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MISSÃO DA NOVA DIRETORIA

ESTÁ PRONTA!
Construída com total respeito ao 
meio ambiente.

A fábrica de insulinas da

Neste mês de setembro tomou posse a nova diretoria da Asso-
ciação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses, composta por uma 
equipe de gestores profissionais e que tem como objetivo a ges-
tão colegiada entre seus membros e presidente do Conselho, 
mesmo que estatuariamente haja nominação específica para 
cada um (presidente, diretor técnico, diretor administrativo e 
diretor institucional).

Este grupo se reúne semanalmente para debater e deliberar 
sobre as decisões a serem tomadas afetas a qualquer área de 
atuação da Associação Geral. Isso permite que vários pontos de 
vista sobre um mesmo tema sejam expostos e avaliados pelo 
grupo até que se esgotem as dúvidas e/ou polêmicas e che-
guemos a uma decisão colegiada. Por se tratar de profissionais 
experientes e em áreas diversificadas, sejam elas técnicas ou 
empresariais, estes membros estão implantando também no-
vas ferramentas de gestão, que se iniciou pela contratação de 
uma nova superintende geral da AG, Sra Paula Gomides, cuja 
formação e experiência espelha toda capacidade de organizar, 
planejar e executar medidas para um cotidiano equilibrado e de 
ações contínuas na administração da AG.

Importante dar um breve esclarecimento aos moradores de Al-
phaville Lagoa dos Ingleses: as pessoas eleitas para os cargos de 
diretoria executiva da AG estão nessa missão doando seu tempo 
e compartilhando sua experiência por amor a este lugar com o 
único objetivo de tornar o nosso Alphaville Lagoa dos Ingleses 
cada dia mais bonito, com mais qualidade de vida, mais atraen-
te e mais valorizado, tendo como resultado final a satisfação 
de seus moradores, usuários e visitantes. Através de comissões 
específicas de cada tema, os gestores se dividem para se reunir 
com fornecedores, para negociar contratos, para fazer promo-
ção institucional, para criar soluções ou atender os associados.

Finalizamos, colocando a Associação Geral à disposição de to-
dos os associados, convidando-os a participar sempre que possí-
vel, com a finalidade de agregar, seja com sugestões, elogios ou 
mesmo críticas, que nada mais são do que uma forma diferente 
de avaliar um mesmo tema. Tivemos recentemente um trági-
co momento em nossa história, onde as ações de solidariedade 
demonstraram o quanto nossa comunidade unida pode edificar 
para a constante melhoria do bem estar de nossas famílias.

Que Deus nos abençoe nesta missão.

Salmos 127:1a: “SE o SENHOR não edificar a casa, em vão traba-
lham os que a edificam”
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SEGURANÇA, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E L IMPEZA DOS VEÍCULOS

tradição em levar você
pelo melhor caminho!

-

Em uma constante busca por modernização e melhoria do atendimento, a Santafé Transportes
investe constantemente na qualificação de seus mais de 260 colaboradores através de treinamentos,

cursos de atualizações, acompanhamento psicológico e exames de saúde.
Além disso a Santafé prima pela segurança e conforto de seus passageiros, os ônibus passam

por manutenção preventiva e limpeza rigorosa, os condutores são profissionais treinados e
qualificados, os horários das viagens são cumpridos com pontualidade.

Tradução do compromisso social com a comunidade.
E para que você tenha toda tranquilidade em viajar com segurança, todas viagens são registradas

através de um moderno sistema de CFTV como também a posição do veículo através de GPRS.



RESIDENCIAL DAS FLORES
Festival de inverno

GIRO PELOS ASSOCIADOS

AlphaVida6

Os moradores do Residencial das Flores se reuniram no dia 1º de 
julho para mais uma edição do tradicional festival de inverno. 
Cerca de 150 pessoas prestigiaram o evento, que está em sua 
quarta edição.

O requintado evento esquentou a fria noite de inverno com um 
charme todo especial que encantou os presentes, com mesas 
adornadas e repertório musical vasto, sob o comando do Grupo 
Villa Lobos e do Coral Sui Generis. 

Já o comando da alimentação foi de responsabilidade do Espaço 
Gourmet Vale do Sol, que preparou cardápio de alta qualidade, 
com opções de prato e acompanhamentos.

O Festival de Inverno faz parte do calendário oficial de eventos 

organizado pela Diretoria Executiva do Residencial das Flores.

Próximos eventos já vêm sendo pensados e serão comunicados. 
Para não correr risco de perder, mantenha sempre seu cadastro 
atualizado junto a administração do residencial.

Outras fotos e vídeos do evento podem ser acessados no link: 
www.alphavillemg.com.br/festivalinvernoflores.



GIRO PELOS ASSOCIADOS
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RESIDENCIAL DAS FLORES
Novo sistema de segurança

O Residencial das Flores, sempre atento às necessidades de seus mora-
dores, acaba de atender a uma das suas maiores reinvindicações: incre-
mentar sua Segurança. 

O Residencial investiu em um moderno Sistema Integrado de Segurança, 
com Cercas Elétricas e Câmeras de CFTV, onde foram aplicadas as mais 
modernas práticas e tecnologias disponíveis.

Alguns números, mostram bem a extensão do investimento: são apro-
ximadamente 5Km de cabos de fibras opticas, 12 câmeras Speed dome 
(tipo olho vivo) e 20 câmeras fixas, cobrindo todo o seu perímetro e 
apresentando imagens em 3 monitores de TV Full HD. 

Foram recuperados e setorizados 3,7 Km de Cercas Elétricas existentes 
e acrescentados 2,0 Km de novas Cercas que foram então integradas 
com o Sistema de Câmeras. Tudo comandado por um moderno CPD, onde 
computadores i7 de sétima geração processam e armazenam 12 teraby-
tes de informações.

O Sistema de CFTV, com câmeras Full HD e inteligência embarcada, é 
capaz de detectar e alertar para qualquer intrusão na área monitora-
da. A atuação da cerca elétrica, além de alarmar, também comanda 
as câmeras a apresentar imagens do local afetado. As câmeras Bullet e 
Speed Dome, permitem à Vigilância efetuar zoom nas imagens (Speed 
dome com ampliação de até 480X) e identificar com exatidão qualquer 
possível ameaça.
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PENÍNSULA DOS PÁSSAROS
Reformas e Sinalização viária

A Diretoria do Residencial Península dos Pássaros desenvolveu nos últi-
mos meses importantes projetos de infraestrutura. Destacamos a revi-
talização e implantação de projeto viário completo, com repintura de 
faixas, quebra-molas, elevatórias e placas de trânsito. Sinalização em 
dia traz segurança aos motoristas e pedestres.

Importantes reformas foram realizadas na área da nossa portaria, como 
a construção de um estacionamento para 10 veículos, para proporcio-
nar mais comodidade aos moradores,  além de garagem para o veículo 
administrativo do residencial e depósito de ferramentas e maquinário. 
A organização é fundamental para o bom funcionamento das atividades 
administrativas.
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RESIDENCIAL INCONFIDENTES
Nova Diretoria

Tomou posse no dia 01/09, a nova Diretoria do Residencial In-
confidentes, com mandato para os próximos dois anos. 

Como Diretor-Presidente, assume Manoel Magalhães, sendo au-
xiliado pelos Diretores Arthur Sternick e Armando José Nasci-
mento da Silveira.

A nova Diretoria já iniciou seus trabalhos, tendo como princi-
pais bandeiras: segurança e tranquilidade de nossa comunida-
de, maior integração entre moradores e forte presença junto 
a AG e CSul.

ESPECIAL
AÇÃO ENTRE AMIGOS - RIFA

O Lions Clube Nova Lima Alphaville Lagoa dos Ingleses convida to-
dos a participar desta ação entre amigos, que tem como objeti-
vo arrecadar recursos para a reconstrução da Pizzaria Anthony’s, 
totalmente destruída no último mês por uma explosão de gás. A 
pizzaria consiste na principal renda familiar da família de Oswald e 
Elizabeth Kaufmann.

NORMAS DO SORTEIO:
Objetivo: arrecadar recursos para a reconstrução da Pizzaria An-
thony’s.
Prêmio: Fusca 66, placa GKX 0783, cor vermelha, placa preta.
Valor da rifa: R$ 80,00 (oitenta reais)
Sorteio: pela Loteria Federal do dia 20/12/2017, considerando os 
três últimos números do primeiro sorteio.

CONTATO E PONTOS DE VENDAS
Ville Gastrô, Padaria Boulangeria e  Paper Ville.

Para carnês com 20 cupons e contato:
98704-1169 (Renato)
99981-5069 (Maria Alípia)

REALIZAÇÃO:

APOIO:



Criado em 2011, o PDEOS vem colhendo resultados expressivos 
na promoção social. Em 2015, mais de 20 mil pessoas foram 
beneficiadas; e, em 2016, o número de pessoas impactadas ul-
trapassou 42 mil pessoas. Nos primeiros ciclos do projeto, as 
atividades foram concentradas no Jardim Canadá, comunidade 
do entorno do campus Aloysio Faria, da FDC, localizado dentro 
do Alphaville – Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima (MG). No ano 
passado, após a realização de um diagnóstico sobre potenciais 
empreendedores sociais e empresas da região, o PDEOS foi es-
tendido para o loteamento Balneário Água Limpa, também nas 
redondezas do campus Aloysio Faria.

Funcionando em ciclos anuais, o Programa de Desenvolvimento 
de Empresas e Organizações Sociais (PDEOS) tem os seguintes 
eixos de atuação: sensibilizar as lideranças empresariais sobre o 
desenvolvimento local sustentável a partir do entendimento do 

tema e das potenciais contribuições de seu negócio; contribuir 
para ampliar o conhecimento e a prática da gestão responsável 
no contexto das organizações sociais; e promover a articulação 
entre empresas e organizações sociais participantes.

O Programa tem ações específicas para empresas e organizações 
sociais, com monitorias individuais e encontros em grupo. As 
organizações sociais e as empresas participam de várias ativida-
des. São realizadas monitorias mensais que, no caso das organi-
zações sociais, visa o planejamento estratégico, a mobilização 
de recursos e o monitoramento e avaliação; e que, no caso das 
empresas, inclui a definição do investimento social privado e 
o circuito social (visitas das empresas às organizações sociais). 
Também são promovidos os encontros coletivos, que visam o ni-
velamento conceitual, a integração da rede, a socialização de 
resultados e participação de empresas de grande porte.

O responsável pelos Projetos Sociais e Sustentabilidade da FDC, 
Ricardo Siqueira Campos, disse que a Fundação atua com orien-
tadores técnicos nas duas frentes, facilitamos as integrações e 
demandas além de promover a aproximação com grandes em-
presas localizadas no entorno.  Segundo Ricardo, “o PDEOS con-
ta hoje com mais de 23 empresas e 23 organizações sociais lo-
cais. Nossa intenção é levar o Programa para outras localidades 
com o apoio de grandes empresas”.

Conheça alguns dos projetos contemplados pelo Programa 
de Desenvolvimento de Empresas e Organizações Sociais 
(PDEOS).

PDEOS

Participantes do encontro PDEOS 2017, no dia 24 de agosto.

PDEOS
Aproximar empresas, organizações sociais e 
instituições públicas – como escolas munici-
pais e estaduais, postos de saúde, associa-
ções de moradores, dentre outros – com o 
objetivo de promover a gestão responsável 
dessas parcerias e o desenvolvimento local 
sustentável. Essa é a missão do Programa 
de Desenvolvimento de Empresas e Orga-
nizações Sociais (PDEOS), uma iniciativa da 
Fundação Dom Cabral (FDC) que conta com 
total apoio da Associação Geral Alphaville 
Lagoa dos Ingleses. A área de atuação do 
Programa abrange o Jardim Canadá, o bairro 
Água Limpa e outras regiões de Nova Lima.



PDEOS

O Centro Cultural, de Capacitação e Entretenimento Alumía surgiu como 
uma ideia em 2014 e abriu suas portas para o funcionamento em setembro 
de 2016. Idealizado e coordenado por Virginia Queiroz, o Alumía está insta-
lado no Bairro Estâncias Estoril I, região de expansão urbana de Nova Lima, 
localizado a 6km do Alphaville, no sentido Ouro Preto (BR 356). A fim de 
proporcionar qualidade de vida para essas pessoas de forte perfil rural, o 
projeto escutou a comunidade dos Bairros e hoje oferece atividades e ofici-
nas de interesse coletivo: reforço escolar de matemática, língua portuguesa 
e outras matérias para crianças e adolescentes; espanhol e inglês básico; 
zumba; hatha yoga; capoeira regional; artesanato com técnicas diversas; 
violão popular; ballet infantil e pilates de solo.

O público do projeto são as famílias de caseiros, jardineiros, empregadas 
domésticas, babás, pedreiros, vigilantes e outros trabalhadores que residem 
nos bairros Estâncias do Estoril I e II, Solar das Codornas, Condomínios Vale 
dos Pinhais e Estância Alpina. 

Ainda sem patrocínio, o Alumía conseguiu se manter até o momento reali-
zando bazares, eventos beneficentes, campanhas de doações e contando 
com a ajuda de um valor mensal simbólico de cada aluno.

Experiências de voluntariado no mundo todo tem mostrado como essa ação pode 
fazer a diferença para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna; além 
de o voluntário ser a pessoa mais beneficiada com esta experiência tão gratifican-
te e transformadora. A Teia do Bem é um projeto social criado a partir do trabalho 
voluntário de amigas, visando ao estabelecimento de uma ampla e consolidada 
rede de promoção da vida e do desenvolvimento da dignidade humana dos mora-
dores do bairro Jardim Canadá, Nova Lima/MG, em situação de vulnerabilidade 
social. 

Neste sentido, ações autônomas vêm sendo desenvolvidas há pelo menos 06 anos: 
Assistência Familiar, Acompanhamento Escolar e Bazar Solidário. Várias atividades 
são desenvolvidas para a obtenção de recursos financeiros e materiais, como a 
realização de bazares e o estabelecimento de parecerias com as empresas locais 
e instituições de ensino, além do apoio da Fundação Dom Cabral.  Gostaríamos 
de convidar você a vir conhecer nosso trabalho.E se tornar um(a) Voluntário(a) 
também. 

ALUMÍA

31 998456787 – Virginia Queiroz
alumiacultural@gmail.com

31 99983-5903 - Jane Assis
www.teiadobem.org

TEIA DO BEM
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A Associação dos Moradores de Água Limpa (AMALI) é uma entidade voltada 
para as questões sociais do bairro Água Limpa e vem trabalhando em parce-
ria com a Fundação Dom Cabral (FDC), por meio do Programa de Desenvol-
vimento de Empresas e Organizações Sociais (PDEOS), há mais de dois anos. 
O presidente da AMALI, Nilton Oliveira, explica que “a Fundação nos ajuda 
de forma indireta. Ou seja, ela convida as entidades da região para um en-
contro com empresas e entidades também da região e, nesse momento, as 
entidades têm a oportunidade de ir até as empresas e apresentarem os seus 
projetos e convencerem as empresas a patrocinarem aqueles projetos, que 
foi o nosso caso”.

Nilton acrescenta que as empresas ajudam nos projetos e também em outras 
necessidades. “Estamos construindo a nossa sede própria e precisamos de 
piso, telhado, entre outras coisas. E num desses encontros, recebemos a 
ajuda da Vale do Rio Doce, que nos cedeu a estrutura metálica”, comemora. 
Para a construção da sede, a AMALI também recebeu uma promessa de ajuda 
da empresa Leal Pisos, do Jardim Canadá, que se prontificou as peças para 
o piso.

A Associação para a Recuperação e Conservação Ambiental – Arca Amaserra é 
uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que iniciou seus tra-
balhos em 2007 com a missão de contribuir para o desenvolvimento humano por 
meio de preservação, conservação e recuperação ambiental e cultural das ser-
ras da Moeda, Curral, Gandarela e entorno. Em sua atuação, a Arca estabelece 
parcerias com órgãos públicos, organizações sociais e empresas que buscam a 
promoção do desenvolvimento sustentável.

A Associação se mantém por meio de sócios contribuintes e de doações de pes-
soas físicas e empresas interessadas na preservação cultural e natural do pa-
trimônio de Minas. Além disso, a instituição realiza projetos, vende produtos 
socioambientais de artistas da região nas diversas feiras e eventos dos quais 
participa. A Arca também realiza projetos nas áreas de educação, mobilização, 
comunicação, cultura, recuperação de áreas degradadas e pesquisa.

A presidente da Arca Amaserra, Simone Bottrel, faz um balanço muito positivo 
dos dez anos de atuação da Associação. “Em uma década, contribuímos para 
proteger cerca de 200.000Ha e para vitórias como o tombamento da Serra da 
Calçada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Ge-
rais, as 23 audiências públicas na Assembleia Legislativa que geraram as comis-
sões especiais das serras da Moeda e das Águas, criação do Monumento Natural 
da Serra da Calçada de Nova Lima, a criação do Parque Nacional da Serra da 
Gandarela, dentre tantos outros”.  

31 99801-1601 – Nilton da Cruz 
facebook.com/associadosamali

31 98413-9494 – Simone Bottrel
alumiacultural@gmail.com
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O Projeto Cães do Jardim é uma iniciativa de um grupo de moradores do Alphaville, 
do Condomínio Retiro das Pedras e da comunidade de Casa Branca, preocupados com 
o número crescente de cães e gatos que perambulam sem moradia e sem alimentação 
por toda a região de bairros e condomínios ao longo da rodovia BR 040.

Luciana Cotta, uma das coordenadoras do Projeto, disse que “esses animais se repro-
duzem descontroladamente, o que multiplica, em progressão geométrica, o número de 
animais de rua, provocando o sofrimento desses animais e a ocorrência de zoonoses”. 
Ela explica que, com base na experiência bem-sucedida de outros municípios brasilei-
ros, como o caso de Belo Horizonte, e também de países desenvolvidos, fica claro que 
a solução de médio prazo para esta questão é a esterilização cirúrgica em massa de 
animais, principalmente daqueles que vivem nas ruas.

Diante desse quadro, o Projeto organiza ações para a promoção da esterilização cirúr-
gica dos cães de rua da região, contando com alguns veterinários parceiros, que reali-
zam as cirurgias. Todas as intervenções são custeadas por meio de doações de pessoas 
físicas e empresas da região. “Em quatro anos de Projeto foi possível esterilizar cerca 
de 1.500 animais”, conta a coordenadora. Após as cirurgias, os animais são devolvidos 
para as ruas no mesmo local onde foram recolhidos. Para atingir um resultado mais 
expressivo e em menor prazo, aumentando o número de cirurgias realizadas, o Projeto 
Cães do Jardim organiza jantares beneficentes nos restaurantes da região, como La 
Vitoria e Mercado Grano.

O Instituto Mani é um negócio social, criado em 2013 com propósito 
de conectar pessoas que buscam um novo modelo de consumo mais 
consciente e justo. Como explica a diretora executiva, Daniela Martins, 
“estimulamos a inovação social por meio do design junto a pequenos 
produtores locais, microempreendedores e jovens em situação de vul-
nerabilidade, promovendo autonomia criativa e acesso ao mercado”.

O Instituto atua em quatro linhas de trabalho: comercialização de pro-
dutos típicos em feiras, festivais, bazares e eventos; criação de cestas 
temáticas e brindes corporativos personalizados; produção e execução 
de eventos sustentáveis, feiras e festivais temáticos; e consultoria em 
desenvolvimento de produtos típicos artesanais.

Desde 2014, o Instituto Mani integra o Programa de Desenvolvimento 
de Empresas e Organizações Sociais (PDEOS). Atualmente, o Instituto 
desenvolve, em parceria com o Programa Minas Raízes da Escola de De-
sign/UEMG, o Projeto Cozinhas e Quintais Produtivos., que busca de-
senvolver em conjunto com a comunidade de Macacos, atividades que 
têm como objetivo resgatar, preservar e difundir a memória, os hábitos 
culturais gastronômicos e os ofícios do “saber fazer artesanal“, promo-
vendo o fortalecimento da identidade territorial e da economia local 
gerada pela Produção Associada ao Turismo.

31 99895-9171 – Luciana Cotta
contato@caesdojardim.com.br

31 99627-3906 – Daniela Martins
www.institutomani.com.br
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Localizado no bairro Jardim Canadá, o Quik Espaço Cultural é uma organi-
zação social que desenvolve projetos artísticos e sociais, atuando na área 
da arte e educação por meio de espetáculos e aulas de dança, música, 
teatro e artes visuais para crianças, adolescentes, jovens e adultos. O 
Quik tem como missão contribuir para o desenvolvimento da comunidade 
do Jardim Canadá por meio de espetáculos de dança, teatro e música e 
da experiência das linguagens artísticas, transformando o cotidiano de 
seus moradores. 

Em 2011, com o Governo Estadual, o Quik recebeu o selo de Ponto de 
Cultura em MG e passou a oferecer oficinas de sensibilização corporal e 
sessões de cineclube para 800 estudantes das escolas públicas do bairro, 
usuários da UBS e do CRAS. Em 2014, ampliou sua atuação por meio da 
parceria com a Prefeitura de Nova Lima, via Secretarias da Educação, do 
Desenvolvimento Social e da Cultura. A parceria beneficiou uma média de 
240 crianças, jovens, adolescentes e adultos, oferecendo aulas semanais 
de dança, música, artes visuais, teatro e grupos socioeducativos.

Ao final de cada semestre, a organização realiza mostras de encerramento 
e integração com a família dos alunos. Nos últimos seis anos, ela atingiu 
um público de 4.000 espectadores e uma média de 1.200 alunos que fo-
ram beneficiados com aulas regulares de dança, música e artes plásticas.

Localizado no Jardim Canadá, o Centro de Atividades Comunitárias – CEA-
COM é um equipamento público, da Secretaria Municipal de Cultura da Pre-
feitura de Nova Lima, e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimen-
to cultural por meio da arte e educação de crianças, jovens, adolescentes, 
adultos e idosos. Vânia disse que o Centro atende em média 450 a 500 alunos 
por mês.

O CEACOM oferece oficinas gratuitas (Zumba, capoeira, circo, cerâmico, 
flauta, tricô, entre outras) e cursos de capacitação (informática, fotogra-
fia, grafite, entre outros), desenvolve projetos (Escola Tempo Integral, Mãos 
Amigas, Coletivo Mega Foco e Zumba Fem) e promove eventos (Feira de Eco-
nomia Solidária, palestras, conferências, seminários, fóruns, lançamentos 
de DVD e mostras culturais) e exposições (Exposição de Pequenos Produtores 
dentro da Feira Experimente – Feira de Cerveja Artesanal).

PDEOS

31 99621-0527 – Vânia Cuenca

31 3581-8673 – Rodrigo/Letícia
www.quick.art.br
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Consciência ambiental 
e eficiência para
produzir. É assim que 
a Vallourec garante 
a sustentabilidade 
do seu negócio.
WWW.VALLOUREC.COM/BR

A Vallourec entende que o alcance da sustentabilidade só é possível por meio 
de uma efetiva gestão econômica, ambiental e social. 

Esse comprometimento pode ser visto na meta ambiciosa traçada pelo grupo 
Vallourec: reduzir em 20% toda a emissão de gases de efeito estufa até 2020. 
Para isso, utiliza o carvão vegetal, proveniente de suas florestas plantadas, 
como principal fonte de energia para o seu processo produtivo. 

Assim, além de maximizar o uso industrial de energias renováveis, a empresa 
preserva cerca de 110 mil hectares de reservas ambientais nos quase 30 
municípios em que está presente. A Vallourec é líder mundial em soluções 
tubulares premium e atende de forma customizada aos setores de energia, 
petrolífero, industrial, automotivo e da construção civil. 

Vallourec. A solução para grandes desafios.



CAPA

Localizado num ponto estratégico, próximo ao entroncamento 
com a BR-040, entre Nova Lima e Itabirito, o empreendimento 
fará parte do projeto de centralidade urbana da CSul Desenvolvi-
mento Urbano e inclui diversas lojas, sendo quatro âncoras, além 
de escritórios e apartamentos.

O investimento previsto para o Navegantes é de R$ 80 milhões e 
só durante a primeira fase do projeto, estão sendo gerados 200 
empregos diretos na construção. Já para a operação do local, a 
estimativa é que outros 250 postos de trabalho sejam criados. 
A conclusão da primeira fase do empreendimento está prevista 
para o segundo semestre de 2019. O empreendimento segue o 
conceito mixed use - muito utilizado nos Estados Unidos e que 
tem se tornado uma tendência em Minas Gerais -, que busca re-
unir opções de lazer, comércio diversificado e moradia em um só 
lugar. O empreendimento foi desenhado pelo arquiteto Gustavo 
Penna. As linhas do projeto vão trazer traços modernos e que se 
comunicam com a região no entorno, na qual predominam lagos 
e lagoas.

A construção do Navegantes será dividida em duas fases. A pri-
meira etapa, que deverá ser concluída em 24 meses, contempla 
a construção de quatro lojas âncoras, entre elas o Supermercado 
Super Nosso, três salas de cinemas da rede CineArt, a Drogaria 
Araújo e uma provável operação de alimentação, que ainda está 
sendo definida.

O Navegantes contempla ainda a implantação de outras 20 lojas 
divididas em um único andar, com aproximadamente 200 vagas 
de estacionamento. O empreendimento terá 7.700 mil metros 
quadrados de área construída. Para a segunda fase, está pre-
visto a construção de um prédio comercial de três pavimentos 
com escritórios e outro edifício residencial de quatro andares. 
As edificações vão contar com estacionamento separado do 
open mall.

Empreendimento Navegantes
movimenta Alphaville



CAPA

O diretor comercial do Grupo EPO, Eduardo Luiz, disse que a pro-
posta é contribuir para o desenvolvimento econômico da região 
e diversificar as fontes de receita, com espaço para lojas, salas 
comerciais e residências. Ele explica que, em razão da mobilida-
de reduzida dos grandes centros e das regiões metropolitanas, 
as pessoas estão enxergando qualidade de vida não apenas no 
produto, mas no conceito work, play, life (trabalho, lazer e vida) 
em um mesmo local. “No mesmo lugar onde vai morar, ela vai 
trabalhar e ter um mix de diversão à disposição, como academia 
e bares, por exemplo. O único veículo passa a ser somente o 
elevador de casa”, ressalta Eduardo.

Para o presidente da CSul Desenvolvimento Urbano, Maury 
Bastos, o empreendimento Navegantes é um marco dentro do 
conceito de qualidade de vida proposto pela empresa. “Será 
um grande passo no conceito de Centralidade que a CSul bus-
ca tanto para a diversificação da economia local quanto para a 
melhora da qualidade de vida de quem mora na região”. Ele des-
taca que, em um momento político e econômico tão delicado 
do país, o Navegantes é um sinal forte de que a economia está 
voltando a respirar e que o vetor Sul será o grande polo de novos 
empreendimentos.

Maury disse que, com a chegada de empreendimentos como 
o da EPO, a população local passará a ter mais opções de co-
mércio local voltados para produtos de primeira necessidade e 
opções de lazer e entretenimento, reduzindo a necessidade de 
deslocamento para o centro da capital ou localidades como o 
Jardim Canadá. Ele ressalta que é um projeto importante para a 
EPO, para a CSul e para toda região do entorno. “O projeto vem 

ao encontro à premissa da CSul de criar espaços urbanos capa-
zes de reunir em um só lugar infraestrutura para se viver, morar, 
trabalhar, ter acesso à cultura e meio ambiente, proporcionando 
qualidade e conforto para o desempenho das atividades da vida 
cotidiana”, avalia.
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Para o diretor comercial do Grupo EPO, Eduardo Luiz, “a proposta 
é contribuir para o desenvolvimento econômico da região e diversi-
ficar as fontes de receitas, com espaço para lojas, salas comerciais 
e residências”

“O Navegantes é um marco dentro do conceito de qualidade de 
vida proposto pela CSul”, disse o presidente da CSul Desenvolvi-
mento Urbano, Maury Bastos
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CAPACAPA

O início das obras criou boas expectativas em muitos morado-
res. Para o casal Flávio Freitas e Isa Poggi, que moram em um 
das Town Houses desde 2009, a chegada de estabelecimentos 
como o Super Nosso e a Araújo, vão facilitar a vida deles, pois 
sempre que necessitam de uma compra maior de supermer-
cado ou de farmácia, acabam tendo que se deslocarem até o 
Jardim Canadá. “Gostamos muito de viver aqui e o novo em-
preendimento vai nos proporcionar ainda mais conforto e tem-
po para curtirmos esse lugar de excelente qualidade de vida”. O 
casal conta que até os filhos (Matheus, de sete anos; e Nicolas, 
de cinco) estão ansiosos e já fazem planos. “Eles já comenta-
ram que vão poder ir de bicicleta ao cinema”.

Outros moradores, como Marcus Emerich, que mora no Con-
domínio Península dos Pássaros desde 2011, acreditam que a 
novidade tem vantagens e desvantagens. A vantagem, explica 
ele, “é que você tem a facilidade de não precisar se deslocar 
até o Jardim Canadá para fazer suas compras de supermerca-
do ou de farmácia. Espero que eles tenham também uma boa 
política de preços”. Por outro lado, Marcus teme que o novo 
empreendimento possa tirar um pouco da tranquilidade do lo-
cal, perdendo aquele ambiente que parece distante da cidade 
grande.

Comerciante há mais de dez anos no Alphaville Mall, onde 
tem uma loja de móveis e decoração, Aída Orietta, do Spaço 
da Arte, acredita que o empreendimento Navegantes vai dar 
uma nova vida para o Alphaville – Lagoa dos Ingleses. Ela acha 
que tudo favorece, incluindo a localização, já que o acesso 
também pela Rodovia dos Inconfidentes vai atrair clientes de 
Itabirito, Ouro Preto e outras localidades servidas pela estrada. 
“Além de facilitar a vida de quem mora aqui, acredito que o em-
preendimento vai atrair novos clientes e movimentar o nosso 
comércio. O cliente que vem ao cinema, ao supermercado e à 
farmácia, também vai às lojas e aos restaurantes”.

IMPACTO NA
COMUNIDADE

Para a família Poggi, que mora em uma das Town Houses, o empreendimento 
traz boas expectativas. Flávio e a esposa Isa disseram que "nossos filhos já 
planejam ir de bicicleta ao cinema"

Para o morador Marcus Emerich, a vantagem é "não precisar se deslocar até o 
Jardim Canadá para fazer compras de farmácia e supermercado.

Para a comerciante Aida Orietta, do Spaço da Arte, o empreendimento
Navegantes trará novos clientes.
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A S10 passou por uma reestilização em 2016, mas somente este 
ano a versão com motor 2.5 flex recebeu a opção do câmbio 
automático de seis velocidades, ficando em condições de igual-
dade com sua principal concorrente: a Toyota Hilux. Em nossa 
avaliação, o câmbio apresentou troca suaves e quase impercep-
tíveis. Quanto ao desempenho, ele ficou muito parecido com o 
da versão de câmbio manual. Com gasolina no tanque, caçamba 
vazia e somente o motorista, rodando na estrada, sem ar ligado, 
o computador de bordo registrou médias em torno de 10,2km/l.

Outro ponto positivo do câmbio é a possibilidade de trocas ma-
nuais sequenciais. Trocando nesse modo, a S10 2.5 LTZ fica mais 
esperta e possibilita melhores retomadas de velocidade. Me-
lhor, só se as mudanças pudessem ser feitas em alavancas junto 
ao volante. De qualquer forma, o câmbio automático permite 
explorar bem o potencial do motor 2.5 flex, que foi recalibra-
do eletronicamente e tem funcionamento suave. Andamos por 
alguns trechos de terra e, embora não chegássemos a acionar 
a 4×4 reduzida, o sistema 4×4 mostrou valentia em subidas es-
corregadias.

A possibilidade de dar a partida no motor de forma remota, 
pela chave, é muito benvinda, principalmente nos dias quentes 
em que a picape ficar sob o sol escaldante, pois permite que o 
ar-condicionado refresque a cabine antes de você entrar. As-
sim como as outras picapes, a suspensão da S10 melhorou em 
conforto, mas, como acontece com todas, incomoda quando a 
caçamba está vazia. O espaço interno acomoda cinco adultos 
com certo conforto.

A S10 é bem equipada, principalmente na versão LTZ. A lista 
dos itens de série inclui ar-condicionado digital, monitoramento 
da pressão dos pneus, controles eletrônicos de tração e esta-
bilidade, alertas de colisão frontal e saída de faixa, sensores 
de chuva e crepuscular, tração 4×4 com reduzida e diferencial 
de deslizamento limitado, sensores de estacionamento diantei-
ro e traseiro, regulagens elétricas para o banco do motorista, 
assistente de partida em subida, retrovisores rebatíveis eletri-
camente com repetidores de pisca, sistema multimídia MyLink 
com tela de oito polegadas e Sistema OnStar. Preço: R$ 130.990.

AlphaMot   r

S10
Automaticamente

flexivel
A S10 já havia passado por uma reestilização em 2016 e este ano ganhou opção de câmbio automático.

Por Eduardo Aquino
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ALPHAMOTOR

FICHA TÉCNICA

MOTOR – Dianteiro, longitudinal, quatro cilin-
dros em linha, 16V, 2.457cm³ de cilindrada, que 
gera potências de 197cv (gasolina) a 6.300rpm e 
206cv (etanol) a 6.000rpm e torques de 26,3kgfm 
(gasolina) e 27,3kgfm (etanol)

CÂMBIO – Automático de seis velocidades, com 
tração traseira e opcional 4×4, com reduzida
Suspensão – Sistema McPherson na dianteira e feixe 
de molad na traseira
Freios – A disco ventilados na dianteira e tambor 
na traseira

DIREÇÃO – Assistência elétrica

DIMENSÕES – Comprimento, 5,36m; largura, 
1,87m; altura, 1,83m; e entre-eixos, 3,09m
Rodas e pneus – Em liga leve de 18 polegadas, cal-
çadas com pneus 265/60 R18

PESO - 1.934 quilos

TANQUE – 76 litros
Andamos na versão LTZ com tração 4×4 com reduzida e diferencial de deslizamento limitado

Sistema MyLink, com tela central de oito polegadas, é item de série na versão LTZ

De perfil, destaque para as bonitas e esportivas rodas de liga de 18 polegadas.
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ASSOCIAÇÃO GERAL

TRANSPARÊNCIA: UM DIREITO DO ASSOCIADO E 
UM DEVER DA ASSOCIAÇÃO GERAL

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

O que vai para a AG e o que fica dentro do Associado

Valor pago pelo
Contribuinte

Valor que fica 
no Associado (1)

% Contribuição que 
fica no Associado 

(1)

Valor
destinado a 

AG (2)

% contribui-
ção destina-
da a AG (2)

Residencial Inconfidentes  R$ 876,54  R$ 601,41 68,61%  R$ 275,13 31,39%

Residencial Real (ainda taxa de 2016)  R$ 874,20  R$ 590,87 67,59%  R$ 283,33 32,41%

Residencial das Árvores  R$ 727,00  R$ 454,60 62,53%  R$ 272,40 37,47%

Residencial das Minas (VR médio) 720 metros  R$ 662,40  R$ 383,47 57,89%  R$ 278,93 42,11%

Residencial das Flores  R$ 727,04  R$ 455,52 62,65%  R$ 271,52 37,35%

Residencial Península dos Pássaros  R$ 656,56  R$ 381,45 58,10%  R$ 275,11 41,90%

Town Houses  -  -  -   - 

Lumière I  R$ 714,43  R$ 527.61 78,35%  R$ 186,82  26,15%

Mirante do Sol (Ref.: AP 3 quartos)  R$ 1.550,00  R$ 1.360,90 87,80%  R$ 189,10 12,20%

FELICE  R$ 780,00  R$ 592,66 75,98%  R$ 187,34 24,02%

(1) Os gastos relativos a este valor são inteiramente de responsabilidade dos Associados
(2) Os gastos relativos a este valor são inteiramente de responsabilidade do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva da Associação Geral
(*) A Town Houses faz a gestão própria de seus recursos financeiros. A AG não dispõe desses números.

% VALOR
CONTRIBUIÇÃO

UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR DESCRIÇÃO

29,9% R$ 94,37 R$ 65,45 Segurança externa aos Associados

28,2% R$ 74,80 R$ 53,28 Folha de Pessoal

20% R$ 53,44 R$ 38,06 Transporte

2,5% R$ 5,32 R$ 3,69 Investimentos

4,3% R$ 11,31 R$ 8,06

Serviços Administrativos, Despesas de operação, Jurídico, Con-
tabilidade, Auditoria, Guarda de documentos, Softwares, Co-
piadoras, Consultorias, Arquivamento, Motoboy, Imaginaction, 
Convênio FDC, demais contratos e serviços terceirizados.

4,5% R$ 13,70 R$ 9,79 Manutenções

4,0% R$ 12,35 R$ 8,99 Ambulância e serviços de emergência

0,7% R$ 1,96 R$ 1,40 Comunicação

100% R$ 268,25 R$ 188,72 TOTAL

Dos R$ 309,40 (em média para os unifamiliares) e R$ 186,59 (média para os multifamiliares) as despesas são rateadas conforme 
abaixo:
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ASSOCIAÇÃO GERAL

CONSELHO DELIBERATIVO DA AG APROVA NOVO
PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS

Foi aprovado por unanimidade em Assembleia Geral, realizada no 
dia 22 de agosto, o novo procedimento para alteração de titularida-
de de imóveis nos cadastros das Associadas da AG. A partir de agora, 
o procedimento é único para todos os residenciais unifamiliares. 
A ficha poderá ser preenchida digital ou pessoalmente na sede da 
AG. Basta solicitar no e-mail salettebraga@alphavillemg.com.br ou 
baixar direto do site da AG (www.alphavillemg.com.br) ou no nosso 
APP (Alphaville MG).

O principal objetivo do novo procedimento é dar segurança jurídica 
ao procedimento de transferência de titularidade aos envolvidos, 
além de padronizar o cadastro junto às associadas e a AG.

Ao vender ou comprar, consulte o novo procedimento.
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Uma lição de solidariedade
Nas últimas semanas de agosto, os comerciantes, empresários e profissionais liberais que atuam no Alpha-
ville Centro Comercial viveram duas sensações extremas. Por um lado, foram abalados pelo incidente que 
envolveu um de seus restaurantes, uma ruptura na rotina tranquila e segura do local. Por outro, ficaram 
muito sensibilizados com a onda de solidariedade espontânea e demonstrações de grande carinho vinda da 
comunidade do Alphaville. 

No mesmo dia do incidente, moradores dos condomínios Alphaville criaram grupos de WhatsApp que, de 
forma quase imediata, canalizaram a vontade coletiva de ajudar de muitas pessoas para a realização de 
projetos de eventos, bingos e rifas para arregimentar fundos destinados aos comerciantes afetados. Ao 
mesmo tempo, os alunos das escolas da região promoveram trabalhos de classe que resultaram em cartões, 
desenhos e bonecos com palavras de suporte e camaradagem endereçadas aos envolvidos. Mensagens sim-
ples, mas de grande impacto emocional. Imediatamente após o incidente, a Associação Geral Alphaville 
Lagoa dos Ingleses se mobilizou para dar suporte e auxiliar na divulgação de todas essas iniciativas. 

A contraposição entre o incidente e a solidariedade fez os comerciantes do Alphaville pensarem muito, 
para frente e para trás. Veio à mente de todos a luta para o estabelecimento de seus negócios. Porque se 
o comércio é uma atividade difícil, eles vivem desafios ainda maiores por conta da dinâmica de vida de 
um condomínio afastado, dos hábitos de consumo, da logística, da concorrência ao longo da 040... todos 
esses são fatores que impõem aos comerciantes do Centro Comercial um fino equilíbrio entre a atividade 
econômica e sua sustentabilidade financeira.

Tem gente que está ali desde o começo, um período complicado para os negócios porque em seus pri-
meiros anos de existência os condomínios ainda não possuíam população suficiente para gerar volume de 
vendas. Teve muita gente que investiu, sem sucesso. Porém, a proposta de vida do Alphaville ainda atrai 
muitos investidores. E mesmo com todas as dificuldades, hoje o Centro Comercial reúne mais de 100 em-
preendimentos, incluindo bares e restaurante, lojas, empórios e mercados, serviços de saúde, estética e 
bem-estar, além de serviços variados como escolas de línguas, agências de turismo, seguradoras, pet shop 
e tantos outros.

E mesmo abalados pelo incidente, esses empreendedores hoje podem olhar para o futuro, impulsionados 
pela esperança trazida pela solidariedade dos moradores e estudantes da região. Essas manifestações de 
genuíno apoio revitalizou o positivismo típico daqueles que acreditam ser possível viver em comunidade, 
em união, em paz e em harmonia, atributos que, afinal, compõem a proposta de vida do Alphaville.

Ao final dessas semanas, a grande lição que fica é que a solidariedade é uma das mais fortes demonstrações 
de humanidade que existem. E por isso, os comerciantes agradecem e prometem serviços e produtos cada 
vez melhores a seus clientes.

Obrigado a todos do Alphaville.
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PROJETO MUNDO LEITOR

ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL

Aconteceu no último dia 2 de setembro, no Alphaville Centro 
Comercial, o Mundo Leitor Histórias Sem Fim. O evento foi uma 
iniciativa de Rafael Manhães, José Miguel Lanna, Leonardo Qui-
rino e Bernardo de Castro, alunos do quinto ano do ensino funda-
mental do colégio SEB Global, que dessa forma resolveram, com 
brilhantismo, o desafio promovido pela instituição para levar a 
leitura para além dos muros da escola.

A ideia logo recebeu o apoio da comunidade local. O Alphaville 
Centro Comercial ofereceu a infraestrutura e material de apoio, 
além de fazer a divulgação e participar da organização. Os co-
merciantes locais também apoiaram. A Alphasul Net Imóveis pa-
trocinou a arte para divulgação do evento, criada pela agência 
CYB. A Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses se respon-
sabilizou pela impressão do cartaz e flyer do evento e ajudou na 
divulgação. O colégio SEB forneceu as lembranças para serem 
oferecidas aos autores e palestrante do evento. A CSul patroci-
nou os carrinhos de algodão doce e pipoca. O ALOHA Juice Bar 
ofereceu açaí e a padaria Boulangerie serviu enroladinhos de 
salsicha, presunto e queijo. A escola de inglês The Village, que 
trouxe seus alunos para lerem histórias na língua inglesa, ainda 
distribuiu copos de água para o público.

Cerca de 70 pessoas, entre papais, mamães e alunos partici-
param ativamente, aproveitando o lindo dia de sol. E a manhã 
cultural foi animada. Contou com a participação dos autores de 
literatura infantil como Adriana Furst, Maurilo Andreas e Yêda 
Galvão, que encantaram as crianças com suas histórias. A psicó-
loga Roseli Coimbra realizou uma breve palestra sobre a impor-
tância da leitura para as crianças. O médico homeopata Gilson 

Freire surpreendeu com o lançamento da “Casinha do Livro”, 
uma proposta que ele conheceu em viagem a Fortaleza: nela 
haverá sempre um livro esperando por um leitor, que pode re-
tirá-lo gratuitamente, deixando outro no lugar. Houve ainda a 
troca de livros por alimentos não perecíveis que serão doados 
para uma instituição de caridade.

O ponto alto ficou por conta de Bernardo, Miguel, Leonardo e 
Rafael, os idealizadores do evento, que montaram a peça tea-
tral “O Bonezinho Azul”, escrita pelo integrante do grupo Rafael 
Manhães a partir de uma releitura do conto clássico “Chapeu-
zinho Vermelho”. A apresentação fez grande sucesso entre as 
crianças e pais presentes.

RITMHAR ESCOLA DE MÚSICA

Jayme Nascimento é professor de música há nove anos. Formado pela faculdade 
Isabela Hendrix, Jaime percebeu a oportunidade de montar uma filial da sua escola 
de música no Alphaville Centro Comercial devido à crescente demanda pelo serviço 
na região.

A escola oferece cursos de violão, piano, violino, guitarra, baixo, bateria, teclado, 
ukelele, canto, flauta doce e musicalização infantil. Com uma metodologia própria, 
a escola atende crianças, adolescentes, adultos e desenvolve um trabalho específi-
co para a melhor idade. 

A Ritmhar Escola de Música atende também em domicílio. Funciona de segunda 
a sexta-feira das 9 às 20 horas. Está localizada no Center III - Sala 203.
Telefone (31) 3370-9350.

NOVIDADES
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ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL

JA CONSULTORIA JURÍDICA

A JA Consultoria Jurídica é comandada pelo advogado José Alves, que tam-
bém é formado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Direito Tributá-
rio.  A empresa oferece serviços nas áreas de Direito de Família, Tributário, 
Trabalhista e Cível. Atende pessoas físicas e jurídicas.

A JA Consultoria Jurídica funciona de segunda a sexta-feira com horário 
marcado.

O escritório está localizado no Center III – Sala 232.
O telefone é (31) 98860-3301, e-mail: doutorjal@yahoo.com.br.

CASA MIA ALPHAVILLE

Fátima e Camila Braga estão à frente da Casa Mia, que abriu suas por-
tas no Alphaville Centro Comercial para suprir uma antiga necessidade 
da região no segmento de presentes finos e listas para casamento.

É uma loja especializada em utilidades domésticas, utensílios de co-
zinha, louças e cristais das marcas mais conceituadas do mercado.  
“Nós decidimos abrir a loja porque percebemos uma deficiência neste 
setor aqui no Alphaville”, declara Fátima. Fátima garante que os pre-
ços dos produtos são os mesmos praticados em lojas similares de Belo 
Horizonte.

A Casa Mia Alphaville está localizada no Center III – Loja 115.
Telefone: (31) 3582-6141.

VILLE KIDS

O Alphaville Centro Comercial conta agora com um espaço especial-
mente projetado para proporcionar às crianças muita movimentação e 
alegria. O Ville Kids acaba de ser inaugurado trazendo uma opção mais 
segura e divertida para você deixar seus filhos enquanto faz suas com-
pras no Centro Comercial. O espaço funciona de forma rotativa, você 
paga de acordo com o tempo de permanência no local.

A idade mínima para deixar a criança no Ville Kids é de 2 anos e a 
máxima de 13 anos. O Ville Kids oferece também o serviço de buffet 
infantil. Lá você pode comemorar o aniversário de seu filho de forma 
divertida e com muita alegria. Vale a pena conhecer.

O Ville Kids fica no Center I - Lojas 103, 104 e 105.
Telefone: (31) 99868-7127.
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QUADROS DECOR

O mundo da arte chega ao Alphaville Centro Comercial por meio da Qua-
dros Decor. O espaço foi idealizado pelo neurocirurgião e pintor abstrato 
Wallace Alves em parceria com Carlos Buére, professor de pintura e cura-
dor da galeria.  A proposta é fazer exposições com obras de artistas con-
temporâneos para mostras individuais e coletivas.

A galeria Quadros Decor fica no Center IV – Loja 103.
Telefone: (31) 3245-3941.

SEGURA CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS

A SEGURA é uma empresa com 40 anos de mercado que traz para o Alpha-
ville Centro Comercial experiência e seriedade na comercialização de todas 
as modalidades de seguros. Prestando serviços na administração de seguros, 
procurando oferecer soluções de acordo com as necessidades específicas de 
cada cliente, avaliando as condições adequadas, qualidade de produtos com 
garantia, custos acessíveis, sem implicação de ônus na contratação do seguro.

Nesta linha de atuação, a empresa opera com todas seguradoras, trabalhando 
dentro dos padrões de custos compensáveis com profissionalismo, visando aten-
der um mercado cada mais exigente.

A Segura Corretora de Seguros está localizada no Center VI – Sala 212.
Fones: (31)  3201-1301 | (31) 99982-2473 | ZAP: (31) 99919-1301

JASPER MOUNTAIN HARDWEAR

A Jasper Mountain Hardwear, recentemente inaugurada no Alphaville Cen-
tro Comercial, é especializada em roupas para uso outdoor, onde há am-
bientes de condições de clima e temperaturas extremas como neve, chuva, 
vento e calor.   Gerida por Henrique Saldanha, a loja comercializa produtos 
para atletas profissionais e para os praticantes de caminhadas de fim de se-
mana. Possui itens como anoraks, botas e tênis com tecidos impermeáveis, 
camisetas com fator de proteção solar, shorts, calças, calçados, canivetes 
Victorinox, barracas nacionais e importadas, acessórios para camping, mo-
chilas, bandanas, headlamps, luvas e meias térmicas de marcas consagra-
das como The North Face, Salomon, Solo, Deuter, Thule, Azteq e Sea to 
Summit.

A Jasper Mountain Hardwear está localizada no Center VI – Loja 104.
Telefone: (31) 3070-7171 e (31) 97120-7171.
Email: atendimento@jaspermnt.com.br.
Web Site: www.jaspermnt.com.br
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Planejamento, construção e gestão de toda a obra.

sohoconstrutora.com.br • 31  |  3234-8831

Da escolha do terreno  
à entrega das chaves.

Soluções construtivas em alvenaria, estruturas metálicas e steel frame.


