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Em caso de dúvida favor entrar em contato com o 
setor de cadastros da Associação pelo telefone 
3675-4800. Lembramos que as fichas estão dispo-
níveis para impressão no site, no menu 'Regula-
mento'> 'Formulário cadastral' � 'Novo sistema 
de acesso' e poderão ser entregues nas portarias, 
sede de segurança e sede administrativa.

Evite o bloqueio de seu acesso,
realize o recadastramento.

Lembramos que na fase de transição as cancelas 
estarão sendo operadas manualmente através 
de liberação pelos vigilantes. Facilite e agilize 
este procedimento, baixando o vidro da janela do 
motorista ao aproximar-se da cancela.

RECADASTRAMENTO
Novo sistema de acesso

Solicitamos aos moradores e proprietários
que ainda não fizeram e/ou entregaram

suas fichas cadastrais, que o façam o mais breve possível.

Prazo máximo para entrega das fichas - 18/11/2016

Decisões da reunião do
Conselho Diretor
10 de novembro de 2016

Horário de verão nos Parques

22
Associação Alphaville Graciosa Residencial

19h
19h30min

ORDEM DO DIA:
INSTALAÇÃO UNIDADE DA P.M. 

Geral extraordinária

SEGURANÇA EXTERNA
FUNDO DE EMERGÊNCIA
ASSUNTOS GERAIS

NOV/2016

Na última reunião do Conselho Diretor, realizada 
em 10 de novembro de 2016, foram aprovados:
Instalação de unidade da P.M.;
Proposta Orçamentária para 2017, com reajuste 
apenas pelo IGPM;
Plano de obras para 2017, incluindo recursos para a 
instalação da unidade da P.M., sem necessidade de 
aporte extra de recursos por parte dos associados.

Atendendo pedido de inúmeros associados, a 
Associação prorrogou o horário de abertura dos 
Parques da Gaciosa e Araucárias, para as 20h.
Lembramos, ainda, que é proibido o acesso de 
animais (cachorros).
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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  

Acompanhando a tendência já 
utilizada em outros empreendimen-
tos residenciais, evitando o abuso na 
velocidade e visando a segurança de 
todos que convivem e trabalham no 
Alphaville Graciosa, estão sendo 
realizados os preparativos para a 
redução da velocidade nas ruas 
internas dos residenciais de 40km/h 
para 30km/h, proposta já aprovada 
em reunião do Conselho Diretor e 
Comitê Executivo.

Redução de velocidade nos residenciais do Alphaville Graciosa

Trânsito seguro
                é a gente que faz
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Dengue, Zika e Chikungunya

Visando a prevenção 
contra o mosquito Aedes 
aegypti transmissor da 
D e n g u e ,  Z i k a  e 
C h i k u n g u n y a ,  a 
Associação Alphaville 
Graciosa Residencial 
s o l i c i t a  a  t o d o s  o s 
associados a eliminação 
de possíveis focos,  com  
a retirada de todo e 
qualquer material que 
possa acumular água no 
lote, a limpeza da laje e 
piscina periodicamente,  corrigir o desnível do terreno 
onde possa formar poças de água ou espelho d�água e 
respeitar  as  demais  or ientações  enviadas 
anteriormente a cada residência.
Eventuais dúvidas contatar o setor de meio ambiente 
da Associação Alphaville pelo telefone 3675-4800 ou 
através do e-mail meioambiente@alphapr.com.br.
Nas obras a Associação está reforçando a fiscalização.
Contamos com a colaboração de todos.

Demonstração do Resultado 
do Exercício de Setembro de 2016

Informamos que está disponível no site da Associação, desde o dia 
31/09, a DRE de setembro de 2016. Para visualizar a DRE, acesse o 
menu Institucional e na sequência o menu Balancetes.

Alpha amigo - vizinho solidário

O Projeto �Alpha amigo - vizinho solidário� consiste em os vizinhos se 
comunicarem entre si e se avisarem caso algo suspeito ocorra na 
casa do outro. Esse projeto é muito simples e sem gastos, já que não é 
necessário nenhum tipo de equipamento especial. Hoje é comum os 
vizinhos não conversarem, nem sequer se conhecerem, mas esse 
projeto além de auxiliar na segurança interna dos residenciais, ajuda 
os vizinhos a se conhecerem e manterem uma relação de amizade. 
Para o projeto ter sucesso é necessário que os participantes tenham 
os telefones fixo e o celular dos outros, saibam da sua rotina e sejam 
avisados quando os outros forem viajar ou passar um longo período 
fora de casa. Sabendo de tudo isso um vizinho saberá quando algo 
incomum acontecer na casa do outro, assim ele poderá entrar em 
contato e informar sobre o ocorrido.Também poderá ajudar seu 
vizinho ligando para o fone de emergência da Associação ou para os 
outros telefones conforme lista abaixo. Veja mais informações em 
www.alphapr.com.br/site/ 

Sede Administrativa: 3675-4800
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

98    432-3160 - Sede Administrativa 

98432-5448 - Manutenção 

98432-1092 - Distribuição

98432-0444 - Gerência Segurança 

98432-0446 - Sigma

98432-0440 - Portaria Iguaçu (G1 )           

98432-0438 - Portaria Parati (G2 )             

98432-0188 - Portaria Andorinhas (G3) 

98431-9666 - Portaria Araucárias (G4 )   

Telefone Emergência: 3551-1323 


