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Taxa da Associação sem reajuste em 2021

Plano de Obras 2021

Vacinação contra 
Covid-19 em Pinhais

Conheça o novo gerente de segurança

Novo endereço 
da sede da 
Associação

Na reunião do Conselho Diretor realizada em 27/11, após 

análise do orçamento de 2020 que apresentou um bom 

desempenho da gestão anterior e permitiu um superávit 

acima do esperado e revisão das propostas para 2021, ficou 

definido que não haverá reajuste no índice da taxa da 

Associação. Posteriormente, havendo necessidade, o reajuste 

poderá ser realizado.

Em reunião do Conselho Diretor (27/11/2020) foi aprovado o 

plano de obras que será realizado em 2021, incluindo: 

construção da unidade da PM; reforma do prédio da P1 e 

Espaço Gourmet na Sede; previsão para melhorias em 

informática, monitoramento e segurança; reformas e 

melhorias; Espaço Pet; imobilizados; aquisição de radar.

José Antonio Rodrigues será responsável 

pela segurança dos residenciais. É Coronel da 

Polícia Militar do Paraná, e ao longo de sua 

carreira exerceu atividades administrativas e 

operacionais com atuações nas atividades-

fim da Corporação. 

Mudamos para a 

Avenida Tomaz Edison 

de Andrade Vieira, 

nº 818 (P1).

E-mail:

Telefone:

gerseg@alphapr.com.br

(41) 3675-4800 Ramal 1130

A vacinação de idosos acima 

de 75 anos residentes em 

Pinhais já começou. Todo 

o processo é realizado 

exclusivamente pela 

prefeitura.

Faça o pré-cadastro no site pinhais.pr.gov.br/vacina. 

Depois, é só aguardar o contato de um profissional da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

NÃO É UM AGENDAMENTO e sim um pré-cadastro! 

É importante que todos os dados no formulário sejam 

preenchidos. MAS ATENÇÃO! Não passe nenhum dado 

pessoal por telefone!

Comissões de Trabalho

Demonstração do Resultado do Exercício

Confira no site da Associação as DREs 

de novembro e dezembro de 2020.

O Comitê Executivo da Associação criou as seguintes 

Comissões de Trabalho que irão auxiliar em funções 

executivas específicas:

• Comissão de Comunicação;

• Comissão de Eventos;

• Comissão de Relações Externas;

• Comissão do Meio Ambiente;

• Comissão da Saúde;

• Comissão de Segurança;

• Comissão Urbanística;

• Comissão do Estatuto.
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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

Lixo orgânico: 

Terça-feira 
Quinta-feira 

Sábado

7h15 
às 

12h

Segunda-feira 
Quarta-feira 

Sábado

7h15 
às 

12h

Lixo reciclável:

Para evitar acúmulo, não deposite o lixo fora dos dias e horários 

de coleta. Armazene dentro do limite da sua residência.

Dias e horários da Coleta de Lixo: 

Alerta sobre aparecimento 
de cobras nos residenciais

A área do Alphaville Graciosa possui 

remanescentes florestais, que são os 

bosques e parques, nascentes e córregos.

Em sua extensa área verde vivem preciosidades da fauna e da 

flora. Por isso, moradores podem ser surpreendidos por 

alguns animais indesejados, como a cobra. 

Caso encontre uma cobra entre em contato com Meio 

Ambiente e Segurança:  (41) 3675-4800 - Ramal 1130

Vale dizer que as serpentes são muito importantes para o 

equilíbrio ecológico. Podemos contar com os predadores 

naturais existentes em nossa fauna local, como o gambá, o 

gavião e a coruja.

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

AlphaAjuda retoma suas atividades

Você já pensou em ter um 
cachorro de estimação?

O projeto AUFAMIGOS tem 85 cães 

disponíveis para adoção responsável, 

todos castrados e vacinados. 

Faça como nossos vizinhos Wladmir e Luciana, que adotaram 

a Sorella. Ela foi resgatada em frente à imobiliária próxima ao 

mall e teve um final muito feliz!

Apoie essa iniciativa, nos siga nas redes sociais: @aufamigos 

O AlphaAjuda está retornando suas ações juntamente com a 

volta das atividades dos projetos do Bairro Mauá.  

Convidamos todos para participarem da nossa primeira ação, 

ajudando os projetos e creche do Bairro Mauá na volta às 

aulas. As doações serão destinadas para a compra de 

materiais escolares.

Você poderá contribuir através 

da Conta AlphaAjuda: 

Banco Itaú - Ag 2947 - C/C 80636-6 

(CPF 018.625.039-82 - Melissa Gabriela Freire Pusch) 

Telefone/Whatsapp:  41 99152-3100. 


