
INFORMATIVO

Estão sendo realizados os preparativos para a redução da velocidade nas ruas internas dos residenciais de 40KM/h para 30KM/h, 

proposta já aprovada em reunião do Conselho Diretor e Comitê Executivo em Agosto 2015, de acordo com o que estabelece o 

Código Brasileiro de trânsito para as vias locais. Acompanhando a tendência já utilizada em outros empreendimentos 

residenciais, evitando o abuso na velocidade e visando a segurança de todos que convivem e trabalham no Alphaville Graciosa. 

REDUÇÃO DE VELOCIDADE NOS RESIDENCIAIS

Trânsito seguro
                é a gente que faz
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O Alphaville, sempre preocupado com o Meio Ambiente, 

realizou no dia 17 de setembro um evento na Área de 

Preservação Permanente do Residencial Araucárias, com o  

plantio de 400 mudas doadas pelo IAP.

Neste evento contamos com a colaboração de vários 

associados que trouxeram os seus filhos, que puderam 

contribuir com essa bela iniciativa, criando desde cedo a 

conscientização na preservação do meio ambiente.

O Alphaville Graciosa, localizado na Região Metropolitana de 

Curitiba, é o Alphaville mais verde do Brasil, em uma área 

total de 2.479.808,40 metros quadrados, formando a maior 

reserva preservada de araucárias em área urbana do País. 

A atual Diretoria da Associação vem desenvolvendo uma 

série de atividades para preservar o meio ambiente e 

reforçar a segurança dos moradores, proporcionando cada 

vez mais um excelente lugar para se viver.

Confira mais detalhes do empreendimento em nosso site: 

www.alphapr.com.br.

PLANTIO DE MUDAS

ALPHAVILLE GRACIOSA, UM LUGAR CADA VEZ MELHOR PARA SE VIVER

Está sendo implantado nos residenciais do Alphaville 

Graciosa, um dos mais modernos sistemas de controle de 

acesso através da Hoje Tecnologia, empresa que já atende 

diversos empreendimentos Alphaville em várias cidades, 

dentre elas: Fortaleza, Natal, Flamboyant e Goiás. O novo 

sistema contempla maior segurança e agilidade na entrada 

e saída de moradores, visitantes e prestadores de serviços, 

além de permitir, em tempo real, uma infinidade de relatóri-

os para eficientes controles gerenciais. 

Este novo sistema visa a suportar a demanda atual, bem 

como atender com eficiência, quando o empreendimento 

futuramente estiver com residências em todos os terrenos.

NOVO SISTEMA DE ACESSO

A Associação vem desenvolvendo os trabalhos de raspagem 

de resíduos de tintas e lavagem das guias, sarjetas e gradis 

de todos os residenciais para receber na sequência a pintura 

branca, contribuindo para a segurança do trânsito, ao 

delimitar a pista de rolagem das áreas de passeio.

RASPAGEM E LAVAGEM DAS GUIAS E SARJETAS


