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Alphaville Graciosa, um empreendimento completo e solidário
Espaço verde, lazer, segurança, conforto e ainda apoio a ações 
sociais e ambientais. Este é o Alphaville Graciosa, um dos mais 
avançados empreendimentos que levam a marca Alphaville. 
Localizado na região metropolitana de Curitiba, é o Alphaville 
mais verde do Brasil composto por 1.218 terrenos em uma área 
total de 2.479.808,40 metros quadrados.

Um dos destaques é o cuidado ambiental. Todos os moradores 
estão em contato permanente com a natureza, em mais de um 
milhão de metros quadrados de áreas verdes. A gleba abriga mais 
de 300 mil metros quadrados de matas nativas, formando a maior 
reserva preservada de araucárias em área urbana do Brasil. 

Conta com campo de golfe oficial com 18 buracos, áreas 
verdes e os moradores ainda contam com a ampla estrutura 
social e esportiva do Alphaville Graciosa Clube, com sede de 
2.500 m² de área construída e instalações completas para a 
prática de esportes, piscina, quadras de tênis, vôlei e futebol. 
O clube conta com bar, restaurante, quatro vestiários, loja com 
artigos de golfe e administração. Tudo é protegido por um 
rigoroso sistema de segurança.

A qualidade de vida é o resumo das vantagens em viver no 
Alphaville Graciosa, porém há ainda mais destaques, como o 
trabalho de proteção animal e as ações sociais e solidárias.

Proteção Animal:

Conheça melhor o Alphaville Graciosa visitando o nosso site: www.alphapr.com.br

Ação Social: 

Sobre o Empreendimento:

Há uma parceria com o Programa Ser 
Alphavi l le , que tem prestado um 
excelente serviço no resgate de animais 
abandonados. Além do resgate, realiza 
vacinação, cuidados clínicos e encami-
nhamento à adoção. Diversos animais 
já foram adotados e há ainda uma série de animais disponíveis 
para adoção. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo 
email: programaser@alphapr.com.br 

O AlphaAjuda, grupo com ações 
voluntárias e sociais, ganha força a 
cada dia. Durante o mês de junho 
realizou ações como inauguração da 
Feira do Bem, pela qual os moradores 
que compram frutas e verduras com o 
feirante que atende os condomínios podem doar R$ 2,00 a cada 
compra. Com o valor arrecadado, ele traz frutas para o Projeto 
Educa e CMEI Bethania, representando um ganho enorme na 
alimentação das crianças. O grupo também tem contribuído com a 
melhoria da saúde das crianças do projeto Educa, proporcionando 
avaliação de audiometria e visual em todas as crianças. E realizou 
um jantar beneficente, arrecadando fundos para estas ações 
sociais. Confira a página AlphaAjuda no Facebook.

São quatro zonas residenciais e uma comercial, contemplando ao 
todo 1.218 lotes, sendo 1.113 unifamiliares, 85 comerciais e 

apenas 20 multifamiliares. O Alphaville Graciosa demonstra, 
assim, que é de fato possível conciliar a ocupação urbana com a 

preservação do meio ambiente. 

Esses são a Cindy, o Boris e a Bibi, três cãezinhos que 
aguardam adoção por meio do Programa Ser Alphaville. 


