
alphanews
oN  55, OUTUBRO | 2017INFORMATIVO ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL 

Levantamento de ictiofauna 
no lago da Graciosa 

Foi realizado o levantamento de ictiofauna no lago da Graciosa 
com o objetivo de identificar as espécies de peixes existentes 
para avaliar a possibilidade da realização de eventos de 
pescaria. O trabalho foi efetuado no dia 09.10.2017 pela 
empresa Natturis Consultoria e Assessoria Ambiental, com 
autorização do IAP, n° 008/2017, e o resultado das amostra-
gens demonstraram que na lagoa há uma fauna aquática 
peculiar da Bacia do Rio Iguaçu, com oito (08) espécies de 
peixes, dominada pelos lambaris (Astyanax lacustris e 

Astyanax minor) e pela traíra (Hoplias malabaricus). Já no 

riacho foram registradas as 
espécies amboatá (Callichthys 
callichthys), barrigudinho (Phallo-
ceros harpagos) e bagrinho (Rham-
diopsis moreirai) sendo esta última 

e s p é c i e  c o n s i d e r a d a  c o m o 
ameaçada de extinção pelo Estado 
do Paraná o que inviabi l iza 
qualquer possibilidade de pesca-
ria naquele local. 

30
velocidade máxima dentro dos residenciais 

Trânsito Seguro

Levantamento do imobilizado
Foi finalizado no mês de outubro o levantamento do imobilizado da 
Associação, serviço realizado pela empresa Sandri, Contabilidade, 
Assessoria & Consultoria Contábil, objetivando maior controle do 
patrimônio da Associação. Para uma maior transparência foi 
adquirido um módulo no setor de compras que permitirá o gerencia-
mento dos imobilizados.

Manutenções � readequação 
dos totens e pintura das portarias

Teve início no mês de outubro a realização de pintura das 
portarias dos residenciais e a readequação dos protetores 
de totens para embutir novas câmeras do sistema de 
acesso,visando melhorias na qualidade das imagens, bem 
como interfone para facilitar a comunicação com os vigilan-
tes. Nestes protetores serão ainda instalados displays de 
acrílico para receberem comunicados pontuais da 
Associação, destinados aos moradores.

Demonstração do Resultado do 
Exercício de setembro de 2017

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

Bagrinho (Rhamdiopsis moreirai) 
espécie considerada 

como ameaçada de extinção.



AlphaAjuda

Mais uma vez está chegando o tão querido bazar do 
AlphaAjuda, que faz bem a tantas pessoas da comunidade da 
Vila Zumbi/Mauá.

Com recursos vindos principalmente do bazar já ajudamos a 
construir um espaço e salas de aula mais adequadas às 
crianças do Projeto Educa. No projeto Sociedade Crescer 
substituímos a cobertura e agora precisamos reforçar as 
estruturas e finalizar a nova sala de aula. Por isso este bazar é 
tão importante!

Convidamos também todos os moradores para o 
Bazar Chic + Coquetel, que acontecerá no dia 14 de 
novembro. Neste ano ainda teremos um bingo 
beneficente.

Vamos todos juntos fazer o bem?

Doações e entrada para o Coquetel: Cristine 98855-0801/ 
Mari 99984-7391 

Programa Ser Alphaville

Todo cão e gato se coça? Certo? Errado?

Programa SER recebeu doação de 
antipulgas e carrapaticidas da VIRBAC, 
em feira de adoção da qual participou em 
parceria com o Instituto Fica Comigo.

Conheça mais sobre o Projeto e adote um pet companhei-
ro. Todos os animais são castrados, desvermifugados e 
vacinados. 

Aos interessados em ajudar nas causas do Programa SER Alphaville, além de 
participar no projeto, 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/

É errado pensar que, normalmente, todo cachorro e todo gato tem coceira. 
Na verdade, isto pode significar que a pele dos bichos está seca ou que 
existe algum tipo de alergia. Ectoparasitas como pulgas e carrapatos 
também podem estar gerando o coça-coça. Quando se coçam, os animais 
chegam a arrancar os pelos, deixando a pele exposta e extremamente 
sensível, o que gera infecções.
Cães e gatos, independente da forma como são criados, estão sempre 
suscetíveis a pulgas e carrapatos. Os pets entram em contato de diversas 
formas, sendo que os passeios na rua e a ida a pet shops são as duas 
maneiras mais comuns. Há também o risco de seres humanos levarem 
pulgas e carrapatos para dentro de casa em seus calçados e roupas.
O clima quente e úmido favorece a infestação. Isso ocorre porque estes 
parasitas precisam de calor e de umidade para se reproduzirem.
É importante saber que quando falamos de infestação por pulga, somente 
5% delas estão no animal na fase adulta. Os outros 95% estão no ambiente, 
na forma de ovos, larvas e pupas. 
Além da incomoda coceira, pulgas e carrapatos oferecem outros riscos. 
Podem causar, por exemplo: dermatite alérgica. As pulgas são 
responsáveis por transmitirem o Dipylidium caninum (um tipo de parasita 
intestinal), pulicose (alta infestação por pulgas), que podem causar 
anemia principalmente em filhotes e animais debilitados. 
Os carrapatos podem transmitir protozoários (Babesiose) e bactérias 
(Erliquiose) que destroem glóbulos vermelhos e brancos e que, entre 
outros sintomas, causam anemia, perda de apetite, palidez, cansaço, 
depressão, febre, vômitos, diarreias, pneumonia, sangramento, 
dificuldade respiratória e fraqueza muscular. As doenças transmitidas por 
meio da picada do carrapato têm ocorrência mundial e se não 
diagnosticadas rapidamente podem ser fatais para os cães. 
Algumas dicas para combater os ectoparasitas:
- Observe alguns sinais. Se o seu animal se coçar, se morder ou se 
arranhar, ele pode estar com pulgas e/ou carrapatos. Outro indicativo 
pode ser a presença de sangue seco ou granulado;
- A melhor maneira de se livrar de pulgas e carrapatos é a prevenção!
Para prevenir que os pets, mesmo os que saem raramente de casa, sejam 
acometidos por essas coceiras desagradáveis e possam adoecer, 
recomenda-se a prevenção mensal. Entre as várias opções existentes no 
mercado, os produtos que eliminam pulgas e carrapatos por contato são 
mais indicados, pois não há a necessidade de os parasitas picarem os 
animais para morrerem;
- A dedetização do ambiente, onde está a maior carga, é tão importante 
quanto o controle no animal. A falta de controle é que faz com que eles se 
�hospedem� no seu bichinho de estimação.
Qualquer dúvida entre em contato com o médico veterinário do seu pet e 
siga o tratamento proposto.

Transporte direto do Alphaville para os seguintes colégios:

EM BREVE

TRANSPORTE ESCOLAR 2018

BOM JESUS INTERNACIONAL / POSITIVO AMBIENTAL /
BOM JESUS NOSSA SENHORA DE LOURDES / SUIÇO3557-4293 � 99622-9606

exclusivetransporte@hotmail.com
www.exclusivetransporte.com.br

TRANSPORTE EXECUTIVO

Faça já sua reserva!

Decisões do Conselho Diretor � 11/10/2017

Os diretores da Associação Alphaville se reuniram para tratar do 

pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de duas 

condenações judiciais e aprovaram a utilização dos valores do 

Fundo de Emergência para fazer frente a estas ações. Na mesma 

reunião foi constituída uma comissão para a realização dos 

estudos para implantação do calçamento nos residenciais.

Acompanhe as deliberações da última reunião do Comitê Executivo, 

realizada em 10 de outubro:

� Debatido o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de 

condenações judiciais de duas ações e definido que o assunto deveria 

ser levado para decisão do Conselho Diretor;

� Aprovada a dispensa de um colaborador da manutenção, sem a 

necessidade de nova contratação;

� Aprovada a realização de convênio com a farmácia Alphafarma para 

os colaboradores, com desconto na folha de pagamentos;

� Também foram tratados assuntos como a análise para realização de 

um estudo sobre o calçamento dos residenciais e agendada a reunião 

para revisão do caderno do morador e regulamento de 

obras/projetos/meio ambiente para o dia 25 de outubro.

Decisões do Comitê Executivo � 10/10/2017

Texto de autoria da Médica Veterinária Paola Herpa



Entrega de correspondências

Atendendo decisão proferida em Ação Civil Pública, com alcance em todo 
território nacional, na qual se concluiu que a entrega de objetos postais 
em condomínios horizontais deve ser realizada porta a porta, em breve a 
Empresa de Correios e Telégrafos - ECT irá realizar a entrega das 
correspondências diretamente nas caixas postais dos moradores do 
Alphaville Graciosa Residencial. Para tanto a ECT realizou visitas 
técnicas em todos os  residenciais para aferir a situação das caixas 
receptoras de correspondência,  constatando-se algumas 
irregularidades quanto às dimensões  das caixas e às dificuldades de 
acesso a elas em algumas residências, a saber:

1. Dimensões: profundidade de 36 cm; largura de 27 cm; altura de 16 
cm; abertura de 25cm de largura por 2 cm de altura; instalação: entre 
1,20 m e 1,60 m do piso. Para atender estas exigências a caixa postal 
deverá estar adequada para receber volumes até as medidas do A4 
(210x297mm);

2. Acesso: as caixas de correspondência não podem estar obstruídas por 
latas de lixo, plantas, bicicletas ou quaisquer outros objetos;

Todos os moradores foram devidamente cientificados da necessidade de 
adequação das caixas de recebimento de correspondências, sob pena de 
prejuízos a todos os demais condôminos. 

Informamos que, em visita técnica, foi observado o descumprimento de 
notificações anteriores e a permanência de inconformidade em 
algumas residências, tais como:

AUSÊNCIA DE NÚMERO INDICATIVO DA RESIDÊNCIA

ACESSO À CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA OBSTRUÍDO

DIMENSÃO DA CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA FORA DO PADRÃO

Desse modo, as residências que não estiverem devidamente adaptadas 
não receberão suas cartas e encomendas, as quais deverão ser 
retiradas diretamente na sede dos Correios, situada na Rua Jacob 
Macanhan, nº 695, Centro, Pinhais.

Caso subsista alguma dúvida, entrar em contato com a Associação no 
Departamento Técnico através do telefone (41) 3675-4800.

Evento do Dia das Crianças

A Associação Alphaville 
agradece a todos pela 
participação no evento do 
Dia das Crianças, realizado 
no dia 12 de outubro no 
Parque da Graciosa. Foi um 
dia de sol muito divertido! 
As crianças ficaram felizes 
com os brinquedos e com a 
realização do plantio de 
m u d a s .  E l a s  t a m b é m 
aproveitaram as gulosei-
m a s  p re p a r a d a s  co m 
muito carinho.

Datas e horários da coleta de lixo:
LIXO ORGÂNICO: 3ª / 5ª / Sábado �  7h às 15h20min

LIXO RECICLÁVEL: (2ª  � 8h às 16h) � (4ª / Sáb. 7h às 15h20min)

LIXO VERDE:  Coleta executada pelo Município, mediante 

agendamento junto ao Departamento de Limpeza Urbana e Gestão 

de Resíduos � 41 3912-5608. O prazo para a execução do serviço é de 

até cinco dias úteis após a realização da solicitação.

ATENÇÃO: Não coloque as lixeiras defronte a caixa de correio, 
pois este procedimento impedirá a Empresa Brasileira de 
Correios fazer a entrega de correspondências em sua residência.

Práticas e condutas de boa vizinhança

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.

A convivência em condomínio, tem inúmeras vantagens,
mas  também tem obrigações pautadas em regulamentos,

práticas e  condutas para uma boa vizinhança.
Entre outras enumeramos:
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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

Claudia Jacqueline de Abreu;
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  

Horários da Capela

Na Capela Ecumênica da Associação Alphaville além da possibili-

dade de realização de pequenos eventos religiosos, como batiza-

dos e casamentos, os associados também podem participar de 

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 a 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

�Estudo bíblico � Café Preto: Todas as quintas, das 07h às 09h 

�Pôr-do-sol de recebimento do Shabat: Todas as sextas, ao pôr do sol

�Missa: Sábados, das 18h às 19h

Horário dos Parques

Venha desfrutar da infraestrutura do Parque da Graciosa, situado no 

acesso ao Residencial Araucárias, para caminhadas e lazer.  Uma trilha 

circundando o lago e adentrando a mata proporciona uma caminhada 

relaxante junto à natureza. 

Conheça também o Parque das Araucárias para caminhadas e lazer. 

Neste também uma trilha circunda a mata. Este parque está situado 

nas vias de acesso ao Residencial Andorinhas e Parati.

Lembramos que é proibido a presença de cães nos parques.

Horário de funcionamento no verão: 

Terça a domingo das 06h30min às 20h.

Parque das Araucárias

Parque da Graciosa.

rogerio.curitiba@seguralta.com.br
(41) 3308-5177 | (41) 98404-3177


