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Em reunião do Comitê Executivo realizado em 11 de fevereiro foram 
tratados os seguintes assuntos:

Acompanhamento dos bosques: Devido ao último acontecimento no 
Residencial Pinheiros, onde uma árvore caiu na casa de um morador 
causando enormes prejuízos, foi sugerido um levantamento no 
residencial de pinheiros próximo às casas. Estaremos estudando 
futuramente uma escala 12x36 para a manutenção.

Programa Ser: Apresentadas por uma das responsáveis pelo 
programa as necessidades atuais e o pedido para a troca de alojamen-
to de todos os 51 cães.

Climatização churrasqueira: Aprovada a proposta de climatização da 
churrasqueira, a qual será levada para a reunião do Conselho Diretor. 
Estaremos estudando posteriormente a colocação de molas nas portas, 
dimensionando o quadro elétrico, e futuramente a realização de um 
isolamento acústico.

Parquinhos: Apresentado para análise de viabilidade o orçamento para a 
criação de um novo parquinho na Rua Jaú, localizada no Residencial 
Parati, e os locais para a realização nos demais residenciais. Será 
realizada uma pesquisa das áreas junto aos associados e na Prefeitura.

Capela: Revisados os horários da capela e definido o horário final de 
utilização do espaço até às 22h, sendo que será notificado pela segurança 
em caso de ultrapassar este horário. Ajustada a taxa para locações para o 
público externo para R$ 1.400,00.

Proposta campanha de trânsito: Apresentada a proposta da nova 
campanha de trânsito realizada pela empresa de marketing que atende a 
Associação Alphaville.

Proposta aquisição Cancelas: Apresentado o orçamento para aquisição 
das 16 cancelas e dos kits de detectores veiculares. Será realizada nova 
cotação pelo setor de compras, que será encaminhada para a reunião do 
Conselho Diretor.

Em Assuntos Gerais: Analisada a dispensa de um colaborador da 
manutenção, a proposta de quitação de taxas, treinamento dos Sigmas no 
caminhão pipa da Grasstecno, a criação de protocolos para eventos 
emergenciais, procedimentos para evitar escorpiões, levantamento e a 
plantação de árvores frutíferas, programa de gerenciamento de resíduos 
sólidos, campanha contra a febre amarela, solicitação para colocação de 
animais em evento no salão de festas, reforma da P1 e projeto da PM.

Na reunião do Comitê Executivo realizada no dia 28 de janeiro foram 
tratados os seguintes assuntos:

Reforma P1: Esclarecidos os andamentos dos projetos do batalhão e da 
P1. Os mesmos já voltaram da Prefeitura com o pedido de um projeto de 
macro implantação para a P1 e para o batalhão a análise do gradil 
existente mediante a liberação do IAP, cálculo de movimentação de terra 
com a liberação do meio ambiente e caixa de retardo.

Comissão de Reforma dos Estatutos: Realizada a indicação de associados 
para a composição da comissão da reforma dos estatutos, em breve será 
assinada a nomeação.

Atualização do Convênio Associação/Clube: Foi aprovado a constituição 
de um grupo de estudo formada por diretores da Associação e Clube, com 
a finalidade de atualização e readequação do convênio firmado no ano 
2000 entre as entidades com vistas a administração da área de lazer da 
Associação.

Comodato bicicleta elétrica Clube: Devido à necessidade apresentada 
pelo Clube, foi aprovada a doação da bicicleta elétrica pelo Comitê 
Executivo. Será encaminhado ao Conselho Diretor. 

Radar: entrega prevista, segundo o fornecedor, para o dia 15 de fevereiro.

Campanha Velocidade: Definido que devido à campanha de trânsito não 
surtir mais efeito estaremos realizando a substituição dos banners, com 
uma nova campanha.

Substituição empresa de controle de acesso: Estão sendo realizados 
estudos para substituição da empresa que nos atende no controle de 
acesso para outra com uma tecnologia melhor, para isso estaremos 
realizando orçamentos para aquisição das cancelas.

Ciclovia: Devido a algumas solicitações de associados estaremos orçando 
a realização de um estudo para a implantação de ciclovias e calçadas.

Palestras e treinamento sobre segurança: Estamos estudando a 
realização de palestras envolvendo os jovens.

Em Assuntos Gerais: aprovada uma linha fixa para o bunker, e aprovada a 
realização de uma cotação para a implantação de câmeras nos parquinhos 
dos residenciais.

Nos dias 15 e 22 de fevereiro ocorreu a 
vacinação dos associados e colaborado-
res do Residencial Alphaville Graciosa. 
Com a participação das enfermeiras da 
Unidade de Saúde do Jardim Karla, que 
montaram um espaço na sede da 
segurança da Associação, foi possível  
vacinar gratuitamente mais de 350 
pessoas.

A febre amarela é uma doença 
infecciosa causada por vírus, que se 
manifesta por febre, dor no corpo, 
amarelão, fraqueza e com alto risco de 
morte em suas formas graves, sendo 
muito importante a vacinação de todos 
os indivíduos de 9 meses a 59 anos de idade que moram em áreas com 
recomendação de vacinação e que nunca foram vacinados.

Campanha de vacinação contra a Febre Amarela

Informamos que está disponível no site da Associação, desde o dia 01 
de fevereiro de 2019, a DRE de Dezembro de 2018. Para visualizar a 
DRE, acesse o menu Institucional e na sequência o menu Balancetes.

Demonstração do Resultado do Exercício 
de Dezembro de 2018 - Associação

Radar que controla velocidade foi instalado

Velocidade máxima 

nos Residenciais

Você está no 
AlphaVille

Educação no Trânsito:
O exemplo começa 
por você!

Respeite o limite 
de velocidade.
Respeite a Vida.

Já está em funcionamento (em fase de testes) 
o radar que irá controlar a velocidade nos 
residenciais. O equipamento, cujo intuito é 
educativo, será rotativo e ficará instalado por 
uma semana em cada residencial.

Lembramos que o limite de velocidade é de 
30Km/h. Temos crianças e animais que 
circulam pelo residencial e podem entrar 
repentinamente na frente do seu veículo. Por 
isso, respeitar este limite é um dever de todos.



Ações do Programa SER Alphaville

Desafios e aprendizados para o AlphaAjuda

Ocorrências com escorpiões

No ano que passou aprendemos o motivo pelo qual estamos reunidos: 
nossa missão de promover o desenvolvimento humano, econômico e 
social da Vila Zumbi. E quando recebemos o retorno de gratidão de todas 
as entidades apoiadas, olhamos pra trás e vemos todas as ações e 
conquistas realizadas, temos a certeza que estamos no caminho certo!

� Nova biblioteca para 
Sociedade Crescer, através 
da Campanha "Páscoa para 
Crescer";
� Chocolates e doces para 
mais de 600 crianças na 
Páscoa e no Dia das 
Crianças;
� Capacitação administrativa 
através da participação no 
Projeto Legado 2018;
� Oferecimento de palestras 
de Educação Financeira e 
Cuidados com a Saúde na 
Apoio;
� Visitas do Salão Bei 
Capelli no Projeto Educa;
� Vacinação da gripe no 
Projeto Educa;
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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 -  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, Priscila Pinheiro Machado Wailler, 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 - Carlos Alberto Barbosa Lima

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

Segurança do Residencial

Visando a assegurar a melhoria e apoio aos moradores, será feito um 
treinamento com os Sigmas sobre a operação do caminhão pipa, que 
fica estacionado ao lado do Parque Graciosa. O objetivo é assegurar aos 
moradores, em caso de necessidade, apoio em situações como 
princípio de incêndio, apagar balões que possam vir a cair dentro do 
residencial, dentre outras. 

Também serão adquiridos dois extintores de uso misto para fogo de 
origem elétrica e materiais incandescentes, que vão ficar dentro da 
viatura Sigma. Estes apoios serão feitos até a chegada dos bombeiros, 
se houver necessidade. Alguns dos nossos Sigmas já possuem este 
curso e farão a reciclagem.

Confecção de caminhas: O Programa SER, com ajuda dos moradores, irá 
desenvolver caminhas para pets confeccionadas com patchwork jeans. 
Será o primeiro "Produto Social" do Programa. Se você tiver calças jeans 
para doação pode entregar na Associação ou no Alphakids. E se você tiver 
interesse em ser uma(um) costureira(o) voluntária(o) entre em contato 
pelo Whats (41) 99914-3493.
  

Contribuição Voluntária: Você pode contribuir mensalmente pelo boleto 
do condomínio com qualquer valor para ajudar o Programa SER. 
Atualmente o Programa mantêm em torno de 50 Pets resgatados dentro 
do Alphaville. Estes valores são revertidos principalmente para 
hospedagem, ração e medicamentos.

Adoção responsável: �Eu sou a Layla! Sou muito 
simpática e divertida! Tenho porte médio, quase 3 
aninhos e estou ansiosa por um lar onde eu possa 
ser tratada com carinho. Prometo ser comportada e 
levar mais alegria aos seus dias! Ah... Já ia me 
esquecendo: sou castrada e muito saudável!

� Parceria com o Alphaville 
Empresarial, que passou a 
destinar uma verba mensal 
para investimento nos 
cursos oferecidos pela Apoio;
� Nova sala de aula, pintura 
do muro pela artista plástica 
Sandra Hiromoto e 
revitalização do prédio da 
Sociedade Crescer;
� Criação da Rede de 
Educação da Vila Zumbi, em 
parceria com as escolas da 
região;
� Criamos os produtos 
AlphaAjuda (sachets e 
sacolas), investindo na 
profissionalização das 
mulheres da região;

� Programa Na Medida com 
o AlphaAjuda, que resultou 
em investimentos em 
esportes e no dia das Mães 
na Medida;
� Presentes de Natal, em 
parceria com o Actus 
Pilates, para as crianças do 
Educa;
� Realização de 2 Bazares, 
1 Jantar e Festa Junina;
� Voluntariado;
� Doações de alimentos, 
produtos limpeza, roupas e 
recursos financeiros.

CAMPANHA: Quem não registra não é dono

A propriedade de imóveis somente é adquirida após o registro da 
Escritura Pública no Cartório de Registro de Imóveis. É daí que vem a 
famosa frase: �Quem não registra não é dono!� Pela legislação brasileira, 
antes da efetivação do registro, o adquirente, ainda que tenha quitado 
integralmente o valor do imóvel e que inclusive resida nele, não é 
considerado proprietário, mas tão somente detentor da posse precária do 
bem. Os contratos particulares de compra e venda, conhecidos como 
�contratos de gaveta� ou até mesmo as escrituras públicas enquanto não 
registradas não garantem a propriedade do bem.

Confira no site quais os riscos de não registrar www.alphapr.com.br 
a escritura de aquisição do imóvel e também como regularizar os 

imóveis que ainda não foram registrados.

IDENTIFIQUE SEU PET NOS RESIDENCIAIS! 
Seu pet merece esse cuidado!

Devido aos relatos de aparecimento do escorpião Tityus 
costatus no município de Pinhais, estamos iniciando 

campanha de prevenção nesta Associação. Recomendamos 
que os moradores sigam estas orientações:

� Acondicionar o lixo de maneira correta;
� Manter o gramado aparado;
� Manter o quintal livre de entulhos (madeira empilhada, telhas, tijolos);
� Vedar ralos;
� Evitar plantas próximas da residência (moreias, trepadeiras, etc.);
� Manter a dedetização em dia. Insetos, principalmente baratas, 
atraem os escorpiões.

Lembramos que a natureza tem seus predadores naturais, alguns dos 
quais temos em nossas matas, como lagartos, corujas e sapos.
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No período de 23/02 a 10/03 a academia e sala de ginástica estarão 
fechadas para reforma. Pedimos a compreensão e colaboração de 
todos. Será realizado: novo layout da sala; troca do piso vinílico antigo 
pelo piso igual da sala nova; nova sala de ginástica, com isolamento 
acústico; sala de spinning; nova área de peso livre; sonorização e 
climatização da sala de ginástica; sonorização na sala de spinning; novo 
local para atendimento dos professores. Confira o projeto pelo link: 
https://clubealphaville.com.br/reforma-academia/  e o planejamento: 
https://clubealphaville.com.br/consultoria-fitness-solutions/  realizado 
pela Consultoria Fitness Solutions.
Durante o período da reforma, o Clube disponibilizará várias atividades 
alternativas, que serão desenvolvidas em outros espaços do Clube, 
dentre elas Aulas de Treinamento Funcional, na quadra poliesportiva, 
com duração de 45 minutos e serão destinadas a todos os associados. 
Informações na Secretaria de Esportes ou na Secretaria Administrativa.

O clube funcionará nos dias 04/03 (segunda-feira) e 05/03 (terça-feira) no 
horário de Domingo, das 06h40 às 20h00. Golfe - das 06h40 às 18h00 
(Segunda e Terça); Academia - fechado para reforma; Sauna - 
segunda-feira (4) masculina e na terça-feira (5)  feminina das 15h30 às 
20h00. Informações na Secretaria Administrativa - 3551-1389.

Boletos, mensalidades e taxas
Informamos aos associados título A, que a partir do dia 05/01/2019, os 
valores da mensalidade e do Fundo de Expansão Patrimonial, continuarão 
sendo cobrados pela Associação Residencial. As demais taxas, incluindo a 
dos dependentes maiores de 18 anos e Federação de Golfe serão feitas 
diretamente através de boleto emitido pelo clube. 

Feriado Carnaval  

Reforma Academia

Comunicado Sauna
Caros Associados, está em vigor o novo sistema de atendimento aos 

usuários da sauna, o qual possibilitará a isenção da cobrança do KIT 

SAUNA* (em caráter experimental por 90 dias). Em havendo dificuldade 

no atendimento, favor utilizar o telefone na entrada da sauna, ramal 215.  

*Aqueles que adquiriram este serviço, entrar em contato com a Secretaria 

Administrativa para eventual reembolso.  

Área protegida: Clube tem
atendimento 24h/ambulância
Encontre nos setores do clube placas escrito  
"ÁREA PROTEGIDA" com o fone (041) 
3256–3855 ou solicite aos funcionários  em 
casos de emergência médica. 

Aulas Experimentais
Informamos a todos os sócios que disponibilizamos aulas experimentais no 
clube em várias atividades como: Escola de Futebol do Amaral, Ginástica, 
Hapkido, Jazz, Judô, Método DeRose, Muay Thai, Natação, Pilates, Street 
Dance, Tae Kwon-Do e Tênis.  Conheça também o projeto Primeira Tacada, 
para jovens e adultos, com aulas grátis de golfe. Informações na Secretaria 
de Esportes (41)3551-1389  ramal 207

Está sendo concluída a reforma 
com aplicação de paver, das 
pistas do campo de golfe, do 
buraco 1 ao 9. Nos próximos dias 
será lançado o edital para 
licitação das obras da etapa 2, da 
reforma das pistas do golfe. Já foi 
licitado e em breve serão 
iniciados os trabalhos de reforma 
de nivelamento e alinhamento das guias do paver existente dos locais 
considerados prioritários e emergências. No setor de golfe foi ainda 
efetuada a troca das gramas do buraco 1 e 18

Foram finalizados os serviços de reforma de todo o piso em paver do 
estacionamento, com 874,30 m²  de nivelamento e 238 metros lineares 
de correção de alinhamentos de guias. Em breve serão iniciados de 
trabalhos de lavagem do paver e pintura de faixas, guias e muretas, 
completando com os serviços de paisagismo a revitalização desta 
área do Clube. Foram também substituídas as portas da lixeiras, bem 
como a substituição dos containeres deste local para um manuseio 
mais adequado do lixo. Finalizado também pela manutenção do 
Clube, o isolamento do setor de ferramentas e escadas.

Reforma pistas campo de golfe 

Reformas na sede



Acompanhe as atividades do Clube em nosso site - www.clubealphaville.com.br 
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

Festival de Verão 
Foram 9 dias do mês de janeiro de muita 
diversão com turmas de 4 a 12 anos que 
esquentaram ainda mais as tardes do 
Alphaville Graciosa Clube. E se 
preparem que em julho tem mais!!!   

No dia 09 de fevereiro aconteceu o 
Alpha Sunset Party, no deck da piscina, 
com uma tarde de muito sol, música, 
frutas, e sucos  com diversão para os 
associados.

Dia 22 de fevereiro, o Happy Hour, 
contou roda de samba e grito de 
carnaval, com o grupo Scaramouche no 
Restaurante do Clube. Uma hora de 
caipirinha em dobro e muitas surpresas.

Para maior segurança, respeite a velocidade indicada no 

estacionamento e estacione somente de ré. 

Trânsito seguro é a gente que faz.

Buffet por quilo - O restaurante do Clube oferece a modalidade de

refeição por quilo, de terça a sexta-feira, com valor inicial de R$ 57,00 e
taxa de serviço opcional, mantendo a mesma qualidade do cardápio do
buffet livre, além de oferecer o tradicional serviço à la carte.

Alpha Sunset party

No sábado (16/2) teve aula para os alunos da turma 1 da Primeira 
Tacada para adultos. O evento é gratuito para associados. Informações 
e inscrições para próxima turma dia 04/04 na Secretaria de Esportes. 

Primeira Tacada para Adultos 

Primeira Tacada
Infantil e Juvenil 
A partir do dia 12 de março (terça-feira) 
inicia o projeto para os sócios que 
desejam jogar golfe. Ainda temos 
vagas nas turmas de 7 a 9 anos (toda 
terça-feira) horário: às 09h e às 17h e 
na turma de 10 a 14 anos (toda quarta-feira) somente no horário das 
09h.  Mais informações e inscrição gratuita no Alphakids!

Agenda social - próximos eventos
Março/2019

Aconteceu em janeiro

Aconteceu em feveiro

Abril/2019

15/03 - Happy Hour - comemoração Dia Internacional da Mulher 

23/03 - Torneio Rei da Quadra de Tênis

26/03 - Torneio Feminino de Golfe 3 Clubes

30/03 - Festival de Natação 

Ingressos: R$ 90,00 p/ sócio
R$100,00 p/ convidado
Sem bebida. Rolha - R$ 30,00  
Vagas limitadas!  Buffet Arimura
Inf. na Secretaria - (41)3551-1389   

Brunch de Páscoa – 13/04; Happy Hour – 26/04;
Festival Escolinha de Tênis - 27/04 
Confira todos os eventos no site do clube: 
https://clubealphaville.com.br/eventos/
(O calendário pode sofrer alterações.) 

A Diretoria do Alphaville Graciosa Clube agradece a todos os 181 
golfistas que realizaram a adesão do Green Fee Especial, superando 
todas as expectativas e a meta proposta no orçamento de 2019.
Lembramos que foi constituída uma Comissão para Reforma do 
Estatuto em busca da taxa única de manutenção, entre outras 
propostas. Informações na Secretaria do Clube, no Starter, ou no site 
do clube no endereço: https://clubealphaville.com.br/comunicado/

Agradecimentos 
 aos golfistas

30/03 - Jantar Japonês

Happy Hour / fevereiro


