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Sistema de Acesso

Trânsito seguro
                é a gente que faz

Trânsito seguro
              é a gente que faz

Decisões da reunião 
do Comitê Executivo

Acompanhe as definições da última reunião do Comitê Executivo, 

realizada em 13 de fevereiro de 2017: 

Distribuição Interna Correios - aprovada a realização de um 

estudo, para reversão da ação desfavorável ao Alphaville 

Residencial. Também foi aprovado neste assunto a efetivação do 

colaborador deste setor.

Treinamento de Colaboradores - aprovado o treinamento em 

primeiros socorros, combate a incêndio e resgate de animais 

peçonhentos, aos colaboradores dos setores de Segurança, Meio 

Ambiente e Manutenção. 

Outros assuntos � na reunião também foi aprovado o treinamento 

aos proprietários e mestres de obras do residencial, no qual será 

ministrada uma curta palestra sobre segurança no trabalho pela 

empresa Balaroti e será enfatizada a importância do cumprimen-

to das normas do regulamento de obras pelo departamento 

técnico desta associação. 

Correios

Informamos a todos que por 

orientação do departamento 

jurídico desta associação, não 

serão mais realizadas as entregas da 

mala direta postal domiciliar dos 

correios às residências que não possuam o endereço do 

destinatário, sendo que as mesmas serão devolvidas aos Correios. 

Reforçamos o pedido a todos os associados de enumerar e adaptar 

as caixas postais em suas residências. Lembramos que os nossos 

colaboradores seguem os mesmos procedimentos utilizados pelos 

Correios, não podendo ser alterada a sua rota ou forma de entrega. 

Demais informações através do 3675-4800 ou através do e-mail 

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

1. Acesse o site
www.alphapr.com.br

2. Clique no menu
Regulamento

3. Clique no item
Formulário cadastral:
Novo sistema de 
acesso

Informamos que está disponível no site da associação, desde o dia 

24/02 a DRE de Janeiro de 2017. Para visualizar a DRE, acesse o 

menu Institucional e na sequência o menu Balancetes.

Demonstração do Resultado do 
Exercício de Janeiro de 2017

Solicitamos a todos que ainda não realizaram o recadastramento 

no novo sistema de acesso o comparecimento ao setor de cadas-

tros, munidos de documento de identificação e do formulário 

cadastral devidamente preenchido. O formulário está disponível 

para impressão no site da associação, no menu 'Regulamento'> 

'Formulário cadastral' 'Novo sistema de acesso'. Lembramos que 

o cartão de acesso por aproximação poderá ser adquirido com o 

custo unitário de R$ 6,00, que será cobrado em única vez na taxa da 

associação. Em caso de dúvida favor entrar em contato com o setor 

de cadastros da associação pelo telefone 3675-4800. 



Meio Ambiente - Óleo de cozinha

O óleo de cozinha usado causa danos irreparáveis ao Meio 
Ambiente quando descartado em locais indevidos. Armazene em 
garrafas plásticas com tampa, não utilize garrafas ou potes de 
vidro, pois estes podem quebrar e além de derramar podem 
provocar acidentes. Deposite as garrafas da forma correta nos 
dias da coleta seletiva: segunda, quarta e sábado. Em caso de 
dúvidas entrar em contato com o setor de meio ambiente pelo 
telefone: 3675-4800/ 984320826.

AlphaAjuda 

Para 2017 o AlphaAjuda manterá foco principal 
no apoio às 3 instituições que atendem as 
crianças em situação de vulnerabilidades 
social na região da Vila Zumbi/Mauá: Projeto 
EDUCA, Projeto Crescer e CEI Betânia. 

Abaixo algumas das ações previstas:

� Grupo de voluntariado no Projeto Educa. Todos os moradores, 
inclusive jovens e adolescentes são super bem vindos. 

� A arrecadação de alimentos, principalmente a Feira do Bem que 
complementa a alimentação das crianças do EDUCA e do CRESCER, 
tem feito a grande diferença para eles. Buscaremos mais parceiros, 
mas ainda temos dificuldade na arrecadação de ovos e carnes. 

� Está em fase de acabamento a construção das 3 salas de aula do 
EDUCA, construídas com os recursos do último bazar. Também já 
foram adquiridas novas carteiras e cadeiras novas, porém falta o 
restante do mobiliário. 

� Iniciamos o projeto e os orçamento para construção de uma nova 
cobertura e laje no Projeto Crescer. A cobertura atual corre sérios 
riscos de cair. Este será o objetivo do próximo bazar. 

� Estamos colaborando para a pintura interna do Crescer e EDUCA 
(com doação de materiais e mão de obra). 

� Teremos 2 bazares este ano, sendo o próximo em abril.  

�  Em parceria com o clube, teremos mais uma edição da Feira do 
Livro (que foi um sucesso em 2016) . 

Participe também!
Informações: Melissa: 99152-3100  /  Cristina: 98855-0801
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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  

Capela

Informamos que já foram 
adquiridas, para um maior 
conforto aos usuários da 
Capela, a sonorização, os 
armários e os dois novos 
bancos. Lembramos que 
as missas são celebradas 
todos os sábados das 18h 
às 19h.  Já está disponível a inscrição para a catequese da Primeira 
Eucaristia e Crisma. As crianças que já completaram 09 anos até 31 de 
dezembro de 2016 podem participar da turma iniciante da Primeira 
Eucaristia. Para os que quiserem receber a visita da Capelinha de Nossa 
Senhora em sua residência basta  solicitar os contatos após a missa. Todos 
os associados que tiverem interesse podem entrar em contato com a 
Paróquia Nossa Senhora da Luz, através do telefone (41) 3668-7679.

Dicas para seu Pet 
Clinivet - Programa SER Alphaville 

A prevenção ainda é o melhor método de assegurar a nossa Saúde 
e de nossos Pets. Recomendamos que as VACINAS, vermífugos e 
testes diagnósticos preventivos sejam feitos regularmente e com 
a certeza de sua procedência. Por exemplo, recentemente foi 
publicado em revistas especializadas que em nosso litoral 30% da 
população canina está infectada por um parasita que se instala no 
coração dos cães e costumam ser fatais. Busquem informações 
com seu médico veterinário de confiança.

Aos associados interessados em ajudar nas causas do Programa 
SER Alphaville, é possível realizar uma doação voluntária de 
qualquer quantia, no boleto de cobrança da Associação. 
Maiores informações em relação termo de adesão para doação 
mensal, favor entrar em contato com a Sede da Associação 
através do telefone 3675-4800.

Parceiro e colaborador do 
Programa Ser Alphaville:

www.clinivet.com.br
e-mail: regina@clinivet.com.br
Fones: 3069-3336 /99646-6244


