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No dia 10 de fevereiro 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 informar que foram transferidos 10 cachorros para um 
projeto de uma associada.
Também foi revisto o reajuste da taxa de condomínio com a aplicação 
do IGPM acumulado de 2019. Aprovado o lançamento da diferença do 
IGPM de 5,11% somente a partir da taxa de março, não cobrando os 
meses retroativos (Janeiro/ Fevereiro - 2020). 
Aprovada ampliação do estacionamento em frente à Associação, 
facilitando o acesso dos veículos na área da manutenção. 
Foram tratados, ainda, assuntos como: aspectos da segurança da 
implantação do Access Run, campanha para a reforma dos 
regulamentos; analisadas as receitas financeiras e parecer para 
recolhimento do COFINS; aprovada a minuta de convênio entre a 
Associação e Clube; aprovada a criação de um plano de manutenção e 
conservação; informado que foi assinado o contrato de comodato com 
a PM; e analisadas solicitações de associados a respeito de multas 
recebidas.

Prestação de serviços pela Copel Telecomunicações

Em reunião com técnicos da Copel Telecom, a Associação apresentou as 

dificuldades que os moradores estão enfrentando, tanto na obtenção do 

produto (internet via fibra ótica) quanto na manutenção de boa qualidade 

do serviço. Há um contato permanente com o técnico Rodrigo, designado 

para atender as demandas. 
Alguns moradores já conseguiram adquirir o produto, e outros tiveram 

alguma melhora na prestação do serviço, como aumento da velocidade 

(campanha de migração), sem custo adicional. 
Segundo o técnico, há alguma disponibilidade de expansão do produto. 

Rodrigo disponibilizou um link específico para os moradores do 

Alphaville, para seu controle e atendimento.  As demandas serão 

atendidas caso a caso, em razão da necessidade de reorganizar os lotes no 

sistema, visto que algumas poucas áreas não estarão dentro da 

viabilidade técnica da Copel. 
Moradores que tiverem interesse na aquisição ou melhoria do produto 

devem preencher o formulário disponibilizado no link is.gd/v6ik1H. 

Boletos com vencimento em março de 2020

Tendo em vista a publicação do IGPM acumulado no ano de 2019 de 
7,3179%, os boletos com vencimento em março/2020 estão sendo 
emitidos contemplando a diferença do reajuste aplicado anteriormente 
de 5,11%, já aprovado pelo conselho diretor em 12/12/2019 e previsto em 
estatuto. 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.

Alerta sobre a epidemia de dengue: 
cuidados a serem tomados

Os números da dengue são alarmantes no Paraná. De acordo com a 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até o início de fevereiro foram 
registrados quase 15 mil casos, com sete mortes pela doença 
confirmadas. Já são mais de 50 municípios em epidemia e 29 cidades 
em situação de alerta. 

No verão os cuidados devem ser ainda maiores, porque com as altas 
temperaturas há o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti. O 

inseto é transmissor da dengue, da zika e da chikungunya, doenças que 
debilitam, podem deixar sequelas graves e até matar. 

Dicas para eliminar o mosquito

� Evite usar pratos nos vasos de planta; 
� Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;
� Mantenha lixeiras tampadas;
� Deixe os tanques utilizados para armazenar 
água sempre vedados, sem qualquer abertura, 
principalmente as caixas d'água, lembrando de 
vedar inclusive o "ladrão" com uma tela de proteção;
� Plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água;
� Trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana, 
mantenha ralos fechados e desentupidos;
� Lave com escova os potes de comida e de água dos animais, no mínimo 
uma vez por semana;
� Retire a água acumulada em lajes;
� Dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em vasos sanitários 
pouco usados e mantenha a tampa sempre fechada;
� Evite acumular entulho, pois podem se tornar criadouros do mosquito;
� Guarde pneus velhos e outros objetos que possam acumular água em 
locais secos e abrigados da chuva.

Serviço

Em caso de dúvidas entre em contato com a Marilene, responsável pelo 
Meio Ambiente, através do telefone 98432-0826 ou com Vigilância 
Ambiental de Pinhais pelo telefone (41) 3912-5396.Manutenção das sarjetas dos residenciais

A equipe da manutenção está realizando o 
conserto das tampas das sarjetas de todos os 
residenciais, pois devido ao tempo (20 anos) estão 
sofrendo a ação da corrosão do ferro, bem como a 
quebra de muitas grades por carros e caminhões. 

Alertamos aos pais que orientem os seus filhos a 
não pisarem ou brincarem sobre as grades. 
Qualquer ocorrência informar imediatamente a 
segurança para apoio e para que possa acionar a manutenção para o 
conserto. Telefones de contato da segurança (24 horas): 98432-0446 | 
3551-1323 | 3606-1025.

Descarte do óleo de cozinha

Lembramos a todos os associados que 
contamos com um coletor de óleo de cozinha 
no prédio de segurança P1, localizado na Av. 
Thomas Edison de Andrade Vieira, 818.

Como descartar o óleo corretamente:

1. Espere o óleo esfriar;

2. Deposite o material em uma embalagem PET, com o auxílio de um funil;

3. Leve o recipiente até o ponto de coleta;

4. Coloque a garrafa no coletor, não precisa despejar.

Demonstração do Resultado do Exercício

Estão disponíveis no site da Associação a DRE de novembro de 2019 

(desde o dia 18 de dezembro de 2019) e a DRE de dezembro de 2019 (desde 

o dia 29 de janeiro de 2020). Para visualizar acesse o menu 'Institucional' e 

na sequência o menu 'Balancetes'.
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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  

A Vila dos Animais, espaço educativo e de 
lazer rural em Campina Grande do Sul, 
adotou 10 cães atendidos pelo projeto 
Aufamigos. A ideia partiu da proprietária 
do espaço e moradora do Residencial 
Araucárias, Celiane Castellano. Além de 
atenção e cuidado, e de um grande espaço 
para correr e brincar, os cães terão agora 
uma missão muito nobre. Eles farão parte 
de um projeto terapêutico para crianças. 

Celiane descobriu que cães podem ser 
grandes aliados no tratamento de 
transtornos mentais, mas são pouco 
acessíveis à população, tanto pelo alto custo quanto pela pouca 
disponibilidade. Os cães estão sendo treinados e, numa primeira 
etapa, ficarão na Vila dos Animais, onde receberão visitantes para 
interações e experiências de socialização. Posteriormente, após 
estarem totalmente adaptados, serão oferecidos a famílias que 
poderão levá-los para suas casas.

Para saber como colaborar envie um e-mail para programa-
ser@alphapr.com.br ou fale com Sumaya Chede pelo número (41) 
99971-2884. Para mais informações sobre a Vila dos Animais visite 
viladosanimais.com.br ou ligue para (41) 99186-5872. 

Alphaajuda 

Parceria por uma nobre missão

Cobras encontradas nos Residenciais

O Meio Ambiente da Associação 
recebeu dois chamados a respeito de 
filhotes de cobras encontrados nos 
Residenciais Iguaçú e Araucárias. 
Segundo a Vigilância Ambiental de 
Pinhais, os filhotes são da espécie 
Palheira (Philodryas Patagoniensis). É 

considerada não-peçonhenta para 
seres humanos e se alimenta de 
pequenos animais. 

Apesar disso, alguns casos de 
incidentes com a peçonha de serpentes deste gênero já foram registra-
dos. Infecções bacterianas podem surgir após a mordida, devido à flora de 
microrganismos na boca do animal. Não é muito agressiva, mas pode 
atacar se acuada. Em caso de dúvidas entrar em contato com Marilene, 
responsável pelo Meio Ambiente, através do telefone 98432-0826.

Os projetos sociais do Bairro Maua reiniciaram suas atividades em 
2020 com muito amor e energia, mas infelizmente com poucos 
recursos ! E o Alphaajuda continua aqui, mantendo a parceria nesta 
caminhada tão importante, apoiando 5 instituições sociais que 
beneficiam mais de 600 crianças e 2.500 famílias. Temos várias ações 
para captação de recursos, sendo o principal deles o Bazar do 
AlphaAjuda. Sabia que aquela roupa que está �encostada� no seu 
armário pode se transformar em educação e oportunidade para outras 
pessoas? Venha participar desta ação você também. Existem muitas 
formas de fazer o bem e plantar esperança.

Sabe todas aquelas roupas que você gostaria 
de desapegar? Pode ir arrumando o armário 
e separando tudo! Em abril teremos mais 
uma edição do nosso bazar.

A importância da vacinação vai muito além da prevenção individual. Ao se 

vacinar, você está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de 

determinada doença. Quando todos se vacinam criamos uma barreira 

impedindo a circulação do vírus em nossa sociedade. Protegemos assim 

as crianças de 0 a 6 meses que não podem se vacinar, idosos que não se 

vacinaram a tempo, gestantes e pessoas que por algum motivo não 

podem se vacinar. O papel social da vacinação vai além de proteger a si 

mesmo, é de proteger todos os integrantes da nossa família e 

comunidade. Mesmo que você tenha uma excelente saúde e a Gripe lhe 

faça pouco mal se vacine, pois o seu papel social é de não espalhar o Vírus 

para as pessoas que não podem se vacinar.

Barreira Vacinal contra a Influenza (Gripe H1N1)

Nossas unidades:
Curitiba: Rua da Paz 195, Centro . No edifício MAB. Tel.: 41 3042-2802

Colombo: Rua Abel Scuissiato 181, Atuba – PR. Tel.: 41 3037-2820
Vacinamos no conforto da sua casa!
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Revitalização telhados

Piscina externa

Sinalização Campo de Golfe

alpha

Foram nalizados os trabalhos de reconstrução das pontes, 1ª fase do buraco 1 
ao 9 e 2ª fase do buraco 10 ao 18, mantendo o aspecto original, porém com 
novas estruturas de aço e concreto para maior durabilidade.  A obra trouxe mais 
segurança para o serviço operacional e aos golstas. 

Em fase nal os serviços da terceira etapa da pavimentação com paver das 
pistas do campo de golfe, concluindo assim os trabalhos em todo o perímetro 
do buraco 1 ao 18, trazendo mais conforto aos golstas, redução de custos 
com manutenção dos golf carts e equipamentos de campo.

Concluídos os serviços de reforma e revitalização dos brinquedos existentes, a 
reforma do parquinho entra na fase II, com a readequação da casinha de 
bonecas, novos esquipamentos como: espaço de areia, carrossel, gangorra, 
campinho de futebol e o quiosque com bebedouro, pia, lavatório e bancada.

Dentro do programa de manutenção preventiva, foram nalizados os serviços de 
revitalização de todos os telhados do clube, incluindo revisão,  limpeza (lavagem) 
e impermeabilização com produto apropriado para  maior durabilidade dos 
serviços executados.

Foram reformadas e adesivadas as 
placas de sinalização do campo de 
golfe. As orientações são para os 
associados, golstas  e visitantes, 
alertando sobre a área de perigo e uso 
dos golfs carts. 

Reconstrução das pontes do campo de golfe

Pavimentação pistas do campo de golfe

Revitalização do parquinho infantil Nova Escolinha de Futebol

Concluída a reforma do pórtico de entrada da piscina externa para proporcionar 
maior proteção ao totem, conferência das credenciais de acesso e conduzir a 
entrada dos usuários pelo lava-pés. Revisados azulejos e rejuntes da piscina 
infantil para evitar acidentes. A piscina externa conta agora nos nais de semana 
da temporada de verão, serviços de garçom para bebidas e alimentação no local 
indicado e até nal de fevereiro recreação e novidades na piscina externa!!!  

Na manhã do Sábado, 15/02 teve aula inaugural do novo cessionário do espaço, 
Futebol de Rua Academy. Os participantes em número expressivo, realizaram diversas 
atividades nas quadras society e poliesportiva em evento prestigiado por atletas de 
renome. A grande quantidade de pré-inscriçoes, sinaliza grande sucesso da escolinha.

Foi concluída a instalação do ar condicionado 
no espaço Longue/Sushi, proporcionando 
maior conforto e segurança aos usuários. O 
projeto técnico e assessoria foi cortesia de 
associado, para o melhor custo/benefício.

Ar condicionado Lounge/Sushi

Nova rede Wi-Fi do Clube
Para melhorar o acesso a internet, foi 

concluida nova rede de acesso livre ao 

Wi-Fi em alguns pontos do clube, 

como: academia, restaurante e 

lounge/sushi. Rede: Clube Alphaville - 

Senha: AlphavilleClube 



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

Nos dias 27/01 a 01/02 teve muita diversão com a galera do Teen, com 
brincadeiras, jogos, lanchinho e muita bola rolando no campeonato de futebol.

No dia 19 de dezembro aconteceu o 
Jantar de Natal com apresentação 
emocionante da Orquestra de Câmera 
Infanto juvenil da Coree Music Institute e 
cabine de fotos com o Papai Noel. O 
jantar contou com o apoio da Cibraco Imóveis e Coree Music Institute. E teve 
também Ocina de Natal no Alphakids. As crianças aproveitam a tarde para usar a 
criatividade e criar cartões e bolachas de natal. 

O  ano  começou  d i f e r en t e  no 
Alphaville. Com a participação de mais 
de 250 pessoas comemoraram a 
virada do ano em uma noite animada. 
E as crianças também aproveitaram  
e se divertiram no Alphakids. 

Dia 15 aconteceu a Festa a Fantasia do 
Clube, com muita animação e muitas 
fantasias com o tema cinema. Chopp e 
Gin Bombay em dobro ate as 00h e 
open food com pratos quentes 
contribuiram para o sucesso da festa.
A noite do soninho, nesta data, 
também trouxe mais comodidade aos 
nossos associados.

Jantar e Oficina e Natal

Réveillon Alphaville

Festa a Fantasia

Colônia de Férias

Semana Teens e Campeonato de Futebol

Aulão de LPF especial

Conversa com a Federação Paranaense e Catarinense de golfe

Dia 12 de fevereiro, no restaurante do 
Clube, em decorrência das mudanças no 
sistema de cálculo do index, foi realizada 
um encontro com o Diretor de Handicap, 
Rafael Laurnagaray da Federação, para 
esclarecimentos e orientações aos 
golstas do Alphaville.

Em janeiro também teve colônia de 
férias, dias incríveis, com muita 
diversão! Em agradecimento as 
cr ianças que par t ic iparam, ao 
Alphakids e Tagarelando Recreações.

NewsClube

      Aulão de Spinning no deck - Com vista especial, os alunos das

professoras Desirre e Andréa tiveram aulão de spinning no deck da piscina. 

Adicione o novo número de whatsapp e 
receba informações dos acontecimentos e 
eventos do Clube na palma da mão!!! 
(41) 98740-9064. É necessário que os 
associados adicionem o número em seus 
contatos e enviem uma mensagem de 
conrmação com o nome e matrícula.  O 
número será apenas para envio de 
mensagens automáticas. 

No dia 25/01 tive aula de LPF especial para melhor idade na academia do clube. 
Uma técnica da barriga negativa, LPF (Low Pressure Fitness). 

Planos Green Fee Especial
O Alphaville Graciosa Clube informa que foi aprovado em Reunião do Conselho 
Diretor realizada no dia 09/12/2019 o reajuste pelo IGPM, para o orçamento de 
2020, incluindo as taxas diversas cobradas pelo Clube. A Secretaria 
Administrativa está à disposição para os golstas que ainda não renovaram e/ou 
assinaram o plano do Green Fee Especial, aproveitando os descontos 
oferecidos. Mais informações na Secretaria Administrativa: 41 3551-1389 – 
WhatsApp: 41 99132-6362 ou sec.adm@clubealphaville.com.br ou 
sec.adm4@clubealphaville.com.br 


