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Para-raios instalados nas portarias

Padrão de luz e torneiras nos parquinhosSistema de Acesso

Decisões da reunião do 
Comitê Executivo de 12/01/2017

Correios

Solicitamos a colaboração 
de todos que ainda não 
r e a l i z a r a m  o  r e c a -
dastramento para o novo 
sistema de acesso, que 
compareçam ao setor de 
cadastros, (P1) munidos de 
documento de identificação 
e formulário cadastral, 

devidamente preenchido, que 
está disponível para impressão no site alphapr.com.br, no menu 
�Regulamento� >�Formulário Cadastral� �novo sistema de acesso�. 
Lembramos que na ocasião poderá ser adquirido o cartão de 
acesso por aproximação, com um custo unitário de R$ 6,00, que 
será cobrado em uma única vez junto com a taxa da Associação. 
Este cartão, além de facilitar o acesso nas portarias, no futuro, 
servirá de comprovante para obtenção de descontos, junto a 
empresas conveniadas. Em caso de dúvida, favor entrar em contato 
com o setor de cadastros da Associação pelo telefone 3675-4800

Na última reunião do comitê executivo, realizada em 12 de janeiro 
de 2017, foram aprovados:

Contratação de Arquiteto: para projeto arquitetônico da reforma na 
implantação da Companhia da PM e para projeto de construção de 
nova para o setor de golfe do clube;

Carros blindados: definido que os proprietários deverão apresentar 
documento comprobatório da blindagem no setor de cadastros. No 
procedimento de acesso o condutor deverá, ao chegar em sua 
portaria, abrir a janela de forma que possa ser visualizado e 
identificado pelo vigilante que efetuará a sua liberação;

Aquisições para a Capela: atendendo a solicitação, foi aprovada a 
realização de estudo para projeto e aquisição de nova sonorização, 
microfones, 02 bancos e armários para a Capela. Também ficou 
definido que não será mais cancelada a missa aos sábados para a 
realização de casamentos, sendo celebradas das 18h às 19h30min.

www.alphapr.com.br
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             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 30 km/h*
*aprovada pelo Comitê Executivo e Conselho Diretor, em fase de implantação
(troca de placas e campanhas).

Período de férias no Condomínio.
Cuidado redobrado no trânsito.



Meio Ambiente - Aranha Marrom e Cobras

Feriados 2017/ 
Programação de 
horário das obras 

06/02/17 (SEGUNDA-FEIRA) a 22/02/17 (QUARTA-FEIRA):
7h30min às 18h30min (até 19h saída nas portarias)

23/02/17 (QUINTA-FEIRA) e 24/02/17 (SEXTA-FEIRA):
7h30min às 17h30min (até 18h saída nas portarias). HORÁRIO 
NORMAL

01/03/17 (QUARTA-FEIRA):
12h00min às 17h30min (até 18h saída nas portarias)

02/03/17 (QUINTA-FEIRA) em diante (conforme Regulamento):

FERIADOS DE 2017

FEVEREIRO: 27 (SEG) - FECHADO
28 (TER) - CARNAVAL

 MARÇO:  01 (QUA) - FECHADO até 12:00hs
20 (SEG)- FERIADO MUNICIPAL - ANIVERSÁRIO DE PINHAIS

  ABRIL: 14 (SEX) - SEXTA-FEIRA SANTA
21 (SEX) - TIRADENTES

 MAIO:  01 (SEG) - DIA DO TRABALHO

 JUNHO: 15 (QUI) - CORPUS CHRISTI  

 SETEMBRO:  07 (QUI) - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

 OUTUBRO: 12 (QUI) -  NOSSA SENHORA APARECIDA

 NOVEMBRO: 02 (QUI) - FINADOS
15 (QUA) - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

NATAL/ANO NOVO 2017:

01/11/17 (QUARTA-FEIRA) a 22/12/17 (SEXTA-FEIRA):
7h30min  18h30min  (até 19h saída nas portarias)às

 23/12/17 (SÁBADO) a 01/01/18 (SEGUNDA-FEIRA): RECESSO

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  

Nova linha de ônibus no 
Alphaville Graciosa

Foi implantada uma nova linha de ônibus, (Vila Zumbi/Guaraituba), a 
partir de 19/12/2016, pela Auto Viação Santo Antônio, para atender 
usuários da região. A linha está em caráter experimental e dependendo 
do número baixo de usuários poderá ser cancelada. Portanto divulguem 
o máximo possível. O ponto do ônibus, na região do Alphaville Graciosa, 
está localizado na estrada da graciosa, em frente ao prédio azul.

Demonstração do Resultado do 
Exercício de Novembro de 2016

Informamos que está disponível no site da Associação, desde o dia 
16/12 a DRE de Novembro de 2016. Para visualizar a DRE, acesse o 
menu Institucional e na sequência o menu Balancetes.

Aranha marron: atinge de 3 a 4 centímetros 
e possui cor castanho-amarelada, vive em 
teias irregulares, construídas em tijolos, 
telhas, barrancos, cantos de parede, etc. os 
acidentes são raros e ocorrem quando a 
aranha é pressionada. Geralmente são 
acidentes graves. A picada nem sempre é 
percebida, por ser pouco dolorosa. A dor 
pode iniciar várias horas depois.

Sintomas: dor, queimação, vermelhidão, 
mancha roxa, inchaço, bolhas, coceira e endurecimento do local.

Cobras: limpeza dos lotes internos e externos, retirando plantas que 
estão adensadas próximos das residências.

Em caso de aparecimento entrar em contato com setor de meio ambiente 
pelo telefone: 3675-4800/98432-0826.


