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ASSOCIAÇÃO GERAL

INTEGRAÇÃO - A PALAVRA DA INTELIGÊNCIA NA ATUALIDADE

Prezados vizinhos,

Nosso desafio à frente da direção da Associação Geral é grande. Espe-
cialmente face ao turbulento momento econômico que vive nosso país. 
Por isso, precisamos ser cirúrgicos, de modo a utilizar responsavelmen-
te os recursos da AG para tornar o Alphaville um lugar cada vez melhor.

Para isso, é preciso ter uma estratégia definida. A nossa é clara: traba-
lharmos de forma integrada. A AG oferece a seus associados serviços de 
alta qualidade, porém bem complexos de se gerir. Desde que assumi-
mos a gestão da AG, estamos realizando análise profunda em todos os 
contratos, em especial os de segurança, saúde e transporte. Notamos, 
em todos os casos, que suas gestões podem e devem ser reavaliadas, 
para que a AG tenha maior e melhor controle sobre os serviços. Como 

consequência, os associados perceberão significativas melhorias nos serviços. Além disso, a integração também traz economia. 
Negociar, por exemplo, os contratos de maneira coletiva, reduz os valores individuais para os residenciais. Todo mundo sai ganhan-
do... Somos mais fortes quando estamos unidos, quando verdadeiramente agimos como uma Associação. 

O conhecimento e a tecnologia ficaram grandes demais para que grupos ou pessoas possam tê-las sob seu domínio intelectual 
isolado. Não temos mais condições de dominar o todo, mas sim suas partes. O todo somente será conseguido com a união dessas 
partes, ou seja, INTEGRAÇÃO ENTRE AS PARTES. É assim que a Associação Geral tem pensado e agido. Entendemos que integração 
é a palavra da inteligência na atualidade, temos que nos aproximar de todos os associados e estimulá-los a somar forças conosco 
em vez de competir no isolamento de seus trabalhos.

Falamos também de integração nos bastidores da Associação Geral. Os diferentes órgãos, Diretoria Executiva, Conselhos Delibera-
tivo e Fiscal, e a Assembleia Geral, estão cada vez mais alinhados e atrás de objetivos comuns. Ademais, foram criadas comissões, 
compostas por membros não só destes órgãos, mas com participação e contribuição de moradores especializados em determinadas 
áreas. Partimos do princípio simples que, se todos possuem um objetivo único, de tornar o Alphaville um lugar cada vez melhor 
para se viver, quanto mais moradores participarem, melhor. Já obtivemos várias e excelentes sugestões propostas nas reuniões das 
comissões e também nas dos órgãos colegiados. 

Acreditamos fortemente que esse é o caminho. Por isso, estamos abertos e dispostos a ouvir você, morador, proprietário. Assim 
como nós, diretores, também estão disponíveis nossos canais de comunicação, site, redes sociais e a Revista AlphaVida. Sua parti-
cipação não é apenas bem-vinda, ela é essencial!

Abraços a todos!
Diretoria AG

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: 3.000 exemplares.
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CONTRATAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA
PERIMETRAL

O Residencial das Árvores, no intuito da manutenção da qua-
lidade de vida e da maior tranquilidade dos proprietários e 
moradores, acaba de adquirir a cerca eletroeletrônica com 
tecnologia de ponta disponível no mercado para este tipo de 
equipamento, garantindo assim o monitoramento para os nos-
sos quase 7 km de divisas (Cercas e muros).

Desde de maio de 2015 quando foi criado um grupo de estu-
dos, foram feitas pesquisas e simulações, reuniões com diver-
sos fornecedores, até chegarmos ao melhor tipo equipamento 
para nossa realidade. Como é um processo dinâmico a intenção 
é implementar mais inovações que venham cada vez mais be-
neficiar a todos nós.

REPARO DA ROTATÓRIA DA RUA DOS TARUMÃS

Após um longo período de avaliação e proposições técnicas 
está sendo executado o serviço de reestabelecimento estru-
tural da Rotatória da Rua dos Tarumãs. Em decorrência das 
chuvas e instabilidade do terreno a rotatória chegou a oferecer 
risco para os transeuntes da Rua dos Ipês, em decorrência dos 
desmoronamentos.

Muitas tentativas foram feitas e agora, após a contratação de 
uma consultoria geotécnica e de elaboração de um projeto ro-
busto de integridade estrutural a rotatória será reconstruída, 
os terrenos limítrofes recompostos e a paisagem, afetada pelo 
desmoronamento recomposta.

GIRO PELOS ASSOCIADOS

Residencial das Árvores
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Residencial das Flores

TODOS JUNTOS POR UM RESIDENCIAL CADA VEZ MELHOR

Muitos são os desafios, mas a gestão executiva do Residencial das Flores tem se 
mantido focada em servir a seus Associados, com equilíbrio e responsabilidade, 
trabalhando para transformá-lo em um lugar cada vez mais agradável para 
se viver. Com a participação de moradores, uma Comissão de Segurança foi 
criada, todos envolvidos em contribuir com ideias, que visam a curto, médio e 
longo prazo, melhores condições de segurança para todos nós.

Algumas ações já foram implantadas, como a padronização dos procedimen-
tos de segurança: atuação forte e profissional dos vigilantes tanto na porta-
ria quanto nas rondas efetivadas 24 h no Residencial e a realização das obras 
necessárias para a cobertura dos pontos de vulnerabilidade apresentados no 
relatório de segurança da GOL. Outras ações estão em processo de definição, 
principalmente quanto à tecnologia a se empregar, como também aprovação 
ordenada e dentro das leis estatutárias para realização destes investimentos. 

Cremos que tanto moradores quanto os que nos visitam têm observado a reali-
zação de obras nas áreas do nosso Residencial. Temos atuado forte para deixá
-lo cada vez mais organizado, limpo e bonito. Efetivamos uma reforma geral, 
nos seis ambientes que compõe a Portaria do Residencial das Flores (entrada 
dos prestadores de serviços / guarita central de vigilância / sala de espera da 
van / sala de apoio aos moradores / sala do administrador do Residencial / ves-
tiário dos vigilantes). Todos estes ambientes tiveram suas lâmpadas trocadas 
para LED - o que certamente vai gerar economia, e foram totalmente pintados;  
temos agora uma nova sala de reunião com projetor e tela retrátil; Além disso, 
colocação de cantoneiras de proteção nas lajes, padronização dos quadros de 
avisos, reforma de todos os banheiros e troca do mobiliário do vestiário dos 
Vigilantes.

Por último, muito mais do que falar, vamos apresentar a festa das crianças rea-
lizada no dia 17 de Outubro 2015, onde aproveitamos para reinaugurar não só 
o parquinho quanto à quadra de peteca, ambos foram totalmente remodelados 
tornando-se um espaço muito agradável de curtir.
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NOVO SISTEMA DE SEGURANÇA DO RESIDENCIAL É
RECONHECIDO INTERNACIONALMENTE

Implantado pela Digifort e WR Tecnologia, o sistema de monitora-
mento e segurança do Residencial Península dos Pássaros foi noti-
ciado como “case” de sucesso no site da ALAS (Associação Latino 
América de Segurança) Internacional e da ALAS Brasil. A ALAS é 
referência no setor de segurança.

O projeto integrou todo o sistema de segurança do Residencial com 
tecnologia inovadora de software e tem como grande diferencial 
do projeto a integração com a cerca elétrica setorizada, CFTV com 
câmeras “Speed Dome”, alerta sonoro, controle da acesso e futu-
ramente iluminação. Já são 30 anos de experiência de mercado da 
WR Tecnologia em grandes projetos de engenharia.

Acesso à notícia completa no link: 
http://bit.ly/1LPe4na

Com isso, a Diretoria do Residencial tem a certeza de ter investido 
em uma solução que trará mais segurança para os moradores.

Península dos Pássaros
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ÁRVORES FRUTÍFERAS: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E LAZER

A Diretoria do Residencial das Minas sabe da importância das 
frutas em nossas vidas. Por isso, realizou o plantio de 120 mu-
das frutíferas em todo o Residencial. Dessas 12, apenas 2 estão 
em situação crítica ou morreram. Considerando  que o período 
crítico de sobrevivencia da muda após o plantio é de 4 meses, 
as árvores superaram este período com muito sucesso (98,3%).

O grande objetivo do Reisdencial das Minas é a melhoria da qua-
lidade de vida e lazer. As mudas plantadas são de baixo porte 
para facilitar a coleta e não atrapalhar a segurança que é, claro, 
prioridade da gestão.

Ainda para 2015, está sendo preparada a avaliação do solo pa-
rapossível plantio da outra fase do projeto, que compreende a 
área entre a Rua Cristal e o muro do residencial, a fim de am-
pliarmos o acesso a estas maravilhas que são as frutas. 

Mais uma vez, O Residencial tentará contar com os equipamen-
tos da Associação Geral para abrir as covas, além do Engenhei-
ro Agronomo que presta ao Residencial consultoria a baixissimo 
custo. O Objetivo é aproveitar a terra vegetal que ainda se en-
contra em pilhas no residencial, visando manter o custo o mais 
baixo possível.

“O lugar arborizado acalma as pessoas, isso é conhecido. Ele in-
terfere positivamente em depressão, por exemplo”, diz Marcos 
Buckeridge, professor de botânica da Universidade de São Paulo 
(USP).

Residencial das Minas
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Cuidar & Compartilhar. É com essa ideia 
que surge um novo braço da Associação Ge-
ral: a AG Social. Idealizada pela diretoria da 
AG e suportada por moradores do Alphaville, 
a AG Social cumpre o que acredita ser uma 
obrigação moral de todo ser humano: ajudar 
ao próximo.

A atuação da AG Social já começou: em parceria com a Sleep-
Walkers Entretenimento e CSul, foram recolhidas aproximada-
mente 2,5 toneladas de alimentos não-perecíveis no evento 
Festival de Inverno Lagoa dos Ingleses. Os produtores do even-
to foram extremamente solícitos, determinando que todos os 
presentes teriam que doar 1 quilo de alimento para adentrar 
ao evento. Posteriormente, as doações foram divididas e en-
tregues em diferentes instituições. Desta vez, os beneficiados 
foram as Instituições Lar o Bom Samaritano – Bairro Água Limpa, 
AMALI - Associação de Moradores de Água Limpa e a Assopoc – 
Associação dos Protetores dos Pobres e carentes.

Segundo o Produtor da Sleepwalkers Entretenimento, a realiza-
ção deste tipo de ação já é comum em seus eventos: “A coleta 
de alimentos não perecíveis acontece em quase todos eventos 
que a SW Entretenimento produz. Percebemos que, como várias 
pessoas vão aos eventos, seria uma forma de arrecadar alimen-
tos para aqueles que precisam. Para quem leva 1kg é pouco, 
mas, para quem recebe, faz muita diferença. E fazer a diferen-
ça também é nosso papel como cidadão”.

Quando surgiu a oportunidade de angariar as doações também 
no Alphaville, Henrique não hesitou e logo acordou com a dire-
toria da AG a melhor forma de realizar a coleta. “A intenção da 
arrecadação de alimentos é, principalmente, ajudar as pessoas 
que precisam. É uma atitude pequena de cada pessoa, mas, que 
no conjunto faz uma grande diferença para uma instituição ou 
uma família”.

“Queremos continuar a todo vapor. Os eventos reúnem públicos 
significativos e é extremamente simples casar a compra de um 
ingresso com a doação de 1kg de alimento não-perecível. Nossa 
ideia é atuar junto a todos os produtores de eventos aqui no Al-
phaville. É essencial que ajudemos instituições e comunidades, 
ainda mais vendo tantos problemas sociais tão pertos de nós, 
como nos Bairros de Água Limpa e Jardim Canadá”, afirma o 
diretor Ricardo Nolasco do Nascimento.

O livro de Atos dos Apóstolos (Bíblia) no Capítulo 20, verso 35 
nos exorta a não esquecermos as palavras de Jesus Cristo que 
disse: “Mais bem aventurada coisa é dar do que receber”. Esta 
passagem bíblica além de muito linda é verdadeira, basta que 
nós pratiquemos o exercício de nos doarmos um pouco aos ou-
tros para sentirmos esta realidade.

A AG Social possui uma sala de apoio na sede da Associação 
Geral. Todos podem ajudar com doações: alimentos, roupas, 
fraldas geriátricas e para bebês, material de limpeza e de hi-
giene pessoal, brinquedos, colchões, tudo é muito bem-vindo. 
Além dos eventos, o objetivo é atuar também com campanhas 
internas durante o ano. “Temos certeza que os moradores do Al-
phaville são generosos e se preocupam com o próximo. Por isso 
faremos campanhas e poderemos ajudar muita gente”, afirma 
Ricardo Nolasco.

Em uma de nossas reuniões de segurança, o advento da AG So-
cial foi citado como ótima ferramenta para nos aproximarmos 
destes bairros carentes que cercam o Alphaville, servi-los de 
maneira prática e com isto nos tornarmos percebidos como 
um povo que se importa. Os Profissionais especializados de Se-
gurança que faziam parte desta reunião citaram que o cunho 
social é certamente uma estratégia sábia de investimento em 
segurança. Cremos que isto pode cooperar, mesmo que de for-
ma indireta para um respeito maior e consecutivamente com a 
segurança dos moradores do Alphaville.

Contamos com todos vocês, venha fazer parte de um grupo que 
unicamente pensa em cuidar e compartilhar!

Para contribuir, entre em
contato com a Associação Geral,

no telefone 31 3547-3020 ou pelo e-mail
agsocial@alphavillemg.com.br
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AG SOCIAL INICIA CAMINHADA RUMO A UMA CAUSA
REALMENTE NOBRE

Servir ao próximo sempre foi intenção principal quando a 
AG Social foi criada. Após coletarmos mais de duas tone-
ladas de alimento, leite, material de limpeza, colchões, 
roupas e brinquedos, saímos para distribuí-los e ainda não 
sabemos se nós escolhemos as Instituições a se beneficiar ou 
se foram elas que nos escolheram, pois o sentimento após 
a conclusão das doações é de que recebemos muito mais! 

Iniciamos nossa caminhada pelo Lar O Bom Samaritano, 
localizada no Bairro Água Limpa, instituição sem qualquer 
apoio governamental onde, no dia a dia, aproximadamente 
40 homens lutam contra a dependência química. São pais de 
família, jovens e alguns de maior idade que brigam para se 
ver livres deste vício tão devastador.

Um grupo de homens, moradores do Alphaville, se desloca-
ram em uma noite de quinta-feira, para entregar aproximados 700 kg de alimento. Foi chocante vermos a dispensa desta institui-
ção praticamente vazia. Em contrapartida, nos sentimos privilegiados por chegar em momento oportuno para cumprir o propósito 
ao qual a AG Social havia sido criada.

AMALI - ÁGUA LIMPA

Nossa segunda entrega foi realizada quando nos reunimos com 
a Diretoria da Associação dos Moradores de Água Limpa (AMA-
LI), representados pelos Srs. Nilton Oliveira e Sebastião Gomes. 
Foram entregues aproximadamente 800 kg de alimentos, que se 
transformaram em cestas básicas posteriormente entregues a fa-
mílias cadastradas junto à Instituição.

Surpreendemos-nos com o grau de organização desta Instituição, 
que possui um cadastro muito bem elaborado e completo de fa-
mílias que residem no bairro e que realmente precisam de ajuda.



ASSOPOC - CRUCILÂNCIA

Quanto à terceira entrega, fomos tão abençoados neste dia que uma sen-
sação ainda maior de servir aos necessitados pairou sobre todos que ali 
estiveram. Em uma manhã de sábado, um grupo de 25 moradores de Alpha-
ville saiu rumo à cidade de Crucilândia (MG), a 140 km daqui. Já havíamos 
enviado via caminhão aproximados 1000 kg de alimento, roupas, material 
de limpeza e fraldas geriátricas. Levamos conosco alguns aparelhos de TV, 
mais roupas, brinquedos de pelúcia e muito amor. A Instituição se chama 
ASSOPOC – Associação dos protetores dos pobres e carentes, sob direção 
do casal Sérgio e Maria Alice Coelho, que mantem quatro Instituições: asilo, 
creche, clinica de equoterapia e a APAE da cidade.

Nosso grupo foi muito bem recepcionado, com bela apresentação de canto/
dança executados no asilo. Conversamos muito, cantamos e tivemos ótimos 
momentos junto aos internos. Também tivemos oportunidade de conhecer a 
Clínica de Equoterapia, onde a arte de cavalgar é utilizada como tratamen-
to. Realmente tivemos um dia maravilhoso, cheio de amor e muita solida-
riedade. Todo o grupo foi agraciado com um delicioso almoço na residência 
do casal Sérgio e Maria Amália, que mais uma vez nos surpreenderam e nos 
emocionaram com mais esta prova de carinho. Só temos uma coisa a dizer:

Que Deus, O todo poderoso, abençoe ricamente estes guerreiros, aqueles 
que estão à frente destas Instituições, cumprindo um papel que deveria ser 
de todos nós, mas que infelizmente somente uma pequena parte as cumpre.

AlphaVida12
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Advogados da AG publicam artigo

Os advogados da AG acabam de publicar artigo com assunto 
inédito sobre a Homeowner Association – HOA, na Revista Lex 
Magister de Direito Ambiental e Urbanístico. O artigo intitulado 
“Infelizes Ilações sobre a Homeowners Association (HOA) e As-
pectos Jurídicos das Associações de Proprietários de Imóveis”, 
de autoria dos advogados Renato Ourives Neves e Ana Luiza Saa-
de da Silveira Ourives, aborda desde aspectos tributários até 
peculiaridades jurídicas sobre o tema. Como foco principal, o 
artigo mostra análise crítica sobre os acórdãos do Superior Tri-
bunal de Justiça, exarados nos Recursos Especiais 1.439.163/SP 
e 1.280.871/SP, que tratam da participação no rateio, através 
da contribuição individual de cada proprietário, para custeio de 
manutenção, segurança, e até a realização de investimentos 
que incrementem valor ao patrimônio constituído pelas unida-
des imobiliárias existentes na base geográfica abrangida por 
esse modelo de governança imobiliária. Renato Ourives Neves, 
Consultor Jurídico da Associação Geral, nos fala sobre sua re-
cente publicação:

Revista AlphaVida: O modelo de governança do Complexo Al-
phaville Lagoa dos Ingleses se qualifica juridicamente nos con-
tornos das Homeowners Associations (HOA)?
Renato Ourives: Sim, o Complexo Alphaville tem seu modelo 
jurídico de gestão alicerçado na HOA. Ocorre que, pela escas-
sez de abordagens sobre o tema, na literatura jurídica, nem 
sempre é bem compreendido, até pelos operadores do Direito.

RA: Como a matéria da HOA vem sendo enfrentada pelos tribu-
nais brasileiros?
RO: Os tribunais respondem às teses que lhes são oferecidas. 
Uma tese bem apresentada é sempre bem recepcionada. Sou 
otimista em relação à HOA, e não poderia ser diferente, pois 
as associações que compõem o Complexo Alphaville vêm sendo 
vitoriosas em todos os processos de cobranças de contribuições 
propter rem, sem exceção, contexto que revela a consistência 
do modelo em questão. A matéria reclama maiores incursões 
nos tribunais, principalmente nos superiores, para exorcizar 
falsas premissas que acabam comprometendo o domínio deste 
importante instituto jurídico.

RA: O loteamento fechado estruturado na HOA tem semelhança 
com o condomínio?
RO: As regras do condomínio se comunicam com aquelas apli-
cáveis ao loteamento fechado, conforme entendimento consig-
nado no Enunciado 89, da I Jornada de Direito Civil do Conselho 
da Justiça Federal, que assim dispôs: “Art. 1.331: O disposto 
nos arts. 1.331 a 1.358 do novo Código Civil aplica-se, no que 

couber, aos condomínios assemelhados, tais como loteamentos 
fechados, multipropriedades imobiliárias e clubes de campo”. 
Este entendimento parece justo e necessário para preenchi-
mento das lacunas do ordenamento jurídico, daí a importância 
das publicações e discussões sobre o tema, para que inspirem 
o legislador a positivar normas explícitas sobre este modelo de 
gestão imobiliária.

RA: As regras de construção criadas para o empreendimento 
inspirado na HOA prevalecem às leis municipais que regulamen-
tam o uso e a ocupação do solo?
RO: As restrições convencionais apenas prevalecem se forem 
mais rigorosas do que as leis e normas editadas pelo Ente 
Competente, seja ele qual for. É importante que os associa-
dos da HOA estejam permanentemente mobilizados para que 
tais restrições sempre se atualizem, de acordo com o ideal de 
bem estar consentâneo dos proprietários e moradores. Por ób-
vio, a razoabilidade deve inspirar o exame da casuística que 
aparentemente se conflite com restrições convencionais. Todo 
tratamento sectário, relativamente a qualquer conteúdo, pode 
representar resistência ao progresso da coletividade envolvida 
na base geográfica da HOA e perda da chance de modernizar 
regulamentos, para que, de forma permanente, se maximizem 
os benefícios em prol da coletividade, fim a ser perseguido pela 
associação de proprietários, o qual deve ser harmonizado com 
a necessidade de se preservarem as expectativas existentes no 
momento da aquisição do imóvel. O grande desafio é a conci-
liação entre a atualização da regulamentação de questões in-
ternas e a preservação das expectativas dos proprietários, vista 
objetivamente de modo coletivo.

RA: Pode-se dizer que as associações de proprietários substi-
tuem o Poder Público em algumas atividades?
RO:
Acho que não. As intervenções das associações de proprietários 
são complementares aos ofícios genuinamente públicos. Nos-
so entendimento é que a chancela pública à implantação de 
empreendimentos imobiliários sob a égide da HOA apenas cria 
um direito potestativo, ou seja, uma faculdade de a associação 
atuar em ambientes da seara pública, não implicando, contudo, 
em uma assunção ou transferência de responsabilidade.

RENATO OURIVES NEVES é Mestre em Direito pela Faculdade de 
Direito Milton Campos. Ex-Professor de Direito Comercial da Uni-
versidade Federal de Ouro Preto. Professor de Direito Empresarial e 
de Direito Tributário dos cursos de Pós-Graduação em Planejamento 
Tributário da UNIPAM. Administrador Judicial de Falências e Recupe-
rações Judiciais de Empresas. Advogado. Árbitro. Autor do livro PUT 
e CALL - Opções de Compra e de Venda.

CONJUR



MAIS CONVENIÊNCIA
E BEM-ESTAR
Renovado, novo centro oferece mais de
80 pontos de venda de produtos, serviços,
gastronomia e saúde.

O Alphaville Mall mudou de nome. Ele agora se chama 
Alphaville Centro Comercial. Ganhou nova identidade vi-
sual, melhor sinalização. Várias novas lojas e restaurantes 
foram inaugurados e todos os empreendimentos existen-
tes estão envolvidos numa tarefa importante e prazerosa: 
oferecer conveniência, qualidade e bem-estar para seus 
clientes, especialmente os cerca de 4.000 moradores dos 
condomínios Alphaville e dos novos conjuntos habitacio-
nais que estão surgindo na região. “Queremos conquistar a 
confiança e a preferência de nossos clientes”, explica Ro-
berto Menta, dono da padaria Boulangerie e um dos pionei-
ros no local. “Ainda há muito a fazer, mas já melhoramos 
e convidamos os moradores para uma visita. Queremos 
surpreendê-los”. 

A mudança, a maior já realizada desde a inauguração do 
ponto comercial há 15 anos, é uma resposta coordenada 
de todos os lojistas, visando o desenvolvimento seguro e 
sustentável. “Mesmo em uma época de crise, decidimos 
investir: fizemos um planejamento, contratamos a ajuda 
de especialistas e estamos imbuídos do espírito de me-
lhorar para atrair nossos clientes”, comenta Adriano Sil-
va, presidente da Associação Alphaville Lagoa dos Ingleses 
Centros Comerciais (ACC). “A região está crescendo e essa 
é uma oportunidade para todos”.

O trabalho começou com uma pesquisa junto aos morado-
res do Alphaville, em maio. Eles indicaram o desejo de ter 
perto de suas casas um centro comercial mais completo, 
com melhor atendimento. O Sebrae foi trazido para um 
trabalho de capacitação, que já está em andamento. Lo-
jas e restaurantes promoveram ampliações. Os banheiros 
foram reformados. Várias sugestões dos moradores foram 
acatadas e outras serão adotadas dentro de uma progra-
mação que se estende até o inicio de 2016. Mas uma coisa, 
logo de cara, ficará evidente para os clientes: a comuni-
cação melhorou.
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“Temos mais de 80 lojas em atuação e boa parte dos morado-
res não sabem disso”, comenta Adriano Silva. “Aqui tem pa-
daria, salão de beleza, floricultura, lanchonetes, restaurantes, 
serviços de costureira, academias, estúdios de fotografia e de 
som, médicos, dentistas, escolas de idiomas, pet shops e muito 
mais”, completa Francesco Pastore, administrador da ACC. Por 
isso, a sinalização na entrada dos blocos comerciais mostrará 
essa variedade. A comunicação será reforçada por um novo site 
e um facebook, que trarão informações sobre os negócios exis-
tentes no Alphaville Centro Comercial.

Outra mudança, ainda mais visível, é a “vela” na entrada do 
empreendimento, que ganhou a nova logomarca, novas cores e 
– novidade – indicará de forma ainda mais explícita, a natureza 
de que no local existe um centro comercial. Muitos dos moto-
ristas e moradores da região pensam que a imponente entrada 
do local é a portaria do Alphaville e por isso nem se arriscam a 
entrar. Assim, há a indicação de que ali existem lojas, serviços, 
restaurantes (e ate hotel e posto de gasolina). “Quanto mais 
clientes tivermos, quanto mais fluxo e vendas registarmos, me-
lhor será para o morador, porque poderemos investir cada vez 
mais em qualidade”, diz Thomaz Paiva, advogado com escritó-
rio no local .

NOVA MARCA, NOVA IMAGEM

A letra grega “alpha” estilizada, formada por tonalidades da cor 
bordô. Essa é a nova marca do Alphaville Centro Comercial, que 
assim deixa de usar a denominação “Mall” que adotava desde 
sua inauguração. Uma logo mais moderna, que usa letras ele-
gantes para escrever o novo nome, e que traz em si a sugestão 
de um novo momento para o empreendimento.

A mudança de nome também ajuda a compreensão da men-
sagem a ser transmitida. Pois além do fator novidade que ele 
sugere, o nome Alphaville Centro Comercial deixa claro o pro-
pósito do empreendimento: um centro comercial para a conve-
niência dos moradores dos condomínios Alphaville e das pessoas 
que trabalham ou que passam pela região. Para o morador, um 
conjunto de lojas a cinco minutos de carro de casa, onde encon-
trar serviços como padaria, restaurante, papelaria e pet shop, 
entre muitos outros. Para quem trabalha e quem passa pelo 
local, um ponto de parada tranquilo para almoço, uma compra 
ou um serviço de necessidade. 

MORADORES AJUDARAM NO REPOSICIONAMENTO

Conveniência, praticidade e acolhimento, representados pela 
variedade de lojas e pelo bom atendimento. Sensação de bem
-estar e tranquilidade, proporcionados pela segurança do local, 
o ambiente agradável e o visual panorâmico. Estas são as linhas-
chave do reposicionamento do Alphaville Centro Comercial. 
“Vamos trabalhar para fazer dessas promessas realidade, pois 
são valores esperados pelos moradores do Alphaville”, explica 
Adriano Silva, presidente da ACC.

A PESQUISA

Segundo ele, a pesquisa envolveu 160 pessoas dos condomínios, 
chefes de família que responderam os questionários on line ou 
às perguntas da equipe de pesquisadoras. É um numero signifi-
cativo estatisticamente, diante do número de famílias que vi-
vem nos condomínios. Por isso, a pesquisa tem validade. Uma 
demanda dos moradores é por mais variedade e competitivi-
dade. A administração está empenhada em atrair investidores. 
E há sinais firmes de que o Centro Comercial esta se tornando 
mais atraente. Novas lojas estão abrindo. Veja nas páginas se-
guintes.
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NOVAS LOJAS CHEGAM AO ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL

Além da reformulação do nome e da logo, o Alphaville Centro 
Comercial chega trazendo novidades para esta primavera. No-
vas lojas serão inauguradas no espaço, trazendo mais opções 
para o cliente, atendendo assim à uma das maiores demandas 
identificadas na pesquisa realizada em maio desse ano, na qual 
os moradores do Alphaville reclamaram por mais variedade en-
tre estabelecimentos. Com medidas de renovação estrutural 
e ambiente mais favorável para negociação, o local está se 
tornando mais atraente para investidores. Cinco novas lojas no 
Centro Comercial foram inauguradas recentemente.

Além disso, outros oito empreendedores estão em processo de 
montagem de suas novas lojas e algumas delas deverão ser 
inauguradas até o fim do ano. Elas oferecerão produtos na-
turais e orgânicos, equipamentos eletrônicos e home theater, 
pizzaria com delivery, ótica, cafeteria e lanchonete. 

Esse foi o caso da Ana 
Luiza Vianna que de-
cidiu abrir a SEKRET, 
uma loja que vende 

vários produtos feitos 
de forma artesanal 

e exclusivo. O esta-
belecimento já está 

funcionando no local 
e a proprietária Ana 

Luiza diz que escolheu 
o Alphaville por causa 

da beleza que o cerca. 
“É muito bom ter um 

atelier onde você 
possa abrir a porta e 
ver toda essa beleza 

que cerca Nova Lima. Escolhi o Alphaville por me transmitir 
segurança e a sensação de aconchego”.

ARTESANATO E CAFÉ

PETISCOS E SORVETES ARTESANAIS

Os ventos da mudança também trouxeram a PETISCARIA PER 
TUTTI. O casal Ricardo Petrillo Sampaio e Luzana Munhões 
Cocco Sampaio inauguram o local em setembro. Segundo 
os proprietários, há uma carência de lugares tranquilos 
onde amigos, co-
legas de trabalho, 
casais e namora-
dos possam passar 
um momento re-
laxado no fim da 
tarde. “Existem 
poucos espaços de 
convivência com 
este espírito na 
região”, afirmou 
Ricardo Petrillo. À 
tarde, a casa fun-
cionará servindo lanches e salgados; e à noite, os petiscos 
entram em cena de uma forma diferente. Usando o méto-
do “Per Tutti”, o cliente paga preço único pela cumbuca 
cheia, qualquer que seja o petisco escolhido diretamente 
do buffet self-service. Outra atração da casa são sorvetes 
artesanais.

LAVANDERIA

Outra novidade no local é a LAVANDEIRA ALTA VILLA, colocando 
mais um serviço para a população da 
região. Segundo André Brito, a lavan-
deria recebe roupa de cama, mesa, 
banho, além de tapetes e cortinas 
contando com um sistema de delivery 
para o público dos condomínios. Além 
disso, a empresa oferece serviços que 
vão desde pequenos reparos até a la-
vagem de carpete, lavagem a seco e 
expresso. Há também o atendimento 
especial para clientes alérgicos (usan-
do produtos que não causa nenhum 
tipo irritação na pele). Roupas de 
festas e vestidos de noivas também 
podem ser lavados, desde que agen-
dados com antecedência. 

PAPELARIA E BRINQUEDOS

Já a PAPELARIA PAPER 
VILLE, aproveita o 
momento e está do-
brando o espaço da 
loja. Agora, além dos 
artigos para escola e 
escritório, o local terá 
um espaço dedicado 
para brinquedos, con-
tando com diversas 
opções e variedades. 
Juliana França, a proprietária, percebeu a oportunidade 
após encontrar a dificuldade de comprar brinquedos para os 
seus dois filhos. “Sempre que precisava de algum produto 
para eles eu tinha que ir até BH. Agora, esta será uma opção 
aqui perto, sem ter que perde horas com o trânsito e esta-
cionamento”, conta ela. Além dos brinquedos, a loja oferece 
objetos para decoração com novidades toda semana. 
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NOVOS SITE E FACEBOOK: CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO COM OS MORADORES

Dentro do projeto de comunicação do novo Alphaville Centro Comercial, foram criados uma página do Facebook e um novo site e, 
por meio das quais os comerciantes pretendem estabelecer vínculos seguros de informação com os moradores dos condomínios. 
O Facebook (www.facebook.com/curtaalphavillemall) promete ser bastante dinâmico, interessante e divertido. A proposta de 
posicionamento do novo Alphaville Centro Comercial é oferecer bem-estar, aconchego e conveniência para seus clientes. E estes 
aspectos serão abordados nas postagens. 

Já no site estarão elencados todos os estabelecimentos existentes, com perfil e telefone de contato. Além disso, ele trará histórias 
curtas desses lojistas e empresários que fazem do entro comercial seu lugar de trabalho. Confira: 
www.alphavillecentrocomercial.com.br

“Convidamos os moradores, nossos clientes, a seguir nossas páginas porque elas serão importantes para conversarmos e intera-
girmos, e assim melhorarmos cada vez mais”, diz Luiz Alberto de Oliveira Sá, que há 13 anos atua no Alphaville Centro Comercial 
por meio da Cândido de Sá Imóveis.

facebook.com/curtaalphavillemall

www.alphavillecentrocomercial.com



VOCÊ SABE QUANTO DO VALOR DA SUA 
TAXA DE CONTRIBUIÇÃO VAI PARA CADA 
SERVIÇO?

CADA PROPRIETÁRIO INVESTE:

Para segurança externa

Para serviço médico e ambulância 24h

Para transporte executivo

Para paisagismo e manutenção

DIVISÃO DOS VALORES DA TAXA DE
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO

RESIDENCIAL E A AG
POR UNIDADE IMOBILIÁRIA

DISTRIBUIÇÃO DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO

TOTAL
PARCELA DO

ASSOCIADO (1)
% DO

ASSOCIADO (1)

PARCELA DA 
ASSOCIAÇÃO
GERAL (2)

% DA
ASSOCIAÇÃO 
GERAL (2)

Residencial Inconfidentes (com taxa extra) R$ 847,00 R$ 615,04 73% R$ 231,96 27%

Residencial Real R$ 738,00 R$ 501,33 68% R$ 236,67 32%

Residencial das Árvores (com taxa extra) R$ 979,15 R$ 746,56 76% R$ 232,59 24%

Residencial das Minas (VR médio) R$ 588,98 R$ 352,75 60% R$ 236,23 40%

Residencial das Flores R$ 664,14 R$ 434,56 65% R$ 229,58 35%

Residencial Península dos Pássaros (com taxa extra) R$ 718,02 R$ 485,24 68% R$ 232,78 32%

Town House R$ 1.588,00 R$ 1.423,01 90% R$ 164,99 10%

Lumière I R$ 634,50 R$ 473,09 75% R$ 161,41 25%

Mirante do Sol (maioria dos imóveis) R$ 900,00 R$ 738,00 82% R$ 162,00 18%

(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

Em média, do valor da taxa de contribuição que você paga, 32% são direcionados para a Associação Geral, no caso dos
Residenciais, e 18% no caso das Town House e prédios. O restante é composto dos gastos internos de cada Associada.

O aumento da taxa de contribuição é, portanto, de total responsabilidade da Associada em que você é proprietário.

Entre os valores e princípios definidos pela Associação Geral em seu plano estratégico, está a transparência. É baseado nela que 
publicaremos, a partir desta edição, informações relevantes para os proprietários.

ASSOCIADAS
Valor Total - Soma dos 

Condomínios
Valor Mensal total que fica 

no Residencial

Valor mensal total que é 
repassado para a
Associação Geral

Residencial Inconfidentes R$ 221.934,00 R$ 153.737,51 R$ 68.196,69

Residencial Real R$ 126.567,00 R$ 84.677,23 R$ 41.889,77

Residencial das Árvores R$ 260.643,78 R$ 162.956,86 R$ 97.686,92

Residencial das Minas R$ 178.458,20 R$ 106.881,31 R$ 71.576,89

Residencial das Flores R$ 234.167,65 R$ 153.586,42 R$ 80.581,23

Residencial Península dos Pássaros R$ 253.387,52 R$ 156.549,09 R$ 96.838,43

Town Houses R$ 161.160,00 R$ 144.331,40 R$ 16.828,60

Lumière I R$ 142.128,00 R$ 105.972,57 R$ 36.155,43

Mirante do Sol R$ 96.800,00 R$ 82.544,00 R$ 14.256,00

ASSOCIADO TOWN HOUSE PRÉDIOS

R$ 81,65/mês
ou R$ 2,72/dia

R$ 56,94/mês
ou R$ 1,89/dia

R$ 56,94/mês
ou R$ 1,89/dia

R$ 10,48/mês
ou R$ 0,34/dia

R$ 7,30/mês
ou R$ 0,24/dia

R$ 7,30/mês
ou R$ 0,24/dia

R$ 33,14/mês
ou R$ 1,10/dia

R$ 23,09/mês
ou R$ 0,76/dia

R$ 23,09/mês
ou R$ 0,76/dia

R$ 9,66/mês
ou R$ 0,32/dia

R$ 6,83/mês
ou R$ 0,22/dia

R$ 6,83/mês
ou R$ 0,22/dia



DICA

Continua o plantão no bairro Jardim Canadá para que eleitores 
possam regularizar e/ou transferir seus títulos para o município 
de Nova Lima. O posto do Cartório Eleitoral de Nova Lima está 
montado na sede da Regional Noroeste da Prefeitura Municipal de 
Nova Lima. A sede fica na Avenida Toronto, 1390. O atendimento 
é feito das 13h às 16h30. A última oportunidade na região será 
do dia 09/11 a 13/11.

O Diretor Técnico da AG, Wander Oliveira, destacou a importân-
cia de aproveitar essa oportunidade: “eu mesmo não fiz a trans-
ferência até hoje pelo transtorno que é ir no centro de Nova Lima 
e realizar o procedimento. Com essa oportunidade no Jardim Ca-
nadá, eu e toda minha família faremos a transferência”.

Votar em Nova Lima significa mais que ter comodidade quando 
chegar o dia das eleições, se conquista representação junto ao 
Poder Público. O morador que vota no Alphaville faz parte de um 
grupo que, forte, poderá reinvidincar junto à Prefeitura e demais 
órgãos públicos, melhorias para a região, ganhando com isso mais 
qualidade de vida.

REGULARIZAÇÃO DO
TÍTULO DE ELEITOR

REGULARIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
TÍTULO ELEITORAL

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
- Carteira de identidade; 

- Comprovante de endereço recente
(em nome do eleitor ou dos pais);

- Comprovante de alistamento militar
(para homens maiores de 18 anos).

No link abaixo, é possível conferir se existe algu-
ma pendência em sua situação eleitoral:

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao
-eleitoral
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A Land Rover, que já teve fábrica no Brasil – de 1998 a 2005, 
ela montava o modelo Defender numa modesta unidade de 
produção, em São Bernardo do Campo (SP) ¬–, já confirmou a 
produção do novo Discovery Sport a partir de 2016 na planta 
que está construindo na cidade de Itatiaia (RJ). Projetado para 
substituir gradualmente o Freelander 2, o utilitário-esportivo já 
está sendo vendido no Brasil, importado da Inglaterra. Ele che-
ga com linhas elegantes, capacidade para sete pessoas e muita 
tecnologia para se dar bem no asfalto e fora dele.

Com o sucesso que o Evoque vem fazendo no mundo inteiro, 
a Land Rover aprendeu o caminho das linhas que harmonizam 
bem elegância e esportividade, sem perder o visual de fora de 
estrada que sempre caracterizou os modelos da marca. Embora 
tenha parentesco no nome, o Sport não tem nada a ver com o 
Discovery 4, que é de outro segmento. Com faróis afilados e de 
refletor único, grade com duas barras em colmeia, as luzes diur-
nas de LED embaixo e a entrada de ar “apoiada” no protetor 
plástico, a frente do Discovery Sport foi claramente inspirada 
na do Evoque.

COLUNA C ENCORPADA

Mas como o Sport é um modelo maior, e destinado a público um 
pouco diferente, a lateral é um pouco menos revolucionária do 
que a do Evoque, e não tem aquela linha de cintura tão ascen-
dente. De perfil, ele é mais elegante e lembra bastante o Range 
Rover Vogue, com aquele vinco discreto que “risca” a lateral na 
altura das maçanetas; e o Freelander, com aquela coluna C mais 
encorpada e a D encoberta pelo vidro. A traseira também segue 
a boa receita do Evoque, com o vidro de dimensões menores, 
lanternas horizontalizadas e com elemento circular, a proteção 
plástica que “sobe” pelo para-choque e o defletor de ar no teto.

A receita tecnológica começa na própria construção. Mesmo 
sendo um utilitário-esportivo de dimensões um pouco genero-
sas (4,60m de comprimento, 2,06m de largura e 1,72m de altu-
ra), o Discovery Sport manteve seu peso bem abaixo das duas 
toneladas (1.841 quilos), que é comum para um modelo desse 
segmento. Para conseguir isso, os engenheiros usaram aços de 
alta e ultra-alta rigidez e alumínio em abundância (capô, teto, 
tampa traseira e para-lamas dianteiros).

GASOLINA OU DIESEL

O novo Discovery Sport Sport chega primeiro na versão com 
motor 2.0 a gasolina, que desenvolve 240cv de potência e 
34,6kgfm de torque (entre 1.800rpm e 4.000rpm, o que evita 
muitas trocas de marcha). Depois vem a 2.2 a Diesel, que gera 
190cv de potência e 42,8kgfm de torque. Ambos estão atrelados 
ao moderno e eficiente câmbio automático de nove velocidades 
(da ZF), com possibilidade de trocas manuais junto ao volante, 
e têm tração nas quatro rodas, gerenciada pelo já consagrado 
sistema Terrain Response, que adapta todas as configurações de 
tração, aceleração e torque de acordo com o tipo de terreno 
que o veículo enfrenta: normal, grama/neve/cascalho, lama e 
sulcos e areia, além do modo Eco, que otimiza o consumo de 
combustível.

Além do Terrain Responde, o Discovery Sport tem outras ap-
tidões que o qualificam para encarar trechos ruins no fora de 
estrada: o próprio câmbio (com nove relações, a primeira não 
se tornar uma marcha tão brusca), altura mínima do solo de 
21,2cm, sistema de controle de descida, sensor que indica a 
profundidade do trecho de água a ser vencido (o veículo encara 
até 600mm de profundidade) e ângulos de ataque e saída de 25 
e 31 graus, respectivamente.

Discovery Sport
Moderno, esse SUV será nacional em 2016

AlphaMot   r
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CONFORTO E SEGURANÇA

O novo Land Rover está sendo vendido em três versões de aca-
bamento: SE (R$ 183.100), HSE (R$ 206.100) e HSE Luxury (R$ 
235.200). Sete airbags (incluindo o de joelhos para o motoris-
ta), sistema de entretenimento com tela do tipo touchscreen 
de oito polegadas, conexão Bluetooth com streaming de áudio, 
sistema de ignição start/stop e retrovisores com comando elé-
trico são itens de série em todas as versões. A versão de entra-
da, a SE, traz rodas de 18 polegadas, bancos revestidos em cou-
ro, ar-condicionado de duas zonas e sensor de estacionamento 
com câmera de ré.

Já a topo de linha, a HSE Luxury, inclui faróis com luzes de xê-
non e de LED, teto solar panorâmico, bancos em couro Windsor, 
climatizados e com memória para o do motorista e do passagei-
ro da frente; sistema de áudio Meridian, com 16 alto-falantes 
e um subwoofer (825 watts de potência), rodas em liga de 19 
polegadas, iluminação interna configurável e duas entradas USB 
na segunda fileira de bancos. Para melhorar o espaço interno, 
a segunda fila de bancos tem regulagem horizontal e a terceira 
pode ser embutida no piso, o que aumenta a capacidade do 
porta-malas para 454 litros.

A segunda fila de bancos desliza horizontalmente e a terceira pode ser
embutida no assoalho Trocas de marcha junto ao volante e controle da tração inteligente no console

As lanternas com elemento circular lembram as do Evoque
De perfil, o novo Discovery Sport se parece com o Range Rover Vogue 
e o Freelander

Boca mais moderna
Para tentar deixar o ix35 mais competitivo diante da crescente concorrência no segmento dos SUVs com-
pactos premium, a Hyundai promoveu uma atualização de estilo no modelo, que ganhou nova grade frontal 
e faróis e lanternas com luzes de LED. Se, por um lado, ganhou modernidade no visual, por outro perdeu 
fôlego no motor 2.0 flex, cuja potência foi reduzida de 178cv para 167cv, quando alimentado com etanol. O 
câmbio continua sendo o mesmo automático de seis velocidades. Preços: ix35 2.0 GLS (versão de entrada), 
R$ 99.990,00; Ix35 2.0 GLS (Intermediária), R$ 109.990,00; Ix35 2.0 GLS (intermediária edição Limitada), 
R$ 110.990,00; Ix35 2.0 GLS Top, R$ 122.990,00; e Ix35 2.0 GLS Top (edição limitada), R$ 123.990,00.

Felino integral
A Jaguar lança no Brasil a linha 2016 do modelo F-Type, que chega com duas opções de carroceria, quatro 
versões de equipamentos e a nova opção topo de linha: a R Coupe, que tem motor V8 5.0 sobrealimentado, 
que produz 550cv de potência e 69,3kgfm de torque e traz muitas novidades tecnológicas, como tração 
integral e sistema de vetorização de torque (determina a força de frenagem adequada a cada roda). Gasta 
apenas 4,1 segundos de 0 a 100 km/h. As outras versões têm motor V6 3.0, sobrealimentado, que gera 
potências de 340cv e 380cv). Todas as configurações têm câmbio automático de oito velocidades. Preços: 
Coupé, R$ 427.000; S Coupé, R$ 498.400; S Conversível, R$ 509.000; e R Coupé, R$ 687.700.



A ideia do projeto surgiu da moradora do Alphaville, Raquel Men-
des. Ela e o marido, cardiologista,  possuem uma clínica médica 
em Belo horizonte onde recebem diariamente muitos pacientes 
e acompanham a necessidade que as pessoas estão tendo em re-
lação à mudança de hábitos de vida com foco em uma vida mais 
saudável. Segundo ela, a principal causa das doenças cardiovas-
culares está relacionada à falta de qualidade na alimentação e o 
sedentarismo, colaborando para quadros de obesidade, diabetes 
e hipertensão arterial.

“Dentro desta realidade, resolvemos elaborar um projeto que 
pudesse mudar o destino das pessoas que residem no Alphaville, 
uma vez que somos privilegiados em desfrutar de um ambiente 
propício para prática de atividade física e uma vida mais saudá-
vel longe da correria e agitação de um grande centro urbano. A 
proposta é tirar as pessoas de dentro das suas casas e mostrar 
que juntos podemos alcançar resultados duradouros com longevi-
dade e qualidade de vida”, declara. 

Raquel esclarece que o projeto é de baixo custo de investimento, 
uma vez que a intenção não foi criá-lo como negócio, e sim, pro-
porcionar a adesão das pessoas para obtenção de resultado com 
foco em saúde individual e coletiva. “A ideia também é ser uma 
grande estratégia para promover a socialização entre os morado-
res. Na prática esta convivência acontece através dos encontros 
coletivos para as atividades físicas e dos encontros mensais para 
análise de resultado. No grupo do Whatsapp as pessoas esclare-
cem dúvidas, motivam uns aos outros postando fotos dos exercí-
cios e pratos elaborados de baixa caloria”, aclara. 

VIDA FUNCIONAL ALPHAVILLE
Começar uma dieta nova e inserir na programação atividades físicas são ações que precisam de força de vontade, foco e disciplina. 
Mas já imaginou fazer tudo isso tendo o apoio da família, amigos e vizinhos? No Alphaville, isso já é uma realidade. Desde julho 
de 2015, o programa de resultados VIDA FUNCIONAL propõe uma mudança no estilo de vida contribuindo  para prevenção de várias 
doenças e para uma expansão da rede de contatos, construindo um ambiente propício para novas amizades e relacionamentos.
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METAS

A nutricionista esportiva Mirian Vargas, também idealizadora do projeto, comenta 
que o objetivo é estimular os participantes a mudar o estilo de vida aderindo a uma 
alimentação saudável e funcional aliado a prática regular de atividade física, sob a 
supervisão de uma equipe multidisciplinar composta por nutricionistas especializa-
das em nutrição esportiva e funcional, fisioterapeuta e educador físico e psicóloga 
com atuação em coaching de emagrecimento. “Cada participante terá uma meta 
proposta pelas nutricionistas do projeto, Mirian Vargas e Caroline Possato. Esta 
meta estará relacionada à perda de peso, aumento de massa muscular e equilíbrio 
nutricional.

A cada trinta dias os integrantes do projeto terão um acompanhamento coletivo, 
em que serão averiguadas as metas propostas. Caso o paciente não atinja a sua 
meta, ele pagará uma multa, e este valor será revertido para os participantes que 
atingiram suas metas’’, diz. 

ATIVIDADES

A prática de atividade física no projeto será feita de forma individual e coletiva, 
sendo que cada pessoa desenvolverá o seu cronograma semanal. Duas vezes por 
mês será proposto uma atividade coletiva como trilha, caminhada, bicicleta e gru-
po de corrida.

Rafael Araújo de Silva Melo, fisioterapeuta e educador físico, relata que todos os 
profissionais envolvidos no projeto atuam de forma multidisciplinar e em conjunto 
para a conquista dos objetivos de cada integrante. Segundo Rafael, o objetivo é 
proporcionar um estilo e uma melhor qualidade de vida a todos os integrantes e, 
para isso, ė necessária uma avaliação minuciosa física e fisioterápica para identifi-
car as necessidades individuais, e assim traçar uma estratégia de atividade física. 

Por ser morador do Alphaville a sua agenda é flexível, o que facilita o atendimento 
para aquelas pessoas que tem pouca disponibilidade de horário. “As aulas são pre-
paradas respeitando a capacidade de cada integrante do grupo, porque temos per-
fis e idades muito diferentes, entre elas estão o crossfit, os exercícios funcionais, a 
corrida, entre outras. Em todas as atividades nós temos o cuidado de acompanhar 
a pressão arterial e a freqüência cardíaca para ter certeza que a intensidade da 
atividade é adequada aos praticantes. Com as avaliações que faço eu conheço cada 
participante e sei o limite de cada um deles”, encerra. 

MENTE

Mente e corpo devem estar em sintonia para ajudar no processo de busca por uma 
vida mais saudável. A psicóloga e Coach Verônica Loscha revela que o coaching é 
indicado para pessoas que têm dificuldade de emagrecer mesmo fazendo dieta e 
exercícios físicos. Verônica comenta que geralmente o emocional interfere muito 
neste processo, mas muitas vezes as pessoas não percebem, por não terem a cons-
ciência e o auto-conhecimento necessário. Muitas vezes também não sabem dife-
renciar fome e vontade de comer. “Mudar hábitos, comportamentos e pensamentos 
é fundamental. Ajudo a pessoa a encontrar a real motivação para que ela consiga 
atingir sua meta. Através de perguntas, o Coach faz a pessoa refletir e conscien-
tizar do seu propósito, impulsionando a pessoa a atingir sua meta e a não desistir 
diante de obstáculos’’, afirma. 

VIDA FUNCIONAL ALPHAVILLE



VIDA FUNCIONAL

CORAÇÃO

O cardiologista Dr. Robson Mendes Dutra destaca que a principal cau-
sa de morte do mundo são as doenças cardiovasculares, por esta ra-
zão o projeto VIDA FUNCIONAL torna-se essencial e vital, pois atua na 
mudança de hábitos que interfere diretamente na prevenção de vá-
rias doenças. Através de um plano alimentar equilibrado e atividades 
físicas regulares , que são premissas do projeto. “O programa incenti-
va as pessoas a buscar uma vida mais equilibrada, sem estresse, como 
também uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas.

Essas ações condicionam o sistema cardiovascular e previnem doen-
ças no futuro. O Alphaville, através do programa VIDA FUNCIONAL, se 
torna uma referência importante para outras comunidades, pois so-
mos um grupo de pessoas que não está apenas preocupado com a nos-
sa própria saúde, e sim, também no bem estar dos vizinhos’, declara. 

VAMOS PARTICIPAR?
Para saber mais do programa Vida Funcional ou agendar consultas, 
entre em contato de preferência via Whatsapp com os números 
abaixo:

Raquel Mendes: 31 9458-6430
Mirian Vargas: 71 9153-5856
Rafael Melo: 31 9961-8463
Caroline Possato: 31 8480-4546
Verônica Loscha: 31 9877-8545

Quem faz, aprova

Elisia buscava ter saúde física e emo-
cional além de mais qualidade de vida.
Através do programa Vida Funcional con-
seguiu visualizar uma forma integrada 
de trabalhar o corpo e a mente. “Com a 
ajuda dos profissionais da equipe do Vida 
Funcional, comecei a fazer dieta, ativi-
dade física e a cuidar do meu emocional. 

Definimos metas e ações para que eu 
conseguisse atingir meus objetivos.

“Cada dia é uma conquista que tem me 
desafiado a continuar com a minha meta 
e a não desistir diante dos obstáculos. E 
os resultados já aparecem! Sinto-me mais 
saudável, com mais disposição e energia 
e mais auto-confiante”.

Este projeto está me fazendo crescer 
muito e é por isso que já indiquei para 
mais de 20 pessoas!

Elisia foi uma das ganhadoras da primei-
ra turma, com maior perda de percen-
tual de gordura.
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MEIO AMBIENTE

MONITORAMENTO
QUALIDADE DO AR

Visando o bem-estar dos moradores do Alphaville, a Associação 
Geral se aproximará de forma mais efetiva da Vallourec Mine-
ração, com foco a termos relatórios claros e que nos conceda 
certeza quanto à qualidade do ar que respiramos. Entendemos 
que a emissão de apenas dois relatórios anuais não nos garante 
tal qualidade.  Os relatórios de monitoramento da qualidade do 
ar são medidos em dois pontos dentro do Empreendimento: o 
primeiro, próximo as Town Houses; e o segundo, no Belvedere, 
próximo ao Residencial das Árvores.

As medições são feitas utilizando o seguinte critério: período 
chuvoso, compreendido de novembro até março; e o período 
seco, compreendido  entre abril a julho. O monitoramento é 
realizado pela empresa SEGMA Ltda. e repassado à Associação 
Geral normalmente nos meses de março e agosto. A SEGMA é 
uma empresa certificada conforme as diretrizes da norma ISO/
IEC 17025:2005, e sua metodologia é realizada de acordo com a 
norma Técnica Brasileira ABNT, NBR 9547.

O objetivo do monitoramento é medir se a emissão de particulas 
geradas pela atividade da Vallourec estão em níveis aceitávels 
e dentro do padrão definido por resolução do CONAMA de 1990.

Os gráficos abaixo fazem parte do último relatório obtido pela 
AG, compreendendo o período de abril a julho de 2015. Como 
é possível ver, não houve nenhuma medição fora dos padrões. 
Os relatórios, além de estarem à disposição dos associados na 
sede da Associação Geral, também são disponibilizados na área 
restrita do site da AG (www.alphavillemg.com.br/arearestrita).

A Associação Geral, sempre preocupada com a qualidade de 
vida dos moradores, atuará fortemente na busca do cumpri-
mento das condicionantes ambientais pelas mineradores, atra-
vés da busca ativa de se integrar aos conselhos ambientais mu-
nicipais e estadual. Nos manifestaremos nas audiências públicas 
de licenciamento ambiental e marcaremos sempre presença nas 
comissões de trabalho que tenham este engajamento.   

Este é o nosso compromisso com vocês!

Diretoria Executiva AG

Resultados Gráficos da medição: Ponto 1: Town House; Ponto 2: Mirante 



CSUL REALIZA CERCAMENTO DAS SUAS ÁREAS PARA PREVENIR 
QUEIMADAS E GARANTIR SEGURANÇA LOCAL 

Ação, que também inclui iniciativas de conscientização, ajuda-
rá na preservação da biodiversidade, sem restringir o acesso de 
pedestres e ciclistas aos terrenos

A CSul Desenvolvimento Urbano, preocupada em preservar a 
biodiversidade local da região da Lagoa dos Ingleses, realizou, 
no mês de agosto, o cercamento de grande parte das suas áreas. 
O objetivo dessa ação é a prevenção contra incêndios, já que, 
em 2014, parte de sua extensão foi atingida por queimadas. De 
acordo com o diretor de engenharia da empresa, José Eduardo 
Dantes Lodi, a medida não vai impedir que os pedestres e ciclis-
tas acessem o local. “Vamos limitar apenas o acesso de carros, 
motos e jipes, as pessoas que estiverem a pé ou de bicicleta vão 
poder circular normalmente pelos nossos arredores. É uma ação 
protetiva para nossas áreas e para a segurança da população”, 
pontua. 

O cercamento foi realizado em praticamente toda a área da 
CSul, apenas o topo da Serra da Moeda não foi incluído, devido 
ao impacto que poderia causar na paisagem. As medidas fazem 
parte do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 
da CSul que já prevê novas ações como a implantação de pla-
cas de comunicação visual com mensagens que vão orientar os 
frequentadores, além de buscar parcerias com brigadas de in-
cêndios voluntárias e participação no Grupo de Trabalho Previn-
cêndio que atuam nas Unidades de Conservação da região da 
Serra da Moeda.

As cercas utilizadas possuem estrutura de mourão de eucalipto 
tratado e arame farpado e vão evitar a entrada de potenciais 
agentes de indução de queimadas e erosão do solo, uma vez 
que os veículos não poderão circular. Também foram construí-
dos aceiros, que são faixas de terra sem vegetação que ajudam 
a impedir a propagação do fogo, e foi realizada a reforma das 
vias para melhorar o trafego de veículos e caminhões pipa que 
atuam no combate às queimadas.

Para Lodi, os visitantes que passam pelas áreas também podem 
ajudar na prevenção de focos e na preservação da fauna e flora 
locais. “Nós entendemos que os usuários, sejam eles pedestres 
ou ciclistas, são disseminadores de informação e podem ser im-
portantes agentes nesse processo. Eles, além de alertarem as 
equipes da segurança, ajudam a preservar os espaços que utili-
zam para a prática de esportes, como ciclismo, trekking, entre 
outros”, diz. 

BOLETIM DA REGIÃO
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GOVERNO DE MINAS GERAIS ASSINA COMUNICADO CONJUNTO EM APOIO AO PROJE-
TO DE CENTRALIDADE URBANA DA CSUL

Na terça-feira, 18 agosto, o secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, 
Altamir de Araújo Rôso Filho, representando o Governo de Minas Gerais, assinou 
um Comunicado Conjunto, em apoio ao projeto de centralidade da CSul Desenvol-
vimento Urbano. A solenidade aconteceu na sede da empresa, em Nova Lima, e 
também contou com a participação do subsecretário de Investimentos Estratégicos 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE), Fábio Rodrigues de Castro, 
do presidente do Conselho de Administração da CSul, Roberto Mário Soares Filho,
dos demais sócios e do superintendente da companhia, Waldir Salvador.

De acordo com Salvador, o objetivo da ação foi legitimar o reconhecimento do 
poder público de Minas Gerais ao projeto urbanístico que está sendo implementa-
do no Vetor Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) que já atraiu 
investimentos acima de R$ 2 bilhões. “O intuito dessa atuação conjunta da CSul e 
do governo é viabilizar ações de infraestrutura e de fomento econômico e social, 
por meio de parcerias com o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas 
Gerais [INDI], o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais [BDMG] e a 
Companhia de Gás de Minas Gerais [GASMIG]”, explica.

O comunicado ainda define que o Governo Estadual envidará esforços para que 
os processos de análise do projeto da CSul e das licenças ambientais sejam consi-
derados como prioridade, sendo que os mesmos já foram protocolados juntos aos 
órgãos públicos competentes em fevereiro desse ano. 

Para o secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Altamir de Araújo 
Rôso Filho, o Comunicado Conjunto reforça a posição da SEDE no apoio institucio-
nal à CSul e aos parceiros empreendedores que ancoraram o projeto. “O Governo 
do Estado formaliza essa atuação conjunta, visando à geração de novos postos de 
trabalho e de mais negócios para Minas Gerais, dentro de um conceito urbanístico 
que incorpora a criação de novos territórios e centralidades de desenvolvimento 
sustentável e ordenado.

Queremos atuar para que o ambiente de negócios em Minas seja saudável, atrain-
do novos investimentos e criando condições para a geração de renda em diferen-
tes regiões”, completa Rôso. Na CSul, serão criados, aproximadamente, 2500 em-
pregos, com a implantação dos empreendimentos já confirmados e, nos próximos 
anos, quando a centralidade estiver em sua ocupação integral, serão cerca de 80 
mil postos de ocupação.
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Da escolha do terreno à
entrega das chaves.

Planejamento, construção e gestão de toda a obra.

www.sohoconstrutora.com.br • 31  |  3234-8831

Soluções construtivas em alvenaria, 
estruturas metálicas, steel frame e wood frame.


