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AVANÇOS E 
CONQUISTAS

Balanço

WhatsApp

Tomadas de preços e concorrências

A 
atual gestão da Associação Alphaville Flamboyant Residencial tem realizado vá-
rias benfeitorias e promovido campanhas e ações relevantes que contribuíram para 
ampliar a transparência nos processos, a segurança, conforto, bem-estar e qualida-

de de vida aos associados. A seguir um breve resumo dos avanços e conquistas em 2020.

T
ransparência é uma das 
marcas dessa gestão. 
Todos os documentos 

da Associação, gastos diários, 
contratos vigentes, prestação de 
contas e atas estão disponíveis 
em nuvem e podem ser visualiza-
dos por todos os condôminos, 
a qualquer tempo por meio da 
área restrita do site.

O 
grupo de WhatsApp Alphaville Goiânia – Oficial é o novo canal de 
comunicação da Associação Alphaville Flamboyant Residencial. No 
grupo os moradores têm acesso às informações e notícias importan-

tes, de forma rápida e prática. Fique por dentro de tudo o que acontece no 
residencial. Para participar do Alphaville Goiânia – Oficial  basta enviar uma men-
sagem para o Whatsapp 2020-1510.

TRANSPARÊNCIA, 
PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA

GRUPO OFICIAL

As tomadas de preços e con-
corrências foram simplificadas e 
não mais limitadas a cartas-con-
vite, ganhando em alternativas 
de fornecedores e em agilida-
de no atendimento a pleitos e 
necessidades do departamento 
de compras. Com tamanha publi-
cidade, são aproximadamente 8 
mil fiscais em potencial.
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Toldos Braços 
Articulados p/ Varanda Toldos Verticais

Toldos Articulados
para Piscina

Toldos Braços
Pivovantes

Toldos com até 30% de desconto 
e parcelado em até 10x no cartão

MAGIA NATALINA
Luzes

O 
clima do Natal e suas luzes já tomaram 
conta dos nossos residenciais, com de-
corações de encher os olhos e tirar fô-

lego. Concluindo um ano de muito trabalho, desa-
fios, superação e avanços, a Associação Alphaville 

Flamboyant Residencial deseja aos nossos associa-
dos, familiares, colaboradores e amigos um Natal 
repleto de amor e paz e um Ano Novo de muita 
saúde, prosperidade e fé, rumo a novas e expres-
sivas conquistas profissionais, pessoais e humanas.



2020 TEM QUE TERMINAR 
COM NOTÍCIA BOA:

NOVAS HILUX E SW4 NA LINCE.

Você tem compromisso marcado na 
sua nova vizinha, Lince Flamboyant.

Novo design, mais potência e
conectividade como você nunca viu.

Encontre as novas Hilux e SW4 2021. 

NÃO DEIXE DE CONHECER.

Jardim Goiás - Ao lado do Oba, em frente ao Big.

F L A M B O Y A N T  
Especialista em Toyota.

www.lincetoyota.com
(62) 3623-7000

Ampliações

Administração

a. Planejamento Tributário do IPTU para enqua-
dramento na alíquota de 0,7% ao invés de 2%, com 
milhões de reais de economia para os próximos 
anos;

I. Redução Imediata: Notificação do IPTU (Clu-
be) feita pela Prefeitura, vencimento em 2020, de 
R$ 8,5 milhões para R$ 490 mil (com desconto de 
pontualidade);

II. Redução de Médio Prazo: R$ 17 milhões em 
15 anos (2020 a 2035);

b. Processo de Regularização da situação 

AÇÕES GERENCIAIS EM DESTAQUE

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

I. Suspensão da Cobrança das Taxas de perso-
nal e de dependentes especiais;

II. Desconto de 20% na Taxa de Manutenção 
do Clube (negociação com fornecedores, eco-
nomias de custeio, redução com gastos de pes-
soal, etc.);

ECONOMIA

cadastral do Clube e das Portarias;
I. Inclusão das áreas de preservação ambiental 

no Cadastro Imobiliário do Município;
II. Redução da consideração da metragem de 

área para incidência do IPTU do Clube: de 308 mil 
m2 para 177 mil m2;

III. Aprovação das edificações então existentes 
no Clube;

IV. Alvarás de funcionamento e do Corpo de 
Bombeiros;

V. Escrituras das portarias dos residenciais.

III- Terceirização do restaurante do Clube
IV. Suspensão de reajustes contratuais, ainda 

que pactuados;
V - Levantamento patrimonial de todos os bens 

da Associação (o último levantamento foi realiza-
do em 2009).

N
o dia 20 de novembro foi assinado o alvará 
de construção da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento Urbano e Habitação – SEPLANH, 

autorizando a Associação Flamboyant a  realizar a cons-
trução da nova Academia e a ampliação do restaurante 
e salão de festas, bem como  o Alvará   de todas as mo-
dificações e construções existentes no Clube, ( portaria, 
playground, acréscimos de estacionamento, quadras, atu-
al academia, almoxarifado, quiosques e outros) passando 
a área aprovada de 1.545,35m2  para 20.112,41m2.
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MODERNIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE ACESSO

E
ncontra-se em fase 
adiantada de implanta-
ção o novo sistema de 

controle de acesso do Alphaville 
Flamboyant, o BioAcesso, desen-
volvido pela Uzer Tecnologia, 
empresa que atua no mercado há 
mais de 6 anos e hoje é respon-
sável pelo controle de acesso 
dos mais importantes residenciais 
de Goiás e Região Sudeste do 
País. “A nossa previsão é que o 
novo sistema entre em operação 
ainda em janeiro de 2021, logo 
após uma campanha de cadas-
tro das novas biometrias digitais 
3d e de reconhecimento facial”,  
assinala Carlos Alberto de Carli 
Junior, presidente da Associação 
Alphaville Flamboyant.

O novo sistema de controle 
de acesso apresenta uma so-
lução completa que integra to-
dos os envolvidos na vida em 
condomínio (moradores, equipe 
de segurança e administração), 
tornando os processos mais prá-
ticos e ágeis. “Outro aspecto 
que também faz toda diferença 
é a utilização de tecnologias 
de última geração para o aces-
so, referência em segurança no 
mundo todo, como leitores digi-
tais 3d, reconhecimento facial e 
o FastPass, tecnologia exclusiva 
que combina a validação pelo 
aplicativo e a identificação au-
tomática do veículo, dispensan-
do a necessidade de encostar 
no equipamento”, detalha Carlos 
Alberto de Carli Junior.

Para a equipe de segurança, 
o sistema garante informações 

em tempo real de pessoas com 
tempo de permanência vencido 
no residencial, alertas de pânico, 
todos os detalhes de pessoas e 
liberações vigentes, dentre ou-
tros relatórios. Além disso, o sis-
tema conta com a novidade da 
“Entrada monitorada”, rastreado-
res colocados nos prestadores 
de serviços como motoristas de 
app ou entregadores, visando 
obter a rota exata que o pres-
tador faz, com alerta automático 
quando ele chega ao destino, 
excede a velocidade permitida, 
sai da rota e excede o tempo de 

permanência.
Os moradores terão acesso 

a um aplicativo com mais de 15 
funcionalidades integradas ao 
sistema, com destaque para a 
criação de liberações e listas 
com alertas de entrada auto-
mático quando os convidados 
chegarem; reserva de espaços; 
histórico de acesso dos depen-
dentes e convidados da residên-
cia; FastPass (acesso combinado 
com identificação do veículo); 
ocorrências (canal direto com a 
Administração); botão do pâni-
co e muito mais.
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Melhorias

SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA 
DE FILTRAGEM DAS PISCINAS

REPAROS, READEQUAÇÕES 
E REESTRUTURAÇÕES

AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE 
E SALÃO DE FESTAS

A 
Associação Alphaville Flamboyant Residencial identificou a 
necessidade de substituição dos conjuntos filtrantes e reade-
quação das tubulações de drenagem e retorno das piscinas 

semiolímpica e recreativa, além da readequação das tubulações da 
piscina infantil. Os antigos filtros das piscinas, ineficientes para o grande 
volume de água, deram lugar a conjuntos comerciais, com maior capa-
cidade de filtragem em um intervalo de tempo muito menor, garantindo 
melhoria significativa na qualidade das águas e atendendo integral-
mente as exigências dos órgãos regulamentadores e de fiscalização.

A 
Associação Alphavil le Flamboyant 
Residencial tem promovido mudan-
ças e benfeitorias que resultarão em 

O 
restaurante e salão de festas 
do clube passam por amplia-
ção. A obra proporcionará 

espaços mais amplos, confortáveis e se-
guros. Com a ampliação o restaurante 
terá mais 243m² de área coberta e o 
salão de festas um acréscimo de 260m².

melhoria estética, mais conforto e seguran-
ça para os associados. Integram as obras de 
revitalização:
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MANUTENÇÃO
- Pintura dos alambrados das 
quadras de tênis
- Reparos no asfalto da pista de 
caminhada
- Pintura dos balizadores da pis-
ta de caminhada
- Restauração das calçadas e 
pintura da academia.
- Obra de recuperação da ero-
são no Residencial Araguaia
- Obra de recuperação das li-
nhas de demarcação e reade-
quação do piso das oito qua-
dras de tênis
- Plantio de reposição de mudas/
forrações nos residenciais
- Restauração e revitalização do 
Campo Society
- Readequação completa das 
Instalações elétricas e infraes-
trutura para as novas esteiras 
da academia
- Execução de calçada 
acessível na portar ia do 
Residencial Goiás
- Ampliação de infraestrutura elé-
trica para instalação das novas 
esteiras para academia
- Recuperação da Erosão de 12 
m que danificou a rede pluvial de 
saída no Residencial Araguaia.
- Ampliação da casa de máqui-
nas da piscina semiolímpica
- Implantação de base metá-
lica e instalação de gerador 

de energia para sala 47 e ra-
cks de controle de acesso das 
04 portarias
- Limpeza e manutenção do cam-
po de areia do clube
- Reforma dos escorregadores 
dos parques infantis dos 
residenciais
- Recuperação de calçadas de 
concreto quebradas no clube
- Recuperação de bocas de lo-
bos danificadas nos residenciais
- Recuperação de trechos de 
asfalto danificados na pista de 
caminhada do clube
- Substituição do pergolado da 
área da piscina infantil do Clube

GESTÃO AMBIENTAL
- Troca da Bomba e Higienização 
do Poço artesiano
- Irrigação do Plantio de mudas 
bordas do lago do clube
- Troca de Lixeiras das praças do 
Araguaia e Goiás
- Projeto Alevino - recriação e 
soltura de 7.000 peixes
- Instalação e emplacamento de 
lixeiras específicas Educacão
- Relatório Nascente ZPA Goiás
- Fumacê - realizado com equi-
pamento próprio

PAISAGISMO
- Substituição do pergolado da 
área da piscina infantil do Clube

- Plantio de Gerivá - Residencial 
Araguaia
- Recuperação de área grama-
da- após conclusão da obra de 
reparo da erosão na Qd. H6-02
- Revitalização da praça AD6
- Reposição de grama após 
execução da calçada de 
acessibilidade na portaria do 
Residencial Goiás
- Revitalização de canteiros da 
portaria do Araguaia
- Projeto de revitalização da ro-
tatória interna do Araguaia
- Revitalização do paisagismo 
na borda do gradil- Residencial 
Cruzeiro
- Revitalização de paisagismo 
da praça D3

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
- Limpeza de calcificação dos 
vidros da academia
- Lavação dos telhados do 
deck, academia, quiosques de 
churrasqueiras e portarias dos 
residenciais e clube
- Limpeza das nascentes do lago
- Limpeza e recuperação da to-
nalidade das pedras das calça-
das das piscinas e calçada de 
acesso a academia
- Implantação de isolamento 
das piscinas por cones e cor-
rentes nos períodos de trata-
mento químico
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AQUISIÇÃO DE GERADOR

A 
Associação Alpha-
ville Flamboyant 
Residencial investiu 

na instalação de um gera-
dor da BRG Brasil Gerado-
res, assegurando eficiência 
e confiabilidade no forne-
cimento de energia à admi-
nistração e bunker de segu-
rança. Com a aquisição, a 
associação garantiu forneci-
mento constante de energia, 
mantendo todo o sistema de 
segurança em pleno funcio-
namento mesmo em casos 
de queda ou blecaute.

Eventos e Estatuto

F
oi instituída, no dia 9 de abril, a comissão de 
eventos. Composta por nove integrantes, a 
comissão de eventos vem trabalhando ativa-

mente ao longo do ano, auxiliando na elaboração 
de ações e eventos sociais dentro do residencial.

No mês de outubro foi formada a comissão de 
trabalho para propor alterações do estatuto social, 
regimento interno e regulamento da Associação Al-
phaville Flamboyant. A comissão é composta por 20 
membros

NOVAS COMISSÕES
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AQUISIÇÃO DE NOVOS RADARES

F
oram adquiridos três novos radares 
do tipo estático móvel e contratados 
novos operadores para o controle do 

tráfego nas vias do condomínio. Agora todos 
os residenciais são monitorados diuturnamen-
te, proporcionando um trânsito mais seguro e 
consciente. 

Restaurante

INICIO DAS ATIVIDADES

N
o dia 17 de novembro, entrou em ati-
vidade o restaurante do clube, admi-
nistrado pelo Buffet Cristal, sob a dire-

ção da gastrônoma Erli Maria Ferreira Londe e da 
nutricionista e gastrônoma Amanda Ferreira Londe. 
Obedecendo as mais rígidas e seguras normas sa-
nitárias disponíveis para o segmento, o restaurante 
disponibiliza atendimento delivery, com opções de 
pratos ultra congelados e encomendas. O espaço 
funciona de terça a domingo, das 11 às 20 horas 
e os pedidos podem ser feitos no www.goomer.app/
emporio-cristal ou no WhatsApp 62 9 9631 – 4099.

Segurança

TRAFFIC
CALMING

E
stá em pleno andamen-
to a execução de mais 
uma etapa do Projeto 

Traffic Calming.  Nesta etapa se-
rão implantadas 60 lombadas, o 
que representa a conclusão de  
50% do projeto total em todos os 
residenciais.
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Filantropia

ALPHA SOLIDÁRIO

O 
projeto Alpha Solidário apoia e/ou 
promove ações solidárias para auxílio 
a pessoas em situação de vulnerabili-

dade social. Em 2020 foram realizadas três ações 
sociais com o apoio do projeto, auxiliando na ma-
nutenção de sete instituições filantrópicas: ARCA 
– Abrigando Recuperando e Convertendo Almas, 
Centro de Apoio a carentes Silvestre Linares, Cre-
che Dona Filhinha, Núcleo Espírita Cristão Eurípedes 
Barsanulfo, Oratório Dom Bosco e Santa Casa de 
Misericórdia. Essas ações e a contribuição dos mo-
radores asseguraram que inúmeras famílias fossem 
beneficiadas.
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Concurso

DECORAÇÃO DE NATAL

Residencial Araguaia
1º Colocado: Felipe Nazir El Haje
QD/LT: AB6/19
2º Colocado: Cândida Maria D. Gobbo
QD/LT: AH6/03

RESULTADO FINAL

QD/LT: AB6/19 QD/LT: AH6/03

QD/LT: D1-03

QD/LT: AF6-04

QD/LT: G1-03 QD/LT: E1-08

QD/LT: M6-02QD/LT: B6-08

QD/LT: E1 - 12

QD/LT: N6-13

Residencial Cruzeiro
1º Colocado: Simone do Socorro Simões
QD/LT: E1/12
2º Colocado: Andrea Daher Rassi
QD/LT: D1/03
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QD/LT: AB3/02 QD/LT: AC3/06-07

QD/LT: G2-05 QD/LT: AD2-1

QD/LT: U2-12 QD/LT: AI2 - 2A

QD/LT: R3-11

QD/LT: O3-1.10

QD/LT: D3-01 QD/LT: Q3-08

QD/LT: E3-19 QD/LT: M3-13

QD/LT: E3-09

Residencial Goiás
1º Colocado: Paulo R. Fregonesi
QD/LT: U2/12
2º Colocado: Gabriela G. Ramos
QD/LT: AI2/2A
 

Residencial Ipês
1º Colocado: Eduardo Willy V. Lieshout
QD/LT:  AB3/02
2º Colocado: Marcelo F. Madalena
QD/LT: AC3/06-07
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Espetáculo

A CASA DO PAPAI NOEL

M
arcando o início 
das festividades 
e o acendimento 

das luzes de fim de ano, no 
dia 4 de dezembro, o lago 
do Alphaville Flamboyant 
Residencial recebeu o espe-
táculo infantil A Casa do Pa-
pai Noel, com direito à visita 
do bom velhinho em pessoa, 
encantando e divertindo a 
criançada.
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MATINÊ DE CARNAVAL

DIA 
INTERNACIONAL 

DA MULHER

DESAFIO RUN

N
o dia 25 de fevereiro, 
o frevo tomou conta 
do salão social, com 

direito a buffet infantil, pinturinhas 
de rosto, show com a Banda Brin-
car como Antigamente, bonecos 
de Olinda e muita diversão.

P
ara comemorar o Dia Internacional da Mulher, a aca-
demia preparou uma programação especial, no pe-
ríodo de 1 a 7 de março, com aulão, mesa de frutas, 

degustação de produtos fitness e distribuição de flores a to-
das as mulheres presentes.

E
m Comemoração à chegada de 11 novas esteiras 
para a academia, foi realizado, no dia 29 de fe-
vereiro, o Desafio Run, com programação especial, 

treinamento funciona, DJ, mesa de frutas e degustação de 
produtos fitness.

Eventos
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MÚSICA NOS LARES

P
ara levar boa música e alegria aos asso-
ciados em tempos de prevenção à COVID 
- 19, a Associação Alphaville Flamboyant 

Residencial idealizou o projeto itinerante Música 

FOOD TRUCK 
ESPECIAL DIA 

DAS CRIANÇAS

N
o intuito de trazer alegria e leveza aos 
residenciais e proporcionar um momento es-
pecial às crianças do condomínio, foi rea-

lizado no dia 12 de outubro, simultaneamente nos 4 
residenciais, o Circuito Gastronômico de Food Trucks 
com decoração temática, personagens vivos e brinca-
deiras infantis.

nos Lares, que movimentou as ruas dos residenciais 
Goiás, Cruzeiro, Ipês e Araguaia no mês de junho. 
Os moradores saborearam as apresentações no 
conforto e segurança de suas varandas.
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CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO

CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS- UFG

USO DE 
MÁSCARAS

Campanhas

N
o início de abril, a Associação Alphaville 
Flamboyant Residencial realizou a campa-
nha de vacinação H1N1 tetravalente nos 

residenciais Araguaia, Goiás, Cruzeiro e Ipês. Para ga-
rantir a saúde e a segurança dos associados em tempos 
de prevenção à COVID-19, a ação foi desenvolvida no 
sistema drive-thru e imunizou um total de 1079 pessoas.

Foi firmado pela Associação Alphaville 
Flamboyant Residencial e a Universidade Federal 
de Goiás, com  a finalidade única e exclusiva de 

T
endo como meta impedir a circula-
ção de pessoas sem máscaras nas 
áreas comuns dos residenciais e 

clube, a Associação Alphaville Flamboyant 
Residencial realiza frequentes campanhas 
de conscientização por meio dos canais 
de mídia online, email e site.

cooperação mútua, a execução do projeto de ex-
tensão PROFLORESTA III (projeto de inventário flo-
restal), de todas as áreas verdes do Condomínio.
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EDUCAÇÃO
A

o longo de todo o 
ano foram desenvolvi-
das várias ações de 

conscientização e alerta aos 
cuidados que os moradores de-
vem ter com seus pets ao levá-los 
para passear nas áreas comuns 
do condomínio. Foram instaladas 
placas orientativas, 60 lixeiras 
exclusivas em pontos estratégi-
cos dos residenciais e lago para 
descarte de dejetos e acrescen-
tados dispensers com sacos bio-
degradáveis nas áreas comuns.

TRÂNSITO SEGURO

P
ara a conquis-
ta de um trânsi-
to mais humano 

e seguro, Associação 
Alphaville Flamboyant 
Residencial promo-
veu campanhas de 
conscientização sobre 
o respeito às regras, à 
sinalização de trânsito 
e à velocidade máxima 
permitida nas vias  dos 
residenciais, além de 
alertar, de forma simpá-
tica e inteligente, para 
os comportamentos de 
risco no trânsito.



OUTUBRO ROSA

DIA NACIONAL 
DE AÇÃO DE 

GRAÇAS

AULÃO NOVEMBRO AZUL

R
ealizado no dia 31 de outubro, o aulão 
especial Outubro Rosa em prol da saú-
de feminina marcou, por meio do incenti-

vo à prática da atividade física, a campanha de 
conscientização que alerta as mulheres e a socie-
dade sobre a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de mama.

P
ara comemorar o Dia Nacional de Ação de 
Graças, no dia 26 de novembro, a família Al-
phaville se reuniu no deck do lago em um mo-

mento de gratidão a Deus. O evento foi transmitido ao 
vivo pelo canal da Fabe TV no youtube.

E
m parceria com o Centro de Trei-
namento Tork, foi realizado, no 
dia 28 de novembro, o aulão 

especial Novembro Azul, em prol da saú-
de masculina. Durante a iniciativa foram 
ministradas aulas de funcional, jogos de 
futmesa e crossfit. As atividades aconte-
ceram nos residenciais Cruzeiro e Ipês.
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RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS

E
m mais uma ação de preservação e recu-
peração do meio ambiente, a Associação 
Alphaville Flamboyant Residencial promo-

veu, nas áreas do Alphaville Flamboyant Clube, o 
plantio do Plano de Recuperação de Áreas De-
gradadas (PRAD), solicitado pela Agência Munici-
pal do Meio Ambiente (AMMA) como condicionan-
te para o processo de licenciamento ambiental. 
Foram adotadas medidas para a recuperação da 
área de preservação permanente de uma nascen-
te e uma vertente do Córrego da Gameleira, à 
Avenida Jamel Cecílio / Rodovia GO 020/ BR 352, 
próximo ao loteamento Alphaville Flamboyant, re-
gião sudeste da capital, com área aproximada de 
3,0473 ha. O objetivo principal do reflorestamento 
da área é aproximar ao máximo das característi-

Meio Ambiente

cas da floresta natural, permitindo, assim, um novo 
equilíbrio ecológico. A recuperação está sendo 
realizada com a introdução de espécies arbóre-
as nativas do bioma Cerrado, contribuindo para 
a conservação do meio ambiente e melhoria dos 
aspectos paisagísticos do local.

A manutenção do projeto de revegetação é 
monitorada pela Associação Alphaville Flamboyant 
Residencial e executada pela empresa Cantinho 
3, conjuntamente com a manutenção de todas as 
áreas verdes do complexo Alphaville Flamboyant. 
A ação inclui todo o manejo necessário, incluindo 
o replantio de mudas, adubação, irrigação, con-
trole de plantas invasoras (capina e roçagem), 
manutenção das coroas, combate a formigas cor-
tadeiras e cupins.
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AQUISIÇÃO DE FUTMESAS

P
ara a ampliação do 
bem-estar e socializa-
ção de crianças, jovens 

e adultos, a Associação Alpha-
ville Flamboyant tem investido no 
aumento de opções de entrete-
nimento e lazer. Em parceria com 
a empresa Xball, foram adquiri-
das seis futmesas, uma para cada 
residencial e duas para o clube.

OUTRAS MELHORIAS NA ÁREA ESPORTIVA

- Restauração e revitalização do Campo Society 2
- Reforma das quadras de tênis
- Contratação de consultor especializado em Campos de Futebol
- Academia: 11 novas esteiras ergométricas de última geração e alta performance (Internet e Canais de TV)
- Designação de funcionário exclusivo (custo Cantinho 3), para a manutenção das quadras

Esportes

P
ara proporcionar mais bem-estar e quali-
dade de vida por meio da prática espor-
tiva, novas modalidades foram incluídas 

novas atividades físicas semanais nos residenciais. 
Não é necessário realizar inscrição. Confira a pro-
gramação e participe.

ARAGUAIA E IPÊS
- Todas as segundas e quartas
- Horário: 07h30 às 08h30
- Local: Praça do Food Truck

GOIÁS E CRUZEIRO
- Todas as terças e quintas.
- Horário: 07h30 às 08h30
- Local: Praça do Food Truck

NOVAS ATIVIDADES FÍSICAS
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ATUALIZAÇÃO TECNOGUARDA

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

TREINAMENTO RADAR MÓVEL

Treinamentos

COVID 19

A 
Associação Alpha-
ville Flamboyant 
Residencial e a 

empresa de prestação de 
serviço de vigilância Tec-
noguarda promoveram um 
programa de treinamento e 
atualização dos vigilantes.

C
omo medida de prevenção à COVID -19 foi implan-
tada uma rotina diária de desinfecção das porta-
rias dos residenciais, portões de acesso aos lagos 

do clube, equipamentos e edificações, com solução de água 
sanitária 1% ou produto autorizado pelo Ministério da Saúde, 
de acordo com o tipo de material. A ação é realizada em 
parceria com a empresa Cantinho 3.

 Foram implantados também borrifadores de álcool nas partes 
interna e externa das portarias, elementos para distanciamento 
da bancada de atendimento e marcadores de fila, além de 
instituída a fiscalização do uso obrigatório de máscara facial 
por associados, colaboradores e prestadores de serviço.

F
oi realizado treina-
mento com a equipe 
controladora de trá-

fego, para operacionaliza-
ção dos três novos radares.



Sua casa merece
uma fragrância

que combine
com o seu

estilo

Conheça as soluções
de aromatização

residencial!

Acesse nosso site
e conheça esse universo!

uma fragrância

Conheça as soluções




