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A nova fábrica da BIOMM, na região de Alphaville, em Nova Lima, 
está em fase de construção. E a tecnologia de produção da insulina 
desenvolvida pela BIOMM vai beneficiar milhares de diabéticos no 
país. Esclareça todas as suas dúvidas e faça sugestões em nosso site 
ou por telefone. O seu retorno é muito importante para nós.

• As obras civis ocorrem em total conformidade com as normas ambientais, respeitando o ecossistema e a comunidade vizinha. Etapas de implantação já concluídas: 
Projetos de Engenharia Detalhada, Limpeza do Terreno, Terraplanagem, Sondagem e Projeto de Pré-Moldados • Futura operação de alta tecnologia • Sem emissão de 
poluentes atmosféricos, moderno sistema de tratamento de efluentes líquidos e eficiente gestão dos resíduos sólidos • 300 empregos diretos

A BIOMM VAI 
BENEFICIAR MILHARES 
DE DIABÉTICOS NO 
BRASIL.

E ISSO ESTÁ CADA 
VEZ MAIS PRÓXIMO 
DE SE TORNAR 
REALIDADE.

Av. Regent, 705  • (31) 3299 1000
www.biomm.com

Prezados Vizinhos,

É com imensa satisfação que assumimos 
no último dia 1º a Direção Executiva da 
Associação Geral. Escolhemos morar no 
Alphaville vislumbrando uma melhor 
qualidade de vida e principalmente 
com segurança. Adoramos morar aqui. 
Queremos que este lugar seja cada vez 
mais agradável de viver, respeitando 
sempre o Meio Ambiente. Temos muitas 
ideias, muitos planos e muito a se fa-
zer. A primazia de nossos esforços está 
em SERVIR. Já temos uma boa base or-
ganizacional deixada pelas diretorias e 
conselheiros anteriores e daremos ên-
fase especial no relacionamento com 
todos os nossos associados, moradores 
e vizinhos.  Gostaríamos muito de ou-
vi-los para sempre tomarmos ações con-
juntas. Precisamos melhorar o nível de 
serviços prestados em comércio, segurança, mobilidade, saúde, entretenimento e lazer. Estamos suportados por um 
Conselho Deliberativo, formado por pessoas experimentadas e dispostas. Contamos também com um Conselho Fiscal 
composto por especialistas na área e comprometido com responsabilidade fiscal, orçamentária e principalmente com 
a transparência. Temos um grande parceiro, que é a CSul, demonstrando pensar em nosso empreendimento e entorno 
30, 40 anos à frente. Cremos que a união de todos estes esforços, certamente fará com que nossos imóveis sejam 
ainda mais valorizados. O desafio é grande e não vamos esmorecer, principalmente porque cremos que Deus vai à 
frente abrindo as portas e nos dando sabedoria.

DIRETORIA EXECUTIVA

A Alphavida é uma publicação editada pela AG, direcionada aos Associados, proprie-
tários, moradores, locatários, empreendedores e parceiros.

Diretoria Executiva: 
Marcello Rodrigues Cruz - Diretor Presidente
Ricardo Nolasco do Nascimento - Diretor Administrativo
Wander Almeida de Oliveira - Diretor Técnico
Adriano Lima e Silva - Diretor de Rel. Institucionais

Projeto, Organização e Direção Geral: Comunicação AG; | Colaboradores: Ramon 
Cotta/Eduardo Aquino | Fotografia: Banco de imagens / Google Images | Projeto 
Gráfico: Comunicação AG | Jornalista Responsável: Ricardo Gioia - 19073/MG 
Impressão: Millenium Gráfica | Tiragem: 2.500 exemplares.

Editorial



AlphaVida AlphaVida 34

Nesta Edição

Destaques

3 Palavra da Direoria

6 Associação Geral

8  Giro pelos Residenciais

22 Giro pelo Mall

Participe da Revista Alphavida!

envie sua sugestão de pauta, faça
comentários, críticas e nos ajude a produzir 

uma revista cada vez melhor!

comunicacao@alphavillemg.com.br

10

2012

16

Fondue, a estrela do 
inverno

Lugar de criança é 
na cozinha!

AlphaMotor

Xô, estresse!

Esta edição também está disponível, em formato digital, no site da AG: www.alphavillemg.com.br



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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AG em números - MAIO e JUNHO (*)

Gerência Técnica

405 atendimentos
41 análises de projetos
13 projetos aprovados
14 novos projetos recebidos
9 liberações para início de obra
101 ocorrências de fiscalização

Gerência de Finanças e
Administração

272 boletos reemitidos
19 procedimentos de transferência
269 processos de cotação de serviços
1.232 pagamentos de boletos e despe-
sas dos Associados

Reuniões

01 AGE
01 Reunião CDel
01 Diretoria

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

Nova sinalização da pista de caminhada

A AG realizou no mês de junho a pintura da nova sinalização da 
pista de caminhada. O objetivo, além de revitalizar a sinaliza-
ção antiga e desgastada, é promover uma convivência saudável 
entre pedestres, caminhantes, e ciclistas. Estes, agora, são ins-
truídos a pedalar fora da pista de caminhada e, com isso, evitar 
acidentes. 

A sinalização é apoiada pelos ciclistas que, especialmente nos 
fins de semana, lotam o Alphaville atrás das diversas trilhas dis-
poníveis.

Dirigir por aqui é bem mais legal!

A AG lançou neste mês a Campanha “Dirigir por aqui é bem mais 
legal”. Com o objetivo de conscientizar os motoristas que circu-
lam pelo Alphaville, sejam eles moradores ou visitantes. A cam-
panha abordou três importantes tópicos: respeito ao limite de ve-
locidade, respeito ao pedestre (e a faixa de pedestres) e respeito 
às leis de trânsito.

A campanha teve início no dia 10/07, com uma ação bem bacana 
na Av. Picadilly. Foi realizada panfletagem e distribuição de pipo-
ca e algodão doce para os pedestres e motoristas.

A AG espera, com a campanha, ter causado uma reflexão nos mo-
toristas, que gere em todos a vontade de contribuir para que o 
trânsito e a convivência em geral no Alphaville seja, a cada dia, 
melhor.

Giro pelos Associados

Se informe sobre as principais novidades dos
Residenciais e Condomínios

Residencial das Flores

Uma noite Flamenca!

Na noite do dia 27 de Julho de 2015, o Residencial das Flores realizou o 2º Festival de 
Inverno, este ano com o tema: Uma Noite Flamenca.

O corpo de baile Mila Conde/Studio de dança It abrilhantou o evento com um espe-
táculo maravilhoso, trazendo à bela noite de inverno no Residencial a sensação de se 
estar verdadeiramente em um pedacinho da Espanha.

O Chef Jorge Costa esteve a frente do menu da noite, agraciando os presentes com 
uma versão mineira de Paella, prato tradicional espanhol com frutos do mar, também 
servido. Ambas iguarias foram preparadas durante o evento. Dá até pra imaginar o 
aroma delicioso que pairava no ar durante o Festival.

Com a presença de mais de 170 convidados, o evento realmente foi um sucesso!

Lembrando que a realização destes eventos tem como primazia ampliar o relaciona-
mento entre os moradores. E não somente dos que residem no Residencial das Flores, 
mas todos que amam viver no Alphaville.

A Diretoria Executiva do Residencial das Flores faz questão de agradecer a presença 
de todos e os aguarda nos próximos eventos. A sensação é de ter contribuído, mais 
uma vez, para um objetivo maior de tornar o Alphaville um lugar a cada dia mais 
especial.
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Residencial Inconfidentes

Praças iluminadas!

Com o objetivo de trazer mais conforto e segurança, as praças 
do Residencial ganharão iluminação nova! Postes já foram 
instalados em algumas delas, como a Praça do Portão, e 
estão em pleno funcionamento. 

Agora, dá pra curtir uma atividade ao ar livre também a 
noite, sem se preocupar com o escuro.

Residencial Real

Nova fachada!

Quem passou pela portaria, já deve ter reparado a nova 
pintura da fachada. A Diretoria do Residencial viu a neces-
sidade de revitalizar a pintura antiga, deixando a estrutura 
de portaria e casa de apoio mais bonita e convidativa.

Península dos Pássaros

Novo sistema de segurança! 

Já está em pleno funcionamento o CFTV contratado como parte inte-
grante do Plano de Segurança do Residencial. Sua função vai além da 
possibilidade de detectar eventuais invasões, pois as câmeras captura-
ram a imagem de um felino de grande porte circulando no perímetro de 
nosso condomínio, na região que beira a lagoa, o que pode ser compro-
vado pela manhã com o registro das pegadas como mostram as fotos. 

Outra ação, que foi possível graças ao grande empenho pessoal do Dire-
tor Roberto Ricardo Amado, foi a retirada de toda terra que impedia a 
passagem dos pedestres no passeio abaixo da erosão do terreno lateral 
do Residencial. 

Residencial das Minas

Reduzir despesas, aumentar a segurança e promover o bem estar!

Seguindo o plano de melhoria do Residencial, foram alternadas as entra-
das de funcionários e a sala de espera do nosso transporte, a fim de faci-
litar a entrada dos funcionários e trabalhadores e isto não ter influência 
direta com a saída dos moradores no período da manhã.

Considerando que no período da manhã existe um movimento concen-
trado (entrada e saída) de pessoas entre os horários das 7:30 e 8:00 hs, 
estes dois fluxos eram cruzados devido a localização das entradas. No 
período da tarde este fato não ocorre pois a saída é pulverizada em 
vários horários e o transtorno é menor.

Foi colocada também uma televisão para que a espera do nosso trans-
porte seja mais divertida. Tudo isso foi feito sem alterar nosso custo 
mensal, já que o ponto a empresa NET forneceu para o condomínio.

O objetivo é melhorar cada vez mais, porém sem impactar no custo das 
despesas, conforme preza a atual diretoria.
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Inverno Inverno

As baixas temperaturas pedem uma alimentação especial 
que inclui caldos, sopas, bebidas quentinhas e o agradá-
vel fondue, prato de origem suíça. Feito originalmente 
à base de queijo aquecido, o fondue vai à mesa acom-
panhado de pedaços de pão, batatas e cenouras, por 
exemplo. A regra é que esses acompanhamentos devem 
ser mergulhados no fondue com um garfo comprido para 
ficarem cobertos com o queijo fundido.

A engenheira de alimentos, Clarissa Lataro Hoehne, do 
restaurante Vivace, conta que a principal característica 
dos fondues é a cremosidade e o segredo está na quali-
dade da matéria-prima. O mistério do preparo, além de 
produtos excelentes, é a forma de misturar, sempre em 
fogo baixo, com leveza e em um único sentido.

A harmonização indicada para o fondue de queijo são os 
espumantes e vinhos brancos de acidez elevada. Uma 
sugestão que Clarissa oferece é utilizar um Chardonnay. 
“Mas nada impede de harmonizar esse prato com um tin-
to de maior acidez e menos taninos, como Pinot Noir, 
pois, devido a untuosidade da gordura dos queijos que 
reveste a língua, a apreciação de vinhos tintos torna-se 
mais difícil, principalmente os de baixa acidez e com 
maior concentração de taninos’’, explica.

De acordo com a profissional do restaurante Vivace, para 
o fondue de chocolate, o ideal é um vinho doce como 
o tradicional Vinho do Porto. Entretanto, deve ser leva-
do em conta o gosto individual de cada paladar, pois há, 
também, aqueles que não consumem vinhos, portanto 
irão tomar chopp, cerveja, destilado, suco ou água.

“Os acompanhamentos do fondue de queijo podem ser 
abobrinha ao azeite, pão italiano, peito de frango ou filé 
grelhado, azeitona, ovo de codorna... Porém, recomendo 
substituir a abobrinha por batatinha bolinha cozida com 
ervas ao azeite’’, aconselha Clarissa. 

Ela explica que, para o fondue de chocolate, dentre as 
opções de frutas da estação, o morango é o mais acei-
to, mas banana, kiwi e uva também combinam. Somente 
abacaxi que não foi bem aceito como acompanhamento. 
“No restaurante, além dessas frutas, temos também waf-
fer de chocolate e biscoito champagne’’, avisa.

O chef de cozinha, Josué Monteiro, do restaurante Pala-
dino, uma das casas mais tradicionais da Pampulha, em 
Belo Horizonte, adverte que, independentemente do tipo 
de foundue, seja de carne, queijo, chocolate ou doce 
de leite, eles precisam ser consumidos bem quentes. Em 
seu restaurante, o cardápio possui o fondue de cheddar, 

carne de boi e ave, camarão e peixe, até dos tradicionais 
de chocolate e doce de leite.

“A dica que ofereço é que, no de carne, os cubos têm que 
ser cortados em um tamanho que caiba confortavelmente 
na boca, mas que não seja tão pequeno a ponto de cair 
do espeto. Isso também serve para as frutas e os pães’’, 
aclara. 

O chef esclarece que os pães para o fondue de queijo 
precisam ser de casca grossa e de preferência assados 
um dia antes, pois assim ficam mais firmes. “Essa iguaria 
combina bem com vinhos e cervejas artesanais mais en-
corpadas. Não vejo nada que não combine com fondue, 
já que no prato, principalmente quando é feito em casa, 
os ingredientes são do gosto de quem faz e consome’’, 
comenta.

Curiosidade

Segundo alguns historiadores, na década de 1950, o 
fondue era uma refeição bastante conhecida dos sol-
dados suíços. Até hoje, a preparação desse prato é 
considerada como uma “atividade masculina’’ na Suí-
ça, por ter sido um alimento bastante consumido e 
preparado no exército. A comida ganhou fama interna-
cional no final dos anos 50, quando o chef americano 
Conrad Egli passou a servir o prato em seu restauran-
te. Para inovar, Conrad criou o fondue de chocolate 
para ser consumido como sobremesa.

RECEITAS

Fondue de doce de leite

Ingredientes:
- doce de leite cremoso;
- creme de leite;
- frutas.
Modo de fazer:
1. Em uma panela de fondue, misture o creme de 
leite com o doce de leite e deixe esquentar. 
2. Assim que estiver quente, sirva com frutas ou 
com o ingrediente que mais agradar.

Fondue de queijo 

Ingredientes:
- 150g de queijo Gruyère ralado; 
- 150g de queijo Emmental ralado; 
- 1 dente de alho cortado ao meio; 
- 50 mL de vinho branco seco de boa qua-
lidade; 
- 1 col. (sopa) de amido de milho; 
- 2 col. (sopa) Kirsch (aguardente de ce-
reja); 
- Sal;
- pimenta do reino branca (opcional);
- noz moscada a gosto.
Modo de fazer:

1. Esfregue o dente de alho no fundo e 
nas laterais internas da panela de fondue, 
coloque os queijos com o vinho e leve ao 
fogo baixo, mexendo sempre até obter um 
creme liso. 
2. Junte o amido de milho dissolvido na 
Kirsch e mexa até ferver. Tempere com sal, 
pimenta e noz moscada. Mantenha a panela 
aquecida sobre um réchaud. 
3. Sugestão de acompanhamentos: pão ita-
liano em cubos, peito de frango em cubos, 
linguiça tipo viena, salsichão em cubos, 
azeitonas, ovos de codorna, batatinha co-
zida, brócolis em cubos e abobrinha em 
cubos. Receita 1: Restaurante Paladino (3447-6604)

Receita 2: Restaurante Vivace (2536-2332)

Já que o clima harmoniza com um delicioso e quente fondue, 
a Alphavida conta segredos desse prato, que é um dos pro-
tagonistas do cardápio em dias frios, seja em casa, seja nos 
restaurantes.

Fondue: a estrela
do inverno
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Os cursos de culinária voltados para o público infantil 
cada vez mais ganham destaque e a preferência dos pais e 
dos filhos. É na cozinha que as noções de higiene e limpe-
za, educação à mesa, trabalho em equipe, coordenação 
motora e manipulação dos alimentos, estímulo dos cinco 
sentidos, conscientização de uma alimentação saudável e 
nutritiva e a associação de um momento divertido ao ato 
de se alimentar são construídos para nossos pequenos. 

Segundo a gastrônoma e professora de culinária para 
crianças Luiza Fiorini, da Vila do Chef, de Belo Horizonte, 
quanto mais cedo a criança ter contato com o alimento é 
melhor, porém é necessário levar em consideração a con-
dição motora de acordo com a idade. “Normalmente aos 
3 anos é uma boa idade para começar. Conforme a criança 
cresce, o perfil da aula muda e os adolescentes começam 
a usar forno e fogão de uma forma mais livre’’, conta. 

Luiza esclarece que a aula é apresentada de forma dinâ-
mica com histórias, piadas, brincadeiras e todos os ou-
tros artifícios para manter o momento bem prazeroso. 
Quanto as receitas, elas são pensadas e elaboradas com 

o intuito de apresentar alimentos, antes desconhecidos, 
proporcionando experiências ricas e grandes descobertas 
para as crianças. “Crianças gostam de aventuras, desa-
fios e de descobrir e experimentar. Quem nunca brincou 
de laboratório na infância? A cozinha é isso, um lugar de 
experiências e descobertas. Exploramos isso com elas e 
acreditamos que muito ainda há de se explorar junto com 
as crianças mostrando a importância de terem uma ali-
mentação mais saudável’’, ressalta. 

Para Ana Guimarães, terapeuta ocupacional da Maria Arte 
e Ofício, da capital mineira, o interesse pela culinária 
no universo infantil sempre existiu, pois é inerente ao 
ser humano o desejo de nutrir-se, alimentar-se, além da 
imagem da mãe, do “ser cuidado” estar muito vinculada a 
culinária e ao momento da infância. “O que está diferen-
te no cenário atual é uma quantidade maior de profissio-
nais investindo na área e a mídia valorizando e divulgando 
mais intensamente e seriamente essa atividade. A entra-
da do homem na gastronomia do dia a dia potencializou 
um olhar mais ampliado sobre a culinária, tirando-a do 
ambiente doméstico que, culturalmente, é pouco valori-
zado para ascensão executiva’’, enfatiza.

Além da cozinha

Agnes Farkasvolgyi, professora de culinária e proprietá-
ria do Bouquet Garni, de Belo Horizonte, trabalha com 
duas faixas etárias: crianças a partir de 3 anos de idades 
acompanhadas por um adulto e pré adolescente entre 9 
e 14 anos. Ela diz que cada faixa etária tem uma abor-
dagem diferente. “Para os pequenos, a cozinha é um 
lugar de brincar por isso contamos histórias, criamos en-
redos e personagens com os alimentos, e introduzimos 
de maneira completamente lúdica. Os maiores querem 
colocar a mão na massa literalmente então ensinamos 
pratos que fazem parte do universo real e imaginário 
deles ’’, esclarece. 

Agnes garante que a cozinha dialoga com praticamente 
todas as outras áreas de conhecimento, por exemplo, 
história, geografia, ciências e matemática, e por trás de 
cada alimento tem uma cultura ligada, através de cada 
receita possui bases de matemática e o modo de preparo 
na maioria das vezes envolve ciência. 

Para Carol Haddad, professora e sócia proprietária do 
Basílico Espaço Gourmet, de Belo Horizonte, as crianças 
se interessam pelos aromas, processos de transformação 
e têm curiosidade pelos ingredientes. Ela destaca que, 
atualmente, existem programas de tv sobre culinária com 
crianças como protagonistas e isso contribui para um au-
mento do interesse delas por esse formato de atividades. 
“A maioria das minhas turmas teve origem na vontade das 
crianças em aprender a cozinhar aliada ao interesse dos 
pais por uma atividade diferente que, além do preparo 
das receitas, ensina que cozinha é lugar de criança tam-
bém. Oferecemos o formato das aulas para comemoração 
de aniversários e fazemos oficinas específicas em festas 
infantis. Por se tratar de uma experiência diferente, as 
crianças gostam de participar’’, aclara.
 
Lá em casa tem um mini chef! 

Isabela Soares, do grupo de mães Padecendo no Paraí-
so, conta que queria achar uma atividade para seu filho 
Felipe, de 6 anos de idade, que ajudasse a conhecer os 
alimentos e foi por meio disso que encontrou os cursos 
infantis de cozinha. Ela destaca que muitas crianças não 
gostam de experimentar alimentos novos, ás vezes pro-
vam uma vez e não querem mais. Com as aulas os pe-
quenos mesmos fazem a comida e com isso desperta o 

interesse deles pelos sabores, as cores e as texturas. 

“As crianças fazem misturas, vêem que há várias formas 
de preparar um alimento, e que isso altera o sabor. Na 
turminha do meu filho havia dois meninos maiores, de 
oito anos, eles eram os mais resistentes, mas acabaram 
provando e gostando de tudo. Um deles chegou em casa, 
depois da aula e pediu para a mãe comprar os ingredien-
tes para que ele fizesse o suco de beterraba com laranja. 
Na aula ele demorou a ter coragem de provar, mas adorou 
e repetiu em casa’’, relembra.

Ysabela Aires, responsável pelo site Criançaria, que tra-
ta sobre o universo infantil e ajuda os pais com dicas, e 
idealizadora do programa do Youtube Mulheres Elétricas, 
tem duas filhas de 4 e 7 anos que fazem cursos de culiná-
ria. Ela ressalta que as aulas ajudam a melhorar a alimen-
tação, pois o fato de suas filhas manusearem e ajudarem 
no preparo desperta uma curiosidade e vontade maior 
de experimentar o que fizeram. “Minhas filhas passaram 
a comer melhor e ficam realmente muito envolvidas e 
empolgadas com os cursos e oficinas. Chegam em casa 
cheias de novidades e histórias’’, recorda. 

Lugar de criança
é na cozinha!

Antigamente, o espaço da cozinha 
era dominado apenas pelas mulheres. 
Com o passar do tempo, os homens 
também começaram a dividir o fogão 
com as donas de casa. Hoje em dia, 
até as crianças têm vez na hora do 
preparo das refeições, mas sempre, é 
claro, com a supervisão dos adultos. 
E é no universo dos alimentos que 
todos os sentidos do pequeno se des-
pertam: cheiro, cor, textura, diferen-
ça entre tipos e no final, o paladar. 
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Tal pai tal filho

O gerente comercial Carlos Augusto Bicalho sempre participou de 
confrarias gastronômicas e frequentemente fazem encontros com 
amigos para cozinhar. Com isso, seu filho Leonardo, de 7 anos, sem-
pre viu no seu pai esse hobby pela cozinha e quis também fazer 
parte desses encontros. “Meu filho sempre quis participar ajudando 
nos preparos. Daí sempre que possível ele faz aulas. Ele é muito in-
teressado e criativo, ele fica bem à vontade. O que ele mais gosta é 
do preparo, mas segurar a ansiedade até ficar pronto é o mais difícil 
para ele’’, diz. 

Que tal fazer essas receitas junto com seus filhos? As sugestões são de 
Luiza Fiorini, professora de culinária, da Vila do Chef.

Contato: www.luizafiorini.com.br

Vitamina C Pura

Ingredientes
1 copo (200 ml) de água mineral 

1 col.(chá) de açúcar 
½ cenoura crua ralada 
12 acerolas 
Modo de Preparo
1. Bata todos os ingredientes no liquidificador por 3 

minutos. Coe antes de servir.

Sanduiche Hulk

Ingredientes
2 col. (sopa) bem cheias de espinafre cozido, espre-

mido e batido no processador

1 copo de requeijão
2 col (sopa) queijo ralado
1 pitada sal,se necessário
6 pães de cenoura ou batata

Modo de preparo
1. Em uma tigela, misture o espinafre com requeijão.

2. Junte o queijo ralado e mexa bem.

3. Prove e se necessário, adicione 1 pitadinha de sal

4. Divida os pães em 2 camadas

5. Espalhe um pouco de recheio nas 6 metades in-

feriores dos pães e cubra com as camadas restantes

6. Decore a gosto e saboreie

Os benefícios das aulas de culinárias são diversos. A terapeuta ocupacional, Ana Guimarães, da Maria Arte e Ofício, 
destacou alguns deles:

1. Amplia os hábitos alimentares 
2. Concentração e postura adequada.

3. Comportamento social e hábitos adequados à mesa.
4. Segurança na Cozinha, visto que é um ambiente muito propício a acidentes domésticos. 

5. Hábitos de higiene
6. Pensamento Matemático 

7. Análise de texto e compreensão da receita.
8. Aspectos Culturais e históricos com apresentação de culinárias de vários locais nacionais e internacionais, hábitos 

alimentares e especiarias específicas.
9. Aspectos físicos e químicos com as reações a partir da mistura dos ingredientes.

10. Lidar com as frustrações e êxitos de uma receita bem ou mal sucedida.
11. Lidar com a ansiedade da “espera”. 

12. Solidariedade ao executar uma receita com ingredientes que não o agradam, mas fazê-lo pensando no outro.

CAPA
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BMW X6M
Os  brutos também aceleram

AlphaMot   r

Por Eduardo Aquino

A BMW está lançando no Brasil a segunda geração (a pri-
meira X6M surgiu em 2009) da versão mais apimentada 
do X6, desenvolvida pela sua divisão Motorsport, que traz 
pequenas alterações de design e grandes mudanças na 
mecânica e na tecnologia. A marca alemã praticamen-
te inaugurou o segmento a qual pertence o X6, que ela 
chama de Sport Activity Coupé. O design do modelo foi 
muito criticado na época do lançamento, em janeiro de 
2008 (Salão de Detroit), mas com o passar dos anos e o 
crescimento das vendas, as linhas do X6 acabaram sendo 
copiadas – a Mercedes, por exemplo, já lançou o GLE, de 
design muito semelhante. A polêmica pode ser encerrada 
com o fato de que o carro chama a atenção por onde 
passa.

E vai passar bem rápido com a nova versão M, que chega 
equipada com motor V8 4.4 biturbo, com sistema de con-
trole variável de válvulas (Valvetronic), que gera 575cv 
de potência e torque de 76,5kgfm, que é entregue ao 
motorista-piloto numa faixa bem ampla (entre 2.200rpm 
e 5.000rpm). Todo esse fôlego e disposição é adminis-
trado pelo câmbio automático de oito velocidades (com 
possibilidade de trocas manuais junto ao volante), pelo 
sistema de tração integral inteligente (o xDrive, carac-
terístico dos BMWs) e pelo sistema de controle dinâmico, 
que atua no motor, transmissão, suspensão e direção, em 
três modos (Comfort, Sport e Sport Plus).

Suavizando o peso

Com esse conjunto criado para acelerar, o BMW X6M tem 
desempenho de esportivo de passeio, acelerando de 0 a 
100km/h em apenas 4,2 segundos. Por prudência e não 
por falta de apetite, a marca alemã resolveu limitar ele-
tronicamente a velocidade máxima em 280km/h, já sufi-
ciente para dar coro em muitos esportivos de nascença. 
São números impressionantes para um carro que pesa 
quase duas toneladas e meia (2.351 quilos). Para manter 
o bruto na trajetória, há controles de tração e estabi-
lidade, que, caso o motorista queira abusar, podem ser 
desligados. Para ajudar a deixar para trás os desafiantes, 
o X6M conta com a função Launch Control, que entrega 
a dose exata de potência e torque para uma arrancada 
perfeita.

Por fora, o pacote M inclui para-choques dianteiros com 
entradas de ar maiores, soleiras com contornos adicio-
nais e rodas forjadas (com design Double Spoke) com aro 
de 21 polegadas, além da chave de ignição com a inscri-
ção M. No interior, destacam-se, além do acabamento de 
altíssima qualidade, os bancos esportivos (que seguram 
bem o corpo), volante M multifunções em couro com shift 
paddles (aquelas alavancas para mudança de marcha ma-
nual) integrados, apoio de pé M perfurado, soleiras M, 
forro do teto em antracite BMW individual e frisos em 
alumínio Hexagon.

No para-brisa

Uma das tecnologias presentes no novo X6M é o sistema 
Head-Up Display, que projeta no para-brisa (no campo de 
visão do motorista) diversas informações, como veloci-
dade máxima, rotação do motor etc. Outro importante 
equipamento de segurança é o sistema Night Vision com 
Dynamic Light Spot, que conta com câmera infravermelha 
e joga um facho de luz sobre pedestres ou animais que 
estiverem à beira da pista, alertando o motorista com 
bastante antecedência. O farol incorpora a tecnologia 
Full Led e é do tipo adaptativo (se adapta ao ambiente e 
aos faróis dos outros veículos, dispensando o motorista da 
preocupação de ofuscar os outros com farol alto).

Para se manter bem conectado, exigência imperativa nos 
dias atuais, o já conhecido sistema de navegação com 
Real Time Traffic Information agora inclui iDrive touch 
DVD drive, HD interno de 20 GB para armazenamento de 
arquivos de áudio, mapas em satélite e gráficos em 3D, 
que são exibidos em uma tela de alta resolução de 10”. 
Para manter o nível de sofisticação tecnológica, o sistema 
de som é da badalada marca Bang & Olufsen, que agora 
tem comando de voz que reconhece o idioma português, 
facilitando tarefas como localizar um endereço, acessar 
lista de contatos, entre outras funções. TV Digital e Siste-
ma de Infotainment traseiro garantem a diversão a bordo.

ConnectedDrive

O novo X6M conta com o sistema ConnectedDrive, que 
oferece ao usuário, entre outras funções, o serviço Tele-
services, no qual o carro transmite uma mensagem para 
a BMW informando sobre a necessidade de um serviço 
baseado nas condições de uso do carro, como por exem-
plo, troca das pastilhas de freio. O concessionário é aler-
tado e entra em contato com o proprietário do veículo 
para agendar o serviço. Além disso, a tecnologia permite 
ainda que o usuário faça uma chamada de emergência, 
por meio do acionamento do botão de emergência ou em 
caso de colisão – quando o contato é acionado automati-
camente.

Outra função do ConnectedDrive é o serviço de Concierge. 
O carro vem com chip de celular integrado, e o condutor 
pode entrar em contato com um concierge exclusivo para 
atender às necessidades mais variadas. O concierge pode 
indicar hotéis e restaurantes, ou também fornecer outras 
informações úteis. O X6M tem preço básico sugerido de 
R$ 529.950.

AlphaMot   r

De perfil, destacam-se a linha de cintura alta e o teto de cupê

As duas saídas duplas de escape denunciam a má intenção

O pacote M inclui rodas forjadas de 21 polegadas

Destaque para o volante multifuncional e a tela multimídia

Motor V8 4.4 biturbo gera a respeitável tropa de 575cv
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Na Região

Fique por dentro de tudo o que acontece em nossa região

Moradores do Condomínio Alphaville assistem a show de violão erudito na FDC

O projeto 13 em Ponto, iniciativa da Fundação Dom Cabral 
que tem como objetivo promover momentos de cultura e 
lazer sempre às 13 horas, apresentou o show do músico e 
compositor Walter Canuto com um repertório de música ins-
trumental brasileira, violão erudito e jazz. A atividade foi 
realizada no dia 26 de junho, no Campus Aloysio Faria, e 
contou com a presença de moradores do Condomínio Alpha-
ville, colaboradores e convidados. Estiveram presentes cer-
ca de 70 convidados, que puderam apreciar um repertório 
com composições mundialmente conhecidas como Garota de 
Ipanema, Wave e Aquarela do Brasil, além de clássicos eru-
ditos e composições próprias do músico.   

Outras edições do 13 em Ponto estão previstas para o segun-
do semestre e serão divulgadas em breve. Participe!

Música e diversão atraíram público para o lançamento da CSul 
Cultural

Boa música, contato com a natureza, lazer e integração. Tudo 
isso foi vivenciado pelo público que compareceu ao lançamento 
da CSul Cultural, marcado pelo concerto da Orquestra Ouro Preto 
(OOP), realizado no último dia 28 de junho, na Lagoa do Ingleses. 
Os moradores de Nova Lima e região foram presenteados com a 
belíssima apresentação “Latinidade”, regida pelo maestro Rodri-
go Tóffolo, que trouxe obras de artistas estrangeiros e nacionais, 
como o compositor Ernani Aguiar, natural de Ouro Preto. 

Como um repertório que transitou entre o clássico e o popular, 
a OOP apresentou canções marcadas por traços e elementos da 
cultura brasileira e Latina, prendendo a atenção de cerca de 350 
pessoas, que ocuparam o gramado da orla da Lagoa.

AlphaMot   r
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S10 em versão de luxo

A picape Chevrolet S10 2016 traz como destaque a nova versão de luxo 
High Country, que traz interior copiado da TrailBlazer, ar digital, controle 
automático de veloidade, sistema multimídia MyLink, controle de estabili-
dade, faróis com máscara negra, aplique no para-choque dianteiro, estribos 
laterais, rodas aro 18 com superfície usinada, frisos cromados na base dos 
vidros das portas, santantônio, nova capota marítima, lanternas com luzes 
de LED e rack de teto com barras longitudinais. Preço: R$ 163.800.

General Motors/Divulgação

BMW X6 xDrive35i

Além do novo X6M, a BMW lança no Brasil o X6 xDrive35i, com motor bi-
turbo de seis cilindros (306cv de potência e 40,8kgfm de torque); câmbio 
automático de oito velocidade, tração integral (sistema xDrive), sistema de 
regeneração de frenagem e rodas de 20 polegadas. Acelera de 0 a 100 km/h 
em 6,4 segundos. Traz equipamentos como sistema de navegação com iDri-
ve touch, sistema de som Harman Kardon, BMW Connected Drive e sistema 
de Infotainment traseiro (opcional que custa R$ 9 mil). Preço: R$ 375.450.

BMW/Divulgação

Visual e motor 1.4

A linha 2016 do Audi Q3 chega com visual renovado (novos faróis de xênon e 
para-choques, além de lanternas traseiras com luzes de LED) três opções de 
motor e cinco versões de acabamento, com destaque para a nova opção do 
motor 1.4, com turbo e injeção dreta (herdado da Golf Variant), que gera 
150cv de potência. O 2.0 continua sendo oferecido, com opções de 180cv 
ou 220cv, ambas com tração integral. Os preços do novo utilitário-esporti-
vo compacto ficaram assim: Attraction 1.4, R$ 127.190; Ambiente 1.4, R$ 
144.190; Attraction 2.0, R$ 145.190; Ambiente 2.0 (180cv), R$ 165.190; e 
Ambition 2.0 (220cv), R$ 190.190.

Audi/Divulgação

Hidrogênio avança

Alguns especialistas apostam que o combustível do futuro será o hidrogênio 
(também chamado de célula a combustível), que, por meio de uma reação 
química, gera eletricidade e libera no escapamento apenas vapor d’água. 
Mas ainda existem muitas barreiras, como principalmente a falta de infraes-
trutura de postos de abastecimento. De qualquer forma, tecnologicamente 
os modelos vão avançando e o Toyota Mirai quebrou recentemente o recor-
de mundial, percorrendo 502 quilômetros com uma carga de hidrogênio.

Toyota/Divulgação

Você conhece o Vallourec Circuito Cultural?

É uma iniciativa da Vallourec para levar entretenimento 
de qualidade à população, fortalecer relacionamentos e 
contribuir para o desenvolvimento humano e social. As 
ações e os projetos de arte e cultura são patrocinados pela 
Empresa por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
de Minas Gerais, do Fundo da Infância e da Adolescência, 
da Lei Rouanet e das Leis Estadual e Federal de Incentivo 
ao Esporte. 

Na região da Vallourec unidade Mineração, são contempla-
dos o município de Brumadinho e os distritos de Aranha, 
Casa Branca, Palhano, Piedade do Paraopeba e Suzana. Ao 
longo do ano, os moradores dessas localidades têm acesso 
gratuito a shows musicais, espetáculos teatrais, manifes-
tações culturais, entre outras atividades. 

Em agosto, por exemplo, uma das atrações será o Festival 
Musical do projeto Palco 98, que ocorrerá em Brumadinho. 

Já na área de formação, o Circuito oferecerá oficinas gra-
tuitas do projeto Fred e do Instituto Kairós, ambos atuan-
tes na região. Poderão participar crianças e adolescentes 
das comunidades, além de produtores locais. 

Todas as atividades do Vallourec Circuito Cultural são di-
vulgadas antecipadamente nas cidades contempladas. 
Para saber mais, acesse www.vallourec.com/br. 
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Saúde Saúde

Trabalho, casa, trânsito, filhos e compromissos: às ve-
zes parece que tudo está fora do controle e a demanda 
de obrigações está cada vez maior. Com isso, o estresse 
parece ser algo normal de se aceitar na rotina, mas ter 
essa atitude é um grande erro. A pesquisa Stress Brasil, 
conduzida pela psicoterapeuta e diretora do Instituto de 
Psicologia e Controle do Stress (IPCS), Marilda Lipp, re-
velou que 55,6% dos entrevistados brasileiros já sofre-
ram de ansiedade; 23,20% têm ou tiveram diagnóstico de 
depressão; 32,64% já tiveram ou têm gastrite, asma ou 
outra doença respiratória causada pelo vilão estresse.
 
Os fatores que causam esse mal podem ser internos, 
como, por exemplo, uma característica da personalida-
de, como é o caso de pessoas mais perfeccionistas ou até 
mesmo a necessidade de iniciar várias tarefas ao mesmo 
tempo e ter que gerenciá-las a todo instante para cum-
prir determinada meta. 

A psicóloga Cristina Yumi Nogueira Sediyama, que atende 
em Belo Horizonte, explica que há, também, os fatores 
externos do ambiente no qual vivemos, seja ele familiar, 
seja de trabalho. Esses causadores podem estar ligados 
à adaptação a atividades e projetos novos, como, por 
exemplo, o falecimento de algum ente querido, separa-
ção do cônjugue, aposentadoria, mudanças no trabalho, 
dentre outros fatores.

“Alguns sintomas característicos do estresse são: irrita-
bilidade, alteração de sono, dores musculares, mudan-
ça de apetite, alterações de humor, perda de interesse, 
problemas dermatológicos, de atenção, concentração e 
memória, além de ansiedade e depressão’’, aclara. 

Cristina elucida que o estresse sempre existiu, desde os 
“homens das cavernas” até os dias atuais. Nos últimos 
dez anos, o que vimos foi um aumento das inovações tec-
nológicas e, com isso, a rapidez das mudanças do que é 
exigido na família, no trabalho ou em diversos contextos 
da vida.

“Como toda adaptação, isso produz um gasto de energia 
que contribui para o aumento do estresse, pois temos 
que nos adaptar à situações ainda não vividas, lidando 
com algo novo a cada momento, e precisamos da velo-
cidade necessária, sendo que, muitas vezes, nos vemos 
sem tempo para isso, o que nos gera um nervosismo ainda 
maior’’, explana. 

O estresse pode ser dividido em quatro estágios, sendo 
o primeiro o estágio de alarme, no qual a pessoa luta ou 

foge de eventos cotidianos. O segundo estágio, chama-
do de resistência, é o que a pessoa combate e deposita 
muita energia para realizar uma tarefa. O terceiro é de 
quase-exaustão, no qual a energia para lidar com os fa-
tores estressantes não é mais suficiente. E a última etapa 
seria a de exaustão, no qual a pessoa não mais consegue
se adaptar a situação e as reservas de energia se esgo-
tam, podendo gerar doenças mais graves. “As pessoas, 
atualmente, lidam com esses sintomas sem darem a devi-
da atenção. O que devemos ressaltar é que poderá haver 
uma evolução para quadros de doenças mais graves, e 
que muitas vezes passam despercebidos, pois elas não 
fazem a ligação do adoecimento contínuo, ou das
constantes dores de cabeça e dores musculares,
da baixa do sistema imunológico
provocados pelo estresse’’,
alerta. 

Motivação

O psicólogo Flávio Torrecillas explica que o estresse é um 
estado natural que o ser humano tem. Tanto os indivíduos 
quanto os animais podem sofrer dessa condição em um 
determinado período da vida. “Determinadas pessoas são 
mais vulneráveis que as outras, parecem ter uma ten-
dência crônica para se estressarem. Essa vulnerabilidade, 
pelo que identifico em meus pacientes e em pesquisas 
científicas, é, algumas vezes, o produto das predisposi-
ções genéticas em conjunto com o modo de vida de cada 
um’’, fala.

O especialista descreve que podemos pensar no                                        
estresse moderado com uma força motivadora ca-
paz de melhorar alguns aspectos da inteligência. Deve                                        
mos aprender a domar essa força e, quando domada, 
controlamos e monitoramos nossas emoções. “Ao invés 
de tentar eliminar o estresse, devemos aprender a lidar 
com ele, assim podemos usá-lo a nosso favor. Sem o es-
tresse, provavelmente, não ficaríamos tão motivados a 
estudar ou não nos preocuparíamos em chegar sempre no 
horário e, além disso, ele provoca a liberação de adre-
nalina, acelerando a frequência cardíaca e ajudando no 
metabolismo’’, diz.

Segundo Flávio, os sintomas específicos da modernidade 
acabam sendo um fator muito agravante. O imediatismo, 
a facilidade da informação, o cenário profissional cada 
vez mais competitivo e a grande necessidade de apresen-
tar resultado, corrompem a estrutura ideal de cada um 
onde o “ter” passa a ser mais importante que o “ser”. Ele 
acredita que as pessoas vivem buscando por algo, mas, 
muitas vezes, não sabem nem o que estão procurando.

“Há uma busca incessante por poder aquisitivo, consu-
mismo e competitividade exacerbada, não apenas no 
mercado de trabalho, mas também nas relações inter-
pessoais. Até mesmo nos relacionamentos parece haver 
uma competição como se houvesse uma necessidade de 
um ser melhor do que o outro’’, observa.

O profissional garante que a felicidade é uma decisão que 
as pessoas precisam tomar e o sofrimento não é o trânsito 
caótico, o preço na etiqueta que você paga para ser feliz. 
“A felicidade pode vir pelo caminho, uma escolha feita a 
cada momento. Se quisermos ser felizes, temos que ver 
algum sentido no sofrimento, na raiva e na dor.  Algo que 
nos dê um sentido para a vida, que nos ajude a nos tornar 
uma versão melhor de nós mesmos e esse é um dos gran-
des mistérios no qual temos que nos aprofundar cada vez 
mais’’, aconselha.

Cristina adverte que algumas
doenças são relacionadas
com o estresse, como a
hipertensão arterial,
aterosclerose, baixa do
sistema imunológico,
níveis altos de colesterol
ruim e baixos do colesterol
bom, aumento dos níveis
de triglicérides e obesidade.
Além de provocar outros
tipos de transtornos, como
depressão, ansiedade e fobia
social.

Ela alerta que o melhor
tratamento é sempre a
prevenção, ou seja, focar em
atividades prazerosas, fazer
exercícios físicos, ter noites de
sono adequadas, alimentação
saudável e evitar o uso de bebida
alcoólica como fuga para esses
sentimentos. “É importante respeitar
e conhecer os próprios sentimentos e saber
como lidar com eles para que o
estresse não gere complicações
mais graves posteriormente.
Caso a pessoa já venha sofrendo com
esses fatores, deve-se procurar o
auxílio de um profissional especializado
para que haja um tratamento adequado
para esses sintomas’’, aponta. 

ALPHAVIDA DÁ 5 DICAS PARA EVITAR O ESTRESSE:

1- Faça exercícios físicos;
2- Descanse;

3- Tenha momento de lazer e diversão com
família e amigos;

4- Não tenha medo de dizer não;
5 - Durma bem.

Xô estresse!
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Um centro de conveniências e lazer mais próximo das necessidades dos moradores dos condomínios. Este é o objetivo do 
trabalho de reestruturação do Alphaville Mall que vem sendo trabalhado pela Associação Alphaville Lagoa dos Ingleses 
Centros Comerciais, ou ACC, como é conhecida. Iniciado em maio de 2015, o projeto envolveu pesquisa junto aos mora-
dores dos condomínios Alphaville, aos lojistas e salistas do Alphaville Mall, além das empresas do entorno. Um plano de 
ação foi desenhado pela diretoria da associação em parceria com os síndicos dos blocos comerciais, e várias medidas já 
estão em andamento para transformar o Mall e dar a ele um novo caráter. Nessa entrevista, Adriano Lima, presidente 
da ACC, explica como este trabalho será feito. 

Por que vocês começaram o trabalho com uma 
pesquisa? 

O público principal do Alphaville Mall são os mo-
radores dos condomínios, quase 4.000 pessoas. 
Visitantes ainda são poucos. Por isso era neces-
sário ouvir os moradores antes de qualquer coi-
sa. Foram consultadas mais de 150 famílias, uma 
base estatística muito boa, com resultados inte-
ressantes. 

Qual a principal descoberta da pesquisa? 
Não houve um fato principal, mas uma combi-
nação de informações. Os moradores buscam a 
conveniência, querem variedade de oferta, coi-
sas do dia a dia, serviços diversos. A questão é 
logística. Eles buscam a facilidade de encontrar 
perto de casa as mercadorias e os serviços de sua 
necessidade, o que aumentaria muito o prazer 
de viver aqui. Eles querem um centro comercial 
na mais pura tradução desse conceito. A pesquisa 
também trouxe sugestões em termos de horários 
de funcionamento, de qualidade de atendimento 
etc.

Feita a pesquisa, qual o passo seguinte?
A diretoria da ACC, que são lojistas que vivem 
e pensam nossa realidade, desenhou um plano 
de trabalho enxuto e até o final de 2015 tere-
mos muitas novidades. O primeiro passo é o en-
volvimento dos atuais lojistas e salistas. Temos 
hoje 77 estabelecimentos em funcionamento no 
Mall. Padaria, salão de beleza, floricultura, res-
taurantes, serviços de costureira, fotografia etc. 
A pesquisa nos diz que muitos podem e devem 
melhorar, e sabemos que todos tem interesse 
em melhorar. Já temos o apoio dos síndicos dos 

blocos comerciais, que participaram do trabalho 
preliminar. Vamos agora compartilhar nosso pla-
no com os lojistas, explicar o papel de cada um, 
dividir responsabilidades. Vamos trabalhar ques-
tões como hábitos, gestão, logística e comuni-
cação. Teremos o apoio do SEBRAE Minas, que já 
realiza ações parecidas em outras áreas comer-
ciais da Grande BH. 

Você falou em comunicação. Pode explicar?
Muitos moradores não conhecem direito o Mall. 
Vamos aumentar o volume de informações dis-
poníveis no site e no facebook. E se precisamos 
dos moradores, não podemos nos esquecer das 
pessoas que trafegam pela região. Precisamos de 
maior fluxo de pessoas, para viabilizar negócios. 
Muitos pensam que o Mall é a entrada do condo-
mínio e por isso nem cogitam entrar aqui. Vamos 
melhorar a sinalização, facilitando a busca por 
lojas e serviços. 

Vocês gostariam de enviar uma mensagem aos 
moradores de Alphaville?
Gostaria de lembrar que a diretoria da ACC é for-
mada por lojistas e trabalha intensamente junto 
com os síndicos, que também são lojistas e sa-
listas. Todos estão unidos e focados no trabalho 
em várias frentes e tem o interesse de entregar 
o melhor para todos. Por isso, reorganizamos 
nossa área administrativa para ganhar maior efi-
ciência. Reformamos os banheiros, recuperamos 
as fontes, e cuidamos de problemas antigos de 
infraestrutura. O resultado começa a aparecer. 
Mesmo com a retração da economia, há várias 
novas lojas abrindo e outras mais ainda virão. 

Alphaville Mall busca conveniência, qualidade e bem estar
Pesquisa com moradores foi ponto de partida do projeto

Barbearia Mauricio Torchetti

O tradicional salão Maurício Torchetti apresenta mais uma novidade a seus clien-
tes: o serviço de barbearia masculina.

Corte, barba, sobrancelha, colorações e mechas invertidas são alguns dos servi-
ços oferecidos. Reserve já seu horário!

(31) 3547-3158
Center V - Loja 101
facebook.com/mauricio.torchetti

Comida Boa Marmitex

Esse novo serviço de entrega de marmitex chega ao Alphaville com uma novidade: 
o Whatsapp. Todos os dias, é enviada ao grupo de clientes uma foto do prato do 
dia. As entregas funcionam das 10:30h às 13:00h, de segunda a sexta-feira.

Pedidos: 9191-4994 (Whatsapp)
              3547-3681 
              



O Alphaville é um lugar especial. Além da Lagoa, somos cercados de belas
árvores e jardins muito bem cuidados. Respeitando o limite de velocidade, 
além de evitar acidentes, você tem mais tempo para admirar toda essa beleza.

facebook.com/alphavillemg

RESPEITE O LIMITE DE VELOCIDADE


