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No dia 13 de novembro foi realizada a reunião ordinária do Comitê 
Executivo, que tratou de assuntos como a apresentação da atualização 
dos indicadores financeiros e projetos. Nesta data contamos com a 
presença da responsável pelo Aufamigos, Sumaya Chede, para resolver 
os problemas financeiros do programa. Também foi apresentado o 
orçamento e plano de obras 2020, e a planilha do orçado e realizado de 
2019, sendo aprovado o IGPM acumulado do ano.

Foram tratados, ainda, assuntos como: o resumo da segurança do 
Halloween, que contou com a presença de 1.750 convidados e somente 
uma ocorrência; análise de parecer jurídico a respeito do Cofins; 
proposta do departamento técnico para funcionamento das obras no 
final de ano.

Tendo em vista que a Associação não obteve sucesso na negociação anual 
de reajuste de contrato junto a empresa de jardinagem, de acordo com o 
orçamento anual aprovado pelo Conselho Diretor, informamos que após 
decisão do comitê Executivo foi contratada a empresa Sero Comercial 
LTDA, para realização dos serviços de manutenção e conservação das 
áreas verdes dos residenciais. Solicitamos a compreensão dos senhores 
Associados neste período de transição e agradecemos a empresa 
Grasstecno pelos seus anos de serviços prestados.

Local de descarte do óleo de cozinha usado 

Alphaville Graciosa X Alphaville Urbanismo

Em 4 de novembro a ação de reparação de danos materiais movida contra 
as fundadoras dos residenciais que executaram os muros foi julgada 
procedente. Foram detectados problemas ocultos estruturais, constatados 
através de perícias técnicas. Com a decisão, as fundadoras foram 
condenadas ao pagamento no importe de R$ 2.591.105,87 (dois milhões, 
quinhentos e noventa e um mil, cento e cinco reais e oitenta e sete 
centavos), referente à integral reparação dos vícios construtivos do muro 
dos quatro residenciais.

Novo Fiscal de Obras no Departamento Técnico

Tendo em vista um aumento significativo no volume de serviços na área de 
manutenção e fiscalização de obras, foi contratado no mês de novembro 
um novo colaborador para o departamento técnico: Michael Wellington. 
Com formação em Técnico em Edificações, ele ficará responsável pelo 
acompanhamento geral das obras nos residenciais. Para o atendimento 
favor entrar em contato através do telefone 98432-5448 ou e-mail 
obras@alphapr.com.br.

O descarte incorreto do óleo de cozinha atrai baratas 
e ratos, causa doenças, polui o solo, agrava o efeito 
estufa, causa mau cheiro, entope tubulações, 
prejudica a vida aquática. E se reciclarmos?

Reciclado, o óleo de cozinha pode ser transformando 
em vários produtos, como sabão e biodiesel. Além 
disso, reciclando evita-se o entupimento de 
encanamentos, a contaminação do solo e das águas 
e a proliferação de insetos.

1. Espere o óleo usado esfriar;
2. Deposite o material em uma embalagem PET, com o auxílio de um funil;
3. Leve o recipiente até o ponto de coleta, que fica no Prédio da Segurança 
(P1), localizado na Avenida Thomas Edison de Andrade Vieira, 818;
4. No coletor, deixe a garrafa inteira, fechada e com óleo. Não precisa despejar!

Demonstração do Resultado do Exercício

Informamos que estão disponíveis no site da Associação a DRE de Setembro 
de 2019 (desde o dia 30 de Outubro de 2019) e a DRE de Outubro de 2019 
(desde o dia 29 de Novembro de 2019). Para visualizar a DRE, acesse o menu 
Institucional e na sequência o menu balancetes.

CALENDÁRIO DE REPOSIÇÃO:

Horários do final de ano

Não haverá expediente nos feriados de Natal (25/12/19) e Ano Novo 
(01/01/20) na Associação. Nas vésperas, nos dias 24 e 31, o atendimento 
será até às 12h.

Departamento Técnico: Informamos que do dia 23 de dezembro (segunda-
feira) a 1º de janeiro (quarta-feira) as obras deverão permanecer fechadas, 
não sendo liberado qualquer serviço nas mesmas, seja em residência 
pronta, habitada (reforma), jardinagem/paisagismo ou mudança.

Protocolo de entrada e retirada de projetos ocorrerá normalmente neste 
período. A reposição de horas será conforme o calendário abaixo:

Boletos com vencimento em Janeiro 2020

Os boletos com vencimento em janeiro/2020, contemplando o reajuste 
aprovado pelo conselho diretor, estão sendo emitidos antecipadamente, 
devido às festividades de final de ano, e serão encaminhados por correio e 
via e-mail, podendo ser retirados também no aplicativo COM21. Atenção! 
Mantenha sempre atualizado seu cadastro junto ao setor financeiro. Em 
caso de dúvidas favor entrar em contato através do telefone 3675-4800, 
Ramal 1153, ou através do e-mail contasareceber@alphapr.com.br.

Como descartar seu óleo corretamente:

NOV./19
18 a 22 
25 a 29 

DEZ./19
02 a 06 

09 a 13 

16 a 20 

JAN./20
02 e 03 
06 a 10 
13 a 17 
20 a 24 
27 a 31 

FEV./20
03 a 07 
10 a 14
17,18 e 19 

A Diretoria da Associação Alphaville agradece aos seus 
associados, funcionários e prestadores de serviços por toda 
a colaboração, dedicação e apoio que prestaram ao longo 
deste ano, e deseja a todos um 
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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  

Estatísticas - Gerência Técnica

Ocupação e obras por Residencial
RESIDENCIAL                 MORADORES         OBRA            LOTES 
VAGOS    
IGUAÇU        92           10                 55
PARATI     196           17                 76
ANDORINHAS    198           07                 55
ARAUCÁRIAS    212           15                 70
TOTAL     698           49                256

PROJETOS EM ANDAMENTO -  59

Departamento de Segurança: 
orientações para o final de ano 

Fogos de artifício
É necessário observar as normas do Caderno do Morador, que regem o 
assunto. Evite soltar fogos de artificio com barulho, pois eles prejudicam a 
fauna existente nas áreas de preservação, trazem sofrimento muito grande 
aos pets e principalmente aos seres humanos portadores de autismo. 
Agende autorizações com antecedência! Mais informações pelo telefone 
3675-4800, Ramais 1130 ou 1161.

Ficha de morador viajando ou ausente
Antes de sair em viagem de férias, o associado deve preencher a ficha de 
morador viajando, disponível em todas as portarias, registrando os nomes 
das pessoas autorizadas a entrar na residência durante sua ausência, 
telefone para contato em caso de emergência, etc. O formulário deverá ser 
entregue à Segurança, para que esta tome ciência destas informações.

Nestes cinco anos de AlphaAjuda só temos a agradecer a participação 
cada vez maior dos nossos moradores, unidos com o objetivo de 
promover o desenvolvimento humano, social e econômico do bairro 
Mauá, vizinho ao Alphaville Graciosa.

Foram muitas realizações ao longo desta jornada, muitas e muitas horas 
de voluntariado dos nossos vizinhos, mais de R$ 250 mil investidos nos 
projetos sociais e mais de 600 crianças impactadas diretamente.

Neste ano de 2019 celebramos especialmente as 
oportunidades de geração de renda para as mulheres, 
através do subsídio do AlphaAjuda para o curso de 
Costura Criativa e da criação da Cooperativa "Vila & Arte- 
Artesãs do Mauá", em parceria com a Amecim � 
Associação dos Moradores e Empresários do Mauá.

Convidamos todos os nossos vizinhos para que em 2020 nos ajudem a 
escrever esta história. Nosso muito obrigada a todos que acreditam que 
juntos podemos plantar esperanças!

Alphaajuda 

Aufamigos 

Sede Administrativa: 3675-4800 

Financeiro: 3675-4800 Ramal 1153

Locação Capela/ Churrasqueira através do aplicativo COM21, 
dúvidas: 3675-4800 Ramal 1151

Gerência Administrativa: Priscila Gouveia 
gerente@alphapr.com.br - 98522-6365 ou 3675-4800 Ramal 1155

Gerência Segurança: José Manoel de Barros 
gerseg@alphapr.com.br - 98432-0444 ou 3675-4800 Ramal 1130 

Gerência Técnica: Ada Luiza Frota 
gertec@alphapr.com.br - 3675-4800 Ramal 1172

Celulares ou fixo 3675-4800 + (Ramal): 
98432-3160 - Administrativo (1151)
98432-5448 - Obras  
98432-1080 - Manutenção (1152) 
98432-0446 - Sigma (1323/ 1025)
98432-0440 - Portaria Iguaçu (G1 ) (1523)
98432-0438 - Portaria Parati (G2 ) (1204) 
98432-0188 - Portaria Andorinhas (G3) (1364)
98431-9666 - Portaria Araucárias (G4 ) (1683)

Telefone Emergência: 3551-1323 

Correios: 0800 725 0100 / 3557-5811 

Sanepar: 0800 200 0115 

Copel Energia: 0800 51 00 116 

Copel Telecom: 0800 41 41 81

Telefones - Associação
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Pontes do campo de golfe

Recreação e novidades na piscina externa

Reunião do Conselho Diretor - 09/12/2019

Novo dispenser de bolinhas 

Adesivação nos Golf Carts

Dia 09/12/19, iniciaram-se as obras de 

troca das pontes do nosso campo de 

golfe, (demolição e desmontagens das 

pon t es  e x i s t en t es  e ,  pos t e r i o r 

construção em estrutura mista (metálica, concreto e madeira) conforme 

cronograma: 1ª etapa: Pontes 3, 7A e 7B. A primeira volta do campo de golfe 

permanecerá fechada até a conclusão total desta etapa, prevista para o dia 

24/12/2019.  2ª etapa: Pontes 10, 17, 18A e 18B. Terá início no dia imediatamente 

posterior a nalização da 1ª. etapa, consequentemente, a segunda volta do campo de 

golfe permanecerá fechada até a conclusão total das obras, prevista para o dia 

17/01/2020. Obs.: A ponte do buraco 9 não está contemplada neste projeto de 

renovação em função de estarmos aguardando liberação do meio ambiente. Mais 

informações: (41) 3551-1389 ramais 219/230. 

Foi instalado no Driving Range, o novo 

dispenser automático de bolinhas de 

golfe, equipamento impor tado, que 

permitirá maior conforto aos golstas e 

controle mais eciente por parte do 

clube. As chas da máquina anterior, 

podem ser utilizadas na nova e as chas 

em papel, podem ser trocadas na 

Secretaria Administrativa.

Os golf carts do clube estão com visual 

renovado! Foram plotados novos 

adesivos com o brasão do golfe em 

todos os carrinhos, uniformizando a 

identidade visual dos mesmos.

A Diretoria do Alphaville Graciosa Clube, agradece 
aos associados, funcionários, fornecedores e 
prestadores de serviços, pela colaboração prestada 
em 2019 e deseja a todos

Feliz Natal eFeliz Natal e
próspero Ano Novopróspero Ano Novo
Feliz Natal e
próspero Ano Novo

C
reci J-3969

alpha

Reforma do estatuto do Clube

Está disponível no site do Clube
o formuláriode sugestões
para reforma do estatuto:

Participe,
sua opinião é importante!

https://clubealphaville.com.br/estatuto

Data limite para envio de sugestões: 23/12/2019

Nova Escolinha de Futebol

I Réveillon do Alphaville

I Réveillon AlphaKIDS

Colônia de Férias

Jantar de Natal

Na reunião ordinária do Comitê Executivo, em 18/11/2019, foi aprovada a 
contratação da nova escolinha de Futebol “Futebol de Rua Academy”, recomendada 
pela Comissão de Licitação e pela Comissão de Futebol, conforme edital de licitação 
003/2019. Em breve divulgaremos mais informações da nova escolinha, que trará 
inúmeros benefícios aos associados nesta área. 

Noite de visita do Papai Noel no clube! 

Durante a temporada de verão 

2019/2020 vai ter recreação e 

novidades na piscina externa!!!  

Sábados das 15h às 17h e 

domingos das 10h às 12h.

Na reunião do Conselho Diretor de 09/12/2019, foi aprovado o reajuste das 

mensalidades e do Fundo de Expansão Patrimonial do Clube, para o ano de 2020, 

somente pelo IGPM. Também foi aprovada a readequação do Plano de Obras 

2019, o desfazimento via leilão, doação e/ou descarte de ativos imobilizados
inservíveis para o Clube. bem como a aprovação do projeto de revitalização
do Parquinho e da Casa de Tacos/Sapatos. O Projeto arquitetônico
apresentado para a arquibancada do tênis, está aprovado, caso não
se encontre viabilidade técnica e nanceira para outro local.

Venha comemorar a chegada de 2020 no 
Clube! Abertura às 21h, início às 22h com 
as bandas Maria Loka e Delorian. Convite:  
R$250,00 para sócio e a partir do terceiro 
convidado:  R$350,00.  Ingressos 
disponíveis para venda até o dia 24/12. 
Mais informações na Secretaria do Clube! 

E tem festa para as crianças também!!! Das 21h às 10h, de 4 a 10 anos: R$180 para 
sócios e R$200 para convidados. É permitido comprar somente 1 convite para 
convidado por matrícula. Vagas limitadas!!!  Haverá monitoramento e recreação das 
21h às 10h + ceia de ano novo kids e pernoite *No dia 01/01 não haverá café da 
manhã, pois o clube estará fechado, será oferecido bolachas, frutas, água e suco. 

Venha participar e curtir as férias no clube! Dos dias 09 a 13/12, de 13 a 17/01 e 
de 20 a 24/01 das 13h às 18h30, de 2 a 10 anos. Vagas Limitadas! Informações 
na Secretaria do Clube. 

Dia 19/12 às 19h, com cabine de 
fotos, pratos típicos e música ao vivo!  
Reservas no Restaurante do Clube 
3551-1389 ramal 211.

Doação de bicicleta usada
O Alphaville Graciosa Clube recebeu até o dia 8/12, 
13 bicicletas usadas para serem doadas para 
crianças carentes que participam do Projeto Social 
Escola de Futebol Jogo da Vida. Agradecemos as 
doações que contribuirão para um Natal mais feliz de 
muitas crianças deste Projeto Social.



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

Horários fim de ano - 2019

Conra os horários de cada setor: 
Secretaria Administrativa - 24 e 31/12 até às 12h e 25 e 01/01 fechado
Starter, Casa de Tacos, Driving Range - 24 e 31/12 até às 14h e 25/12 e 31/12 
fechados 
Sauna -  24, 25, 31 e 01/01 fechado
Restaurante - 24/12 até às 14h e  25, 31 e 01/01 fechado  
Lounge/Sushi - a partir do dia 21/12 fechado e retorna dia 06/01 
Alphakids - 25/12 e 01/01 fechado. *31/12 fechado para o Réveillon Kids  e 02/01 
aberto a partir das 12h 
Alphateen  - 24, 25, 31 e 01/01 fechado
Academia - 24 e 31/12 das 06h às 14h e 25 e 01/01 fechado 
Pista de Skate - 24 e 31/12 das 10h às 14h e 25 e 01/01 fechado
Piscinas Externa e Coberta - 24 e 31/12 até às 14h e 25 e 01/01 fechado 
Natação e Hidroginástica - 19/12 encerramento e 21/01 retorno 
Aulas Livres - 20/12 encerramento e 10/01 retorno 
Aulas de Tênis - 28/12 encerramento, 20/01 retorno dos professores Angelo e Fábio 
e 01/02 retorno do professor Dinarte. *Escolinha retorna dia 22/01 
Quadras de Tênis, Campo, Poliesportiva, Beach Tennis – 24 e 31/12 até às 14h e 
25 e 01/01 fechado. 
Recesso das Atividades Terceirizadas:
Pilates - 20/12 a 06/01; Método DeRose - 20/12 a 06/01; SPA - 20/12 a 14/01 
Caminhada e Corrida - 18/12 a 06/01; Jazz e Ginástica Rítmica - 13/12 a 06/02 
Muay Thay - 21/12 a 14/01

Dia 07 de dezembro aconteceu o último torneio de golfe do Alphaville. Com 

participação de mais de 100 jogadores, em um dia festivo de muita diversão e jogo! 

Nos dias 09 e 10 de novembro o Alphaville Graciosa Clube realizou o evento 

multiesportivo Alpha Olimpíadas, um programa de esporte, socioeducativo, 

recreativo, contribuindo para a promoção social e a melhoria da qualidade de vida e a 

integração entre os moradores do Alphaville Graciosa. Os associados participaram 

das diversas modalidades esportivas. O condomínio campeão foi o Parati.  Os 

alimentos arrecadados foram entregues ao Cei Betânia, na Vila Mauá.  

Show The Beetles Cover Argentina

Aconteceu

Alpha Olimpíadas 2019

Noite do Soninho

Confraternização do Tênis, Beach Tennis e Futebol

High School nos Estados Unidos

Palestra e Coffee com Helen Boell

Stand up Comedy show

Torneio Aniversariantes e Four Tacos

Field Day Golfs 2019
Presépio no Campo de Golf

A noite do dia 09 de novembro foi memorável com o Show do The Beatles Cover, 

e emocionou os fãs do Alphaville Graciosa Clube. 

O Capitão de Golfe, Dr. Geninho Thomé, presentou o campo com um lindo presépio e 
2 pinheirinhos. 

Sábado dia 23/11, criançada preparou seus pijamas para a noite mais esperada do 

Alphakids. Tivemos recreação, lanchinho e muita diversão. 

No dia 01/12, tivemos a Confraternização 2019 do Tênis, Beach Tennis e Futebol.
O evento aconteceu junto com as nais da IV etapa do Torneio Interno, e a premiação 

do Ranking anual 2019. Veja no site do clube o resultado completo. 

O Clube Alphaville Graciosa recebeu dia 20/11, uma comitiva de Escolas De Ensino 

Médio dos Estados Unidos. Foram 4 Boarding Schools Dos Estados Unidos com 

diretores de recrutamento presentes e mais a diretoria de 200 escolas daquele país. 

No dia 28/11 teve palestra com a Helen Boell, analista de perl comportamental, que 

atua prossionalmente na área do desenvolvimento humano, explicando que através 

do autoconhecimento a pessoa possa melhorar a comunicação nos seus 

relacionamentos, sobre os diferentes tipos de pers comportamentais, e como usar 

as diferenças de personalidade a favor dos seus relacionamentos. 

Zico Lamour e Jefferson Todor levaram a plateia do Alphaville aos risos na noite 

do Happy Hour, dia 29/11 no Restaurante do Clube.

Nos dias 26/11 e 03/12 as golstas do Alphaville realizaram dois torneios em 

confraternização do Natal e Fim de Ano. 

16/12 - Clube fechado
O clube estará fechado no dia 16/12/19 
(segunda-feira), para a Confraternização 
de Natal dos funcionários.
Vésperas do Natal e Réveillon (terças-
feiras), o Clube estará aberto até às 14h00 
e nos dias 25/12 e 01/01 estará fechado.

Comunicado - Animais no Clube
Regimento Interno do Clube:  Art. 49º - Em nenhuma hipótese, e sob qualquer 
pretexto, será permitido o ingresso de animais nas dependências do Clube, por 
questões de higiene e segurança contra acidentes. Os mesmos não poderão 
permanecer dentro dos automóveis.

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:  98738-9923.

Telefones Clube
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