
 

          PROGRAMA SER ALPHAVILLE 
        (Solidariedade, Educação e Responsabilidade) 
  
 

Há mais de um ano o PROGRAMA SER ALPHAVILLE vem desenvolvendo ações 
para reduzir a quantidade de animais abandonados e em circulação nas áreas do condomínio 
Alphaville e seu entorno e, assim, contribuir para o controle de zoonoses, a preservação da 
fauna local e segurança das áreas residenciais e comerciais do condomínio. Dentre as ações, 
destacam-se o PET RESCUE – Projeto de Resgate Animal, seguido dos projetos de castração e 
campanhas de adoção.   

Já foram resgatados mais de 60 animais, sendo que cerca de 20 deles já ganharam um 
lar.  É sensível o impacto do projeto nas ruas e dependências do Condomínio. Praticamente não 
existem mais animais fixados e em circulação. 

Conquanto o projeto conte com a colaboração de alguns parceiros, a sua continuidade 
depende de um maior envolvimento e auxílio financeiro dos moradores, razão pela qual 
apresentamos uma forma de oportunizar a todos uma colaboração financeira mensal, na medida 
de suas possibilidades.  Basta o interessado ou a interessada preencher a autorização que segue 
anexa, assiná-la e devolvê-la na sede da Associação. Salientamos que qualquer valor será muito 
bem-vindo, pois nossos recursos já se esgotaram e o mês mal começou. 
              Ainda, reforçando a necessidade de todos os condôminos contribuírem para uma 
convivência mais harmoniosa com a fauna local e entre si, lembramos de algumas medidas 
simples, mas de grande relevância para este mote, tais como: 
1- Evitar alimentar os animais silvestres (o deslocamento destes animais para as residências que 
lhes oferecem alimento, deixa-os mais vulneráveis a ataques, inclusive por cães dos próprios 
moradores; as matas estão preparadas para fornecer alimento e medidas como o plantio de 
árvores frutíferas foram tomadas); 
2- Manter os animais domésticos dentro das unidades privativas, circulando com estes nas 
dependências comuns do condomínio, sempre com coleiras e guias; 
3- Manter os animais domésticos com identificação (isso auxilia os colaboradores a conduzi-los 
aos seus proprietários, caso escapem das unidades residenciais); 
4- Recolher as fezes de seus animais (é medida básica de higiene e contribui para o bem-estar de 
todos os usuários das áreas comuns 
Por fim, voltamos a convidar os moradores, sensíveis à questão, a juntarem-se a nós na 
execução do PROGRAMA SER e seus projetos. Seguramente haverá alguma ação que chamará 
a sua atenção e merecerá a contribuição com o seu talento. 
Para mais informações, visitem o site  
 e fiquem inteirados das ações. 

“ADOTE! AMIGO NÃO SE COMPRA!!!” 
  
TERMO DE ADESÃO 

 

EU, ..............................................................., morador(a) do Alphaville, 
Condomínio..............................., quadra....., lote...... autorizo a inserção, da rubrica, no boleto de 
pagamento do meu condomínio, para contribuição mensal do valor  de R$............ ........., ao 
Programa SER ALPHAVILLE. Declaro que estou ciente de que posso, a qualquer momento, 
cancelar esta autorização, bastando para tanto, comunicação expressa a Associação Residencial 
Alphaville. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

http://alphapr.com.br/site/programa-ser-alphaville/


