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Trânsito seguro
                é a gente que faz

Trânsito seguro
              é a gente que faz

Decisões da reunião do 
Comitê Executivo em 10/07/2017

Acompanhe as definições da última reunião do Comitê Executivo, 
realizada em 10 de julho:

� Proposta de Ampliação do Sistema CFTV: o Diretor de Segurança, Sr. 
Juliano Jansen, apresentou um projeto para melhoria no sistema de 
monitoramento;

� Correios: foi relatado o andamento das negociações para a tentativa de 
retorno dos Correios nas entregas e apresentadas algumas de suas 
reinvindicações de adequações, como a numeração das residências, 
caixas de correspondências e sala de apoio; 

� Processo dos Muros: foi informado que no dia 5 de julho a Associação 
recebeu representantes do Alphaville Urbanismo para uma conversa a 
respeito do processo dos muros; 

� Companhia da PM: foi prestado o informe sobre a reunião realizada na 
Amecim, onde a Diretoria da Associação foi muito bem recebida e obteve 
um retorno positivo da comunidade que apoia a iniciativa, pois contribui-
rá em muito com a segurança do entorno;

� Projeto eficiência energética da Copel: foi agendada reunião para 24 de 
julho para a continuidade do projeto pela empresa do Ricardo Kenji, 
sendo acompanhado sem custo pela empresa Smart Energia.

4 30 0

30

 

ESIDR ES NO CN I AL ISA
U

T
A 

A
MI

X
Á

M E VD EA LDI OC

E MDA ÁXDI IMCO AL  AE PV R
O

V
A

D
A

 S II N

A TI EC RN NE ADI  NSE OR S

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

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

Reunião com a Amecim

No dia 4 de julho os Diretores da 
Associação, senhores Nelson 
Sakuma, Juliano Jansen e Darlan 
Dall�Agnol, participaram de uma 
reunião na sede da Amecim 
(Associação de Moradores e 
Empresas do Centro Ind. Mauá). 
Nesta data foi realizada uma 
apresentação aos empresários e 
moradores da região, esclarecen-
do todo o trabalho realizado pela Associação e o andamento do projeto 
para a implantação da companhia da Polícia Militar. 

Os Diretores reforçaram a importância da parceria de todos na constru-
ção da companhia e receberam todo apoio, já que este também é um 
desejo da comunidade. 

Programa SER promove adoção de cães

Os voluntários do Programa SER estão realizando todas 
as sextas-feiras, no período da tarde, uma feira de 
adoção de cães na área comercial do Alphaville, que fica 
na Estrada da Graciosa nº 3000. A iniciativa é realizada 
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 são 
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 acessar:
http://alphapr.com.br/site/programa-ser-alphaville/

Mensagem do AlphaAjuda

O AlphaAjuda vem a cada dia sendo abraçado 
por mais moradores. Com isso, este grupo 
consegue distribuir muito mais amor. 
Lembram dos lenços e cachecóis que foram 
arrecadados para o bazar? A Tati, nossa 
voluntária, lavou e passou todos com muito 
carinho e foi até o Hospital Erasto Gaertner 
fazer a entrega. Um grupo de moradoras 
também se uniu e preparou diversas manti-
nhas para doações para crianças recém-nascidas. Também ajudamos na 
destinação de mais de 20 novos cobertores, que foram entregues para 
famílias da Vila Zumbi e outras comunidades carentes.

Mas além de aquecer muitos corações 
estamos deixando a criançada com um 
sorriso mais feliz. 

O StudioSmiles, parceiro do AlphaAjuda, 
está ajudando na saúde bucal de algumas 
crianças das instituições atendidas.

AlphaAjuda - Juntos Plantando Esperança

Melissa Pusch - melgfp@hotmail.com

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

Demonstração do Resultado 
do Exercício de Junho de 2017 
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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  

O Residencial Alphaville Graciosa hoje possui uma ocupação de 73%, 
conforme mostra a tabela. A quantidade de novos projetos demonstra o 
aquecimento do mercado construtivo no Alphaville Graciosa, além de 
haver um crescimento no número de residências a serem reformadas 
(ampliações, modificações de pisos externos, instalações de piscinas 
dentre outras alterações).

Tendo em vista este novo perfil de obra, orientamos aos proprietários que 
têm intenção em realizar qualquer uma dessas atividades que primeiro 
entrem em contato com o Departamento Técnico desta Associação (seja 
por e-mail, telefone ou pessoalmente) a fim de obterem um prévio 
consentimento do que será executado. O Departamento fará uma análise 
e posteriormente aprovará da solicitação, que também poderá ser 
encaminhada à Prefeitura Municipal de Pinhais, caso necessário.

Contatos: gertec@alphapr.com.br (Ada Frota)

Telefone: (41) 3675-4800 (Ada Frota) / (41) 9 8432-5448 (José)

Informe do Departamento Técnico
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PROJETOS

PROJETOS EM ANDAMENTO DE VERIFICAÇÃO

PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ

OCUPAÇÃO

RESIDENCIAS COM MORADORES

RESIDENCIAS SEM MORADORES

OBRAS EM ANDAMENTO

OBRAS PARADAS

LOTES VAGOS

Práticas e condutas de boa vizinhançaPintura da sinalização viária e guias

1. Velocidade máxima. Para sua segurança e dos condôminos, 

     respeite a velocidade máxima de 30km/h dentro dos residenciais;

2. Passeio com animais, somente na guia

     (animais soltos são passíveis de multa);

3. Recolhimento e destino adequado de fezes dos animais,  

     principalmente nas áreas comuns. (recomenda-se o recolhimento e 

     o destino via descarga em vasos sanitários);

4. Vegetação de divisa, mantenha com podas, na altura máxima de 

     dois metros (consulte o Setor de Meio Ambiente - 3675-4800 para 

     conhecimento do regulamento);

5. Água de chuvas devem ser encaminhadas para a galeria de água 

     pluvial, evitando o transbordo para terrenos vizinhos;

6. Som alto, incomoda seu vizinho e é passível de multa;

7. Reformas, antes de iniciar consulte o Departamento Técnico;

8. Conheça nossos regulamentos

     Visite http://alphapr.com.br/site/normas/;

9. Mantenha seus dados cadastrais atualizados junto à Associação    

     Alphaville Graciosa Residencial, através do telefone 3675-4800 e/ou   

     pelo e-mail gerente@alphapr.com.br.

Está sendo realizada pela equipe de manutenção da Associação a pintura 
da sinalização viária horizontal e a pintura das guias pelos colaboradores 
da Grasstecno. Esta última, será realizada duas vezes ao ano.

A convivência em condomínio tem inúmeras vantagens,

mas  também tem obrigações pautadas em regulamentos,

práticas e  condutas para uma boa vizinhança.

Entre outras enumeramos:

Protetores de totens

Foram implantadas em todas as portarias dos 
Residenciais, no mês de julho, proteções para 
evitar colisão com os totens de registro de 
entrada e saída. Estas proteções contam com 
displays em acrílico onde serão veiculadas 
mensagens importantes aos associados.


