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SITUAÇÃO ATUAL 

A  Central agora se encontra 

nas Redes Sociais como 

Facebook, Instagram e Site: 

A DIRETORIA 

MANUTENÇÃO 

fb.com/central.associacoes 

@centraldeassociacoes 

www.centraldeassociacoes.com 

Avenida Franklin de Queiroz, 657, 

Seabra 

Telefone: 075 3331-1461 

Celular: 075 9 9966-1553 

Presidente:     Osvaldo Alves Santos 

Vice-Presidente:        Eriton Moreira  

1° Secretária:                 Ana Borges  

2° Secretária:    Juscileia Guimarães 

1° Tesoureira:          Wilma Solange  

2° Tesoureira:          Irlane Andrade 

Gerência:                             Gabriela Vieira 

centraldeassociacoes@gmail.com 

 

Área Adm. e Financeira:      Maria Leides 

centralseabra.financeiro@gmail.com 

 

Área Comercial:                Agda Alcântara 

centralseabra.adm@gmail.com 

 

Área Desen. Comunitário:       Olga Lúcia 

centralseabra.social@gmail.com 

 

Área Manutenção:     Leonardo Athayde 

centralseabra.tecnicos@gmail.com 

 

Estoque:                                     Edna Rosa 

centralseabra.operacao@gmail.com 

 

Área Comunicação:             Luana Barros 

centralseabra.comunicacao@gmail.com 

No Site da Central de Associações 

já está disponível o link para emis-

são de Segunda Via do Boleto de 

Pagamento e você também encon-

trará informações importantes sobre 

as contas. 

SEGUNDA VIA DA SUA CONTASEGUNDA VIA DA SUA CONTA  

A Central informa que, conforme 

Deliberação do Conselho Delibe-

rativo em Reunião Ordinária, no 

último dia 27 de setembro de 

2018, fica proibido que qualquer 

funcionário da Central trabalhe 

fora do horário de expediente. 

Com isso, as atividades deverão 

ser realizadas de Segunda a Sexta 

das 8h as 12h e das 13h30 as 

17h30.  

SETORES—CENTRAL SEABRA 

ATENÇÃO OPERADORES!  

Vem ai os PERÍODOS CHUVO-

SOS! Lembre-se de desligar o 

equipamento de bombeio para evi-

tar maiores problemas!! 

ATENÇÃO URUÁRIOS!  

É de extrema importância ter um 

reservatório em casa. Com isso 

você economiza de 20% a 30% na 

sua conta e ainda não corre o risco 

de ser pego desprevenido e ficar 

sem água!!  



Cuidado com 

vazamentos. 

ASSOCIAÇÃO 

Para participar de uma associação, deve entender que o grupo 

trabalha para objetivos em comuns, ou seja, para solucionar 

problemas que atingem a todos, ou a maioria do grupo. 

Apesar da associação ter uma diretoria e um conselho fiscal, a 

participação do associado é muito importante. 

Todo associado deve ter conhecimento sobre o estatuto para 

melhor cumprir com suas obrigações e saber dos seus direitos. 

A diretoria tem obrigação de fazer, mensalmente, a prestação 

de contas. 

INADIMPLÊNCIA 

O Setor Comercial vem traba-

lhando em conjunto com as 

Associações para diminuir a 

inadimplência das Contas de 

água. Trabalho que visa man-

ter as contas dos associados e 

da Central em dia. Aproveita-

mos para informar que o usuá-

rio que acumular 2 (duas) con-

tas em atraso ou 1 (uma) com 

mais de 2 (dois) meses de atra-

so, está SUJEITO A CORTE 

durante a visita do AGENTE 

DE CORTE da Central.  

Em caso de corte por FALTA 

DE PAGAMENTO, o opera-

dor deverá efetuar a religação 

em até 48 HORAS após solici-

tação do usuário mediante 

apresentação do comprovante 

de pagamento ou autorização 

do Setor Comercial da Cen-

tral. 

É muito importante que o pa-

gamento de suas contas este-

jam em dia. A falta de paga-

mento das contas implica nos 

trabalhos da Associação e da 

Central.  

EVITE ABORRECIMENTO, 

PAGANDO SUA CONTA ATÉ 

O VENCIMENTO 

EVENTOS 


