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Conheça a SIA – Serviços Integrados Alphaville, e
perceba: ela é tudo que você queria: serviços
ampliados, mais eficientes e integrados.

SIA SEGURANÇA
Ampliação e aprimoramento dos serviços
SIA LOGÍSTICA
A evolução do transporte de passageiros

AG AMBIENTAL
O braço ambiental da AG
AG EM NÚMEROS
Destinação dos recursos

EDITORIAL

ASSOCIAÇÃO GERAL

UNIÃO DE ESFORÇOS
Prezados vizinhos,
Em pouco mais de seis meses de gestão, nós, da nova Diretoria da AG
trabalhamos arduamente para tornar a Associação Geral mais forte e,
consequentemente, trazer diversas melhorias para os moradores do Alphaville.
São muitas as novidades que já poderão ser vistas nesse início de ano.
Focamos, por considerar mais importante, em melhorar a prestação de
serviços que oferecemos aos nossos associados. Daí surgiu a SIA - Serviços Integrados Alphaville, que estampa a capa desta edição da Revista
Alphavida. É com muito orgulho que apresentamos essa nova marca e,
claro, todas as melhorias que vêm com ela: um transporte executivo
melhor e ainda mais amplo, mais segurança, que agora é mais inteligente e ostensiva; e mais atenção à saúde, com melhor estrutura e serviços que serão em breve ampliados. Tudo isso constitui um
breve resumo de tudo o que a SIA pode e fará por você, associado.
Nós diretores estamos à frente da AG para representar os interesses dos nossos associados. Isso significa que contamos sempre, e consideramos isso essencial, com
a participação e colaboração de todos. Portanto, é com a união de esforços - Diretoria Executiva da AG, Conselhos Deliberativo e Fiscal, Diretoria dos Residenciais,
Administradores, Síndicos e moradores - que chegaremos ao menos perto do que
consideramos ideal para o nosso Alphaville.
Estamos fazendo nossa parte - com muito trabalho, dedicação e transparência.
E incentivamos todos a fazerem o mesmo em seus residenciais/condomínios. Nossos associados têm o direito - e irão - saber de tudo o que fazemos, nos mínimos
detalhes. Por isso, massificamos nossos processos de comunicação, seja com distribuição de materiais informativos, com nossa revista, nosso mailing, site, etc.
Mais uma vez, convidamos você, associado, a participar de todo esse processo. De
nada vale o nosso trabalho sem seu indispensável retorno. Estamos à disposição
para quaisquer esclarecimentos. Procure-nos, seja para criticar, sugerir mudanças
ou melhorias ou elogiar: isso é o que nos motiva a continuar!
Abraços a todos!
Diretoria AG
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A Cândido de Sá Imóveis vai te surpreender – morador e proprietário de
imóveis em Alphaville Lagoa dos Ingleses – com essa inovação criada
exclusivamente para beneficiar você. Entre em contato com Juliana, nossa
Diretora, e saiba de todos os detalhes! É exclusivo, é especial, é para você!

Editorial
Participe da Revista Alphavida!

Giro pelos Residenciais
Associação Geral

envie sua sugestão de pauta, faça
comentários, críticas e nos ajude a produzir
uma revista cada vez melhor!

AG em números

comunicacao@alphavillemg.com.br

Alphaville Centro Comercial

CRECI PJ3352
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Sia Segurança

Avenida Picadilly, 100 - Loja 118 - Center IV
Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima/MG
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Esta edição também está disponível, em formato digital, no site da AG: www.alphavillemg.com.br

(31) 3547-3266
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

GIRO PELOS ASSOCIADOS

Residencial das Minas

Residencial das Flores

TRANSPARÊNCIA

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO

Conforme nossa politica
de transparência, gostariamos de apresentar
nesta edição complementando as informações que
são apresentadas na página AG em números.
Nosso valor médio de
condomínio é R$ 588,98,
deste valor, conforme a
tabela da reportagem da
AG, R$ 236,23 é direcionado para a Associação Geral e

44,11%

R$ 155,59

Segurança interna da GOL

12,59%

R$ 44,51

Porteiros

12,48%

R$ 44,03

Contrato paisagismo e manutenção de lotes

R$ 39,02

Água, luz, telefones, combustível, material de escritório, faxineiro, jurídico, contabilidade, cartório e outras despesas administrativas

11,06%
7,06%

R$ 24,91

Despesas com pessoal

4,82%

R$ 17,02

Obras de manutenção e conservação

4,39%

R$ 15,49

Investimentos

3,48%

R$ 12,27

Sistema de controle de portaria e portões

100%

R$ 325,75

No dia 5 de dezembro, os moradores e proprietários de lotes no Residencial das Flores se reuniram para a confraternização de fim de ano.
160 convidados (aproxidamente 55 famílias) participaram do evento,
como de costume, os convidados levaram o tira gosto que se transformou num verdadeiro banquete de petiscos. Foi oferecido um almoço
com um cardápio tradicional de Natal. Para as sobremesas foram servidos mouse de maracujá e de limão, ambos preparados de véspera
pelo Diretor Lincoln C. Guimarães. Todas as crianças ganharam lembrancinhas com balas e guloseimas e para os adultos foram sorteados
e vinhos e aves.

TOTAL

os números também são explicados nesta mesma reportagem.

O evento fechou o ano com chave de ouro, completando a série de
diversos eventos organizados pela Comissão de Eventos do Residencial
das Flores.

Agora falemos dos R$ 352,75 que ficam para despesas do residencial. Abaixo encontra-se a tabela que demonstra como aplicamos
os valores da contribuição de cada lote e seus devidos recursos: Nos colocamos a disposição de todos para qualquer esclarecimento
adicional e aproveitamos para informar aos que não puderam participar da nossa assembleia que foi aprovada a reforma da cerca
elétrica e também a implantação dos controles de portaria.
Zelando por uma administração o mais transparente possível, desejo do presidente do Residencial Marcello Rodrigues Cruz,
estão disponíveis no site da Associação Geral, na seção “Área Restrita”, as despesas detalhadas do Residencial das Minas em
todo o ano de 2015. Nesse ano, após o fechamento de cada mês, continuaremos incluindo os arquivos para consulta.
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ASSOCIAÇÃO GERAL
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ADMINISTRAÇÃO

MANUTENÇÃO

COMUNICADO ÀS ASSOCIADAS EFETIVAS DA ASSOCIAÇÃO
GERAL ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES
Como é do conhecimento de todos, aprovamos por unanimidade em novembro passado nosso
orçamento anual para o exercício de 2016, cautelosamente elaborado visando manter a excelência e qualidade de todos os serviços prestados pela AG à suas Associadas, dentro do menor
custo operacional possível.
Também por unanimidade, com fito ao continuado processo de modernização e adoção das
melhores práticas de gestão corporativa, foi aprovada rigorosa definição e métodos de controle dos recursos disponíveis a título de Fundo de Reserva, cuja atualização de valores feita
com recursos de caixa livre, em nada acrescentou as contribuições das Associadas.
Evidentemente, as mudanças macroeconômicas pelas quais passa o país afetam a todos e a
AG não está imune a estas alterações, de modo que, apesar do empenho de todos os nossos
esforços, foi imprescindível a atualização dos valores da contribuição de nossas associadas.

MAIS SEGURANÇA
A AG concluiu neste início de ano importantes obras, visando
trazer benefícios aos moradores e visitantes do Alphaville. A primeira delas faz parte do Plano de aprimoramento da Segurança
e consistiu na construção de uma alça de retorno na Avenida
Wimbledon, após o Residencial Península dos Pássaros. Além da
alça, foram posicionados cones iluminados para fechar o acesso
a sequência da avenida em horários específicos. O acesso fica
agora liberado somente das 06h às 19h. Pedimos a todos atenção ao transitar na área após às 19h.

A ação visa trazer mais segurança à área e evitar problemas que
vinham acontecendo, como prática de rachas, festas, muita sujeira e baderna. Além disso, dificultará rotas de acesso ou fuga
de marginais.
Novidades também na entrada principal do Alphaville. Os novos
cones, maiores, iluminados e mais visíveis, alertam os motoristas e trazem mais segurança a todos.

Diante deste cenário e sobretudo em vista de possuir histórico significativo de inadimplência
de algumas associadas que impacta diretamente nossa capacidade financeira, iniciamos o ano
de 2016 com baixíssima margem para suportar atraso nos pagamentos das contribuições.
Assim, considerando nossa impossibilidade financeira em suportar a inobservância no pagamento das contribuições e conforme as disposições estatutárias, quanto aos direitos das Associadas e aos deveres das Associadas previstas no art. 10 e 11 respectivamente e em especial
as determinações do §2º do Art. 44 do Estatuto Social em vigor, a Diretoria Executiva comunica que a partir de 15 de janeiro de 2016, na ocorrência de atraso no pagamento de suas
contribuições e não havendo manifestação formal da Associada inadimplente no sentido de
promover a regularização e a quitação dos débitos para com a Associação Geral, em prazo não
superior a 10 (dez) dias após o vencimento de suas obrigações, serão suspensos todos os serviços prestados pela AG e que beneficiem diretamente a Associada eventualmente em débito.
Tal medida, extrema, mas necessária, será sempre o recurso final se não identificada nenhuma inciativa da Associada inadimplente em solver seus débitos.
Diante dos expostos e certos da cooperação de todos, agradecemos.
Diretoria Executiva da Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses
Conselho Deliberativo da Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses
Conselho Fiscal da Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses
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MAIS COMODIDADE
Em parceria com o Alphaville Centro Comercial, a AG construiu mais uma alça de retorno em frente a entrada do estacionamento
do Center V. Além de beneficiar quem utiliza o estacionamento, os visitantes hospedados no Hotel Mercure também poderão aproveitar a novidade, já que não será mais necessário utilizar o retorno próximo à Fundação Dom Cabral.

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, MAIS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA AG.
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3. RESIDENCIAL DAS ÁRVORES:
MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE VIGILÂNCIA

1. REFORMA DO PASSEIO DO CANTEIRO
CENTRAL DA AV. PICADILLY
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5. ÁREAS EXTERNAS:
REPAROS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

4
2/4. Replantio de espécies vegetais ao longo
de todo o Empreendimento

6. RESIDENCIAL DAS FLORES:
MANUTENÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL
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7. TOWN HOUSES:
LIMPEZA DO BOSQUE

10. RESIDENCIAL REAL: MANUTENÇÃO
NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA PORTARIA
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MANUTENÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL
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11. RESIDENCIAL REAL:
PODA DE SANÇÃO DO CAMPO

14

10

12/13. LUMIÈRE E MIRANTE DO SOL:
INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ÔNIBUS

14. RESIDENCIAL DAS MINAS
MANUTENÇÃO DO PASSEIO DA PORTARIA
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CAPA

INTEGRAÇÃO E UNIÃO DE ESFORÇOS
Conheça a SIA – Serviços Integrados Alphaville, e perceba: ela
é tudo que você queria: serviços
ampliados, mais eficientes e integrados.

Serviços ampliados, mais eficientes e integrados. Essa é proposta da SIA (Serviços integrados Alphaville), que quer trazer ao
Alphaville uma nova era dos serviços prestados pela Associação
Geral aos seus associados. Subdivida nas áreas de segurança,
logística e saúde, seu objetivo é concentrar em uma só marca,
um só braço da Associação Geral, os mais importantes serviços
prestados aos moradores.
Criamos a marca SIA, com o objetivo principal de oferecer o
melhor aos moradores do Alphaville Lagoa dos Ingleses, é como
se lançássemos naquele momento um selo, uma marca para
nossa gestão. Desde então, trabalhamos com muito afinco, responsabilidade e suportados por um plano estratégico com metas claras a se alcançar.

O privilégio de viver no Alphaville Lagoa dos Ingleses não se
limita à beleza que cerca a região, às temperaturas sempre
agradáveis e, claro, a imponência da Lagoa dos Ingleses. Quem
mora aqui usufrui de serviços que melhoram a vida de todos,
que cuidam da nossa saúde, zelam pela nossa segurança e encurtam as distâncias.
Não é fácil gerir tais benefícios para um público tão exigente.
Por isso, a diretoria da Associação Geral, eleita em julho de
2015, decidiu colocar como prioridade de sua gestão a reavaliação de todos esses contratos e também das operações dos
serviços disponíveis aos moradores para ampliar os diversos benefícios que se encontram por aqui.
Depois de meses de reuniões, conversas e negociações, sempre
visando proteger o mais importante que é o interesse dos associados da AG, o resultado superou a expectativa de todos com
contratos melhores, mais profissionais; operações dos serviços
reavaliadas e melhoras em diversos aspectos com redução de
custos. Porém, faltava uma maneira de facilitar a gestão dos
serviços com fiscalização forte e uma palavra muito importante:
Integração. A Alphavida apresenta agora a SIA - Serviços Integrados Alphaville, que nasce com o objetivo de surpreendê-los,
gerando melhoria de vida a você e toda sua família. Confira!

SERVIÇOS INTEGRADOS ALPHAVILLE
A nova marca - um braço da Associação Geral - carrega a importância de trazer ao Associado segurança e confiança. “O novo
modelo de gestão, profissional e exigente, marca da nova Diretoria Executiva da AG, necessitava reavivar a marca da Associa-
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ção Geral, que possuia até então uma imagem não condizente
com o sério trabalho que a AG sempre realizou no Empreendimento. Nosso novo projeto de Comunicação pretende mostrar
aos Associados o que realmente é a AG, uma instituição séria e
que utiliza com responsabilidade a contribuição de cada proprietário”, esclarece o Gerente de Comunicação e Relações Institucionais da AG, Ricardo Gioia.

Em pouco mais de 6 meses, já vemos uma equipe bem alinhada,
atuando unida e focada em servir aos interesses dos moradores.
“Sentíamos no ar do Alphaville uma necessidade de gerar uma
representação forte, mais transparente e principalmente deixando claro para que serve a AG – Associação Geral do Alphaville
Lagoa dos Ingleses. Deixamos de olhar para trás, para as gestões
passadas, pois todos deixaram sua contribuição de tempo dedicação e esforço, mas olhávamos fixo para os objetivos que tínhamos traçados e queríamos alcançar. A SIA está lançada, com
orgulho de ser uma marca só nossa, do Alphaville Lagoa dos Ingleses, muitas serão as novidades pela frente e todas elas pensando em você, Caro Associado. Estejam tranquilos, pois nossas
ações estão respaldadas pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
temos também a auditoria semestral de uma empresa externa.

A Associação Geral segue gerindo o Alphaville como um todo. A
diferença é que agora ela ganhou ramificações:

COMUNICAÇÃO VISUAL

1) A SIA, responsável pela gestão dos serviços prestados aos Associados, em especial as “âncoras” - Transporte, saúde e segurança - além da manutenção e ações do departamento técnico;

Aos poucos, a SIA vai se mostrando pelas ruas do Alphaville. Os carros da AG carregarão a marca, assim como as
sinalizações de obras e demais intervenções, para manter
sempre na lembrança de todos: onde tem serviço prestado
aos Associados, tem SIA.

2) As mais que necessárias vertentes socioambientais: AG Social
e AG Ambiental;

Por fim, gostaria de dizer que atuamos sobre a verdade e vamos honrar o compromisso que fizemos em gerar o melhor para
o Alphaville”, disse à Alphavida o Sr. Ricardo Nolasco, um dos
membros da Equipe de Diretores Executivos da AG.
Marcello Rodrigues Cruz, outro integrante da diretoria da Associação Geral do Alphaville, este é um projeto que visa uma
maior integração de todos os serviços prestados a comunidade,
por exemplo, centralizar o atendimento dos serviços médicos,
de segurança, de transporte e todos os outros.
“Esta integração facilita ao morador ter uma única central na
qual agiliza o atendimento em momentos de necessidade. Unificar nossos serviços trará aos nossos habitantes uma forma nova
de atendimento, mais ágil, mais integrada e mais profissional.
Outro exemplo claro de melhoria seria a maior fiscalização do
nosso transporte com o serviço de segurança. E assim por diante, o serviço seria realizado de forma integrada e cada vez mais
voltado ao usuário final”, explica Marcello.
Segundo ele, a nova diretoria procura nesta gestão melhorar todos os serviços prestados para a comunidade, com
uma gestão aberta e cada vez mais transparente, fatos percebidos e evidenciados na revista Alphavida, que possuí
uma seção que demonstra como são feitos os investimentos do
dinheiro dos usuários através do repasse dos associados. “Estamos criando a SIA que visa melhorar o atendimento e o nível dos
serviços prestados através de aplicações destes serviços prestados sem ampliar o que investimos. Contamos com uma participação mássiva dos usuários a fim de mantermos a melhoria
continua de nosso trabalho’’, encerra.

“Fizemos questão, mesmo tendo em mente a preocupação de
se lançar muitas marcas simultaneamente, de separar de forma
bem definida as áreas de atuação da AG e seus braços. Mostramos de maneira clara aos Associados toda a gama de atuação da
Associação Geral e profissionalizamos cada uma dessas áreas de
atuação, atribuindo a elas marca própria, com nome e logotipo”, acrescenta Ricardo.
Tome nota: para obter informações, dar sugestões ou tirar dúvidas, contate-nos nos seguintes e-mails:
sia@alphavillemg.com.br / agsocial@alphavillemg.com.br/
agambiental@alphavillemg.com.br
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VEJA AS PRINCIPAIS MELHORIAS COM A CHEGADA DA SIA SEGURANÇA:

v

A SIA Segurança repensou a maneira de cuidar de todo o
complexo Alphaville
Em tempos tão difíceis, com índices de violência crescendo a
cada dia, é impossível não se preocupar com a nossa segurança. No Alphaville, não estamos imunes a este problema social
grave. Por isso, é uma necessidade pensar constantemente em
novas estratégias e novos planos para conter a violência e conseguir viver mais tranquilo.
A SIA Segurança não traz a solução para todos os nossos problemas, o que seria impossível. No entanto, traz ações pontuais
que fortalecerão todo o sistema de segurança implantado no
Alphaville, segundo o Diretor Administrativo da AG Ricardo Nolasco.
E os trabalhos já foram iniciados. Aprovadas em Assembleia
Geral Extraordinária, as primeiras intervenções já podem ser
vistas pelo Empreendimento. “Uma vigilância mais ostensiva
passa também por apelo visual. Entrar, sair e circular pelas
ruas do Alphaville agora traz uma sensação maior de tranquilidade e segurança. Ver as novas guaritas estratégicamente
posicionadas, cones maiores e iluminados, os novos veículos
e um perceptível aumento do efetivo de vigilantes, respalda
essa sensação”, explica Wander Almeida de Oliveira, Diretor
Técnico da AG.
Além da prática, da operação, todo o escopo técnico da gestão
da segurança no Empreendimento foi reavaliado, em especial,
os contratos e procedimentos estão mais robustos, protegendo
ao máximo o interesse dos associados. Além dos custos reduzidos para todos, são muitas as vantagens adquiridas com as
renegociações juntos a empresa prestadora de serviços.
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ANTES

AGORA COM A SIA

Uso de veículos 1.0, com baixa
capacidade de oferecer
ostensividade e proporcionar
proteção psicológica.

Uso de veículo SUV locado.
Maior porte, alta capacidade ostensiva e
efeito psicológico. Custo 50% menor em
relação aos veículos utilizados
até então.

Um único setor de patrulhamento,
utilizando uma única moto em ronda
para todo o Alphaville.

Amplicação para quatro setores de
patrulhamento, utilizando quatro motos
em ronda.

Cada Associado tinha e aplicava seu
próprio procedimento de Segurança.

Implantação de Procedimento
padronizado e único de Segurança para
todos os Associados.

Contrato convencional reajustado
integralmente pelo índice
de convenção coletiva.

Contrato ampliado, mais claro, detalhado
e com sensível redução dos custos para
todos os Associados.

Composição de custos
contemplando provisionamentos
extravagantes e indevidos.

Exclusão de provisionamentos indevidos
e absorção do provisionamento relativo a
encargos por demissão proporcionais ao
tempo de vigência do novo contrato.

Mão de obra designada sujeita a
apenas a reciclagem bienal.

Mão de obra designada sujeita a
reciclagem bienal;- Treinamento de
atualização de conduta e procedimentos semestral; - Auditorias de qualidade
trimestrais; - Diagnóstico de
vulnerabilidades atualizado anualmente.

As informações aqui contidas são resumidas de forma a preservar a estratégica de Segurança do Empreendimento. Para ter acesso a todo o plano desenvolvido, procure a Diretoria do seu Residencial.
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SEU TRANSPORTE EXECUTIVO EVOLUIU: MAIS HORÁRIOS,
ITINERÁRIOS ESPECIAIS, MAIS CONFORTO E SEGURANÇA.

PARTE DA EQUIPE DE SEGURANÇA E OS NOVOS VEÍCULOS

Seu transporte executivo necessitava evoluir. Nós, da Associação Geral, sabíamos disso e então resolvemos nos concentrar nas melhorias desse serviço. Foram meses de negociações, até encontrarmos as
condições que você, associado, merece. Criamos a SIA - Serviços Integrados Alphaville e, com ela, a
SIA Logística.
TREINAMENTO
Conforme acertado no novo contrato, toda a equipe da GOL
que atua no Alphaville passará por treinamentos regulares. Em
dezembro, foi realizado o primeiro treinamento, com foco na
nova padronização dos procedimentos de segurança nas portarias dos residenciais.

Gostaríamos então de apresentar a você a nova prestadora do serviço de transporte executivo do Alphaville: a Santafé Transportes.

Quando iniciamos os trabalhos da SIA Logística, estávamos focados em melhorar a qualidade dos serviços de transporte prestados aos moradores do Alphaville, queríamos realmente que
todos usufruíssem de um serviço diferenciado. Então, estava
claro para nós o tamanho do desafio e das barreiras que encontraríamos pelo caminho.

BARCO
O barco da segurança, que protege os acessos pela Lagoa dos
Ingleses, também foi caracterizado com a marca da SIA Segurança. Ele continua fazendo rondas 24h por dia, garantindo a
segurança da área.

Mas isto nunca nos assustou, pois nossos esforços sempre estiveram pautados sobre muita dedicação e transparência. Desde o princípio envolvemos a muitos, conseguimos atuar como
Equipe, muitas foram as reuniões, debates e fóruns realizados,
também, buscávamos e recebíamos sugestões, críticas e opiniões dos usuários, mesmo sem eles perceberem que participavam, de forma indireta, de uma “pesquisa de satisfação”, se é
que podemos considerá-la como tal.
Quando afirmamos que tudo tem sido feito com a maior transparência, estamos atuando com atitudes simples que resguardam e suportam nossas palavras. A saber, em nossa Gestão,
nunca permitimos que ocorressem reuniões com Fornecedores
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e/ou Prestadores de Serviços onde houvesse presença de apenas um Representante da Associação Geral, sempre envolvemos
o maior número de pessoas de nossa Equipe.
Somado a isto, temos como crivo a atuação profissional de um
Conselho Fiscal especializado que semestralmente auditam todas as contas da Associação Geral, números estes disponíveis
a todos os Associados. Por isto, desculpem nossa redundância,
mas podemos afirmar que tudo que está sendo feito, pode e
deve ser apresentado nos mínimos detalhes a vocês.
Esperamos que esta nova etapa dos serviços executivos de
transporte de passageiros do Alphaville, agora mais evoluído,
abrangente e respeitando ao máximo os interesses dos usuários, possa surpreendê-los.
Grande abraço,
Diretoria Executiva AG

AlphaVida
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CONHEÇA OS NOVOS HORÁRIOS E ITINERÁRIOS (VIGÊNCIA: 22/02/2016)
SEGUNDA A SEXTA

SÁBADO

PARTIDA BH

PARTIDA
ALPHAVILLE

PARTIDA BH

PARTIDA
ALPHAVILLE

06:00

06:00

06:40

08:00

06:40

06:25

09:20

10:40

07:30

06:50

12:00

13:20

09:00

07:30

14:40

16:00

10:00

08:00

17:20

18:40

10:30

09:00

20:00

21:20

12:00

10:30

22:40

00:00

13:00

11:30

14:00

12:00

15:00

13:30

15:30

14:30

16:00

15:30

17:00

16:30

18:00

17:00

18:30

17:30 *

19:00

18:30

20:00

19:30

21:00

20:00

23:00

20:30

NOVOS VEÍCULOS: MAIS SEGUROS E CONFORTÁVEIS

OS HORÁRIOS EM VERDE SE REFEREM AOS TRAJETOS VIA RAJA GABÁGLIA
CONEXÃO AEROPORTO: ATENDIMENTO EM TODOS OS HORÁRIOS VIA NOSSA
SRA DO CARMO. NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO VIA RAJA GABÁGLIA

EVENTOS E ITINERÁRIOS ESPECIAIS

HORÁRIO DAS 20:00 (BH-ALPHAVILLE) - ATENDIMENTO RAJA + SAVASSI

Atendimento, em caráter estratégico, dos itinerários da Raja e Nossa Sra do
Carmo (parte)
ITINERÁRIO ESPECIAL: Av. Augusto de Lima (Fórum - Justiça do Trabalho), R.
Rio Grande do Sul, R. Guajajaras, Av. Olegário Maciel (Ed. JK - Diamond Mall
- Praça da Assembleia), R. Antônio Aleixo, Pç. da Liberdade, Av. Cristóvão Colombo (Esq. Sergipe - Feira Shop - Bco Itaú), Av. do Contorno (Íbis Savassi - Ed.
Amadeus - Estadual Central - Marília Dirceu) , Av. Olegário Maciel, R. Santos
Barreto, Av. Álvares Cabral (Trincheira), Av. Raja Gabáglia (Círculo Militar - 4ª
Cia do Exército - Hospital Madre Tereza - Tribunal de Contas - Emater - Supermercado DIA% - Empresarial Parque Avenida - Automax - Ed. Raja Top - UNA),
BR 040 (Extra - Motéis, Posto Chefão) , Alphaville.

ITINERÁRIO - RAJA

ITINERÁRIO - SAVASSI
Alphaville, BR 040 (Posto Chefão - Leroy - BH Shopping), Av. Nossa Sra.
do Carmo (Ponteio - Verdemar - Tecar FIAT - Marista), Av. Cristóvão
Colombo (Praça da Savassi), Pça. da Liberdade (Ed. Oscar Niemeyer),
Rua Gonçalves Dias (Prédio IPSEMG), Rua Espírito Santo (Colégios Dom
Cabral e Imaculada), Conexão Aeroporto - Rua da Bahia - Rua Timbiras
- Av. João Pinheiro (UFMG), Av. Afonso Pena (Mercado das Flores - Hotel Financial), Rua dos Caetés, Rua São Paulo, Av. Afonso Pena (loja
da TIM, nº 776), Rua da Bahia (Banco Itaú, nº 880 - Teatro da Cidade),
Rua Aimorés - Conexão Aeroporto - Rua da Bahia (Igreja de Lourdes Biblioteca Municipal) Av. Bias Fortes (Biblioteca Pública), Av. Cristóvão
Colombo (Esq. Sergipe - Feira Shop - Bco Itaú), Av. Nossa Sra. do Carmo
(Marista - Passarela Carbel - EPA Plus - Verdemar - Ponteio - Extra), BR
040 (Motéis - Posto Chefão), Alphaville.
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Alphaville, BR 040 (Posto Chefão - Leroy - BH Shopping), Av. Raja Gabáglia
(UNA - Comercial Tuma - Porcão - Tribunal de Contas - Hospital Madre Tereza - Academia Mattioli - Padaria Boníssima), Av. Olegário Maciel (Praça da
Assembleia), Av. Olegário Maciel (Diamond Mall - Igreja), Rua Santa Catarina (Minascentro), R. Goitacazes, R. Paracatu, Av. Augusto de Lima (Fórum
- Justiça do Trabalho), R. Rio Grande do Sul, R. Guajajaras, Av. Olegário
Maciel (Ed. JK - Diamond Mall - Praça da Assembleia), Av. Álvares Cabral
(Trincheira), Av. Raja Gabáglia (Círculo Militar - 4ª Cia do Exército - Hospital
Madre Tereza - Tribunal de Contas - Emater - Supermercado DIA% - Empresarial Parque Avenida - Automax - Ed. Raja Top - UNA), BR 040 (Extra
- Motéis, Posto Chefão), Alphaville
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FUTEBOL
Chega de ficar com o grito preso na garganta. E pode comemorar
desde já! Agora, você americano, atleticano ou cruzeirense, vai
ao estádio (Mineirão e Independência) de ônibus, tranquilo, no
conforto. Serão quatro jogos por mês. É só separar a camisa, a
bandeira e correr pro abraço (e pro ônibus).

FESTIVAL EXPERIMENTE

M

22:00

* Não efetua parada no BH Shopping

O mercado de cervejas artesanais não para de crescer. E o Festival Experimente, no Jardim Canadá, reúne os apaixonados por
cerveja todo segundo sábado do mês. E você, associado, vai de
ônibus. Serão diferentes horários de ida e volta, para que você
tenha flexibidade: 10:00, 13:00, 17:00 (ida), 11:00, 16:00 e
20:30 (volta).

CONEXÃO AEROPORTO
Vai viajar? Te damos uma força. Em parceria com a Unir/MOVE,
conseguimos atendimento no terminal da Rua Álvares Cabral em
todos os horários via Nossa Sra. do Carmo.
Além de ter auxílio com suas malas, dá para aproveitar os diversos benefícios que o Conexão Aeroporto oferece: wi-fi gratuito,
check-in impresso, casa de câmbio, cafeteria e agência de turismo. São 16 opções de horário para você programar seu voo
sem estresse. O embarque e desembarque de passageiros será
realizado nos dois sentidos.

CAPA

CAPA

ENTENDENDO O PROCESSO

APLICATIVO SIA LOGÍSTICA

A evolução do sistema de transporte do Alphaville não aconteceu por acaso. Foram vários meses de levantamentos e análises,
reuniões e negociações até alcançar o modelo que agora iniciamos no Alphaville. Para entender o processo de modernização do
transporte elencamos abaixo as etapas de evolução.

• JANEIRO/2015 – iniciadas conversas com a empresa prestadora do serviço de transporte de passageiros para solução do controle
de acesso aos ônibus. Desde o ano de 2012 havia a previsão contratual da implantação de um efetivo sistema de controle, que por
várias razões, inclusive técnicas, não fora concluído.

• MARÇO/2015 – prosseguiram as conversas com a empresa contratada, visando melhorias nos serviços, como aprimoramento
do aplicativo de celular para maior precisão na localização dos veículos, instalação de câmeras (CFTV) para maior segurança dos
usuários, rastreabilidade dos veículos (GPS), controle de acesso mais rígido, criação do controle diário de fluxo e utilização, por
exemplo. Para a realização destas adequações a empresa requereu, e foi concedido, prazo de 60 (sessenta) dias.

• MAIO/2015 – Das medidas de modernização solicitadas pela AG, apenas a emissão dos relatórios diários de fluxo e de utilização,
foi plenamente concluída. Nova rodada de conversas foi realizada com a empresa prestadora, que se comprometeu a concluir
todas as demais solicitações acordadas em mais 30 (trinta) dias.
• JUNHO/2015 – como não foram cumpridos nem prazos estipulados, nem implantação das solicitações acordadas, a Diretoria
da AG deliberou realizar tomada de preços, junto a empresas especializadas em transporte de passageiros, que se dispusessem
a atender aos requisitos propostos: veículos modernos e mais confortáveis, maiores e melhores coberturas de seguro, oferecer
maior segurança aos passageiros (CFTV e GPS), ampliação no número de viagens, adequação de itinerários, melhoria no aplicativo
para celular, dentre outras. Para tanto, foi expedido Termo de Referência detalhado, sendo convidadas a participar do processo
as seguintes empresas: Empresa Biagini de Transportes, Viação Sandra, Viação Pássaro Verde, Transportes Santa Fé, Transmoreira
e Gilvanstur.

• JULHO/2015 – as propostas comerciais recebidas foram analisadas tendo como critério de seleção : Solidez financeira, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, capacidade técnica e valor ofertado para os serviços.
• AGOSTO A NOVEMBRO/2015 – a Diretoria Executiva da AG realizou reuniões com as empresas proponentes a fim de conhecer
seus diretores, estrutura da empresa e detalhes da operação de transporte que ofertavam ao Alphaville. Internamente o tema
também foi esgotado entre os Diretores Executivos e o Conselho Deliberativo da AG.

• DEZEMBRO/2015 - Após avaliar todos os pontos mais relevantes entre as proposta comerciais e conciliando o menor custo ao
melhor serviço ofertado, a Diretoria Executiva da AG deliberou por contratar a empresa TRANSPORTES SANTA FÉ para atendimento
ao serviço de transporte executivo de passageiros do Alphaville Lagoa dos Ingleses a partir de 15 de janeiro de 2016.
Foram meses de análise, estudo, criteriosa e transparente seleção e finalmente, somente após assegurada a obtenção de vantagens e melhorias reais, a efetiva Evolução do transporte teve seu início.

E NÃO ESQUEÇA DE
LEVAR A CARTEIRINHA.
SEU USO É OBRIGATÓRIO!

JOÃO DA SILVA
CÓDIGO: 99999

O aplicativo do transporte executivo também evoluiu. Agora ele está mais prático, mais ágil e já
com todas as informações atualizadas. Nele, você encontra os horários e itinerários do transporte,
e tem a possibilidade de rastrear os veículos. Confira abaixo como instalar em seu smartphone:

1. Acesse o site mobilus.com.br/loja
3. Login “sia” e senha “sia”
4. Aguarde o download
5. Faça o cadastro
6. Entre com login e senha
Em alguns casos, pode ser necessário autorizar a execução do app no smartphone. Para corrigir, acesse as seguintes opções: AJUSTES - GERAL - GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS (iPhone);
CONFIGURAÇÕES - SEGURANÇA (Android).

Para mais informações, entre com contato:
(31) 3547-3020
Sia@alphavillemg.com.br

Acesse com seu smartphone
pelo QR CODE

ALPHAMOTOR

AlphaMot r

QUASE UM F1
Para fazer dupla com essa verdadeira “usina de força”, o piloto
conta com uma versão específica do câmbio de sete velocidades
e dupla embreagem adotado nos carros de F1 da marca italiana,
com relações de marcha mais reduzidas. De acordo com a Ferrari,
o novo câmbio possibilita trocas 30% mais rápidas para cima e 40%
mais rápidas na redução. O F12tdf acelera até 100km/h em menos de 3 segundos (2,9s) e ultrapassa os 340km/h de velocidade
máxima.
Os engenheiros da marca italiana também trabalharam para melhorar a dinâmica do novo superesportivo para que ele possa ser
“dócil” na mão de motoristas menos experientes. Para melhorar
a estabilidade, foram adotados pneus mais largos na dianteira (de
255 para 275) e eixo traseiro ativo, que possibilita que as rodas
traseiras girem (em um grau bem menor que as do eixo dianteiro).

Ferrari F12tdf
Não amarela na hora de acelerar
Por Eduardo Aquino

A Ferrari revelou recentemente seu novo superesportivo: o
F12tdf. O nome estranho é porque ele é baseado no modelo F12
Berlinetta e presta uma homenagem à Tour de France (tdf), a
famosa corrida de estrada que foi dominada pela marca italiana
nas décadas de 1950 e 1960, em particular com o modelo Berlinetta GT 250 (de 1956), que ganhou quatro edições consecutivas. A vinda da supermáquina para o Brasil é pouco provável, já
que essa edição é limitada a 799 unidades.
Com linhas criadas pelo Centro de Estilo Ferrari, o F12tdf é fruto de uma interação sofisticada entre as superfícies esculturais
do F12 Berlinetta e um trabalho de refinamento aerodinâmico.
As provas disso são a nova tampa do motor, “lapidada” para
aumentar o downforce (a pressão do ar de cima para baixo) na
traseira e “prender” mais o carro no chão; o para-choque dianteiro, também criado para aumentar a pressão, só que na dianteira; o spoiler traseiro maior (60mm mais comprido e 30mm
mais alto) e um novo difusor traseiro, criado para melhorar o
fluxo de ar.
Além do objetivo de reduzir a resistência do ar, o trabalho dos
engenheiros no F12tdf teve como objetivo reduzir o peso, o que
foi conseguido com o suo abundante de fibra de carbono em
quase todas as peças do conjunto aerodinâmico. Com isso, o
peso não chegou a uma tonelada e meia (1.415 quilos). Como o
motor V12 gera 780 cavalos de potência, o superesportivo tem
a impressionante relação peso/potência de 1,81kg/cv.
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ESPORTIVO E ESPARTANO
Por dentro, o F12tdf segue a máxima da Ferrari de unir o refinamento de um superesportivo top com a atmosfera espartana dos
carros de corrida. O lugar do motorista/piloto é um verdadeiro
“cockpit”, pois ele é praticamente “abraçado” pelo banco e os
instrumentos estão todos voltados para ele; tem fibra de carbono no painel e nos painéis de porta, o porta-luvas desapareceu
para dar espaço para os joelhos do carona, os revestimentos
internos são em tecido e Alcantara e o piso é em alumínio modelado (para contribuir na redução do peso total).
Debaixo do capô, o F12tdf traz uma versão mais “apimentada”
do V12 6.3 que equipa a F12 Berlinetta. Com uma boa dose de
“veneno” (uso de tuchos mecânicos e dutos de admissão de
geometria variável, herdados dos carros de Fórmula 1, ajudaram a aumentar a eficiência volumétrica em altas rotações), os
engenheiros da Ferrari conseguiram extrair mais 40cv do motor, fazendo a potência máxima saltar para 780cv (a 8.500rpm),
produzindo uma potência específica de 125cv por litro. O torque máximo é de 71,9kgfm e 80% de toda essa força já está
disponível para o piloto/motorista a uma rotação muito baixa:
2.500rpm. Na prática, isso resulta em uma aceleração fantástica e progressiva, aumentando o prazer de pilotagem.

AlphaVida
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AG SOCIAL

ENTREGA DE 300KG DE ALIMENTOS
A AG Social segue seu trabalho em 2016, sempre com o objetivo de trazer melhores condições de vida a quem precisa. Em parceria com a SleepWalkers
Entretenimento, arrecadamos cerca de 300kg de alimentos. Juntamos aos alimentos, seis colchões que nos foram doados pelos moradores Sérgio e Juliana
Avelar, e realizamos, no início do ano, a entrega na Clínica de recuperação de
dependentes químicos, Lar o Bom Samaritano, no bairro Água Limpa.
A instituição trabalha atualmente com cerca de 35 homens que tentam se recuperar do vício em álcool e drogas. As necessidades são muitas e, por isso, os
voluntários da AG Social têm procurado ajudar a instituição em tudo que for
possível. Exemplo disso é a rotina já estabelecida, todos os fins de semana, de
coletar frutas e legumes doados pelo Varejão da Fartura, em Belo Horizonte.

A AG Social convida você a participar desse trabalho tão importante. Traga
sua doação para a sede da Associação Geral. Alimentos, roupas, brinquedos, material de limpeza e higiene pessoal, etc. Toda ajuda é bem-vinda.
Mais informações: 31 3547-3020 / agsocial@alphavillemg.com.br
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MEIO AMBIENTE

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

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%

(*)

(*)

(*)

R$ 164,99

(*)

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%

Town House

Sustentabilidade.
Para a Vallourec, uma
atitude que vai além do
meio ambiente.
vallourec.com/br

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

Dos R$ 233,30 reais (em média para os unifamiliares) e R$ 162,80 reais (média para os multifamiliares) as despesas são rateadas conforme abaixo:

42,5%

R$ 99,21 Unifamiliares
R$ 69,22 Multifamiliares

Serviços Administrativos, Despesas de Operação, Jurídico, Contabilidade, Auditoria, Guarda de Documentos, Software, máquina de xerox, consultoria rateio, arquivamento, Moto boy, Imagin
Action e Fundação Dom Cabral, Jardinagem de todo o complexo, demais contratos e serviços.

35,0%

R$ 81,65 Unifamiliares
R$ 56,94 Multifamilares

Segurança

14,2%

R$ 33,14 Unifamiliares
R$ 23,09 Multifamiliares

Transporte Executivo

4,5%

R$ 10,48 Unifamiliares
R$ 7,30 Multifamiliares

Ambulância e serviço de emergência

2,9%

R$ 6,65 Unifamiliares
R$ 4,74 Multifamiliares

Investimentos

0,9%

R$ 2,17 Unifamiliares
R$ 1,51 Multifamiliares

Comunicação

Totalizando assim os 100% da contribuição de cada Associado que vem para a Associação Geral e que é revertido em forma de
serviço direto a cada morador. Os valores referentes ao residencial são de responsabilidade de cada Associado.

A Vallourec produz tubos de aço sem costura com a energia proveniente de florestas
plantadas, uma fonte renovável. Por isso, nossos tubos são conhecidos como Tubos Verdes.
Mas nossa atuação sustentável também chega ao social com vários projetos socioculturais
nas regiões de atuação da empresa. Além disso, a Vallourec entregou à cidade o Cine
Theatro Brasil Vallourec, um espaço de cultura e arte para todos os mineiros. Cuidar do meio
ambiente, auxiliar a sociedade, preservar o patrimônio público e resgatar a cultura.
Para nós, isso é sustentabilidade.
A Vallourec é líder na produção de tubos de aço sem costura no país e abastece a indústria
petrolífera e os setores de energia, industrial, automotivo e construção civil.
Vallourec. A solução para grandes desafios.
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ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL

ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL

ADRIANA BALAIO ABRE ATELIER NO
ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL
A artista plástica Adriana Balaio acabou de abrir seu ateliê no Alphaville Centro Comercial. Localizado na sala 214 do Center II, o
espaço será utilizado para exposição de algumas peças e produção
de quadros e cerâmicas com técnica exclusiva, que envolve pintura em acrílico e colagem. Seus trabalhos são feitos por encomenda, principalmente para a renomada loja de decoração Tom Sobre
Tom. Ela também atende a demandas específicas de seus clientes,
além de trabalhar para os melhores designers de interiores, tendo, inclusive, participado de várias edições da Casa Cor. Quem
quiser conhecer seu trabalho pode visitar o espaço ou conferir
no site www.adrianabalaio.com.br e o instagram: @adriana_balaio. O telefone para contato é o (31) 98576-2102.

VILLE GASTRÔ ABRE AS PORTAS
Os sócios Gustavo Sasso e Afonso Mendonça estão inaugurando o Ville Gastrô no Alphaville Centro Comercial. O local
será um paraíso para os amantes das cervejas especiais, já
que a casa vai oferecer uma variedade de 200 rótulos da
bebida, trazendo sempre novas marcas. O Ville Gastrô vai
oferecer também carnes nobres, massas artesanais e pratos
prontos congelados. O conceito é oferecer mais praticidade
para o cliente, com produtos de qualidade. "A ideia é que
o cliente encontre aqui tudo o que precisa para chegar em
casa e só ter o trabalho de ligar o forno ou acender a churrasqueira", afirma Gustavo Sasso. Vale a visita ao Ville Gastrô, que fica no Center IV, ao lado da Paper Ville.

DB AUDIO SYSTEM
Especializada em som, a DB Audio System realiza a venda/instalação e aluguel de equipamentos de som e iluminação. A loja
trabalha com uma das melhores marcas do ramo que é a D&B
AUDIOTECHNIK/AVID. Além desses serviços, eles também fazem
sonorização de eventos corporativos, casamentos e festivais. A DB
Audio System fica no Center III, loja 103. Telefones: (31) 33245015 ou (31) 99897-3498.

NOVA PIZZARIA ABRE
AS PORTAS NO ALPHAVILLE
A pizzaria Speranza chega ao Alphaville Centro Comercial
para agradar quem ama essa especialidade da culinária
italiana. Localizada na loja 122 do Center III, o espaço
oferece 20 opções de pizzas salgadas e três doces, além
de lasanhas, canelones e espaguetes. Além disso, o cliente conta com a comodidade de receber seu pedido em
casa, já que a pizzaria faz entrega em todos os condomínios do Alphaville. Quem quiser experimentar, o telefone é (31) 3547-3140. Ou se preferir, pode mandar um
whatsapp para o número (31) 99136-3817.
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MAIS ESPAÇO PARA A BELEZA
O Salão Katia Lara mudou de endereço, mas, calma, ele continua
no Aphaville Centro Comercial. Agora, o salão fica na sala 215
do Center II. O novo espaço é maior e reformado para dar mais
conforto ao cliente. Novos profissionais foram contratados para
atender à demanda. “O salão estava crescendo e vi que precisava de um espaço mais amplo. Agora conto com uma equipe maior
e novos serviços como depilação e aplicação de unhas de fibra”,
explica Katia Lara, proprietária do salão. Além das novidades, o
espaço oferece serviços para os cabelos, maquiagem, SPA para
pés e mãos, dentre outros. Agende seu horário no telefone
(31) 3517-9114.
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AG AMBIENTAL: ATUAÇÃO
FORTE E CONSTANTE,
PARA PRESERVAR
NOSSO PATRIMÔNIO
São diversas as áreas de atuação da Associação Geral no Empreendimento e seu entorno. Em um território tão rico em belezas naturais, cabe a todos um grande esforço para preservar
rios, lagoas, serras e tudo mais que envolver o meio ambiente.
Um ecossistema equilibrado propicia o que todos desejamos:
qualidade de vida.

Por isso, a Associação Geral intensificou nos últimos meses diversas ações referentes a essa pauta: reuniu agentes públicos
e privados, visitou empresas e áreas estratégicas do Alphaville
e seu entorno e, com isso, iniciou oficialmente os trabalhos de
mais um importante braço da Associação: a AG Ambiental. Contamos, como sempre, com a sua participação, seja você morador, proprietário ou visitante do Alphaville. Nosso objetivo é
comum.

MONITORAMENTO
Em entrevista à Alphavida, o gerente de Operação de Mina da
Vallourec unidade Mineração, Marcelo Marinho, enfatizou que
as barragens da Mina Pau Branco são fiscalizadas anualmente
por consultores especializados. Os profissionais responsáveis
por esse trabalho são indicados pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), que é o órgão fiscalizador. “Os resultados dessas auditorias atestam a estabilidade das barragens no
que se refere aos aspectos geotécnico, hidrológico e hidráulico.
O coeficiente de segurança é maior que o mínimo requerido
para estruturas em operação”, afirma Marinho.

inspeções são feitas semanalmente, com o registro de dados
realizado a cada quinze dias. “Durante as visitas, as equipes
técnicas verificam se as estruturas estão se comportando conforme o planejado e fazem a leitura dos piezômetros, marcos
de recalque e vazão dos drenos, que medem detalhes como o
nível de água e qualquer movimentação do maciço.”
Além disso, outra medida para minimizar os riscos operacionais
e os impactos ambientais é o reaproveitamento do rejeito gerado no processo de beneficiamento de minério de ferro, evitando
a necessidade de alteamentos.

Segundo o gerente de Operação, a Empresa mantém o controle
de todos os indicadores de monitoramento das barragens. As

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA
BARRAGEM DE REJEITOS
VALLOUREC
Devido os últimos acontecimentos iniciados em Mariana e que
causaram danos irreparáveis ao meio ambiente e prejudicou
diversos municípios e comunidades, a
Associação Geral vem esclarecer para os
moradores do Alphaville a situação do Empreendimento frente às barragens da Mina
de Pau Branco da Vallourec Mineração, situada do outro lado da BR-040.

Em busca de alternativas mais seguras e sustentáveis para a disposição
de rejeitos, a Vallourec adquiriu um equipamento chamado Filtro Prensa, que está em fase de start e testes finais. A máquina, importada da
Itália, é responsável pelo tratamento dos rejeitos de minério de ferro
por meio de um sistema de filtragem. A destinação final do material será
a pilha de estéril, em vez da barragem.
O desenvolvimento do conceito de filtragem de rejeitos utilizado no Filtro Prensa começou a ser pensado em 2012 na Vallourec. “A Empresa
é a primeira do Brasil a aplicar essa tecnologia no processo de beneficiamento do minério de ferro, pois trata-se de uma solução de alta
tecnologia que contribui para a sustentabilidade do negócio”, completa
Marcelo.

A Revista Alphavida convidou o Diretor
-Presidente da AG, Marcello Rodrigues
Cruz, para trazer as explicações. Marcello
é engenheiro de Minas e especialista no
setor. “Realizamos um levantamento de
todas as estuturas da mina de Pau Branco,
que é a mina mais próxima do Alphaville.
A Barragem da Vallourec é uma barragem
de baixo impacto por ter baixa capacidade de armazenamento, e outro fator é que
ela é dividida em pelo menos três partes,
fato este que facilita a retirada da água
aumentando o maciço e aumentando a segurança da barragem”, explica Marcello.

DIÁLOGO PERMANENTE
A AG mantém contato direto e constante com a
diretoria da Vallourec para esclarecer todos os
fatos importantes. No dia 16 de dezembro, os diretores da Associação fizeram uma visita à Mina
Pau Branco para conhecer as instalações, os processos e as atuações socioambientais da Empresa.

Também segundo ele, mesmo ocorrendo
um eventual desabamento, o Alphaville
não seria atingido. “Nenhuma estrutura
do Alphaville seria atingida, devido a topografia do terreno e
a posição do maciço”.
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Filtro prensa eliminará a disposição de rejeitos
nas barragens da Vallourec
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Adicionalmente, iniciamos, por meio do braço da
AG ambiental, uma série de medidas para levantar, mitigar e reduzir qualquer tipo de impacto
aos moradores do Alphaville.

Representantes da AG reunidos com os gestores da Vallourec
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