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Assembleia aprova contas e define novo conselho

Conheça a nova diretoria da Associação

No dia 17 de abril de 2018, aconteceu no restaurante do Alphaville 
Graciosa Clube a Assembleia Geral Ordinária da Associação Alphaville 
Graciosa Residencial. Aproximadamente 190 associados participaram. 
Na assembleia, foi realizada a apresentação das contas 2017, que 
foram aprovadas por votação pelos presentes. Nesta reunião também 
foi eleita a nova Diretoria 2018/ 2020 da Associação. Foram contabiliza-
dos 445 votos colocados nas urnas. Além disso, também foi apresenta-
do um resumo das ações realizadas em 2016/2018 pelo Diretor de 
segurança e Gerência Administrativa.

Segue abaixo o novo Conselho Diretor e Executivo eleito em 25/04/2018:

Diretoria 2018/2020 (atual)

CONSELHO DIRETOR
Presidente do Conselho Diretor - Darlan José Dall ́ Agnol
Vice-Presidente do Conselho Diretor - Pablo Enéas Marlangeon
Primeiro Secretário - Rafael Fadel Braz
Segundo Secretário - Shirley Vargas Prudêncio Rebeschini
 

COMITÊ EXECUTIVO
Presidente Comitê Executivo - Nelson Shinobu Sakuma
Diretor Administrativo/ Financeiro - Narbal Dieter
Diretor de Segurança/ Manutenção - Juliano Jansen de Mello Nodari
Vice-Presidente do Residencial Iguaçu - Wladimir Roberto Simone
Vice-Presidente do Residencial Parati � Cláudia Jacqueline de Abreu
Vice-Presidente do Residencial Andorinhas - Sérgio Arns da Cunha
Vice-Presidente do Residencial Araucárias - Juliana Ilkiu Keiser Fukushima

Demais integrantes do Conselho Diretor:
Carlos Alberto Barbosa Lima
Eloisa Ribas Godoy Hultmann
Karla Ferreira de Camargo Fischer
Marco Iran Jacyczen Cordeiro
Sumaya Chede.

Suplentes: (em ordem de eleição)
Priscila Maria P. Machado Wailler
Cristian Cleverson Clausen
Nereu Dorneles Malaquias
Roberto  Tsuneo Cervato Sato

Reunião Comitê Executivo - 09/04/2018

Comunicado

� Dispensa Colaboradores � Aprovada a dispensa de dois colaboradores 
do setor de distribuição, devido ao retorno dos Correios nas entregas. 
Aprovada a permanência do colaborador mais antigo para a entrega de 
malas diretas, documentos da associação e para serviços externos.

� Alteração da empresa de limpeza � Apresentados os orçamentos 
para a substituição da empresa de limpeza da associação, sendo 
aprovada a alteração.

� Apresentação da Assembleia � Realizada pelos Gerentes dos 
Departamentos Técnicos, de Segurança e Administrativo a apresenta-
ção dos slides que serão apresentados na assembleia.

� Proposta de Acordo -  Apresentada por um associado a proposta para 
quitação de sua dívida com a associação, que não foi aprovada, pois o 
valor proposto não cobriria nem o valor principal da dívida.

Aos Proprietários, Jardineiros e Empresas de Paisagismo e Jardinagem, 
comunicamos que os resíduos de jardinagem devem ser recolhidos pelo 
próprio jardineiro e o não cumprimento implicará no cancelamento do 
cadastro do prestador de serviços nos residenciais.

O horário de acesso dos jardineiros aos Residenciais é a partir das 8h e 
saída até às 18h.

Conforme nosso Regulamento, temos:

- A faixa de passeio público de 3,5m deve permanecer totalmente 
desobstruída. Anexo B - Item B.03-L.

- É vetada a utilização de lotes vazios para quaisquer fins, como circula-
ção, estacionamento de veículos automotores, depósitos de materiais e 
prática de esportes.

- É proibido o descarte de resíduos de jardinagem em áreas de Apps, 
Parques, Bosques e sub-bosques.

O descumprimento dessa norma pode acarretar em notificações e 
multas aos moradores, pois a empresa que faz a manutenção das áreas 
verdes do Alphaville não recolhe esse tipo de lixo.

Existe ainda a alternativa da coleta do lixo verde ser executada pelo 
Município, bastando o associado agendar a coleta 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.

Feliz dia das Mães!

Neste mês de maio, homenageamos 
as mulheres fortes e radiantes 
que nos deram a vida. 

Demonstração do Resultado do 
Exercício de Março de 2018

Informamos que está disponível no site da Associação, desde o dia 27 
de abril  de 2018, a DRE de Março de 2018. Para visualizar a DRE, 
acesse o menu Institucional e na sequência o menu Balancetes.
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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

Seu cachorro está com vermes? AlphaAjuda inicia novos projetos

Assim como os seres humanos, os cães são suscetíveis aos 
parasitas internos, mais conhecidos como vermes. Há 
diferentes tipos de vermes, sendo que os intestinais são os 
mais comuns. O contágio acontece principalmente pela água, 
pelos alimentos e pelo contato com fezes e outros animais. Os 
sintomas incluem diarreia, emagrecimento progressivo, crescimento tardio, 
barriga inchada, fezes com consistência mole e às vezes com sangue, anemia, 
entre outros.

As infecções parasitárias acometem cães de todas as idades, mas são mais 
prevalentes em filhotes. O diagnóstico é feito por meio de um exame de fezes. 
Para prevenir o problema, a vermifugação deve ser feita periodicamente. Os 
veterinários recomendam de três em três meses, com reforço 15 dias após a 
vermifugação. Para o verme do coração, é recomendada uma dose a cada 
mês. Outras precauções são higienizar com frequência os locais ondem ficam 
os animais, sempre usando produtos adequados, e não permitir o contato 
deles com fezes de outros animais.

Vale lembrar que o ser humano também pode ser contaminado. Nesse caso, a 
doença é considerada uma zoonose. A infecção humana ocorre principalmente 
pela ingestão de ovos larvados presentes no solo poluído, em objetos do 
animal e em mãos contaminadas com fezes.

A vaquinha de Páscoa do AlphaAjuda, �Páscoa para Crescer�, foi um 
sucesso! Conseguimos arrecadar mais de R$5.500 para a reforma da 
biblioteca do projeto Sociedade Crescer, que já está em andamento. No 
dia 9 de maio, teremos mais uma edição do bazar beneficente para 
garantir os recursos necessários para a finalização da reforma do prédio.

Neste mês, em parceria com o CRAS, demos 
início à Associação das Diaristas Graciosa, 
oferecendo oportunidade de trabalho para 
as mulheres da Vila Zumbi, que podem ser 
contratadas para serviços no Alphaville.  
Estamos preparando uma grade de cursos 
para a capacitação dessas funcionárias.

Continuamos caminhando para levar mais 
informação e educação para a comunidade 
da Vila Zumbi. No dia 10 de abril, a Dra 
Suzana, uma de nossas moradoras, 
ministrou a palestra "Qualidade de Vida" na 
instituição APOIO. Estão sendo agendadas 
novas palestras.

Se você também quer dividir seu conhecimento e talento, nos procure! 
Vamos juntos plantar sementes de esperança!

Campanha de Vacinação 
dos colaboradores 2018

Evolução das doações referentes 
à reativação do Haras Palmital

Conforme todos os anos, no dia 27 de abril, a 
clínica Vacine Mais realizou a vacinação opcional 
dos colaboradores da associação Alphaville 
contra a gripe. Foi aplicada a vacina quadrivalente 
contra a gripe H1N1, que contém dois tipos de 
cepas do vírus influenza B.

Valor arrecadado (acumulado) atualizado até 09/05/2018:
R$ 25.535,00 (169 Contribuintes ) - Meta R$ 80.786,90

No site da Associação é possível preencher um formulário de autorização 
para contribuir com a reativação do Haras Palmital.

Para mais informações: www.alphapr.com.br/site/haras

30
velocidade máxima dentro dos residenciais 

Trânsito Seguro


