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Trânsito seguro
                é a gente que faz

Trânsito seguro
              é a gente que faz

Decisões da reunião do 
Comitê Executivo � 15/05/2017

Companhia da PM

Acompanhe as definições da última reunião do Comitê Executivo, 
realizada em 15 de maio:

� Aprovada a substituição da empresa de auditoria e a contratação para o 
levantamento do imobilizado da Associação;

� Árvores: informado que tivemos alguns problemas com árvores caindo 
e rompendo os cabos de fibra ótica. Com a autorização do Meio Ambiente 
de Pinhais e através de um laudo de um agrônomo foi realizada a 
retirada;

� Processo de aquisição de luminárias: informado que a empresa 
contratada Smart Energia está elaborando um relatório até 31 de maio 
com a melhor alternativa para redução da energia;

� Proposta de projeto para campanha sobre animais: foi sugerida pelo 
Diretor de Segurança uma campanha de conscientização em relação aos 
dejetos não recolhidos dos pets dos associados;

� Apresentado um vídeo da empresa Helper Tecnologia de segurança para 
instalação de um equipamento para monitoramento e segurança na 
Estrada da Graciosa. Foi definido que a Helper irá verificar o interesse das 
empresas do entorno para rateio do custo de aquisição e manutenção;

� Nesta reunião foi tratado ainda sobre: sistema de acesso aos relatóri-
os; totens; oficial de justiça; Companhia da PM; processo trabalhista.

No dia 31 de maio recebemos o 
Comandante Ramos e o Tenente 
Ekermann, do 22º Batalhão, para 
u m  c a f é  d a  m a n h ã  e  u m a 
explanação sobre a segurança dos 
bairros vizinhos, além de tratar do 
andamento da construção da 
Companhia da PM. Nesta data 
foram entregues para a Associação um plano de trabalho e uma 
minuta de comodato, que estão sendo analisados pelo nosso jurídico.
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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).

Apresentação consultor Prosegur

No dia 8 de maio foi apresentado 
aos diretores da Associação o 
d i a g n ó st i co  d e  s e g u ra n ça 
elaborado pelo consultor de 
Segurança da Prosegur, Éder 
S e v e r i a n o  D o m i n g o s .  Fo i 
apresentada uma análise sobre a 
situação atual com base nas 
necessidades do residencial, 
considerando as áreas de atuação e respectivas atribuições das equipes 
de segurança em serviço. O objetivo é facilitar o posicionamento frente à 
tomada de decisões, considerando situações que expõem o Alphaville 
Graciosa sob o ponto de vista de segurança do patrimônio e das pessoas.

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

Recadastramento
prestadores de serviços/secretárias do lar

Os prestadores de serviços e/ou secretárias do lar, já podem utilizar os 
crachás com foto e código de barras para acesso nos residenciais. Os 
formulários podem ser obtidos junto as portarias, nas quais também 
poderão ser feitas as fotocópias dos documentos exigidos. O uso do 
crachá, agiliza a entrada e saída dos prestadores de serviços, além de 
aumentar consideravelmente o nível de segurança do sistema. Mais 
informações podem ser obtidas no telefone 3675-4800, setor de 
cadastros, no e-mail cadastros@alphapr.com.br e em nosso site 
http://alphapr.com.br/site/seguranca/.

Informamos que está disponível no site da Associação, desde o dia 31 
de maio, a DRE de abril de 2017. Para visualizar a DRE acesse o menu 
Institucional e na sequência o menu Balancetes.

Demonstração do Resultado do 
Exercício de Abril de 2017



AlphaAjuda
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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, 
Sumaya Chede Cansini e Wanderley Silva.

Conselho Fiscal: 
Presidente - Marco Iran Jacyczen Cordeiro

Cristian Cleverson Clausen
Márcia Regina Nava

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 - Shirley Vargas Prudêncio Rebeschini 

Vice Presidente Araucárias - Paulo Roberto Oliveira

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

Vacina Colaboradores

Agenda da Capela

Como acontece em todos os anos, no dia 4 de maio foi 
realizada a vacinação opcional dos colaboradores da 
Associação pela clínica Vacine Mais. A vacinação 
aplicada foi a quadrivalente contra a gripe H1N1, 
contendo dois tipos de cepas do vírus influenza B.

Na Capela Ecumênica da Associação 
Alphaville além da possibilidade de 
realização de pequenos eventos 
religiosos, como batizados e casamen-
tos, os associados também podem 
participar da Missa, Catequese e 
Crisma e do Grupo de Oração. A Capela 
tem capacidade para 48 pessoas e está 
localizada na Avenida Thomaz Edison, 
próximo à portaria do Clube Alphaville.

Confira programação: 

Encontros Catequese e Crisma: Segunda a Quinta, das 18h às 19h30 
(informações 99648-0910 com Daniela)
Grupo de Oração Ecumênica das Mulheres: Todas as Quartas, das 
09h às 10h30
Missa: Sábados, das 18h às 19h
Sidur de Shabat: Todas as Sextas ao pôr do sol.

No mês de maio o AlphaAjuda realizou duas 
grandes ações, com o objetivo de arrecadar 
fundos para a reforma da cobertura e nova 
sala de aula para o Projeto Sociedade 
Crescer, instituição que atende crianças no 
contraturno na Vila Zumbi/Mauá.

No dia 3 de maio tivemos uma tarde super 
agradável com um Café Beneficente e no dia 
12 aconteceu o IV Bazar Beneficente. Chega a 
ser difícil explicar em palavras o que 
significam dias como estes.

No final do dia nos resta a certeza de estarmos no caminho certo para a 
construção de uma sociedade mais justa.

Nosso muito obrigada à Associação, seus diretores e funcionários que 
nos cederam o espaço para o Café, que também foi um lindo momento 
de confraternização entre os moradores. Mais uma vez obrigada a todos 
os lojistas do AlphaMall, que nos permitem realizar um evento tão 
especial quanto o Bazar. E um obrigada especial a todos pela confiança e 
carinho por este trabalho maravilhoso!

AlphaAjuda � Juntos Plantando Esperança

Programa SER Alphaville 

RAIVA � DEVEMOS AINDA PREVENIR!

A Vigilância Sanitária comunicou que recentemente foi confirmada a 
ocorrência de morcegos com o vírus da raiva na região de Curitiba e em 
bairros como Ahu de Baixo. Os animais infectados não eram hematófa-
gos (espécies que se alimentam de sangue).

Caso haja o aparecimento de morcegos ou se alojem em cortinas, 
forros ou outras áreas em sua residência a recomendação é que não 
tente tocar, retirar ou matar. É necessário chamar o serviço de 
Vigilância Sanitária ou a Prefeitura de Pinhais comunicando o ocorrido.

O vírus pode estar na superfície corporal destes animais e não devemos 
absolutamente deixar que ninguém entre em contato com estes 
morcegos, em especial os nossos animais de estimação, que por 
curiosidade, brincadeira ou instinto caçador (especialmente os gatos) 
podem ser contaminados.

Esta grave doença é transmitida às pessoas e a outros animais por meio 
de mordeduras ou arranhaduras de quaisquer mamíferos.

A doença é plenamente prevenível através da vacina, tanto para nós 
seres humanos quanto para os animais. 

Salientamos a necessidade de que todos regularizem a vacinação de 
seus �Pets� para garantir a tranquilidade e a segurança epidemiológica.

(Matéria desenvolvida pelo Dr. Marcelus N. Sanson)

Parceiro e colaborador do 
Programa Ser Alphaville:

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

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 ao termo de adesão para doação mensal, favor entrar em 
contato com a Sede da Associação através do telefone 3675-4800.


