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Alphaville Graciosa incentiva e apoia projetos sociais que

incrementam as relações com a comunidade ao seu redor

A crescente sensação de insegurança nas grandes cidades, 
além da comodidade em ter oferta de diversos serviços 
praticamente na porta de casa (supermercado, cabeleireiro, 
pet shop, padaria, dentre outros), vem transformando 
condomínios residenciais em “ilhas”, separando seus morado-
res do convívio com a comunidade do entorno. É como se o 
residencial e a cidade fossem coisas separadas, que não 
devem se misturar. Quase como mundos diferentes.

Na contramão desta tendência, a Alphaville Urbanismo inova ao 
criar espaços integrados a bairros vizinhos, com livre circulação 
nas áreas verdes e nas estruturas de comércio e serviço – só os 
residenciais têm acesso restrito. “É muito difícil encontrar 
terrenos em condição de urbanização que não sejam extrema-
mente distantes da infraestrutura”, afirma Marcelo Willer, 
presidente da Alphaville Urbanismo, em entrevista concedida ao 
Draft em julho deste ano. “Não queremos fazer enclaves de 
condomínios fora da cidade, isolados, desconectados.

Queremos fazer um desenvolvimento urbano integrado e 
conectado na mancha urbana da cidade”, enfatiza o presidente.
O Alphaville Graciosa, um dos mais avançados empreendi-
mentos que levam a marca Alphaville, localizado na região 
metropolitana de Curitiba, também desenvolve ações, 
incentiva e apoia iniciativas que potencializem o senso de 
comunidade. Há uma parceria com o Programa SER Alphaville, 
que tem prestado um excelente serviço no resgate de animais 
abandonados. Além do resgate, realiza vacinação, cuidados 
clínicos e encaminhamento à adoção. Diversos animais já 
foram adotados e há outros esperando encontrar um lar. 

Alphaville 
Graciosa: 
lugar de viver bem

A quantidade de novos empreendimentos no Alphaville Graciosa mostra o 
aquecimento do mercado construtivo neste local. Além disso, tem sido constatado o 
crescimento no número de residências em reforma (ampliações, modificações de 
pisos externos, instalações de piscinas, dentre outras). Isto se deve ao compromisso 
que o Alphaville tem com a segurança, o bem estar de seus moradores, com a 
preservação do meio ambiente e com uma relação de parceria com a comunidade.

Além disso, o Alphaville Graciosa 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, além de 
promover bazares e jantares beneficentes e outros eventos.

É desta forma que o Alphaville Graciosa comprova que, de fato, 
é possível conciliar a ocupação urbana com a preservação do 
meio ambiente, a proteção aos animais e a ação social em 
benefício da comunidade com a qual busca estreitar relações.

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

Ações sociais realizadas pelas voluntárias do AlphaAjuda

Feira de adoção realizada pelos voluntários 
do Programa SER Alphaville


