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Decisões reunião do Comitê 
Executivo em 12/06/2017

Reunião com a Amecim - 27/06/2017

Acompanhe as deliberações da última reunião do Comitê Executivo, 

realizada em 12 de junho: 

� Apresentação do estudo realizado pela Empresa Smart Energia para a 

troca das lâmpadas de iluminação interna dos residenciais por LED. 

Constatou-se que a melhor opção será a troca através do programa de 

eficiência energética da Copel. A grande vantagem é que se o projeto for 

aprovado não haverá nenhum gasto por parte do Alphaville;

� Aprovada a automação das portas blindadas das portarias, com início 

pelo residencial Araucárias, por este estar em estado mais precário;

� Também foram tratados assuntos como a dispensa de um colaborador 

da distribuição e analisada a proposta de criação de um canal entre os 

associados e os Vice-Presidentes.

No dia 27 de junho recebemos na sede da Associação o Sr. José Osmair 
Possebam, presidente da Associação de Moradores e Empresários do 
Centro Industrial Mauá � Amecim, que transmitiu ao presidente do Comitê 
Executivo, Sr. Nelson Sakuma, todo o apoio da comunidade para a 
construção da companhia da Polícia Militar. 

O presidente da Amecim falou sobre os frequentes arrombamentos a 
empresas do Centro Industrial Mauá e região e que já buscavam, junto ao 
22º Batalhão, maior patrulhamento naquela área. Na ocasião, o 
representante também convidou a Diretoria da Associação Alphaville para 
uma reunião na sede da Amecim, marcada para o dia 4 de julho.
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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).

Treinamento de brigada de emergência
Campanha �O animal não recolhe�

O Grupo Reviver Saúde realizou, 

nos dias 7 e 8 de junho, treina-

mento de brigada de emergência 

com  os  colaboradores  da 

Associação. Foi realizada uma 

avaliação teórica a  fim de 

direcionar cada um dos partici-

pantes para a área de sua maior 

aptidão dentro da brigada. O 

curso proporcionou noções de 

primeiros socorros, emergências 

com animais  peçonhentos, 

técnicas de combate a incêndio e 

evacuação de emergência.
No mês de junho foi realizada a campanha "O animal não recolhe". 
Com a colaboração de uma promotora foram entregues, em cada 
uma das portarias, panfletos orientativos com a ideia de conscientizar 
os associados a recolherem as fezes de seus animais, pensando no 
próximo e mantendo o residencial limpo. A campanha enfatizou que 
cabe ao condutor portar meios adequados para fazer o recolhimento 
das fezes e o descarte.

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

Caixas de correspondências

Solicitamos a todos os associa-
dos que ainda não possuem 
numeração e caixa de corres-
pondência em sua residência 
que se adequem o mais rápido 
possível. Caso exista alguma 
dúvida quanto à instalação 
correta da caixa no módulo 
padrão, conforme definido em 
nossos cadernos e regulamen-
to, solicitamos que entrem em contato com a Associação no 
Departamento Técnico através do telefone (41) 3675-4800.



Programa SER 
Alphaville promove 
feira de adoção de cães
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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  

Os voluntários do Programa SER 
Alphaville estão realizando todas as 
sextas-feiras, no período da tarde, uma feira de adoção de cães na área 
comercial do Alphaville, localizada na Estrada da Graciosa, nº 3000.
 A ação é feita em parceria com o Pet Center Graciosa. 

Convidamos todos os associados que tiverem interesse a realizarem uma 
visita para conhecer mais sobre o projeto e adotar um companheiro. Todos 
os animais já estão castrados, desvermifugados e vacinados. 

Aos interessados em ajudar nas causas do Programa SER Alphaville é 
possível realizar uma doação voluntária de qualquer quantia, no boleto de 
cobrança da Associação. Para mais informações favor entrar em contato 
com a responsável pelo projeto, Srª Sumaya, no celular 99971-2884 ou 
acesse  http://alphapr.com.br/site/programa-ser-alphaville/

Contato com os vice-presidentes

Foram criados novos canais de acesso com 
os vice-presidentes de cada residencial: 

�  iguacu@alphapr.com.br
�  parati@alphapr.com.br
�  andorinhas@alphapr.com.br
�  araucarias@alphapr.com.br

Lembramos que todas as dúvidas, sugestões e reclamações devem ser 
encaminhadas aos gerentes* de cada setor, copiando os vice-presidentes para 
o acompanhamento do pleito. Em casos de emergência os associados devem 
ligar no telefone 3551-1323 (atendimento 24 horas). 

Conforme elencado no estatuto do residencial as funções dos vices são:

Artigo 32 - Parágrafo Quarto: Cada Residencial terá um Vice-Presidente, 
cuja escolha deverá recair entre um dos adquirentes de cada qual. 

Artigo 38 - Compete a cada um dos Diretores Vice-Presidentes do Comitê 
Executivo, além das atribuições normais do cargo de Diretor, zelar, junto ao 
Comitê Executivo, pelos interesses específicos da parte do Alphaville Graciosa 
Residencial que representem. Outrossim, poderão, por deliberação do próprio 
Comitê Executivo, desempenhar funções executivas que lhes forem atribuídas, 
exceto as previstas de forma privativa para determinado cargo.

* Gerente administrativa/financeira: gerente@alphapr.com.br - 8522-6365 - Priscila
Gerente Operacional: gerseg@alphapr.com.br - 8432-0444 - Barros
Gerente Técnica: gertec@alphapr.com.br - Ada.

Agenda da Capela

Na Capela Ecumênica da Associação Alphaville além da possibilidade 
de realização de pequenos eventos religiosos, como batizados e 
casamentos, 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.

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

Demonstração do Resultado do 
Exercício de Maio de 2017

Programa Alpha Ajuda convida:


