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ZERO DEFEITO
A AG trabalhando em detalhes
NOVOS DIRIGENTES
Conselho Deliberativo, Diretoria
e Conselho Fiscal

ALPHAMOTOR
Mercedes GLA-250

ARTESANATO
Conheça o Projeto Entrelinhas

NOVOS
CAMINHOS

Com a chegada da Via 040, do 

Grupo Invepar, a principal

rodovia de acesso ao Alphaville 

já começou a sofrer diversas

intervenções. Conheça o 

projeto e saiba quais

benefícios ele trará para os

moradores do Alphaville.
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Palavra do Presidente

Engº Abílio dos Santos
Diretor Presidente

Nova Diretoria: ótimas perspectivas!
Diretoria Atual: missão cumprida!

Amigos do Alphaville LI,

Uma nova Diretoria Executiva da AG foi eleita e tomará posse 
em 01/07/2015 (vide matéria na pag. 7). Bem-vindos Marcello 
(Presidente), Wander, Ricardo e Adriano (Diretores)! Trata-se de 
equipe de alto nível, com experiência gerencial e, especial-
mente , com grande entrosamento entre eles. Farão uma ótima 
administração. Sucesso! Preparamos para eles uma “Agenda de 
Transição” (disponível na área restrita do nosso site) que facili-
tará sua atuação e contribuirá para a continuidade da gestão.

Foram eleitos, também, o novo Presidente do Conselho Deli-
berativo Sr. Pery Quintaes Junior e o novo Vice Presidente, Sr. 
Roberto Ricardo Amado.

De nossa parte, estamos convictos de que cumprimos nossa 
missão:

• Assim, estabelecemos como Objetivo Central: tornar o nosso 
Alphaville um lugar, cada vez mais, bonito, saudável, limpo, 
civilizado, tranquilo, seguro, culto e com ótimos serviços, para 
que vivamos em paz e, ao mesmo tempo, valorizemos nossos 
imóveis. Ou seja, ele é a tradução gerencial da Missão definida 
no Planejamento Estratégico;
• O Objetivo Central pode, perfeitamente, ser atingido a mé-
dio prazo (5 anos) e, para tanto, é essencial que cada Residen-
cial, cada Associado e cada Contribuinte faça a sua parte;
• E para isso, a AG tem que se transformar numa organização 
extra-forte, financeiramente, na imagem interna e na repre-
sentação externa; super-competente na gestão do Empreen-
dimento; e ultra-mínima, com estrutura enxuta, eficiente e 
eficaz; e
• O atingimento do Objetivo Central, resultará, certamente, 
na valorização dos nossos imóveis e, consequentemente, na 
satisfação dos proprietários, moradores, locatários e usuá-
rios.

Agradecemos o trabalho de Diretorias anteriores, que contri-
buiu para que pudéssemos concentrar nossos esforços no atin-
gimento das seguintes metas:

●● modernização gerencial: 
- Profissionalização da gestão operacional da AG, com a contra 
tação do   Superintendente Geral, o principal executivo (CEO) 
da AG;
- Plano de Modernização Gerencial (em implantação em parce-
ria com a nossa Fundação Dom Cabral);
- Planejamento Estratégico: também em parceria com a FDC;
- Plano de Ações Anual;
- Plano Trienal;
- Relatórios Gerenciais;
- Manuais Diversos (institucionais e de operação); e

- Treinamento dos 
executivos e da equi-
pe de operação.
 Tudo isso visando 
eficiência e eficácia 
e, evidentemente, 
a médio prazo, re-
dução das taxas de 
contribuição.
●● atuação institu-
cional em questões 
internas e externas 
diversas, inclusive na  
reforma do Estatuto 
Social (vide detalha-
mento na Agenda de 
Transição);
●● atuação opera-
tiva intensa, no que 
se refere ao Alphaville bonito, limpo e saudável (arborização, 
sinalização, limpeza, etc.), onde destacamos: a arborização, 
revigorada de forma altamente profissional e os projetos de 
paisagismo para a Orla da Lagoa, rotatórias e entrada 2 (vide 
fotos na área restrita do site);a revitalização e modernização 
da sinalização horizontal; a  preparação para a contratação da 
sinalização vertical; e a Operação Zero Defeito (vide detalhes 
no site).
Tudo dentro do Padrão Alphaville LI: Tudo bem feito. Sem de-
feito. Perfeito!
●● Alphaville tranquilo e seguro: regulação dos eventos e me-
lhoria da segurança, com o Plano Diretor de Segurança, já con-
cluído e a ser brevemente implantado, sem ônus adicionais para 
os contribuintes; e
●● demais serviços, em que procuramos aprimorar o transpor-
te executivo (diversas medidas em andamento), bem como os 
de assistência à saúde.

Na Agenda de Transição, estamos sugerindo à nova Diretoria 
Executiva ações para o Alphaville Culto e para uma melhor 
comunicação e inter-relacionamento interno (revista, site e 
outros); um melhor entrosamento entre os Associados (FOR-
TREX- vide no site); e o aprimoramento das relações com a 
CSul (Acordo de Comunhão de Interesses- vide no site), com a 
Prefeitura de Nova Lima, com empresas e condomínios vizinhos 
e com associações ambientais atuantes na área.

Os Diretores Adriano, Américo, Roberto Amado, Bernardo e o 
Presidente, agradecem a cooperação de todos, especialmente 
aos dedicados e competentes executivos e funcionários da AG.

Com meu abraço,

Abílio dos Santos
Diretor Presidente
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Avenida Picadilly, 100 - Loja 118 - Center IV
Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima/MG

(31) 3547-3266

Superar desafios, criar novas possibilidades de renda, integrar um time de
valor: se você se encaixa nesse perfil e acredita no seu potencial, venha
fazer parte da equipe da Cândido de Sá Imóveis, uma empresa que
se dedica 100% ao Alphaville Lagoa dos Ingleses. Promovemos sua
capacitação com todo o suporte necessário, treinamento específico e,
ainda, oferecemos orientação para que você faça sua habilitação junto ao
Creci, antes de iniciar o exercício da profissão. Entre em contato conosco.
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Confira o que a AG está fazendo para tornar o Alphaville, a cada dia mais, um lugar 
melhor para se viver!

Associação Geral
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Operação Zero Defeito (*)

Este projeto nasceu da observação da existência de 
inúmeros defeitos físicos nas áreas externas do Em-
preendimento Alphaville Lagoa dos Ingleses: desde a 
sinalização inadequada ou deteriorada, ou em falta ou 
fora de padrão;  falta de uniformidade nos meio-fios; 
não rebaixamento dos mesmos na confluência com os 
passeios; tampas de bueiro quebradas, etc, etc.

Nós 3 percorremos, a pé, 16km de vias do Alphaville 
e identificamos 108 defeitos, todos listados, fotogra-
fados e com correção programada e orçada, no docu-
mento “Projeto Operação Zero Defeito”, disponível 
na área restrita do nosso site. Grande parte já está 
executada e, até o final de 2015, o Projeto deverá estar 
totalmente concluído.

Além de sua finalidade óbvia, o Projeto tem um obje-
tivo simbólico: incutir em todos, funcionários, contri-
buintes e usuários, a ideia de que o Alphaville LI é um 
lugar de alto nível e que tudo aqui tem que ser bem 
feito!

E, paralelamente, inspirou a criação, no que se refere 
à área operacional, do Padrão Alphaville LI: Tudo bem 
feito. Sem defeito. Perfeito!

Todos têm o direito e o dever de cobrar da AG a ob-
servância desse padrão.

(*) Preparado por: Abílio dos Santos - Diretor Presidente, 
Anderson Lesther - Superintendente Geral e João Paulo 
Reis - Gerente de Manutenção e Meio Ambiente.

AG em números - MARÇO e ABRIL (*)

Gerência Técnica

468 atendimentos
64 análises de projetos
21 projetos aprovados
18 novos projetos recebidos
9 liberações para início de obra
47 ocorrências de fiscalização

Gerência de Finanças e
Administração

312 boletos reemitidos
20 procedimentos de transferência
334 processos de cotação de serviços
1.218 pagamentos de boletos e despe-
sas dos Associados

Reuniões

01 AGO
01 externa (ACH)

(*) conforme os Relatórios Gerenciais mensais, disponíveis na área restrita do site da AG.



Associação Geral

Novos Dirigentes na AG

De acordo com o Estatuto em vigor, foram eleitos, recentemente, os novos dirigentes dos diversos órgãos que 
compõem a estrutura da AG.

Conselho Deliberativo

Órgão máximo, responsável pelo estabelecimento das Políticas, Diretrizes e Controles da Associação, além de ou-
tras atribuições específicas tais como a aprovação de Orçamento, do Planejamento Estratégico, do Plano de Ações 
Anual e do Plano Trienal, o Conselho Deliberativo é formado pelos representantes indicados pelos Associados, os 
quais elegeram, para um mandato de 2 anos:

Para Presidente do Conselho, o Sr. Pery Quintaes Júnior, proprietário e morador no Residencial Real, do qual 
também é o Diretor Presidente; e
Para Vice-Presidente, o Sr. Roberto Ricardo Amado, proprietário e morador no Residencial Península dos Pássa-
ros, onde ocupa o cargo de Diretor.

Conselho Fiscal

Este órgão de fundamental importância e que se reporta diretamente ao Conselho Deliberativo, passou a ser 
constituído pelos seguintes membros, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária para um mandato de 2 anos:

Sr. Leonardo Moreno de Oliveira, executivo da Fundação Dom Cabral;
Sr. José Dias Coelho Neto, proprietário e morador no Residencial das Árvores;
Sr. Lázaro Ribeiro de Souza, proprietário e morador no Residencial das Flores.

Diretoria Executiva

Responsável pela Supervisão da Operação, pelo Planejamento e pela Representação Externa da AG, a Diretoria 
Executiva se reporta diretamente ao Conselho Deliberativo e tem subordinada a ela a Superintendência Geral, 
responsável pela Operação. Foram eleitos, pela AGE de 19/05/2015, para um mandato até 23/09/2016:

Diretor Presidente:
Engº Marcello Rodrigues Cruz, proprietário e morador no Residencial das Minas, onde também é Diretor Presidente;

Diretor Administrativo:
Adm. Ricardo Nolasco do Nascimento, proprietário e morador no Residencial das Flores, onde é Diretor;

Diretor Técnico:
Engº Wander Almeida de Oliveira, proprietário e morador no Residencial Inconfidentes, onde é Diretor Presidente.

Diretor de Relações Institucionais:
Engº Adriano Lima e Silva, também Diretor de Operações do Grupo CSul e Diretor Presidente da Associação Centros 
Comerciais (Mall).



Se informe sobre as principais novidades dos
Residenciais e Condomínios

Giro pelos Associados

Residencial das Árvores

Brincar é saúde!

Sempre tendo em vista o bem estar de seus Associados o Residencial das 
Árvores está com um programa de revitalização de seus parques e áreas 
verdes.

O intuito é possibilitar o máximo de segurança e diversão no uso dos brin-
quedos e das áreas, comumente frequentadas por crianças. Estão com-
preendidas atividades de drenagem, recolocação de areia limpa além da 
própria substituição de brinquedos que estão em fase de desgaste acele-
rado.

O primeiro bom exemplo é o parquinho da Rua dos Jatobás. Novos brinque-
dos, projetados para o ambiente e necessidade dos usuários estão sendo 
instalados e a diversão sem dúvida estará garantida. A previsão de conclu-
são dos reparos e novas instalações é o dia 29/05/2015.

Península dos Pássaros

Site no ar!

O Condomínio Península dos Pássaros acaba de lançar seu site! O objetivo é 
criar um ambiente de compartilhamento, onde a informação esteja disponível 
a todo o momento, facilitando a interação entre os moradores e proprietários.
Através de uma plataforma intuitiva e de fácil acesso via internet, serão dis-
ponibilizados documentos importantes tais como Atas de Reuniões, Regimento 
Interno, Comunicados Gerais, Prestação de Contas, bem como registro de Ocor-
rências ou Notificações, e Debates de  assuntos de interesse comum. Reuniões 
de condomínio e festas também terão convites divulgados no site.

“Nosso objetivo é implantar uma gestão 100% transparente”, afirma Katia Ne-
greiros, Diretora Presidente do condomínio. “Escolhemos uma solução de mer-
cado e disponível na internet, visando facilitar o engajamento de todos com a 
iniciativa”, complementa Fernando Pucci, Diretor do condomínio e responsável 
pela iniciativa.

Os moradores receberão um convite para criarem seu acesso (login/senha). Se-
rão entregues convites impressos na portaria para os que frequentemente estão 
no condomínio, e será enviado um e-mail para todos os demais proprietários. 
É muito importante que todos façam o cadastro e participem ativamente, essa 
iniciativa foi criada pensando em você.

O site estará disponível em breve através do link www.peninsuladospassaros.
com.br. Por enquanto será acessado através do endereço http://condominios.
condobox.com.br/peninsuladospassaros
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Giro pelos Associados

1º Torneio de Sinuca do Alphaville

Foi realizado no mês de abril o primeiro torneio de 
sinuca do Alphaville Lagoa dos Ingleses. Organizada 
por diversos moradores do Alphaville, a competição 
foi disputada no dia 11 de abril na casa do Marcos 
Freire, no Residencial Real.

A ideia dos organizadores é realizar torneios em ro-
dízio, em locais diferentes. Para participar, basta 
entrar em contato com o Marcos Freire no e-mail 
mmconsultoria.freire@hotmail.com.

Confira como ficou o pódio desta primeira edição do 
torneio:
 
Primeiro lugar: Ronaldinho e Leonardo
Segundo lugar: Freire e Claudinho
Terceiro lugar: Alao e Felipe 

Residencial das Flores

Vem aí a festa junina do Residencial das Flores. A festança 
esse ano será no dia 27 de junho, a partir das 17h00. Comidas 
típicas, muita música e brincadeiras características das festas 
de São João!

O objetivo da Diretoria do Residencial é fazer uma festa ainda 
melhor que a do ano passado e, claro, incentivar ainda mais a 
convivência entre vizinhos.

Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir do dia 1º 
de junho. A atração musical desse ano é o “Forró du Katito”.
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Decoração

A paisagista Ana Simões, do Atelier da Terra, que se lo-
caliza no condomínio Alphaville, conta que quando cui-
damos da nossa residência, seja para nossos familiares 
ou amigos, as flores exercem um papel fundamental, pois 
transmitem acolhimento, beleza, leveza, aroma e sedu-
ção. “Se nós nos preocupamos visualmente para as outras 
pessoas, a casa é o local que envolverá tudo isso, não 
importando se será oferecida aos sentidos uma simples 
violeta ou a mais cara das orquídeas. O que importa é 
aguçar todos os sentidos para vivermos melhor’’, indica.

Todos os ambientes da casa, seja no dia a dia ou em oca-
siões especiais, merecem a harmonia das flores ou ou-
tras espécies vegetais vivas para transmitir o equilíbrio 
da natureza. Em ambientes internos, mesmo as plantas 
menos exigentes, requer-se um mínimo de atenção para 
que elas fiquem bem. Dessa forma, é importante analisar 
a luminosidade do ambiente interno e estudar as carac-
terísticas da planta a ser comprada. Verifique, também, 
o tamanho do arranjo ou do vaso para que ele fique pro-
porcional às dimensões do local. 

De acordo com Ana Simões, as flores de corte, colocadas 
em arranjos florais, são mimos que não terão uma durabi-
lidade prolongada; então, para elevarmos a longevidade 
das mesmas, devemos observar a água no vaso: ela deve-
rá estar sempre cristalina, pois a matéria orgânica que as 
flores soltam na água causa o entupimento de seus vasos, 

que deixam de irrigar a espécie, causando sua morte pre-
coce. Então, a dica da paisagista é trocar frequentemen-
te o líquido dos vasos. 

“Devemos colocar a espécie certa no lugar certo. Ou seja, 
como acontece com os seres humanos, necessitamos de 
micro e macro nutrientes além de água, luminosidade do 
sol e ar puro. Assim, para quem quer ter uma vida vegetal 
em casa, em ambientes pouco iluminados e com baixa 
ventilação, recomendamos as dracenas-bambu, pois elas 
crescem e enraízam na água. Quando isso acontecer, não 
tenha receio, corte um pouco o caule, pois ela voltará a 
enraizar e continuará mantendo as folhas oxigenadas e 
verdes. Essa espécie é recomendada principalmente em 
lavabos e banheiros, pois tem um baixo índice de lumino-
sidade’’, explica Ana. 

Toda espécie de planta necessita de luminosidade, por 
isso, as flores de vasos necessitam ficar perto de algum 
vidro. Ana recomenda a orquídea phalaenópsis, pois, 
além da elegância do arranjo, pode permanecer até três 
meses florida. Depois da floração, é só cuidar dela que, 
no próximo ano, ela voltará a florir. “Uma recomendação 
é que não se corte a haste da orquídea, pois assim ela 
demorará mais de um ano para refazer essa sustentação. 
Outra observação é que orquídeas não gostam de muita 
água. Se o tempo está chuvoso e a evaporação é baixa, 
diminua a rega; ao contrário, no verão que está chegan-
do, aumente a rega’’, completa. 

A beleza das flores dentro do lar
Quem preza pelo o aconchego, não pode abrir mão de flores em casa. Elas remetem à calmaria e trazem charme e delicadeza a 
qualquer espaço. Coloridas, as flores podem ser objetos da decoração e as plantas, que são verdes, trazem aquela sensação deli-
ciosa de proximidade com o meio ambiente. O resultado é além do estético, pois vegetais em casa promovem diversos benefícios. 
Mas, atenção: ao levar uma flor para dentro da residência, atente-se ao seu bem-estar, o que é determinante para seu encanto. 
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Decoração

Após a escolha da planta, os cuidados fundamentais são: 
rega, luminosidade, aeração do meio de plantio e aduba-
ção. Acertar a quantidade de água é fundamental, haja 
vista que o excesso e a escassez podem matá-las.

’’Escarificar/afofar o substrato do vaso periodicamente, 
para promover a aeração, é um cuidado bem simples e 

que faz muita falta à planta. E, finalmente, é fundamen-
tal colocar micro e macro nutrientes semestralmente. 

Assim como todo ser vivo, as plantas também necessitam 
de vitaminas e sais minerais, dentre outros nutrientes’’, 
encerra. 

A revista Alphavida entrevistou três profis-
sionais de decoração para oferecer dicas aos 
nossos leitores no momento de escolher as 
flores para embelezar os ambientes. Veja:

NA ESCOLHA

1. A designer de interiores Laura Santos 
alerta que é preciso analisar bem o ambien-
te onde a flor será inserida, pois cada plan-
ta exige um tipo de isolação; algumas são 
de meia sombra, outras exigem sol pleno. 
“Existem flores que exigem mais irrigação e 
adubação, então, é preciso saber quais são 
as demandas e a disponibilidade de cuida-
dos que a pessoa quer ter com as flores para 
que possa especificar aquela que melhor vai 
atendê-la’’, expõe. 

2. Para arquiteta Ana Lívia Werdine, to-
dos os ambientes da casa podem ter flores; 
o importante é a pessoa não exagerar. “Eu 
sempre recomendo mesclar flores com folha-
gem. Dessa forma, cria-se uma composição 
mais harmônica. Outro cuidado que se deve 
ter é com os demais elementos que com-
põem o ambiente. Por exemplo, se a pessoa 
já tem um sofá com estampa floral, não é 
recomendado colocar, nesse espaço, mais 
flores’’, lembra. 

3. As flores podem ser colocadas, além das 
salas e quartos, em lavanderias e lavabos, 
pois trazem um toque de delicadeza para 
esses ambientes. A arquiteta Ivana Seabra 
indica que na lavanderia - abaixo do peito-
ril da janela, por exemplo – pode-se colocar 
vasinhos com plantas coloridas. “As flores 
reavivam o espaço. É um sinônimo de vida e 
harmonia ao ambiente que traz o aconche-
go, que, normalmente, não tem numa deco-
ração mais fria’’. 

Confira algumas plantas ideais para serem cultivadas dentro de casa: 
Chamaedorea, Jibóia, Singônio, Antúrio, Areca, Violetas, Lança de São Jorge, Lírio da paz, Pleomele, Licuala, 
Ráfis, Chamaedorea, Mini cacto, Echeveria, Zamioculca, Pau d’água, Jade, Bromélia, Filodendro e Babosa.
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CAPA

NOVOS
CAMINHOS

Na última edição da
revista Alphavida, a matéria “O

Futuro do Alphaville’’ contou
que nossa região irá receber
um dos maiores projetos de

centralidade urbana do
país que abrange os pilares demobilidade, segurança, sustentabilidade, infraestrutura, moradia, comércio, serviços e lazer no mesmo local. Porém, as novidades para os moradores do Alphaville não param por aí, pois há também investimentos nas

rodovias da região que irãofavorecer todos do nosso condomínio.



CAPA

Uma rodovia segura e moderna induz o crescimento e 
o movimento de pessoas, que podem usufruir não só dos 
ganhos econômicos gerados pela circulação de bens e 
serviços como também terem atendidos seus anseios por 
mais qualidade de vida, de lazer e diversão, com um tu-
rismo forte e acessível a todos os perfis. A modernização 
da BR-040, rodovia próxima ao Alphaville, vai ser um mo-
tor para o crescimento do Vetor Sul da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, das cidades históricas de Minas 
Gerais e de regiões do interior do estado. 

A revista Alphavida conversou com a Via 040, empresa do 
grupo Invepar, que é a concessionária responsável pela 
gestão do trecho de 936,8 quilômetros da BR-040, entre 
Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG). A concessão tem prazo 
contratual de 30 anos e prevê a recuperação, operação, 
manutenção, conservação, implantação de melhorias e 
ampliação de um dos principais corredores rodoviários do 
Brasil. O percurso compreende 35 municípios e uma po-
pulação estimada de 8 milhões de habitantes. 

A Via 040 assumiu a concessão da BR-040, em abril de 
2014, e desde então uma série de obras está em execu-
ção, como intervenções para recuperação do pavimento 
de trechos estratégicos; revitalização da sinalização ho-
rizontal e vertical (faixas pintadas na pista, instalação 
de tachas refletivas e substituição de placas ilegíveis ou 
danificadas); manutenção contínua dos sistemas de dre-
nagens; e roçada da faixa de domínio, melhorando a visi-
bilidade na pista, dentre outros trabalhos. Em dezembro 
de 2014, mês de intenso movimento na rodovia devido às 
comemorações de fim de ano, houve um recuo de 45% no 
número acidentes no trecho entre Brasília e Juiz de Fora, 
na comparação com dezembro de 2013, de 643 para 354. 

De acordo com a concessionária para o segundo ano de 
atuação, que se iniciou em abril de 2015, as obras de 
duplicação para outros segmentos da BR-040 serão avan-
çadas. As condições do pavimento e da sinalização, reno-
vados ao longo do primeiro ano de trabalho, serão manti-
das, bem como a conservação da faixa de domínio e dos 
sistemas de drenagem e novos dispositivos de segurança 
também serão integrados à estrutura da rodovia. 

Em março desse ano, a Via 040 concluiu a instalação de 
10 painéis de mensagem variável (PMV) na rodovia. Um 
dos dispositivos está no km 550, em Nova Lima. Os dispo-
sitivos repassam informações sobre as condições da pis-
ta e do tráfego e contribuem para a conscientização dos 
usuários. A revitalização das barreiras centrais ao longo 
do trecho sob concessão também está entre as melhorias 
executadas, incluindo o segmento da BR-040 que atende 
ao Condomínio Alphaville.

Outra ação neste primeiro ciclo de operações da Via 040 
foi a instalação de defensas metálicas em pontos estraté-
gicos da rodovia. A implantação foi executada, por exem-
plo, nas proximidades do Viaduto da Mutuca (Km 547). O 
local era alvo de descarte de entulhos, problema sanado 
após a instalação dos dispositivos. 

AlphaVida 13

Centro de  Controle Operacional - Nova Lima/MG

Planejamento: toda a rodovia duplicada até 2019
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A conservação permanente da rodovia, atuação que en-
globa limpeza e desobstrução dos sistemas de drenagem 
e poda da vegetação às margens das pistas, dentre ou-
tros serviços, também contribui para aumentar a segu-
rança da rodovia. Na região também foram implantadas 
grades de proteção sobre a passarela instalada na altura 
do Posto Chefão. As estruturas evitam que pedestres se 
arrisquem na travessia da rodovia e proporcionam mais 
segurança a todos.

Na estrada com segurança

O morador do Alphaville e geólogo, Gabriel Rezende Frei-
re, vai todos os dias para Sabará por causa do trabalho. 
As melhorias mais significativas notadas por ele foram 
para questão da segurança no trecho do Alphaville à ca-
pital mineira com a instalação das defensas metálicas. 
Ele destaca que o fato do trecho estar duplicado e de ter 
retas de grande extensão, leva os motoristas a trafegar 
com uma velocidade média maior e em caso de aquapla-
nagem ou de qualquer outra saída brusca das faixas de 
rolamento, o veículo pode colidir frontal ou lateralmente 
em uma das várias árvores que margeiam a BR, aumen-
tando a gravidade do acidente.

O segundo ponto observado por Gabriel é o aumento da 
sinalização em locais de maior movimento ou risco, como 

no trevo após o viaduto da Mutuca, e os radares no anel 
rodoviário que irão prevenir os acidentes graves causados 
por alta velocidade no trecho da decida do bairro Betâ-
nia. “Não posso deixar de citar a assistência da conces-
sionária em caso de problemas mecânicos e acidentes na 
via. Como frequento a rodovia Fernão Dias (BR-381) há 10 
anos todos os fins de semana, reconheço que a concessão 
da pista trouxe inúmeros benefícios aos usuários, o que 
não aconteceria em caso de administração da via pelo 
poder público. Espero que a mesma tranquilidade fique 
presente também na 040 à partir de agora’’, enfatiza. 

Para o morador os maiores problemas eram a falta de 
proteção das faixas da pista por causa das árvores e a 
falta de controle de velocidade na descida do bairro Be-
tânia. Ele alerta que melhorias ainda precisam ser reali-
zadas próximo ao Jardim Canadá, pois ainda há um gran-
de trecho sem defensas metálicas e com muitas árvores 
margeando a pista.

Em conversa com a Alphavida a Via 040 reforça que uma 
rodovia moderna representa desenvolvimento, pois gera 
novas oportunidades para a instalação de empresas e ge-
ração de empregos, por exemplo, o que desencadeia vá-
rios reflexos positivos. A concessionária garante que esta 
nova etapa da BR-040 também diz respeito a uma rodovia 
mais segura e planejada para a proteção do usuário.

Até o momento, os serviços executados pela Via 040 são:

- 676 quilômetros de pavimento completamente reconstruídos e recuperados;
- 3.568 quilômetros de revitalização da sinalização horizontal (pintura de faixas 
no asfalto);
- Recolhido volume de resíduos equivalente a 1.818 caminhões de lixo;
- Cerca de 80 mil metros de proteção lateral (defensas metálicas) implantadas 
ao longo da rodovia;
- 11.635 novas placas instaladas;
- 20 novos radares instalados na rodovia;
- Implantação de grades de proteção sob passarelas, tendo cada estrutura 400 
metros de extensão;
- Instalação de 10 Painéis de Mensagens Variáveis (PMV);
- 100% dos viadutos e pontes revitalizados;
- 42.220 chamadas registradas no telefone gratuito 0800-040-0040;
- 12.760 atendimentos de socorro mecânico;
- 10.838 remoções de veículos com panes diversas;
- 348 ações com animais, entre recolhimentos e afugentamentos;
- 79 ações de combate a incêndio.
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Fique por dentro de tudo o que acontece em nossa região

Moradores do Condomínio Alphaville participam do Bazar do Dia das Mães na FDC

No dia 8 de maio, a Fundação Dom Cabral recebeu expositores e visitantes para a 15ª 
edição do Bazar do Dia das Mães, que apresentou produtos artesanais diferenciados 
como doces, bijuterias, objetos de decoração e produtos de utilidade doméstica para 
presentear no Dia das Mães. Esta foi a primeira edição aberta à participação dos mo-
radores do Condomínio Alphaville e a adesão foi bem significativa. 

Ao todo foram recebidos 18 expositores entre moradores do Condomínio Alphaville, 
familiares de colaboradores e ONGs apoiadas pelos projetos sociais da FDC. A próxima 
edição está prevista para dezembro, quando é realizado o Bazar de Natal. 

Cine Theatro Brasil Vallourec lança programa de visitas 

Muita gente já foi ao Cine Theatro Brasil Vallourec para 
assistir aos espetáculos, shows e outras atividades. Mas 
agora o público poderá conhecer o espaço de uma forma 
diferente. A novidade é o Programa Educativo, lançado 
em março deste ano, com o objetivo de estimular as pes-
soas a conhecerem melhor o teatro e incentivar a preser-
vação deste prédio histórico da capital mineira.

Para isso, são oferecidas visitas educativas a diversos pú-
blicos, como alunos de escolas públicas e particulares, 
estudantes universitários, engenheiros e arquitetos, ter-
ceira idade, entre outros. O roteiro e o enfoque das visi-
tas são elaborados de acordo com os perfis e os objetivos 
de cada grupo.

Os interessados em participar do Programa Educativo po-
dem entrar em contato pelo telefone (31) 8329-7211 ou 
pelo e-mail norma@arvoredecomunicacao.com.br. 

Para conferir a programação completa do Cine Theatro 
Brasil Vallourec, acesse o site www.cinetheatrobrasil.
com.br ou acompanhe as novidades pelas redes sociais:

- Facebook: www.facebook.com/CineTheatroBrasil 
- Twitter: www.twitter.com/cinetheatrobr 
- Instagram: www.instagram.com/cinetheatrobrasil/ 
- Youtube: www.youtube.com/user/CineTheatroBrasil 
 
 
 

Moradores de Nova Lima e região serão presenteados com uma belíssima 
apresentação da Orquestra Ouro Preto (OOP)

Regida pelo maestro Rodrigo Toffolo, no dia 28 de junho, na parte da manhã, no 
Front Lake, na Lagoa dos Ingleses. A apresentação é gratuita e marca o lança-
mento da CSul Cultural, projeto idealizado pela CSul Desenvolvimento Urbano, 
com o intuito de proporcionar lazer e conhecimento para a população do Vetor 
Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
 
De acordo com o superintendente da CSul, Waldir Salvador, o objetivo do proje-
to é transformar a Lagoa dos Ingleses em um destino cultural, inserido no polo 
turístico da região. “Escolhemos a Orquestra Ouro Preto porque é um grupo 
de destaque internacional que se encaixa perfeitamente na nossa proposta de 
difundir as mais diversas manifestações culturais de Minas, completa Salvador. 
 
O repertório da OOP transitará entre o clássico e o popular, com obras de ar-
tistas da Escola Mineira de Compositores, além de canções internacionais e 
nacionais que revelam elementos da identidade latina e brasileira.
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Pimenta sofisticada no GLA
Por Eduardo Aquino

Injeção Direta

Aproveitando a boa onda dos utilitários esportivos e 
crossovers que atinge o mercado brasileiro, a Mercedes
-Benz resolveu ampliar a oferta do GLA, modelo que, por 
enquanto, é importado, mas que será fabricado aqui a 
partir de 2016 na unidade que a empresa está construin-
do em Iracemápolis (SP). Ela está trazendo também o 
modelo 250, que chega nas versões Vision e Sport, e se 
junta às opções 200 Style, 200 Advance, 200 Vision, 200 
Vision Black Edition e 45 AMG 4MATIC. No novo leque de 
sete ofertas, o 250 se coloca numa posição intermediária, 
com preços de R$ 171.900 (Vision) e R$ 189.900 (Sport).
Em termos de potência, o novo 250 também fica na fai-

xa intermediária entre as 
sete opções. Enquanto o 
GLA 200 é equipado com 
um motor 1.6 turbo, que 
gera até 156cv, e o GLA 45 
AMG tem um 2.0 turbo, 
que desenvolve 360cv, o 
novo GLA 250 traz debai-
xo do capô (nas duas ver-
sões) um 2.0 turbo, que entrega 211 cavalos de potência 
(a 5.500rpm) e 35,7kgfm de torque (entre 1.200rpm e 
4.000rpm).

Trata-se de um propulsor moderno, que incorpora o mes-
mo sistema de injeção direta de combustível presente 
nos modelos com motores V6 e V8 da Classe S da Merce-
des-Benz. Ele proporciona bom desempenho (de acordo 
com a Mercedes, o crossover vai de 0 a 100 km/h em 
7,2 segundos e chega aos 235km/h de máxima) e bai-
xo consumo, ajudado pelo sistema Eco Start/Stop, que 
desliga e motor durante as paradas e o religa de forma 
instantânea (mais rápido do que os sistemas Start/Stop 
tradicionais) assim que o motorista pisa no acelerador. O 
motor 2.0 está atrelado ao já consagrado câmbio automa-
tizado 7G-DCT de sete velocidades e dupla embreagem.

Assim com as outras opções, o novo GLA 250 também 
se destaca pelas linhas jovens e modernas, com muitos 
detalhes cromados. As linhas laterais longas, as grades 
dianteiras e o desenho dos faróis (com máscara negra 

e luzes diurnas de LED) integrados ao veículo deixam o 
visual mais elegante. A dianteira vertical, com a estre-
la ao centro, realça a força. O capô é estruturado com 
dois vincos bem demarcados e grade tem dupla lâmina, 
reforçando a impressão de largura. O para-choque dian-
teiro traz proteção inferior e reforços (contra impac-
tos) na cor prata escuro contrastantes em toda a volta.

MERCEDEZ GLA-250

Visual mais elegante com faróis com máscara negra

AlphaMot   r
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De perfil, as linhas buscam transmitir força e dinamismo. 
A linha de cintura é ascendente e o contorno da curvatura 
se une à linha de contraponto na altura da saia lateral 
para criar um conjunto de linhas que dá ao veículo um 
dinamismo fluido. A proteção lateral segue os contornos 
dos arcos das rodas e dos painéis das saias laterais até o 
para-choque traseiro. Frisos no teto completam o visual 
de perfil. Os para-lamas traseiros musculosos são ainda 
mais ressaltados pelo afinamento da coluna C, que, junto 
com as lanternas traseiras, ressaltam a largura da parte 
de trás. Essa impressão é aumentada pela vigia curvada e 
a maçaneta cromada curva entre as lanternas.

Por dentro, o novo crossover segue a mesma filosofia de 
design. O painel tem duas seções sobrepostas, criando 
estruturas superficiais diferentes na aparência e no tato. 
Granulações tridimensionais foscas e brilhantes criam um 
interessante efeito luminoso. Cinco aberturas de venti-
lação em formato de turbina são integradas ao painel. O 
grande display posicionado de forma proeminente tem a 
face em Black Piano e o contorno em prata escurecido. O 
volante de três raios é revestido em couro e agrupa 12 te-
clas funcionais. Na versão Sport, a forração dos bancos é 

em couro sintético ÁRTICO. Os apoios de braços das por-
tas têm frisos cromados e o acabamento do teto é preto.

A lista de equipamentos de série do GLA 250 é bem am-
pla. Ele vem de fábrica com itens como o Active Parking 
Assist (sistema de assistência ao estacionamento), que 
estaciona o veículo automaticamente em vagas paralelas 
ou longitudinais; teto solar panorâmico com abertura por 
comando elétrico, banco do motorista com ajustes elé-
tricos (na Sport, também para o passageiro da frente), 
sistema Command Online com navegação GPS. A versão 
Sport incorpora um kit visual AMG (rodas de 19 polega-
das, saias laterais e detalhes em alumínio) e também tem 
câmera de ré como equipamento de série.

O pacote tecnológico de segurança também merece des-
taque. O sistema Attention Assist alerta o condutor em 
caso de sonolência e sugere uma parada para descanso. 
Luzes de freio adaptativas são outro recurso importan-
te: em caso de frenagens de emergência, elas piscam al-
ternadamente para avisar aos motoristas que vêm atrás, 
reduzindo o risco de colisão traseira. A função Hold imo-
biliza o veículo em paradas temporárias, como nos semá-
foros, sem que o condutor precise manter o pé no pedal 
do freio. O automóvel é liberado automaticamente assim 
que o acelerador volte a ser pressionado.

Já o sistema HSA (Hill Start Assistance – assistência de 
partida em aclives) mantém o GLA imobilizado por alguns 
segundos após o pedal do freio ter sido liberado em in-
clinações, evitando que o automóvel recue antes de ar-

rancar. Este sistema, além de evitar pequenos choques 
com outros veículos, facilita manobras em locais muito 
inclinados.

Para quem curte conectividade e interatividade, as duas 
versões vêm com o sistema multimídia COMAND Online, 
que é operado por meio de um comando localizado no 
console central. As informações do sistema são exibidas 
em uma tela TFT de 17,8 cm, que, infelizmente, não é do 
tipo sensível ao toque. Além das funções oferecidas pelo 
Audio 20, o COMMAND Online possui sistema de navega-
ção GPS, que possibilita acesso à Internet por meio de 
conexão Bluetooth a dispositivos móveis com pacote de 
dados e tem memória de 10 GB para arquivos de áudio e 
Linguatronic, dentre outras funções.

Painel com duas seções sobrepostas

Bancos em couro sintético árticoCâmera de Ré: equip. de série Motor 2.0 turbo com 211 CV 
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Novidade na Revista Alphavida - AlphaMotor
Agora, em toda edição traremos novidades e lançamentos do mercado automobilístico. As matérias serão assinadas 

pelo jornalista especializado e morador do Alphaville Eduardo Aquino.

* Créditos das fotos:  Malagrine Estúdio/Mercedes-Benz/Divulgação
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Novo S-Cross está na área

A Suzuki está trazendo da Hungria para o Brasil a nova geração do crosso-
ver S-Cross, que chega com motor 1.6 de 120cv, que pode ser atrelado a 
um câmbio manual de cinco marchas ou CVT (continuamente variável). O 
modelo passou por uma profunda reestilização e por uma “dieta” para ficar 
mais leve (pesa apenas 1.125 quilos). O S-Cross pode ter tração dianteira, 
mas o grande barato tecnológico do modelo está na opção com sistema de 
tração nas quatro rodas All Grip, que possibilita ao motorista escolher qua-
tro modos de distribuição do torque entre as rodas e esforço do volante, 
para uma melhor dirigibilidade em lama, neve e areia, além de opções de 
toca esportiva ou econômica. Os preços variam de R$ 74.900 a R$ 105.900, 
dependendo do pacote de equipamentos.

RS6 Avant e RS7 Sportback

A Audi está lançando no mercado brasileiro a linha 2015 da perua R6 Avant 
e do cupê RS7 Sportback. Os dois passaram por uma mudança no visual, 
ganhando linhas mais agressivas; perderam peso na construção e chegam 
equipados com motor V8 4.0 TFSI, que desenvolve impressionantes 560cv; 
tração integral (sistema quattro); e câmbio tiptronic de oito velocidades, 
com possibilidade de trocas junto ao volante. Com esse conjunto, os dois 
se tornaram verdadeiros foguetes, acelerando até 100km/h em apenas 3,9 
segundos e ultrapassando 300km/h de máxima (chega a 305km/h).

Carro e óculos

Essa parceria tem tudo para evoluir. É o que pretende a nova invenção da 
Mini que foi apresentada no Salão do Automóvel de Xangai. Batizada de Mini 
Augmented Vision, a nova tecnologia usa óculos de realidade aumentada, 
que mostram informações relevantes no campo de visão do motorista, mas 
sem ocultar pessoas e veículos na via. Entre as funções, destacam-se a de 
navegação, com a visualização de mapas, contato analógico e pontos de 
interesse (estacionamentos, postos de abastecimento, hotéis etc.); a de 
Head-up display, exibindo velocidade e seus limites; de mensagens (aparece 
um pequeno ícone nos óculos quando uma mensagem é recebida e o seu 
conteúdo pode ser lido pelo carro enquanto a segurança ao volante é manti-
da); e de Raio-X, que torna visíveis os chamados “pontos cegos” do veículo.

Suzuki/Divulgação

Audi/Divulgação

Mini/Divulgação
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PROJETO ENTRELINHAS
Moradoras do Alphaville se unem para ajudar

instituICOes de caridade da regiao

Satisfação, doação e realização: são com essas palavras 
que a moradora do condomínio Alphaville, Fátima Fon-
seca, resume o projeto Entrelinhas, que desde 2014 já 
produziu diversos jogos de cama, lençóis e fronhas para 
instituições carentes e que agora está envolvido na con-
fecção de pijamas para crianças e adultos. 

O projeto Entrelinhas reúne as moradoras Fátima Fon-
seca, Léa Junqueira, Sônia de Almeida, Fátima Gomes, 
Helena Gonçalves, Lúcia dos Reis, Sônia Hoffmann, Eli-
zabeth da Fonseca e Maria José Ribeiro, que juntas ava-
liam as necessidades de entidades carentes e trabalham 
em cima dessa demanda. Elas já confeccionaram roupas 
de cama para a creche Bom Pastor, no Barreiro, fizeram 
doações de roupas para a comunidade carente de Água 
Limpa e ao Asilo São José, em Contagem, e outras entida-
des também já foram beneficiadas através desse trabalho 
voluntário.
“No final de 2014, produzimos panos de prato, aventais, 
entre outros produtos e vendemos para arrecadar verba 
para compra de flanelas para os pijamas. Participar des-
te projeto é gratificante. Se eu faço bem ao outro, sem 
conhecê-lo, isso gera um sentimento de solidariedade e 
altruísmo. Fazer bem ao outro me faz bem’’, destaca a 
integrante Fátima Fonseca. 

De acordo com Fátima, o grupo necessita de qualquer 
tipo de ajuda, tanto de mão de obra como financeira. Ela 
enfatiza que o objetivo é totalmente filantrópico: ajudar 
quem realmente precisa. “Sempre que produzimos algo 
para ser doado, ficamos com um sentimento de felicida-
de e alegria. Esse trabalho fortalece também a amizade 
entre as moradoras’’, realça. 

Léa Junqueira, moradora do Residencial das Minas, faz 
parte do projeto desde o seu início, que surgiu através 
de um grupo de amigas que gostavam de costurar e pen-
saram em fazer algum trabalho manual voluntário para 
doações. “Nos reunimos uma vez por semana, toda quar-
ta-feira, de 14 às 17 horas, no residencial 2, local que foi 
cedido gentilmente pela Lúcia dos Reis. Neste dia, nos 
programamos e confeccionamos as roupas’’, explica Léa.               

Um dos trabalhos realizados pelo projeto Entrelinhas é 
confecção de roupas de cama, banho, pijamas e panos de 
prato, entre outros, para a realização de um bazar com 
a finalidade de angariar fundos para compra de tecidos e 
aviamentos. “A importância de fazer disso é poder doar 
um pouco do meu tempo, fazendo um pouco do que sei, 
para pessoas mais carentes. Deus já me deu mais do que 
mereço. Tenho por obrigação e vontade dar um pouco de 
mim para quem precisa’’, encerra Fátima. 
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VAMOS AJUDAR!

O projeto Entrelinhas necessita de todo tipo de ajuda, seja de mão de obra, divulgação, doações em dinhei-
ro, tecidos ou aviamentos ou na compra dos trabalhos feitos pelas moradoras no bazar. Para mais informa-
ções entre em contato através dos e-mails fatimasfonseca@gmail.com e leaveloso@yahoo.com.br ou nos 

telefones de contato abaixo:

Fátima Fonseca: 9303-1120 / 3547-3515
Léa Junqueira: 9239-6665 / 3547-3258
Sônia Hoffman: 8775-3312 / 3547-3312
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As novidades do mais charmoso centro de compras da região!

Açai Ville

Um novo point para os atletas e amantes da alimentação 
saudável, energética e saborosa. Essa é a proposta do Açaí 
Ville, que inicia suas atividades no mês de maio. 

Além do carro-chefe, o delicioso açaí, serão oferecidos 
lanches, sucos naturais, vitaminas, picolés e muito mais.

E para melhorar, os moradores do Alphaville ainda terão 
um grande benefício: o serviço de delivery.

Center III, loja 105 - 9253-8146 (DELIVERY)

SBR Café

Mais que uma simples cafeteria, o SBR Café 
oferece um vasto cardápio para seus clien-
tes. Lanches rápidos, sobremesas deliciosas, 
açaí e, claro, o cafezinho tradicional e suas 
variações.

Inaugurada em abril, a cafeteria passou a 
oferecer nesse mês também almoço com sa-
ladas, a pedido dos clientes.

Center IV, loja 108 -  (31) 3333-4444
www.facebook.com/sbrcafe
www.instagram.com/sbrcafe
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Errata: na última edição, publicamos equivocadamente o telefone de contato do Peu’s Burguer.
O número correto é (31) 3547-3234

Danke Pub

O Danke pub traz o conceito de restaurante/bar para o Alphaville. No car-
dápio, o que há de melhor da culinária caseira, com pratos executivos para 
o almoço e opções, como saladas acompanhadas de um grelhado.
 
À noite, de quinta a sábado são servidos deliciosos petiscos, caldos, lasa-
nha caseira e spatzle - uma massa alemã. Aos finais de semana são incluí-
dos ao cardápio os pratos à la carte. Toda sexta e sábado é servida feijoada 
completa.
A casa trabalha com Chopp Albanos, cervejas especiais e vinhos. Em espa-
ço reservado, é possível realizar festas ou reuniões pequenas, organizadas 
pelo próprio Danke, conforme o desejo do cliente.
 
Outros diferenciais são o serviço de entrega, e um violão à disposição para 
quem gosta de cantar e tocar.
  
Center IV, lojas 112 e 113
(31) 3547-3811  
dankepub@terra.com.br
                 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Almoço de segunda a sexta: 11h30 às 14h30
Noites de quinta a sábado: 18h30 às 22h30 
Almoço de sábado e domingo: 12h às 16h

Minha Estética

Se você ainda não teve tempo de conhecer a Minha Estética Corporal e
Facial, não sabe o que está perdendo. Não é todo dia que você encontra 

em um ambiente, tratamentos exclusivos e profissionais qualificados num 
local tão perto de você.  Temos vários tratamentos para o corpo e rosto 

com aparelhos modernos, como radiofrequência, Manthus, Cellutec, Lipo-
massagem, Ultracavitação e Depilação a laser. 

Aproveite nossas promoções para o mês das Mães e dos Namorados!

Minha Estética Corporal e Facial
Center I - Salas 207/208

31 3517-9500
www.minhaestetica.com

www.facebook.com/minhaestetica
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A NOVA GERAÇÃO DA LAGOA DOS INGLESES.

•  Lo t es   d e  525  m 2 a  1 . 250  m 2

•   Por tar ia  24  horas  c om guar i ta  b l indada
•   S ede  s o c ial ,  l ounge  e  e spaço  g ourmet  d e c orados

•   4  quadras  de  t ên i s  d e  saibro  o f i c i ai s ,  s endo  1  c ober ta
•  F i tness  c ent er  equ ipado
•  P layground  e  quadra  po l i e spor t iva

REALIZAÇÃO:

L O T E S  R E S I D E N C I A I S  E M  C O N D O M Í N I O  C O M  T Ê N I S  C L U B E  E X C L U S I V O . 

VENDAS:

PJ2800/PJ3318 PJ3551

CO
NSULTORIA

T É C N I C A

QUADRA DE  TÊNIS

E S T A N D E  C O S T A  L A G U N A  |  ( 3 1 )  3 5 6 8 . 3 6 0 8
C O S T A L A G U N A . C O M . B R  |  F A C E B O O K . C O M / C O S T A L A G U N A O F I C I A L
A V .  P R I N C E S A  D I A N A ,  5 5  |  L A G O A  D O S  I N G L E S E S

P ORTARIA


