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Sala de Reunião
Sala multimídia para até 6 pessoas, 
serviço de recepção e copa, internet Wi-Fi, por fibra 
e vídeo conferência.
 

Salas Privativas
Salas montáveis atendendo especificamente 
a necessidade da sua empresa.

Endereço Fiscal / Comercial
Domicílio fiscal para abrir sua empresa 
e divulgação em materiais de mídia.

Estações Rotativas e Fixas
wellwork@wellwork.com.br

(62) 9612-2330

(62)3773 3100

Av. 136 n°761, Sala B-142,
Ed. Nasa Business Style, Setor Sul, 

Goiânia - GO - CEP: 74093-250
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ALPHAVILLE 
GOIÂNIA OFICIAL

Grupo de  WhatsApp

O 
grupo de WhatsApp Alphaville Goiânia 
– Oficial, é o novo canal de comu-
nicação da Associação Alphaville 

Flamboyant Residencial. No grupo os moradores 
têm acesso às informações e notícias importantes, 
de forma rápida e prática. Fique por dentro de 
tudo o que acontece no residencial. Para partici-
par do Alphaville Goiânia – Oficial, basta enviar 
uma mensagem para o Whatsapp 2020-1510.
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ATIVIDADES 
ESPORTIVAS NOS 
RESIDENCIAIS

Saúde e lazer

A
s atividades esportivas retornaram com força total nos residenciais. Quer participar 
desses momentos de saúde e integração? Basta chegar 10 minutos antes do horá-
rio marcado para o início da atividade escolhida com seu kit de higiene e máscara 

de proteção facial. Mais informações: www.alphavillegoiania.com.br

CRONOGRAMACRONOGRAMA

Circuito funcional – 07h30 às 
08h | 18h às 18h30 Corrida 
e caminhada – 08h às 09h | 
18h30 às 19h30 Alongamen-
to – 09h às 09h30 | 19h30 
às 20h Segundas e quar-
tas – Residenciais Araguaia e 
Ipês Terças e quintas-feiras– 
Residenciais Cruzeiro e Goiás. 
Locais: Praças do Food Truck
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Novo normal

TREINOS, SAÚDE E 
BEM-ESTAR 

N
o dia 27 de julho, a Associação Alpha-
ville Flamboyant Residencial promoveu 
a reabertura da academia e quadras 

de tênis. Para evitar o risco de aglomeração, o 
acesso será somente por agendamento. O uso dos 
espaços liberados deve atender os requisitos de 
segurança descritos nos protocolos da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia. As atividades nas 
piscinas continuam suspensas em função de reforma 

para instalação do sistema de filtragem. No intuito 
de não colocar em risco a saúde dos moradores, a 
Associação Alphaville Flamboyant Residencial so-
licita que algumas regras protetivas e preventivas 
sejam rigorosamente obedecidas. 

- Manter distanciamento mínimo de 2 metros,
- Uso Obrigatório de máscara facial,
- Levar recipiente com água.

8 ALPHAVIDA



REABERTURA 
DO CLUBE

A 
Prefeitura de Goiânia, por meio do Decre-
to Municipal nº 1.655, de 15/09/2020, au-
torizou a reabertura dos clubes, permitindo 

as atividades que já estavam autorizadas a funcio-
nar fora desse ambiente, como academia, quadras 
poliesportivas e restaurante.

O Alphaville Flamboyant Clube já estava rea-
berto para essas atividades, mediante autorização 
específica concedida pela Prefeitura. Diante disso, 
o Clube foi reaberto de acordo com as atividades 
abaixo:
- Portarias
Todos os dias, das 6 às 22 horas
- Administração
Segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas
Sábados, das 8 às 18 horas
Domingos e feriados, das 8 às 14 horas
- Academia
Segunda a sexta-feira, das 6 às 22 horas

Sábados, domingos e feriados, das 8 às 14 horas
Atendimento com 30% da capacidade máxima. 
- Quiosques das Churrasqueiras
Terça-feira a domingo, das 8 às 20 horas
Utilização mediante agendamento. Máximo nove 
pessoas.
- Pista de Caminhada
Todos os dias, das 6 às 22 horas
- Quadras (areia, peteca, poliesportiva e tênis)
Todos os dias, das 6 às 22 horas
- Todas as piscinas, espaço infantil e restaurante 
permanecerão fechados temporariamente.
- Eventos de quaisquer naturezas permanecem 
suspensos.   
- Necessária realização de agendamento para 
atividades com personal trainer em qualquer área 
do clube.
- Mais informações: 3773-5930
WhatsApp: 9699-0342.
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Novos procedimentos

LIMPEZA DA 
ACADEMIA

T
endo como meta a ga-
rantia da saúde e da 
segurança dos mora-

dores, para reabertura da aca-
demia a Associação Alphaville 
Flamboyant Residencial adotou 
rígidos protocolos de segurança 
em relação à limpeza. Conheça 
alguns:

- Limpeza com água sanitária, 
álcool 70%, detergentes e desin-
fetantes;

- Dois colaboradores full-time 
realizando a limpeza de equipa-
mentos e acessórios (após cada 
utilização);

- Limpeza geral dos sanitários 
e corredores de acesso ao fim de 
cada intervalo de treino (a cada 
1 hora);

- Tapete de desinfecção de 
calçados no acesso ao local;

- Colaborador disponível para 
realizar limpeza dos equipamentos, 
caso solicitado pelo associado;

- Borrifadores com solução de-
sinfetante e álcool 70% disponí-
veis aos associados e professores;

- Acompanhamento das encar-
regadas de limpeza, garantindo o 
padrão na execução dos proto-
colos de limpeza e segurança, tor-
nando o ambiente seguro a todos 
que o frequentam.
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PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE

Paisagismo

E
m mais uma ação de 
preservação e recu-
peração do meio am-

biente, a Associação Alpha-
ville Flamboyant Residencial 
promoveu, nas áreas do Alpha-
ville Flamboyant Clube, o plantio 
do Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD), soli-
citado pela Agência Municipal 
do Meio Ambiente (AMMA) como 
condicionante para o processo 
de licenciamento ambiental.

Foram  adotadas medidas 
para a recuperação da área de 
preservação permanente de uma 
nascente e uma vertente do Cór-

rego da Gameleira, à Avenida 
Jamel Cecílio / Rodovia GO 020 
/ BR 352, próximo ao loteamento 
Alphaville Flamboyant, região 
sudeste da capital, com área 
aproximada de 3,0473 ha. O 
objetivo principal do refloresta-
mento da área é aproximar ao 
máximo das características da 
floresta natural, permitindo, assim, 
um novo equilíbrio ecológico. A 
recuperação está sendo realiza-
da com a introdução de espé-
cies arbóreas nativas do bioma 
Cerrado, contribuindo para a 
conservação do meio ambiente 
e melhoria dos aspectos paisa-

gísticos do local.
A manutenção do projeto 

de revegetação é monitorada 
pela Associação Alphaville 
Flamboyant Residencial e exe-
cutada pela empresa Canti-
nho 3, conjuntamente com a 
manutenção de todas as áre-
as verdes do complexo Alpha-
ville Flamboyant. A ação inclui 
todo o manejo necessário, in-
cluindo o replantio de mudas, 
adubação, irrigação, controle 
de plantas invasoras (capina e 
roçagem), manutenção das co-
roas, combate a formigas cor-
tadeiras e cupins.
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CONVIVÊNCIA 
HARMONIOSA E SAUDÁVEL

Volume do som

V
ai reunir a família? Lembre-se de utilizar com 
moderação e bom senso o volume de seus 
aparelhos sonoros. Divirta-se, mas sem trans-

formar o seu lazer  em transtorno para os vizinhos.
Fique atento às regras de som/volume máximo per-

mitido, de acordo com o horário e dia da semana. 

Quintas e domingos 
08h as 21h59 - volume máximo 55db 
22h as 07h59 - volume máximo 50db 

Sextas, sábados e vésperas de feriados 
08h as 23h59 - volume máximo 55db 
00h as 07h59 - volume máximo 50db
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Melhorias

SUBSTITUIÇÃO DO 
SISTEMA DE FILTRAGEM 
DAS PISCINAS

A
pós criterioso acompanhamento dos 
serviços de tratamento químico, limpeza 
e análises das águas, a Associação Al-

phaville Flamboyant Residencial identificou a ne-
cessidade de substituição dos conjuntos filtrantes 
e readequação das tubulações de drenagem e 
retorno das piscinas semiolímpica e recreativa, 
além da readequação das tubulações da pisci-

na infantil.
Os atuais filtros das piscinas, ineficientes para 

o grande volume de água, darão lugar a conjun-
tos comerciais, com maior capacidade de filtragem 
em um intervalo de tempo muito menor, garantindo 
melhoria significativa na qualidade das águas e 
atendendo integralmente as exigências dos ór-
gãos regulamentadores e de fiscalização.
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P ISC INA SEMIOL ÍMP ICAP ISC INA SEMIOL ÍMP ICA
 Maior impacto de obras, pois a casa de 

máquinas que antes abrigava os filtros não ti-
nha capacidade para receber os novos, sendo 
necessário a construção de um novo local, além 
da substituição de tubulações, que atendam o 
fluxo necessário para “alimentar ” os novos filtros, 
aumentando a capacidade de filtragem. Foi ne-
cessário esvaziar a piscina para a incisão de 
novos drenos, que serão instalados na parede 
lateral esquerda. Contudo, a piscina semiolím-
pica ganhará uma casa de máquinas nova, os 
quatro filtros residenciais darão lugar a dois fil-
tros comerciais, a filtragem da água levará ape-
nas um quarto do tempo antes necessário, tra-
zendo mais segurança aos usuários.

P ISC INA RECREAT IVAP ISC INA RECREAT IVA
A que menos sofrerá, pois sua tubulação está 

exatamente da forma que exige o fabricante 
para a instalação dos novos filtros. A recreati-
va também deixará de operar com os quatro 
filtros residenciais, que darão lugar a dois filtros 
comerciais. Será necessária uma pequena obra 
na casa de máquinas para adequar o piso, que 
receberá novas bases para a implantação dos 
novos filtros.

P ISC INA INFANT I LP ISC INA INFANT I L
 Com o sistema de filtragem dentro da capa-

cidade, haverá a necessidade de readequar 
apenas as tubulações expostas dentro da casa 
de máquinas, tornando o fluxo de água mais efi-
ciente. Para o serviço foi necessário drená-la. 
Aproveitando a oportunidade, será realizada a 
reforma de todo piso da piscina. No ano pas-
sado, a piscina infantil passou por uma reforma 
do piso e nos brinquedos. O piso apresentou 
deficiências na pintura de impermeabilização 
poucos meses após a entrega das obras. A ga-
rantia foi acionada e será realizado o serviço 
de pintura e impermeabilização, que necessita 
de uma “janela” de 15 dias sem água para um 
melhor resultado.

Em resumo, todas as piscinas do clube serão 
mais eficientes em seus tratamentos, com maior 
capacidade de filtragem, resultando em mais 
conforto e segurança aos banhistas.

SUBSTITUIÇÃO DO 
SISTEMA DE FILTRAGEM 
DAS PISCINAS



EMPATIA E AMOR 
AO PRÓXIMO

Projeto Alpha Solidário

O 
Programa Alpha Solidário da Associa-
ção Alphaville Flamboyant Residencial 
apoia e/ou promove ações solidárias 

para o auxílio a pessoas em situação de vulne-
rabilidade social, estabelecendo parcerias com 
entidades de assistência social apoiadas pelos 
associados. Para tanto, utiliza espaços, recursos 
materiais e humanos próprios nos momentos em 

que estes estão ociosos, sem nenhum custo para 
associação. Com o apoio do Alpha Solidário, 
já foram desenvolvidas ações de arrecadação 
de cobertores, agasalhos, alimentos, fraldas ge-
riátricas e itens de higiene pessoal, entre outras 
iniciativas que geraram aos participantes a opor-
tunidade do exercício da solidariedade, respeito 
e amor ao próximo
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NOVA GESTÃO
DO RESTAURANTE

Gastronomia

H
á 22 anos no mercado disponibilizando 
aos clientes qualidade e procedimentos 
adequados em todas as etapas do pro-

cesso, credibilidade, ingredientes selecionados, 
cardápio flexível, mão de obra qualificada e car-
dápios especiais sob encomenda, o Buffet Cristal, 
sob a direção da gastrônoma Erli Maria Ferreira 
Londe e da nutricionista e gastrônoma Amanda 
Ferreira Londe,  é o novo responsável pela gestão 
do restaurante do clube.

Além da disponibilidade para atender com servi-
ços de buffet os moradores dos residenciais, o Cris-
tal chega promovendo uma completa renovação 
do cardápio e assegurando a comercialização, no 
sistema delivery, de produtos prontos e congelados. 
De acordo com Erli Maria Ferreira Londe, com a re-
abertura do clube, o restaurante funcionará aos sá-
bados, domingos e feriados, obedecendo as mais 
rígidas e seguras normas sanitárias disponíveis para 
o segmento.
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INVESTINDO EM 
SEGURANÇA

Nova aquisição

T
endo como meta ampliar a seguran-
ça e garantir o bem-estar dos as-
sociados, a Associação Alphaville 

Flamboyant Residencial investiu na instalação 
de um gerador da BRG Brasil Geradores, asse-
gurando eficiência e confiabilidade no forne-
cimento de energia à administração e bunker 
de segurança.

Com a nova aquisição, a associação 
garante fornecimento constante de energia, 
mesmo em casos de queda ou blecaute, pois 
o gerador entrará em funcionamento e pro-
videnciará a energia necessária para manter 
todo o sistema de segurança em pleno fun-
cionamento.

APOIO À PMGO

Doações

R
ecentemente, a Associação Alphaville 
Flamboyant Residencial fez a doação de 
dois computadores, uma cortina de ar e 

quatro aparelhos de ar-condicionado ao 31º Bata-
lhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, respon-
sável pelo policiamento da nossa região. Recebidos 
pessoalmente pelo Sub Comandante do Batalhão, 
Major Arana, os equipamentos serão utilizados na 
sede do batalhão, construída e aperfeiçoada com 
o apoio e envolvimento da comunidade.
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