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Aprovação do Balanço ���� ��º Batalhão da PM 

tem novo comandante
A prestação de contas do exercício 2020 da Associação 

Alphaville foi aprovada em Assembleia Ordinária realizada 

no dia 26 de maio. 

A Polícia Militar do Paraná realizou 

no dia 1º de junho a cerimônia de 

transmissão do cargo de 

Comandante do 22º Batalhão de 

Polícia Militar, que fica no bairro 

Palmital, em Colombo, e atende nossa região. O Tenente-

Coronel Jefferson Silva entregou o comando ao Major Itacir 

Antonio Alves Pereira. Participaram da cerimônia o Diretor de 

Segurança do Alphaville Graciosa, Carlos Eduardo Cidreira, e o 

Gerente de Segurança, José Antonio Rodrigues.

Servidão de passagem 
no Andorinhas

Demonstração do Resultado do Exercício

Confira no site da Associação as DREs 

de janeiro a abril de 2021.

O Comitê Executivo aprovou a 

servidão de passagem no canteiro 

central do Residencial Andorinhas. 

Como o canteiro não tinha 

interrupção, quando chovia ficava 

úmido e muitos moradores 

passavam pela grama. Em breve 

será realizada a faixa de segurança.

Não alimente os 
animais silvestres!

Ao contrário do que costumamos 

pensar, dar alimentos aos animais 

silvestres não os ajuda, muito pelo 

contrário, os prejudica e muito. Os animais 

silvestres estão adaptados aos ambientes onde vivem, 

conhecem as adversidades do local. Passam o dia em busca 

de alimentos (os de hábitos noturnos, as noites) e quando os 

alimentamos mudamos completamente seus hábitos, facilitan-

do que se tornem sedentários, engordem, desenvolvam 

doenças como a diabetes, problemas cardíacos, intoxicações e 

até mesmo a morte.

Além disso, podemos causar um desiquilibro na cadeia 

alimentar, tendo em vista que eles deixarão de buscar 

alimentos em seu habitat natural. Assim, alguns animais 

peçonhentos que serviam de alimentos para pássaros, por 

exemplo, aumentam a população e podem invadir outros 

espaços, como nossos quintais. Então, colabore!
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contrários

Resultado da votação: 

Mais informações e manual completo em alphapr.com.br

Para maior comodidade dos 

moradores do Alphaville 

Graciosa, a partir de agora as 

notificações de obras e reformas, solicitações e informações 

atualizadas serão feitas pela plataforma Haprojet. Em breve a 

plataforma também será utilizada para aprovação de novos 

projetos e acompanhamento das correções. 

Grande avanço na 
área de aprovação 
de projetos de 
obras e reformas!
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> DÚVIDAS, SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, LIGUE PARA 3675-4800, ou envie um e-mail para o gerente da área.

> HORÁRIO ATENDIMENTO SEDE ADMINISTRATIVA: SEG a QUI das 8h às 12h e das 13h às 18h - SEXTA das 8h às 12h e das 13h às 17h

Maus-tratos contra animais é crime

Seja um Aufamigo

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

constitui crime, conforme estabelece o artigo 32 da Lei 

9.605/1998.

Problemas relativos a cães e gatos, 

ou a outros animais de estimação, 

devem ser comunicados à 

Associação para a adoção das 

medidas cabíveis.

O Aufamigos foi criado com o objetivo de recolher os cães 

abandonados nas áreas dos conjuntos residenciais do 

Alphaville e encaminhá-los para adoção. Hoje, abriga mais 

de 50 cãezinhos. As despesas são grandes!

Por isso, seu apoio é imprescindível. É fácil contribuir: 

basta preencher o termo de autorização disponível em 

alphapr.com.br/site/aufamigos, assinar e entregar na sede 

da Associação. Qualquer valor será muito bem-vindo!

Acompanhe as atividades da Associação em nosso site - www.alphapr.com.br  

Ações do AlphaAjuda durante a pandemia

Em mais de um ano de pandemia, o AlphaAjuda adaptou o 

foco de sua atuação.  Ações realizadas:

Ÿ Distribuição de mais de 

5 mil cartilhas 

informativas sobre 

prevenção à covid-19;

Ÿ Doação de 

aproximadamente 3 

mil máscaras;

Ÿ Mais de R$15 mil investidos em geração de renda e 

aprendizado na confecção das máscaras de tecido pelas 

mulheres artesãs do Vila&Arte;

Ÿ Doação de mais de 1.700 cestas básicas;

Ÿ Doação de 65 vales-compra no mercado local;

Ÿ Distribuição de 300 kits escolares;

Ÿ Repasse de mais de R$ 10 mil aos projetos para 

auxiliar na manutenção de empregos e na alimentação 

das crianças com o retorno das atividades.

Crime praticado contra cães e gatos: infração penal grave

Ÿ Pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da 

guarda de animal (art. 32, § 1º-A)

Ÿ Se ocorrer a morte do animal: pena aumentada de 1/6 a 

1/3 (art. 32, § 2º)

Ÿ Prazo de prescrição: 12 anos (art. 109, III, do Código Penal)

Você também pode denunciar maus-tratos a animais 

pelo Disque Denúncia 181 (www.181.pr.gov.br)


