terceirizada em toda a área do 
Município, mediante agendamento junto ao 
Departamento de Limpeza Urbana e Gestão de 
Resíduos � 41 3912-5608). O prazo para a execução do 
serviço é de até cinco dias úteis após a realização da 
solicitação. A empresa que faz a manutenção das áreas 
verdes do Alphaville, não recolhe este tipo de lixo.

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

Você sabia?
O reajuste das mensalidades da Associação, a partir 

de janeiro/2015, pelo IGPM (3,6543%), somente foi 

possível, em decorrência da substancial redução de 

custos administrativos no ano de 2014.
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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

Como contatar a Associação

          Caderno do Morador

Veja mais em - www.alphapr.com.br  

GERÊNCIA DE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE
Com a reorganização dos serviço dos setores de todas as 
áreas que envolvem os residenciais Iguaçu, Parati, 
Andorinhas, Araucárias, conectoras (rotatórias até 
entrada dos residenciais) P1, P2, Ômega, Sede, Estrada 
da Graciosa (setor 1,2,3,4), os trabalhos puderam ser 
organizados ao ponto de serem executados nos locais 
certos e conhecidos em data e hora. Foram também 
realizados trabalhos no Parque da Graciosa, 
principalmenente no lago, readequando o mesmo a sua 
finalidade dentro do contexto do Parque e Área de 
Preservação Permanente.

Senha para acesso
A senha para acesso dos Associados, aos 

Residenciais é pessoal e intransferível.
Identificado o uso por terceiros, a Segurança poderá 

bloquear o acesso destes e cancelar a senha, 

gerando o impedimento de acesso do proprietário até 

a configuração de nova senha, além das penalidades 

previstas nos regulamentos da Associação.

Grupo Familiar
O cadastro de familiares, tem como objetivo facilitar o 
acesso de pessoas que fazem parte da família do 
morador. Faz-se o cadastro no Setor de Segurança e cria-
se a senha para essa(s) pessoa(s), que passam a utilizar a 
senha pessoal previamente cadastrada no setor, 
acessando o Residencial pelo setor dos Moradores. Esta 
senha tem validade de seis meses, e poderá ser 
revalidada pelo morador através de e-mail também 
cadastrado na Segurança. Identificada pessoa 
cadastrada não pertencente ao Grupo Familiar, a senha 
será cancelada e o morador poderá ser penalizado. O 
formulário poderá ser baixado pelo site da Associação no 
endereço:  http://alphapr.com.br/site/normas/

Acesso de Prestadores de Serviços
O morador e/ou proprietário, não devem conduzir 
prestadores de serviços para o interior dos 
Residenciais em seu veículo. Além de burlar a 
fiscalização, não fica registrado o ingresso e a saída 
do prestador de serviços,  fragilizando a segurança 
de todos os moradores.

Insulfilm na área blidanda das Portarias
Após sugestão de Conselheiro, consultados 
especialistas e ouvidos conselhos de entidades da área,  
foi colocado insulfilm escuro na área blindada das 
portarias, para preservar a segurança, identidade e a 
quantidade de vigilantes alocados no local.
O princípio de ver e ser visto deve ocorrer com o 
vigilante que está fora da blindada. A visualização da 
imagem pelo vigilante dentro da blindada deve ocorrer 
pelas câmeras, comparando-a com a do sistema, 
buscando a identificação e eventualmente o uso 
indevido da senha, o que poderá acarretar o 
cancelamento desta, além de aplicação de penalidades.


