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Unidade da Polícia Militar

Setor de segurança

Representantes da Diretoria 
do Residencial estiveram 
em reunião com o Secretário 
de Segurança do Paraná, Sr. 
Wagner Mesquita de Oliveira 
e com o Comandante do 22º 
Batalhão da Polícia Militar 
do Paraná, Major Roberto 
Sampaio Araújo, visando a 
instalação de uma unidade 
da PM em frente ao Colégio Internacional Bom Jesus. Participaram 
da reunião os senhores Nelson Sakuma, Luciano Plugge Freitas e 
Paulo Roberto Oliveira. 

Neste mês foram efetuadas Blitz de trânsito da Polícia Militar, 

comandada pelo Capitão Mendes, na Av. Thomas Edison de 
Oliveira em frente ao Prédio da Segurança Alphaville e em frente a 
área do Empresarial. Nas Blitz foram realizadas vistorias de 

documentos e veículos que circulam nesses locais, resultando na 
apreensão de 5 veículos.   

Duas novas câmeras foram instaladas em frente à sede adminis-
trativa, possibilitando uma melhor visualização do local e 
consequentemente a segurança.

Decisões da reunião do Comitê Executivo 

Demonstração do Resultado 
do Exercício de abril de 2016

Em 19 de maio de 2016 o Comitê Executivo da Associação 
Alphaville Graciosa Residencial realizou reunião, deliberando 
pela criação das seguintes comissões: Eficiência Energética; 
Reformas dos Estatutos e Cadernos; Segurança; Manutenção; e 
Normatização de Processos Administrativos. 

Outra deliberação foi a aprovação da aquisição de um pacote de 
licença para o sistema Digifort para a segurança.

Na reunião os conselheiros também trataram de outros 
assuntos como o Programa Ser, aquisição de câmeras, repasse 
do Clube, questões do departamento jurídico e definição de valor 
de multa. Nesta reunião, foram ainda aprovados os ajustes finais 
para assinatura da contratação do novo sistema de acesso nas 
portarias, junto à empresa Hojeti.

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).

Com relação à entrega de encomendas 
registradas no Residencial, os Correios 
esclarecem alguns dos procedimentos dos 
carteiros ao localizarem o endereço: 

� Bater palmas 
� Pronunciar em tom alto... "correios"
� Apertar a campainha ou interfone.
� Buzinar.

Estes são procedimentos previstos para a distribuição em todo 
território nacional. Para retirada das encomendas registradas caso 
ocorram problemas na entrega, o horário de atendimento no CDD 
Pinhais é das 9h às 13h, desde que os objetos não tenham sofrido 
devolução ao remetente. O telefone do CDD Pinhais é (41) 3557-5811. 

Lembramos aos senhores associados que segundo procedimentos 
dos Correios, serão devolvidas as correspondências das 
residências que não possuírem numeração de fácil visualização. 

Informamos ainda que o Departamento de Distribuição da 
Associação Alphaville Graciosa Residencial é responsável pela 
entrega das correspondências simples.  Para demais 
esclarecimentos favor entrar em contato com a Associação, no 
setor de distribuição pelo telefone 3675-4800. 

Procedimentos das entregas das 
encomendas registradas pelos Correios

Informamos que está disponível no site da Associação - 
www.alphapr.com.br - desde o dia 30/05 a DRE de abril de 2016. 
Para visualizar a DRE, acesse o menu �Institucional� e na 
sequência, �Balancetes�.
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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 - Darlan José Dall´Agnol

Vice Presidente - Hugo Wichert Junior
Primeiro Secretário - Jaime Sommer

Segundo Secretário - Shirley Vargas Prudêncio Rebeschini
O Conselho Diretor  é composto ainda pelos seguintes associados:
(relação em ordem alfabética), Elenice Martins Krick, Marcia Ribeiro 

Malina, Rosangela Aparecida Borges Ramos, Silvana Lisot e 
Sumaya Chede Cansini.

Conselho Fiscal: 
Presidente - Marco Iran Jacyczen Cordeiro

Cristian Cleverson Clausen
João Paulo Ballarotte

Comitê Executivo:

Presidente do Comitê Executivo - Nelson Shinobu Sakuma

Diretor Administrativo/ Financeiro - Carlos Alberto Barbosa Lima

Diretor Segurança/ Manutenção - Juliano Jansen de Mello Nodari

Vice Presidente Iguaçu - Luciano Plugge Freitas

Vice Presidente Parati - Pablo Eneas Marlangeon

Vice Presidente Andorinhas - Wanderley Silva

Vice Presidente Araucárias - Paulo Roberto Oliveira

Acompanhe as atividades da Associação em nosso site - www.alphapr.com.br  

Adoções que ocorreram no Programa SerALPHAAJUDA: um grupo dedicado a fazer o bem

Há cerca de um ano algumas moradoras se reuniram, acreditando 

que poderiam fazer a diferença para as pessoas que mais 

precisam. Criaram o Grupo ALPHAAJUDA e logo nasceu o 

primeiro bazar, o primeiro jantar beneficente e os primeiros 

passos no apoio ao Projeto Educa. 

Este Projeto Educa acontece bem pertinho das nossas casas e 

atende 42 crianças de 7 a 10 anos da Vila Mauá/Zumbi, no contra 

turno escolar. Tem como objetivo oferecer um ambiente no qual a 

criança receba cuidado, afeto e estímulo. 

Atualmente o grupo ALPHAAJUDA conta com voluntárias que 

desenvolvem atividades junto ao Projeto Educa e que contribuem 

também de diversas outras formas. O grupo já promoveu um 

segundo bazar, em parceria com o Alphamall. 

A próxima ação será no dia 22 de 

junho, quando acontece novo 

jantar beneficente, em parceria 

com o Clube Alphaville Graciosa!

Participe com a gente!  

FAZER O BEM FAZ BEM! 

Para participar ou conhecer 

melhor o ALPHAAJUDA, entre 

em contato:
Melissa - 41. 9152-3100  
Cristine - 41. 8855-0801

Nasceu em 
janeiro de 2016 

e foi adotada 
em 04 de maio 

de 2016

Foi resgatada em 27/04/16 
e adotada em 29/04, 

quando ainda estava no 
canil da Associação, estava 

no canil da Associação, 
abrigo do parceiro Ricardo

Foi resgatada 
em junho de 

2015 e adotada 
em 07 de maio 

de 2016

Foi resgatada em 
julho de 2015 e 

adotada em 07 de 
maio de 2016

Foi resgatada em 
dezembro de 2015 e 

adotada em 07 de 
maio de 2016

Foi resgatada em 
outubro de 2016 e 
adotada em 07 de 

maio de 2016

Doações de Mudas para o Residencial

Associação Alphaville Graciosa 
Residencial recebeu, no mês de 
maio, a doação realizada pelo IAP - 
Instituto Ambiental do Paraná, de 
400 mudas frutíferas e árvores 
nativas, sendo elas: Pitanga, Aroeira 
pimenteira, Angico-Vermelho, 
Angico Gurucaia, Guabiroba, Araça, 
Maricá, Guaçatunga, Branquilho. As 
mudas serão plantadas nas áreas de 
Preservação  Permanente  do 
Residencial ,  favorecendo  na 
recomposição desta área. A doação 
aconteceu  em  retorno  a  um 
requerimento realizado pelo Setor 
de Meio Ambiente do Residencial.

Estes foram finais felizes para cães que 

estavam abandonados e para seus novos 

proprietários. Há diversos outros animais 

aguardando por adoção. O trabalho de 

resgate é realizado pelo Programa Ser � 

Alphaville. Confira mais casos de adoção e 

saiba mais sobre o programa em 

www.alphapr.com.br/site/programa-ser-

alphaville/


