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No dia 29 de julho foi realizada a reunião ordinária do Comitê Executivo. 
Os assuntos tratados foram:
� Pagamento em Condenação de processo trabalhista;
� Apresentado o acompanhamento do orçamento dos últimos 6 meses e 
aprovada a contratação de 1 auxiliar administrativo e 1 técnico de 
manutenção;
� Validado o aplicativo da Associação COM 21, disponibilizado no dia 22 de 
julho e que atualmente conta 183 usuários ativos;
�  Definida data da reunião do Conselho Diretor para o dia 26 de agosto. 
Na pauta estão a revisão do plano de obras, aquisição das cancelas, 
readequação do orçamento da renovação da frota de veículos;
� Aprovada a proposta para coleta do óleo de cozinha dos associados em 
troca do fornecimento de material de limpeza ao residencial;
� Foram tratados, ainda, assuntos como a análise para realocação ou 
proteção dos equipamentos da HojeTi, análise para substituição de 
terceirizada e implantação de drenos nos residenciais.

Aplicativo Access Run

Whatsapp Business

Já está em funcionamento o WhatsApp Business, para melhor 
informação sobre os acontecimentos e eventos da Associação. 
É necessário que os associados adicionem o número (41) 99602-7482 em suas 
agendas telefônicas e enviem uma mensagem de confirmação informando o 
número de sua quadra e lote, para que seja possível habilitar a comunicação 
entre os dois telefones e iniciar o recebimento das mensagens via WhatsApp. 

Informamos que este número será apenas para o envio de mensagens 
automáticas pela Associação, não sendo possível que o associado envie 
comunicados. Para mais informações a comunicação deve ser através do 
telefone (41) 3675-4800 ou conforme orientações no site em 
http://alphapr.com.br/site/comocontatar-a-associacao.

Manutenções

Audiência Pública do Meio Ambiente

Nos meses de julho e agosto a Associação promoveu a reforma de todos os 
parquinhos do condomínio. Também foi instalada uma porta automática na 
churrasqueira. Foi realizada, ainda, a pintura das calçadas da sede da 
Associação e dos portões.

No dia 8 de julho ocorreu na Associação Alphaville a audiência pública a 
respeito do meio ambiente, nesta data contamos com a apresentação da 
empresa Ambiental que explicou o seu trabalho com o recolhimento do óleo de 
cozinha; também tivemos a participação da Transresíduos que falou sobre o 
descarte do lixo reciclável e orgânico; e de nossa Fiscal do Meio Ambiente que 
esclareceu dúvidas de associados e realizou a apresentação a respeito de 
mosquitos, vespas, cupins, formigas, fezes dos cachorros e demais assuntos.

Meio Ambiente

Como resultado das tratativas desenvolvidas junto à HojeTI para a 
implementação de melhorias, a Associação passa a contar, sem custos 
extras por parte da HojeTI, com novas tecnologias no sistema de acesso, 
dentre elas o Access Run (veja mais em www.access.run). O sistema 
permite, dentre outras funções, o acesso nos residenciais e futuramente no 
clube através de aplicativo instalado no celular, bem como a autorização 
prévia e controle de visitantes. 

Também está sendo contemplada, sem 
custos para a Associação, a liberação do 
acesso por parte dos associados junto à 
catraca dos prestadores de serviço via 
Access Run, pelo celular, evitando o trânsito 
de pedestres pelas pistas de veículos nas 
portarias. Em breve teremos mais 
informações aos associados a respeito da 
liberação do aplicativo, que no momento 
está em fase de testes.

ABELHAS SÃO ESSENCIAIS PARA O MEIO AMBIENTE

As abelhas são insetos que exercem funções fundamentais para o bem-
estar humano. Além de fornecerem mel, elas também são responsáveis 
pela polinização das plantas, tarefa essencial para a produção de 
alimentos dos mais diversos tipos. Salve as abelhas! Elas são muito 
importantes para o meio ambiente. Respeitar e preservar é dever de todos.

PLANTE FLORES EM SEUS JARDINS 
E ERVAS EM SUAS HORTAS!

Lavanda, girassol, gerânio, alisson, 
portulaca, tagetes, margaridas, sálvia, 
coentro, tomilho, manjericão, funcho, 
malva, hortelã, entre outros.



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  

Não existem palavras para explicar o significado 
e os sentimentos que vivemos em cada bazar do 
AlphaAjuda. Os sentimentos vividos em cada 
morador voluntário que esteve no dia 7 de agosto 
doando seu tempo, sua alegria e seu trabalho 
foram contagiantes.
 

Mais uma vez o AlphaAjuda agradece a todos os 
moradores do Alphaville e aos lojistas do 
Alphamall, que acreditam que juntos podemos 
fazer o bem a tantas pessoas. Este amor 
beneficia a nós moradores e voluntários, mas 
também nossos funcionários, prestadores de serviços, funcionárias 
domésticas e seguranças. E mais, conseguimos contribuir para o 
desenvolvimento de nosso bairro vizinho, Vila Zumbi/Mauá.

Nesta edição do bazar toda a arrecadação está sendo doada para o Centro de 
Educação Infantil Betânia, que oferece educação de qualidade e gratuita para 
mais de 300 crianças de 0 a 6 anos na Vila Zumbi. Uma instituição 
maravilhosa, que desenvolve um trabalho exemplar e que temos muito 
orgulho de sermos parceiros. Temos a certeza que os valores arrecadados 
farão muita diferença na vida destas crianças. A todos nosso muito obrigado!

Bazar do AlphaAjuda foi um sucesso Reunião Aufamigos

No dia 5 de agosto foi realizada a 
reunião do Aufamigos, na sede da 
Associação Alphaville. A reunião 
contou com a participação de 
vários associados, que tiveram a 
oportunidade de conhecer mais a 
respeito das ações e acompanhar 
a evolução do programa e os 
resultados, como também tirar as 
dúvidas com a apresentação do 
relatório de desempenho.

Feiras realizadas e adoções:

� FESTVAL PINHAIS 27/04 � total de 08 adoções;

� SUPERMERCADO SANTA HELENA PINHAIS 08/06  - total de 07 adoções;

� PARADA PET CURITIBA 29/06 � total de 03 adoções;

� SAVANNAH (PINHAIS) 10/08 � total de 03 adoções.

Troca da iluminação interna dos residenciais

Comunicamos que foi finalizada a troca de todas as lâmpadas 
de sódio por LED dos residenciais, no projeto de eficiência 
energética realizado pela COPEL e regulado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica � ANEEL.

Informamos que estão disponíveis no site da Associação a DRE de Maio de 
2019 (desde o dia 28 de junho de 2019) e a DRE de Junho de 2019 (desde o dia 
31 de julho de 2019). Para visualizar a DRE, acesse o menu Institucional e na 
sequência o menu balancetes.

Demonstração do Resultado do Exercício
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Acompanhe as atividades desenvolvidas 
e as programadas no Clube, pelo nosso 
site, bem como a  prestação de contas 
mensal, no endereço: www.clubealpha-
ville.com.br/nanceiro

Foram adquiridas novas bandeiras para 
putting green, nova estrutura desmontá-
vel de backdrop para os torneios e no 
corredor do vestiários do golfe, estamos 
com novo bebedouro. Estão sendo 
nalizados também os serviços de  troca 
dos registros para monocomandos nos 
vestiários masculino e feminino, para 
redução do consumo de água e gás, além 
de maior comodidade para os usuários.

Inscrições esgotadas.
Mais um sucesso a vista.
Aulas de 14/09 a 30/11 (gratuitas).
Idade mínima 18 anos.
Aulas aos sábados
Aguarde chamada para próxima turma,

A Comissão de Reforma de Estatuto, coordenada pelo associado James Josef 
Szpatowski concluiu seus trabalhos (primeira fase), entregando a minuta com sugestões 
de alterações ao Comitê Executivo, o qual encaminhou ao Conselho Diretor e este por 
sua vez encaminhou a todos os Conselheiros, estabelecendo o prazo limite para envio de 
sugestões e propostas até o dia 30/06/2019. Na seqüência dos trabalhos a Comissão 
vem trabalhando para adequar as propostas dos Conselheiros, bem como possíveis 
ajustes necessários para contemplar exigências da Lei de Incentivo ao Esporte.

Agora para montar sua série, você deve 
agendar previamente um horário exclusivo 
com um de nossos professores e assim 
atingir mais rapidamente seus resultados. 
Serviço disponível para todos, sem custo!

O XVIII Torneio Aberto de Golfe do Alphaville Graciosa Clube 2019, acontecerá dias 

31/08 e 01/09. Inscrições e informações no Starter do Clube ou pelo e-mail:
sec.golfe@clubealphaville.com.br ou pelo telefone 3551-1389 ramais 219 e 230.
Conra o programa em: https://clubealphaville.com.br/xviii-torneio-aberto-de-golfe-

do-alphaville-graciosa-clube-2019/

Caro Associado, caso tenha diculdade em contatar o 
Clube através do telefone (41 3551-1389), por favor 
utilizar os contatos secundários: Secretaria: (41) 99132-
6362; Esportes: 99262-0057;  Alphakids:  98738-992.

Foram concluídos os projetos para as adequações das plantas de edicações do 
Clube, pelo arquiteto Francisco Almeida, com vistas a regularização das obras do atual 
plano diretor, que ainda não contam com aprovação da Prefeitura em alvarás de 
construção e/ou vistorias de conclusão de obras. Estes projetos já estão com o setor 
técnico da Associação, para a primeira revisão, antes de serem encaminhados à 
Prefeitura Municipal de Pinhais. Também estão sob coordenação da Associação, a 
regularização das obras existentes no setor de manutenção do golfe e nas instalações 
da área administrativa da Associação que ainda não estejam contempladas com 
alvarás de construção e/ou vistoria de conclusão de obras.

Agendamento academia

XVIII Torneio Aberto de Golfe

Telefones Clube

Regularização edicações do Clube

Torneio Interclubes Paranaense de Classes

Noite Argentina

Noite Italiana

Zé Rodrigo

O time de tênis do Alphaville Graciosa 
Clube, marcou presença no Torneio 
Interclubes Paranaense de Classes,  
realizado em Maringá/ PR, de 25 a 28 de 
julho, que reuniu quase mil tenistas 
amadores do estado. 

Tango, música e um ótimo jantar com 
pratos típicos argentinos, marcou a 
data de 27 de julho, com mais um jantar 
temático: a Noite Argentina!

Mais um jantar temático com pratos 
típicos italianos, promovido pela 
diretoria social do clube, no sábado 
06/07, com muita música italiana 
(Paulo Barato).

Muita animação com muito rock & roll e 
open food*, aconteceu no sábado 
17/08, no Restaurante do Clube.

(*Buffet servido período integral 
durante o evento).

A Festa do Dia dos Pais (Sábado 10/08) 

foi animadíssima no clube, homenage-

ando os papais do Alphaville, com 

encontro de carros antigos e especiais, 

motos, rock & roll, food trucks, 

r e c r e a ç ã o ,  i n  á v e i s  e  p o k e r. 

Agradecemos a todos que participaram! 

Festa Dia dos Pais

3ª Turma do Projeto Primeira Tacada para Adultos!

Tour guiado no campo de golfe (gratuito)
Todo mês acontece, o passeio Tour 
Guiado, para os associados que ainda não 
conhecem o campo de golfe do Clube. 
Reserve sua vaga, para o próximo tour,  na 
secretaria de esportes.

Prestação de contas

Novidades no Golfe

Reforma estatuto

Conra as fotos dos achados e perdidos dos últimos 90 dias no site do clube: 
https://clubealphaville.com.br/achados-perdidos/.  Os objetos esquecidos ou perdidos 
nas dependências do clube cam sob guarda da Secretaria (41) 3551-1389, por um 
período máximo de 3 meses, após este são doados a instituições de caridade.

Achados e perdidos

É indispensável o uso da ducha antes de entrar nas 
piscinas ou sauna. Colabore com a manutenção, higiene e 

segurança destes locais.



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

> 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
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Conselho Diretor - Gestão 2018/2020
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, Ulisses de Toledo e Vitor de Jesus.

Comitê Executivo - Gestão 2019/2020

Presidente do Comitê Executivo - Darlan José Dall� Agnol

Vice-Presidente: Arthur Ceschin Neto

Diretor Secretário:  Rafael Fadel Braz

Diretor Financeiro: Sérgio Comin

Diretora de Esportes: Kátia Lau

Diretor Social: Pablo Eneas Marlangeon

 Alpha Olimpíadas voltouuu!!! Preparem seus times...
Em breve divulgamos mais informações.  Acompanhem!!! 
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