
Reunião do Comitê Executivo 
realizada em 09/07/2018

Orientações: animais nos residenciais

Manutenções realizadas em julho
na Associação

Mudança de operadora telefônica

Indicadores e Projetos: apresentada a atualização dos indicadores 
de gestão até maio/2018 e revisada e atualizada a planilha de 
projetos com as datas e prazos para finalização.

Análise imobilizado da Associação: foi apresentada pela contadora 
da Escrilex a análise das baixas realizadas após a revisão do 
inventário. Definido o prazo de 20 de julho para que a contabilidade 
entregue um relatório dos impactos das baixas.

Veículos/ locação: analisada a utilização atual dos gastos no ano 
dos veículos da Associação. Foram apresentados os orçamentos 
para aquisição de dois veículos e/ou locação. Foi aprovado pelo 
comitê executivo a locação e a aquisição de veículos frotistas, 
ficando definido que levaríamos ambas para a aprovação da 
Diretoria, junto à revisão do plano de obras. 

Proposta de radar: ainda estamos analisando propostas para a 
aquisição de um radar, sendo que o objetivo não seria o de multar e 
sim com caráter educativo e seguindo o caderno dos moradores. A 
ideia seria a colocação de um equipamento programado em um 
veículo e, com a foto, geraríamos advertências ou multas. Também 
está definido que não há possibilidade de implantação de mais 
lombadas, pois a engenheira que realizou a revisão do projeto de 
trânsito informou que, devido à velocidade, algumas poderiam 
causar perigo. Em relação à velocidade de prestadores de serviço, 
foi definido que uma vez identificado o infrator, o mesmo teria a sua 
entrada bloqueada. 

Programa Ser/ AlphaAjuda: foi analisado o encaminhamento dos 
programas Ser e AlphaAjuda junto à Associação e definido que 
estaremos levando este assunto para a reunião do Conselho Diretor.

Revisão proposta orçamentária/ Plano de Obras: foi apresentada a 
proposta para alteração do plano de obras e a aplicação do valor 
disponível em conta corrente. No orçamento, foi sugerida a junção 
de algumas contas. Definido realizar os ajustes e levar para a 
aprovação do Conselho Diretor. 

Em Assuntos Gerais, foi realizada a leitura das propostas de uma 
associada para as datas comemorativas e definido que estaremos 
agendando uma reunião com o objetivo de criar campanhas para o ano.

Ao encontrar algum animal em sua residência, como 
uma aranha, morcego, escorpião, ou cobra, entre em 
contato com a Vigilância Ambiental de Pinhais pelo 
telefone: (41) 3912-5396. Já para animais silvestres como 
cotia, gambá, tatu ou lagarto, entre em contato com o 
Ibama pelo telefone: (41) 3360-6101. Alguns animais 
transmitem doenças ou são protegidos por Lei e, por 
isso, devem ser capturados por pessoas habilitadas.

Para mais informações, entre em contato com a 
Marilene no setor de Meio Ambiente da Associação 
pelo telefone: (41) 98432-0826.
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Informamos que no mês de julho foram realizadas obras de 

manutenção do Bunker, revitalização do canteiro da caixa d'água 

do residencial Parati e foram colocadas pedras nas trilhas do 

Parque Araucária. Também foi realizada a troca dos telhados dos 

parquinhos e iniciada a pintura das muretas do Residencial Iguaçú.

Informamos que houve troca na telefonia da Associação Alphaville 

para a operadora IDT. Em breve, disponibilizaremos a URA 

(Unidade de Resposta Audível) ou atendente eletrônica, que 

facilitará ainda mais o contato do associado com a Associação. 

Outros meios de contato com a Associação:

Financeiro: 98432-3160 - contasareceber@alphapr.com.br

Gerente Administrativo: 98522-6365 - gerente@alphapr.com.br

Cadastro: 98518-7497 - cadastros@alphapr.com.br

Sigma: 98432-0446

Supervisor Operacional: 98432-2298 - seguranca@alphapr.com.br

Gerente Operacional: 98432-0444 - gerseg@alphapr.com.br

Meio Ambiente: 98432-0826 - meioambiente@alphapr.com.br

Manutenção: 98432-5448 - manutencao@alphapr.com.br 

Gerente Técnica: gertec@alphapr.com.br

Portaria Iguaçu: 98432-0440 

Portaria Parati: 98432-0438 

Portaria Andorinhas: 98432-0188 

Portaria Araucárias: 98431-9666

30
velocidade máxima dentro dos residenciais 

Trânsito Seguro



AlphaAjuda finaliza julho com louvorPrograma Ser Alphaville

INFORMATIVO ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL | Estrada da Graciosa, 3642-B - 83327-000 - Alphaville - Pinhais  PR - Fone 3675-4800 

> 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 -  Pablo Enéas Marlangeon
Primeiro Secretário -  Rafael Fadel Braz

Segundo Secretário - Shirley Vargas Prudêncio Rebeschini
O Conselho Diretor  é composto ainda pelos seguintes associados:

(relação em ordem alfabética), Carlos Alberto Barbosa Lima,
Eloisa Ribas Godoy Hultmann, Karla Ferreira de Camargo Fischer, 

Marco Iran Jacyczen Cordeiro, Sumaya Chede.

Comitê Executivo:

Presidente do Comitê Executivo - Nelson Shinobu Sakuma

Diretor Administrativo/ Financeiro - Narbal Dieter

Diretor Segurança/ Manutenção - Juliano Jansen de Mello Nodari

Vice Presidente Iguaçu -  Wladimir Roberto Simone

Vice Presidente Parati - Cláudia Jacqueline de Abreu

Vice Presidente Andorinhas -  Sérgio Arns da Cunha 

Vice Presidente Araucárias -  Juliana Ilkiu Keiser Fukushima

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

O primeiro semestre de 2018 foi 

repleto de muitas conquistas para o 

AlphaAjuda. Com a participação de 

muitos voluntários, moradores, 

parceiros e amigos, realizamos 

muitas ações em prol das crianças e 

famílias da Vila Zumbi. 

Construímos espaços mais belos e adequados com a revitalização 

da Sociedade Crescer. Criamos mais oportunidades de geração de 

renda com a Associação das Diaristas Graciosa. Levamos mais 

educação com a criação da Rede de Educação da Vila Zumbi. 

Dividimos muito conhecimento com as palestras de nossas 

moradoras na comunidade. 

Com a ajuda dos nossos parceiros, as crianças ganharam saúde e 

beleza. Doamos muitas roupas, alimentos e brinquedos. Mas 

doamos, principalmente, muito amor, com o empenho dos nossos 

voluntários que estão diariamente nos projetos. Levamos mais 

esperança para as crianças, familiares, gestores e funcionários 

dos projetos atendidos.

E nós voluntários? Ganhamos! Ganhamos muito aprendizado, 

muitos sorrisos, muitos abraços, muito carinho! Renovamos 

nossas esperanças no futuro e em um mundo melhor! Muito 

obrigada a todos vocês, que fazem parte de tudo isso e que estão 

aqui junto com a gente: Plantando Esperanças! 

Voltaremos às atividades no segundo semestre!

O Programa Ser Alphaville tem prestado um excelente serviço no 
resgate de animais abandonados. Além do resgate, realiza 
vacinação, cuidados clínicos e encaminhamento à adoção. Diversos 
animais já foram adotados e há ainda uma série de animais 
disponíveis para adoção. No mês de julho, o Bob e a Betânia 
encontraram um lar muito especial e ainda por cima na mesma 
família! Adote você também uma de nossas fofuras!

www.alphapr.com.br/site/programa-ser-alphaville

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

Para mais informações:

Ainda são necessárias doações para a reativação do Haras!

Investir em Portugal

Conferência a 25 de Setembro de 2018 pelas 19h00

Toda a informação para investir ou morar em Portugal

Inscreva-se no cocktail até dia 15/09/2018 através do contacto:
Luz Rosmaninho: (41) 98710-5443      luz.rosmaninho@gmail.com  |  Inscrições limitadas

Local : Alphaville Graciosa Clube

Informamos que está disponível no site da Associação, desde o 

dia 30 de julho de 2018, a DRE de Junho de 2018. Para visualizar a 

DRE, acesse o menu Institucional e na seqüência o menu 

Balancetes.

Informamos que o valor arrecadado para a reativação do Haras 
Palmital até o momento (14/08/2018) é de R$ 33.527,73. Todo o valor 
foi revertido em material de construção e já foi entregue no Haras.

Demonstração do Resultado do 
Exercício de Junho de 2018 - Associação

Doações para a reativação do Haras Palmital

A Clinivet é parceira do Programa Ser Alphaville 

e oferece 20% de desconto para os moradores 

do residencial.

www.clinivet.com.br  - Tel. 3069-3336 /99646-6244

Quem tiver interesse em ter um(a) amigo(a) eterno, fiel e alegre, 
fale conosco pelo email: programaser@alphapr.com.br ou 
telefones: Marina (41 98814-6882) ou Sumaya (41 99971-2884)
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No estacionamento do Clube, temos também
circulação de pessoas. Para maior segurança,

respeite a velocidade indicada e

estacione somente de ré. 

Trânsito seguro é a gente que faz. ENQUETE - Piscina coberta
 Registre o seu interesse em participar de aulas e quais   

modalidades  para o uso da piscina coberta no clube.
 Disponível nas secretarias administrativa e de esportes.

Contamos com sua colaboração.

14 de Setembro 

25 de Agosto 
JANTAR ITALIANO
Diretamente de São Paulo, Grupo Viva Napoli.
Garanta já o seu ingresso!
Informações na Secretaria Administrativa
(41) 3551-1389 
Vagas Limitadas!!! 

 
 

22 de Setembro   
 
 

Nosso momento entre amigos e  vizinhos!  

Curta blues no nosso Happy Hour!

Não perca! Música e diversão certa. Venha se sentir em um pedacinho da Itália. 

Prepare a sua Fantasia para a Festa!    

FESTA À FANTASIA  
Aguardem a nossa festa!
Use a criatividade e imaginação na produção para esse dia. 
Logo mais informações!       

Show surpresa em novembro! Aguardem...     

Diretoria Social

          
Telefones de Contatos: 

Ÿ (41) 3551-1389

Ÿ (41)99132-6362 - Sec. Administrativa

Ÿ (41) 99262-0057 - Sec. de Esportes

Ÿ (41) 98738-9923 -Alphakids

E-mails

Ÿ Secretaria Administrativa
sec.adm@clubealphaville.com.br
coordenacao.sec@clubealphaville.com.br

Ÿ Gerente - gerente.adm@clubealphaville.com.br

Ÿ Financeiro - terezinha.financeiro@clubealphaville.com.br

Ÿ Recursos Humanos - rh@clubealphaville.com.br

Ÿ Marketing - marketing@clubealphaville.com.br

Ÿ Compras - altevir.suprimentos@clubealphaville.com.br

Ÿ Secretaria de Esportes - esportes@clubealphaville.com.br

Ÿ Secretaria de Golfe - sec.golfe@clubealphaville.com.br

Ÿ Coordenação Alphakids - alphakids@clubealphaville.com.br

Ÿ Coordenação Alphateen  - alphateen@clubealphaville.com.br

Ÿ R$48,00 - Fee do Driving  

Ÿ Golf Carts:   9 buracos (sócios) - R$55,00 /  18 buracos (sócios) - 
R$ 90,00 /  9 buracos (convidados) - R$60,00 / 18 buracos
(convidados) - R$ 110,00. Aluguel por dia - R$165,00 * Pacote 
R$460,00. Na compra de 6 carrinhos o 7º é cortesia.

Ÿ Green Fees - 18 buracos:  De Terça-feira a Sexta até às 13h30 - 
R$ 120,00 / das 13h31 às 14h59 - R$100,00 / a partir das 15h00 - 
R$60,00 Sábado até às 13h30 - R$270 / das 13h31 às 14h59 - R$ 
160,00 / a partir das 15h00- R$80,00. Domingo e Feriado - até 
às 13h30 - R$270,00 / das 13h31 às 14h59 - R$140,00 / a partir 
das 15h00 - R$ 50,00. * Para 9 buracos - 50% do valor * Para 
qualquer dia da semana, o preço (green fee) vigente para o 
horário ��a partir das 15h00'� é único, não valendo para este 
horário o desconto de 50% para 9 buracos.

Ÿ  Jogadores Juvenis de Terça a Sexta :  9 buracos - R$60,00 / 18 
buracos - R$110,00

Ÿ Green Fee especial para alunos Juvenis da Academia de Golfe.

Ÿ Bolinhas de Golfe no Driving Range (cada ficha 50 bolinhas)  
R$9,00 por ficha * Pacote com 21 fichas  -R$98,00, apenas para 
sócios * Descontos somente para grupos acima de 20 pessoas, 
mediante consulta. 

Formas de pagamento

Tabela de preços

Acompanhe as atividades do Clube

Atenção

Como contatar o Clube Tabela de preços golfe

Ÿ Qualquer tipo de cancelamento  deve ser feito até o dia 05.

Ÿ Não esqueça que sua mensalidade vence todo  dia 05.

Ÿ Mantenha o seu cadastro atualizado! 

Site
https://clubealphaville.com.br

Facebook 
https://www.facebook.com/alphavillegraciosaclube/

Instagram
https://www.instagram.com/alphavillegraciosaclube

Ÿ R$ 25,00 - Convites para:  Academia, Piscina, Alphakids, 
Alphateen, Tênis, Pista de Skate, Futebol, Poliesportiva, Beach 
Tênis, Sauna.

Ÿ R$50,00 - Convite  Day Use (de Terça a Sexta, apenas para 
convidados de sócios, válido para todas as dependências do 
clube, exceto o Golfe) 

Ÿ R$10,00 -  Kit Sauna
Ÿ R$150,00 - Pacote Kit Sauna (20 unidades)

Couvert Artístico - R$ 10,00.
Reservas e Informações no 
Restaurante 3551-1389 - r. 211.

Alphakids estará funcionando
até às 22h. Reservas de  vagas na
Secretaria no valor de R$10,00.

Pagamentos do clube podem ser feitos em: cartão de débito, 

dinheiro e cheques. Não aceitamos cartões de crédito. Cobrança de 

convites individuais através de boleto precisam da autorização em 

cada setor. Caso não tenha convite, o custo da emissão do boleto é 

de R$1,85 e caso o associado prefira pagar na Secretaria (após o 

boleto emitido), custo será de R$3,70. O sócio pode economizar 

adquirindo os convites antecipadamente. 



Terça a Sexta - 08h às 20h
Sábado - 07h30min às 20h
Dom./ Feriado - 07h30min às 19h

Terça a Sábado - 07h às 22h
Dom./ Feriado - 07h às 20h

Segunda a Sexta - 18h às 22h
Sábado - 18h às 21h

Terça a Sábado - 07h às 22h
Dom. / Feriado - 07h às 20h
* A exceção de dias de aula e dias de jogo 
da equipe de Jovens e Master. Por favor 
verificar disponibilidade na Secretaria.

Terça a Sábado - 18h às 22h

Ter./Qua./Sexta -15h às 21h
Quinta - 14h às 20h
Sábado - 09h às 20h
Dom./Feriado - 10h às 18h

Terça a Domingo e Feriado
06h40min às 18h

Segunda a Sexta - 06h às 22h
Sábado - 08h às 18h
Dom. / Feriado - 09h às 18h

Terça a Sábado - 06h40min  às 19h
Dom./Feriado - 06h40min  às 18h

Terça e Quinta - 16h  às 22h
Sábado - 09h às 14h30min
Dom./ Feriado - 15h30min ás 20h
Sauna alternada feminono e masculino
conforme  calendário do mês.

Quarta e Sexta - 16h  às 22h
Sábado - 16h30min às 22h
Dom./ Feriado - 15h30 às 20h
Sauna alternada feminino e masculino
conforme  calendário do mês.

41 3551-1389 - principal: 

41 99132-6362 -  Sec. Adm.

41 99262-0057 - Sec.de Esportes

41 98738-9923 - Alphakids

Terça a Domingo e Feriado
06h40min  às 19h

Terça a Domingo e Feriado
06h40min  às 19h (Com atendente)

Reserva de 1h30min

Seg. a Sábado - 07h às 22h
Dom. e Feriado - 07h às 20h

Terça a Sábado - 07h às 22h
Dom./Feriado - 09h às 18h

Terça a Sexta - 07h às 19h
Sábado - 07h às 18h
Dom./ Feriado - 07h às 17h

Compras / Financeiro / RH

Segunda a Sexta - 08h às 17h45min

Segunda a Sábado - 08h às 17h

Terça a Sábado - 07h às 16h48min

Terça a Sexta - 10h às 19h45min
Sábado - 10h às 17h45min
Dom./Feriado - 10h às 17h45min

Terça a Sexta -14h às 20h
Sábado - 13h às 19h
Dom./Feriado- 13h às 19h

Segunda - 11h30min às 17h
Terça a Sexta - 11h30min às 15h
                             18h às 22h
Sábado, Dom./Feriado - 11h30m às 16h

Terça a Sábado18h às 22h
Domingo(Fechado) - Feriado15h às 20h

Horários de funcionamento - Mais informações: (041) 3551-1389

Secretaria Adm. - Ramais: 200/201/227

Administração

Coord. de Esportes - Ramal 207

Marketing  -  Ramal 222

Alphakids -  Ramal 224

Alphatenn - Ramal 225

Restaurante Alpha - Ramal 211

Restaurante Beta - Ramal 211

Bar da Piscina - Ramal 206

Sushi Bar - Ramal 231

Lounge

Starter - Ramais 219/230

Driving Range - Ramal 210

Casa de Tacos -  Ramal 208

Casa de sapatos e vestiários

Quadra Poliesportiva

Beach Tênis

Campo de Futebol

Pista de Skate

Academia -  Ramal 236

Sauna Feminina -  Ramal 228

Sauna Masculina -  Ramal 228

INFORMATIVO ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE | Avenida Tomaz Edison de Andrade Vieira, 825  � PR, 83327-160 - Alphaville - Pinhais - PR. 

> DÚVIDAS, SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, LIGUE PARA 3551-1389.

> HORÁRIO ATENDIMENTO SEDE ADMINISTRATIVA: Terça a Sexta � 07h00 às 19h00 - Sábado � 07h00 às 18h00 - Domingo e Feriado � 07h00 às 17h00

Conselho Diretor - Gestão 2018/2019
Presidente - Wladimir Roberto Simone

Vice Presidente - Rafael Fadel Braz
Primeiro Secretário - Narbal Dieter

Segundo Secretário - Nelson Sakuma
O Conselho Diretor  é composto ainda pelos seguintes associados:
(ordem alfabética), Carlos Alberto Barbosa Lima,  Juliano Nodari, 

Karla Fischer, Marcelo Weckerlin, Rossana Marini e Ulisses de Toledo.

Comitê Executivo - Gestão 2018/2019

Presidente do Comitê Executivo - Darlan José Dall� Agnol

Vice-Presidente: Pablo Eneas Marlangeon

Diretor Secretário:  Arthur Ceschin Neto

Diretor Financeiro: Sérgio Comin

Diretora de Esportes: Kátia Lau

Diretora Social: Shirley Prudêncio

Quadras de Tênis

Telefones:


