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epois de dois anos, o CCA News voltou! Agora com uma 
t i r agem de  m i l  e xemp la re s  e  duas  p ág inas 

para deixar você, que frequenta ou trabalha no local, 
por dentro das novidades, melhorias, investimentos 
e ações que iremos realizar ao longo do ano. Nesta edição 
há várias novidades: melhorias no sistema de segurança, 

s Praças dos Gerânios e das Paineiras 
ganharam um novo retrofit paisagístico. 

Além de melhorar a eficiência do espaço, 
preservando as características do local, os 
estabelecimentos instalados em sua volta 
ganharam mais visibilidade. 

Para uma maior entrada de luz natural, as 
árvores receberam um cuidado especial, e a 
vegetação foi subst ituída por flores, 
garantindo um espaço mais iluminado e 
florido. Em breve, outras praças serão 
renovadas. Aguarde!

modernização na infraestrutura, novos canais de 
comunicação disponíveis para todos e uma repaginada nas 
praças do complexo. Além de informar alguns eventos 
programados para o segundo semestre de 2019, 
promovendo a integração da comunidade local. Tenha uma 
boa leitura!
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O CCA News está de volta!

 Praças ganham novo projeto paisagístico

Projeto DVR integra sistema de segurança

Novidade

Cara Nova

Segurança

Antes Depois

Centro Comercial Alphaville está atualizando seu 
sistema de monitoramento interno. A ação faz parte 

do Projeto DVR (Digital Vídeo Record) que visa modernizar 
a segurança interna do complexo. Ao todo, serão trocadas 
64 câmeras com última tecnologia com captura de imagem 
em HD.  

Com as novas e modernas câmeras, o circuito fechado de TV 
passa a ter mais qualidade na definição das imagens, para o 
monitoramento das entradas e saídas, assim como as vias 
com grande fluxo dentro do Condomínio. A ação torna mais 
ágil e eficiente a segurança de veículos e de pedestres que 
circulam pelo Centro Comercial.

Mais Segurança
Três pontos ganharam vigilância permanente e contam agora 
com vigilantes, bombeiros e viatura. São eles: a portaria de 
pedestres da Alameda Madeira, Praça das Orquídeas e na 
portaria 3.

Acesse nosso site para a versão on-line
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EXPEDIENTE

o dia 26 de julho, foi comemorado o Dia dos Avós. Para celebrar a data, 
o Centro Comercial Alphaville deu início ao calendário AlphaSênior, com 

uma série de ações promovidas em parceria com estabelecimentos 
localizados dentro do complexo. O projeto promoverá atividades como 
palestras, workshops e exercícios ao ar livre. 
No dia 31 de agosto, a partir das 15h, acontece a palestra “Avós e Netos: 
laços que curam”. Depois do coffee-break, os participantes terão a 
oportunidade de se divertir em um animado bingo cheio de brindes. Traga 
sua família e participe!
Os estabelecimentos interessados em formar parceria com o projeto podem 
entrar em contato com o Departamento de Marketing através do telefone 
(11) 4196-6576 ou através do e-mail marketing@centrocomercial.com.br 

m novo canal de divulgação está sendo testado no Centro 
Comercial Alphaville. Os novos painéis de LED permitirão 

que os condôminos divulguem seus produtos, descontos, 
serviços e promoções. 
Este novo formato de mídia, de grande impacto visual, 
está disponível para qualquer segmento: varejista, 
al imentação, prestação de serviço, moda, beleza, 
eletrônico, saúde, entre outros, deixando a exposição 
da sua marca em maior evidência para o público interno 
e externo.
Na Calçada das Margaridas, há um painel instalado por uma 

TV Alphaville finalizou a instalação do cabeamento da fibra óptica em todo 
o Centro Comercial Alphaville. Essa implantação oferece aos condôminos 

uma navegação de internet com velocidade mais rápida e estável. 
Os condôminos que tiverem interesse, entrar em contato com a TV Alphaville 
através do telefone (11) 3301-2006.

empresa, em fase de teste, disponível para divulgação gratuita 
dos condôminos. 
Na Alameda Madeira - entrada para a Calçada das Orquídeas, 
terá o primeiro painel de LED do Centro Comercial, com 4 x 2 
metros, com previsão de instalação para setembro.
Os lojistas que quiserem divulgar seus serviços para o painel 
da Calçada das Margaridas e futuramente da Alameda 
Madeira, devem entrar em contato com o Depto. de Marketing 
através do telefone (11) 4196-6576 ou através do e-mail 
marketing@centrocomercial.com.br para receber as informações 
necessárias e participar.

Projeto AlphaSênior

Novos canais de divulgação 

Mais uma opção de banda larga 

Programe-se 

Marketing

Serviço
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Diversas atividades serão oferecidas até o final do ano para promover a integração dos moradores de Alphaville e região

Instalação de painéis de LED em pontos estratégicos trarão mais visibilidade dos condôminos 

PALESTRA
31 de agosto

WORKSHOP
5 de outubro

EXERCÍCIO
9 de novembro

RECREAÇÃO
7 de dezembro

Avós e Netos: 
laços que curam. 

Coffee-break
Bingo

Workshop sobre 
envelhecimento 
saudável e ativo. 

Coffee-break

Tai Chi Chuan na Praça
Café da tarde

Bingo Solidário na Praça
Café da tarde

Acesse nosso site para a versão on-line
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