
Condomínio Centro Comercial Alphaville www.centrocomercial.com.br

Ne s
Edição 2 • Dezembro/2019

ando continuidade ao aprimoramento das práticas de 
gestão, o CCA está realizando o Censo 2019, com o 

objetivo de atualizar a base de dados e detalhar o perfil 
dos estabelecimentos.

As informações coletadas serão utilizadas no site para que os 
usuários encontrem os estabelecimentos com facilidade. 
Além disso, é através desta atualização, que a Segurança 

entrará em contato quando houver emergências, e o 
Marketing comunicará ações e eventos institucionais.

Os estabelecimentos que desejarem atualizar os dados, ou 
estiverem com dificuldade de acessar seu cadastro, podem 
entrar em contato com o Departamento de Marketing, 
no telefone ( 1 1)  4196-6576 ou através do e-mai l 
marketing@centrocomercial.com.br.
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Chegada do Papai Noel abre temporada de Natal no CCA

Participe do Censo 2019 do Centro Comercial Alphaville

É Natal no CCA

Censo 2019

Acesse nosso site para a versão on-line

Acompanhe a Programação Especial: www.centrocomercial.com.br/natal

isando a modernização dos seus equipamentos, o CCA 
substituiu os antigos sopradores, movidos a gasolina, 

por modelos elétricos. Os novos aparelhos são mais 
econômicos, não poluem o meio ambiente e funcionam com 
baixo ruído. Os sopradores são utilizados na limpeza diária 
das calçadas e praças do Complexo, eliminando, de forma 
rápida e eficiente, o acúmulo de folhas e gravetos secos que 
caem naturalmente das plantas.

Juntos garantimos um CCA mais limpo e agradável, colabore!

V
Novos sopradores garantem menos ruído
Cara Nova

o dia 07 de dezembro, reúna sua família e junte-se a nós 
para a chegada do Papai Noel e toda a sua turma, 

inaugurando a decoração natalina – a “Fábrica do Papai Noel” 
composta por um cenário contagiante na Praça das Orquídeas. 

A festa começa no dia 06, com um show musical anunciando a 
chegada do bom velhinho. Além da majestosa chegada do 
Papai Noel, a programação seguirá ao longo do mês de 
dezembro com diversas apresentações e atividades infantis,  
como show de neve com a Rainha do Gelo, atividade com 
pets (fotos e adereços), oficinas de artesanato, cupcakes e 
brigadeiros. Os corais natalinos também são presença 
confirmada e vão surpreender crianças e adultos. A entrada 
é gratuita.

Até o dia 21 de dezembro, Noel permanece em seu trono. 
Os horários para visitas e fotos são:
• De 07 a 21/12: sextas e sábados, das 11h às 17h (com intervalo 

das 14h às 15h) 
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EXPEDIENTE

xemplo de excelência em segurança na região, o CCA 
implementa novo projeto para oferecer ainda mais 

segurança aos condôminos.

Cada setor do Condomínio terá um Vigilante Comunitário, 
treinado e capacitado para desenvolver melhor interação 
junto aos proprietários, funcionários e frequentadores. 

Essa ação permite que o Vigilante conheça a rotina dos 
estabelecimentos instalados em cada área de observação, e 
tome as devidas medidas de segurança ao identificar 
movimentações atípicas. 

Além das 255 câmeras de monitoramento, os Vigilantes 
Comunitários garantem maior segurança ao CCA, com rondas 
constantes.

Este projeto entrou em vigência no mês de novembro.  

Colabore com o vigilante comunitário.

epois de testes bem-sucedidos com os primeiros painéis de LED – na 
Calçada das Margaridas e na Alameda Madeira, mais três painéis foram 

adquiridos pelo Centro Comercial Alphaville. 

Os painéis estão disponíveis para que os condôminos divulguem seus 
produtos, descontos, serviço e promoções. Para mais informações o lojista 
pode entrar em contato com o Departamento de Marketing no telefone 
(11) 4196-6576 ou através do e-mail marketing@centrocomercial.com.br 

Atualmente, o Centro Comercial Alphaville (CCA) possui três painéis instalados: 

PAINEL MARGARIDAS - Está localizado na Calçada das Margaridas (em frente 
a portaria 3, entrada pela Alameda Rio Negro)

PAINEL MADEIRA - Está instalado no estacionamento interno do CCA (próximo 
a Portaria 2) ao lado da Alameda Madeira. 

PAINEL PURUS - Recém instalado, está localizado perto da entrada F na 
Alameda Purus.

Os demais painéis serão instalados e informados posteriormente. 

Cinco oportunidades para potencializar o seu negócio

Projeto Vigilante Comunitário

Oportunidade

Segurança
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Instalação de mais painéis de LED trarão mais visibilidade aos estabelecimentos. 

om a proximidade do verão, o Centro Comercial Alphaville 
iniciou a instalação de bebedouros em locais visíveis e de 

fácil acesso dentro do Complexo.

O projeto piloto que começou pela Praça Vitória Régia 
visa o bem estar de trabalhadores e frequentadores 
do condomínio.

Instalação de bebedouros
Serviço

C

Acesse nosso site para a versão on-line

Dicas de segurança

- E stelionato: É muito comum furto de mercadoria seguido 
da tentativa de troca ou devolução do produto. Não 
proceda troca ou devolução sem a apresentação de nota 
ou cupom fiscal. 

- Furto de Celular e outros objetos: Foram registrados casos 
de furtos quando o meliante simula entregas de currículos, 
panfletos ou questiona sobre algum endereço. Esteja 
atento, evite a permissão do uso de banheiros e, em caso 
de suspeita, acione a Vigilância. 

- Oriente seus clientes para não deixar objetos expostos e 
de fácil alcance. 

- Denuncie ambulantes, pedintes e suspeitos.
O CCA monitora gratuitamente o seu estabelecimento. 
Informe-se pelo telefone: 4196-6565. 


