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No Alphaville Graciosa o cuidado 
com as crianças é primordial

Alphaville Graciosa: 
lugar de viver bem

No Alphaville Graciosa ainda há lotes a venda, e um deles pode ser o seu! Conheça todos os 
benefícios que estão à sua disposição no Alphaville. Mais informações: www.alphapr.com.br

A escolha do melhor lugar para morar, que ofereça conforto, 
segurança, lazer e entretenimento, é sempre uma opção dos 
pais. Mas no Alphaville Graciosa as crianças também têm vez, e o 
cuidado com o bem estar delas é fundamental.

A Associação Alphaville proporciona atividades que levam muita 
diversão e alegria às crianças. O Dia das Crianças deste ano foi 
comemorado em um evento que teve brinquedos, plantio de 
mudas de árvores e guloseimas preparadas com muito carinho. 
A preocupação com a segurança no trânsito, em especial no 
cuidado com as crianças, também é um ponto forte do Alphaville. 
Neste quesito, a Associação realizou a implantação de lombadas, 
rotatórias, pintura de faixas e uma campanha educativa que 
incluiu colocação de banners nas portarias de acesso e distribui-
ção de folhetos aos prestadores de serviços. Além disso, o limite 
de velocidade foi reduzido para 30 Km/h.

A preservação do meio ambiente é outra prioridade do Alphaville 
Graciosa, que faz questão de promover ações educativas que 
envolvam as crianças. Afinal de contas, é o Alphaville mais verde 
do Brasil, com mais de um milhão de metros quadrados de áreas 
verdes e mais de 300 mil metros quadrados de matas nativas. 
Em 2016, a Associação realizou um evento que reuniu as famílias 
para o plantio de 400 mudas recebidas do Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP) na área de preservação permanente.

E por falar em área verde, o Parque da Graciosa e o Parque das 
Araucárias são ótimas opções para aquele passeio de 

domingo com os filhos. Comodidade e segurança para a família 
pertinho de casa. Além disso, os espaços destinados aos 
pequenos moradores passam constantemente por manuten-
ção. Em 2017 foi realizada a readequação dos parquinhos, o 
que garante segurança e diversão para as crianças e tranquili-
dade para seus pais.

Mas não são apenas os filhos dos moradores do Alphaville 
Graciosa que recebem toda a atenção e os cuidados necessários. 
A Associação apoia o projeto AlphaAjuda, uma iniciativa 
promovida por um grupo de moradores que realiza ações 
voluntárias e sociais em integração com a comunidade. Os 
voluntários do AlphaAjuda colaboram com os Projetos Educa e 
Crescer e realizam atividades no Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) Betânia, na comunidade da Vila Zumbi/Mauá, além 
de promover bazares e jantares beneficentes e outros eventos.

Com recursos vindos principalmente do bazar, o AlphaAjuda 
ajudou a construir um espaço e salas de aula mais adequadas às 
crianças do Projeto Educa. No projeto Sociedade Crescer foi 
substituída a cobertura e outras ações estão sendo realizadas 
para reforçar as estruturas e finalizar a nova sala de aula. 

É assim que o Alphaville Graciosa cuida de suas crianças, tanto 
daquelas que moram em seus residenciais quanto aquelas 
que fazem parte da comunidade do seu entorno. 
É assim que o Alphaville se preocupa 
com o amanhã!


