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O Clube está fechado, porém não está parado...
Desconto na mensalidade / taxa de obras
Após implantação de inúmeras medidas para redução de custos operacionais
durante o período em que o Clube está fechado, dentre elas: férias,
compensação de banco de horas, redução de jornada e/ou suspensão de
contrato de trabalho dos funcionário, negociação para redução de valores e
cancelamento de contratos de fornecedores, redução de consumo de
descartáveis, material de higiene pessoal e de limpeza, redução no consumo
de gás, energia elétrica e água, a Diretoria do Clube concluiu que não é
possível desconto direto na mensalidade, nesta primeira fase da situação de
emergência, pois a redução destas despesas pontuais decorrentes do
fechamento do Clube representam a metade da redução das receitas neste
período, tendo em vista que praticamente 25% das receitas do Clube, são
decorrentes de cobrança de atividades extras, como mensalidades de aulas,
alugueis, eventos, etc. Todavia, tendo em vista que algumas destas medidas,
surtirão efeito no decorrer do ano, estamos atualizando o orçamento
mensalmente, em busca da possibilidade de redução, futuramente, no valor
da mensalidade.
Por outro lado, a Diretoria preocupada e sensível ao momento de diculdades
nanceiras que maioria dos associados atravessa, resolveu após a revisão do
plano de obras/2020, em reunião virtual do Comitê Executivo e do Conselho
Diretor, suspender obras consideradas não prioritárias e em decorrência disto,

Aproveitamos o período em que o Clube esteve fechado para nalizar
algumas obras iniciadas, realizar outras, principalmente na área de
manutenção, que envolvem pequenos investimentos, mas adequadas ao
momento, preparando o Clube para sua reabertura.

Parquinho infantil
Concluídos os serviços de reforma e
revitalização dos brinquedos existentes,
readequação da casinha de bonecas,
novos equipamentos: espaço de areia,
carrossel, gangorra, campinho de futebol
e o quiosque com bebedouro, pia,
lavatório e bancada.

Pistas campo de golfe
Finalizada a terceira etapa da
pavimentação com paver das pistas do
campo de golfe, concluindo os
trabalhos em todo o perímetro do
buraco 1 ao 18, trazendo mais conforto
aos golstas, redução de custos com
manutenção dos golf car ts e
equipamentos de campo.

Quadras de tênis
a partir de julho/2020 será suspensa, durante seis meses,
a cobrança da taxa do Fundo de Expansão Patrimonial no
valor de R$ 87,00/mês, representando, para os associados
uma redução no valor total de R$ 522,18 (desconto superior
a uma mensalidade do sócio A = R$ 502,00) e uma redução
na arrecadação do fundo de R$ 607.817,52.

Concluída a revitalização das quadras
de tênis cobertas, raspagem do excesso
de pó acumulado e colocado novo pó de
tijolo e troca das linhas de fundo. As
linhas antigas estavam gastas,
prejudicando a dinâmica do jogo.

Manutenção academia

Reabertura parcial do Clube
A Diretoria do Clube, após ouvida a Comissão do Tênis e do Golfe, o setor
jurídico do Clube e considerando recomendações da Confederação Brasileira de
Golfe, quanto da Federação Paranaense de Tênis, para a retomada da prática das
duas modalidades esportivas, bem como as praticas e procedimentos de
biossegurança que estão sendo implantadas no Clube, por empresa
especializada, protocolou em data de 13 de maio, requerimento junto a
Prefeitura Municipal de Pinhais para a reabertura parcial de suas atividades
contemplando: a prática ao ar livre das modalidades esportivas do golfe e do
tênis e abertura do restaurante e lavacar, respeitadas integralmente as
normativas de segurança sanitária ditadas pelo Município e pelas entidades
federativas das referidas modalidades.

Além de outras manutenções
preventivas e corretivas, na academia
foram trocadas as lonas de três esteiras,
que estavam gastas, prejudicando o
desempenho do aparelho.
Foram também reformados e trocados os estofados dos
aparelhos da academia, que estavam rasgados e ressecados.

Elevador na oficina
Para melhor ergonomia e condições de
segurança de trabalho, bem como
aumento da produtividade, foi instalado
um elevador na ocina do golfe, antigo
desejo de nossos mecânicos.

Plano de ação - Biossegurança

A Diretoria do Clube, preocupada com as normas de biossegurança e atendimento
legal frente aos decretos estaduais e municipais, normas de segurança do trabalho
NR 01, NR 09 e NR 26, para a reabertura do Clube, contratou a empresa AMBIENTEC para: Elaboração de Plano de Ação do Bio 19 (boas práticas de biossegurança
para retomada de negócios); Elaboração do Manual de Procedimentos; Capacitação dos Colaboradores; e Auditoria e Certicação BIO19, com ART (Anotação de
Responsabilidade Ténica). A medida visa garantir a saúde e proteção de nossos colaboradores e dos associados, quando da retomada de nossas atividades.
O BIO 19 é um projeto que permitirá diagnosticar o Clube, criar um plano de ação e desenvolver procedimentos de biossegurança especícos, o que permitirá receber
uma certicação de conformidade. O momento requer que estejamos alinhados, preparados e principalmente certicados por especialistas em Saúde e Segurança.

Garagem Golf Carts
Com custo muito baixo, o setor de
manutenção do clube construiu um
deck de madeira na garagem dos golf
carts, ampliando o espaço para permitir
novas vagas, demanda antiga de vários
golstas.

Estacionamento motos
Com a readequação do Parquinho,
aproveitamos para realocar o
estacionamento das motos,
proporcionando o incremento de mais 4
vagas preferenciais, próximas do
restaurante e academia. Todas as placas
do estacionamento foram reformadas.

Reformas na sauna
Dentre as várias obras de manutenção e
reformas realizadas na sauna, podemos
destacar a substituição do forro plástico,
e iluminárias que estavam ressecados e
oxidadas, refeitos rejuntes e reforma da
banheira de hidromassagem e do SPA,
bem como pisos no entorno da banheira.

Vestiário esportes
Substituídas e acrescentadas novas
luminárias nas bancadas do vestiário de
espor tes, proporcionando melhor
luminosidade e redução de custos, além
de troca de ação elétrica.

Telefonia IP e TV cabo
Para melhorar e moder nizar a
comunicação, após a reforma da rede
interna de wi-, estamos implantando
novo sistema de telefones via IP, que
proporcionará maior comodidade aos
associados e redução de custos .
Isto foi possível após negociações
com a VIVO para aquisição de uma
linha redundante de internet, que
permitirá uma redução substancial
nos custos de TV a cabo, com a oferta
de 3 pontos de TV, grátis da VIVO.

Placas estacionamento
As placas de trânsito na sede do Clube
foram reformadas pela manutenção e
adequadas a legislação atual, com
objetivo de torná-las mais visíveis para
segurança de todos, principalmente no
estacionamento. Respeite a velocidade
indicada e estacione de ré.

Biossegurança no Clube
Para que o reabertura do Clube possa
ser feita com a maior seguraça possível
para associados e colaboradores, o
Clube efetuou a contratação da empresa
AMBIENTEC para: Elaboração do
Plano de Ação do BIO 19 (boas práticas
de biossegurança para retomada dos
negócios); Elaboração do Manual e
procedimento de biossegurança; Capacitação dos colaboradores; e Auditoria e
Certicação BIO 19. A medida visa garantir a saúde e proteção de nossos
colaboradores e dos associados, quando da retomada de nossas atividades.
Nesta quinta-feira (14) foi realizado a capacitação dos colaboradores responsáveis
pelos setores do Alphaville Graciosa Clube

Água no Clube
Além das orientações para economia da
água tratada, lembramos aos associados
que a atual diretoria, reformou e
automatizou o poço artesiano do Clube,
ao mesmo tempo que incluiu um sistema
alternativo para uso da água do lago, para
molha diária das quadras de tênis,
irrigação dos jardins, grama do
estacionamento e sede, lavagem externa e lavacar.
Sempre que possível utilizamos esta alternativa para economizar a água tratada.
Nesta linha, também estão sendo desenvolvidos estudos e projetos para captação
de água da chuva e instalação de reservatórios para água do poço artesiano.

NewsClube
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.

Prevenção Covid-19
Dentre outros protocolos de segurança,
além da constane higienizaçao das
mãos, uso do álcool em gel, foram
compradas mais de 500 unidades de
máscaras reaproveitáveis para proteção
e prevenção contra o Corona-vírus, para
os colaboradores do Clube.

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

> 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
Informativo Alphaville Graciosa Clube | Avenida Tomaz Edison de Andrade Vieira, 825  PR, 83327-160 - Alphaville - Pinhais - PR.

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

