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Consciência ambiental
e eficiência para
produzir. É assim que
a Vallourec garante
a sustentabilidade
do seu negócio.
WWW.VALLOUREC.COM/BR

A Vallourec entende que o alcance da sustentabilidade só é possível por meio
de uma efetiva gestão econômica, ambiental e social.
Esse comprometimento pode ser visto na meta ambiciosa traçada pelo grupo
Vallourec: reduzir em 20% toda a emissão de gases de efeito estufa até 2020.
Para isso, utiliza o carvão vegetal, proveniente de suas florestas plantadas,
como principal fonte de energia para o seu processo produtivo.
Assim, além de maximizar o uso industrial de energias renováveis, a empresa
preserva cerca de 110 mil hectares de reservas ambientais nos quase 30
municípios em que está presente. A Vallourec é líder mundial em soluções
tubulares premium e atende de forma customizada aos setores de energia,
petrolífero, industrial, automotivo e da construção civil.
Vallourec. A solução para grandes desafios.
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EDITORIAL

ASSOCIAÇÃO GERAL

PRIMEIROS RESULTADOS
Muito trabalho. Assim podemos resumir, de maneira prática, esses primeiros sete meses de gestão, à frente da Associação Geral. A dedicação
de todo o corpo diretor, da equipe de funcionários da AG, e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal jamais seria em vão. Por isso, já começamos
a ver os resultados de tanto esforço.
Basta uma volta no Alphaville para constatar o tanto de mudança que
fizemos. O transporte, renovado. A segurança, pensada e reforçada.
O atendimento médico, melhorado e mais eficiente. Obras pontuais e
responsáveis tem ajudado a manter o padrão Alphaville de beleza, de
segurança e de bem-estar. O pensamento é simples: a AG existe para
servir ao associado. Todo o esforço para alcançar tal objetivo é válido.
Com isso em mente, decidimos atuar em diferentes frentes: reforçamos
a relação com sujeitos importantes e relevantes na vida do Alphaville,
exemplo da Prefeitura de Nova Lima, da Vallourec, da Invepar, entre outros. Valorizamos ainda mais nossos associados e fizemos
questão de nos reaproximar de quem esteve distante, caso da AEUM, da Fundação Dom Cabral e do Minas Náutico. Lembramos que
é obrigação de todo ser humano cuidar do meio ambiente e de problemas sociais, por isso criamos a AG Social e a AG Ambiental,
cientes de que podemos e iremos ajudar no que for possível.
Com tudo isso, obtivemos resultados que valem comemoração. A AG está mais forte, mais atuante, mais transparente e sempre
disposta a ouvir seus associados. Aproveitamos para agradecer a todos os elogios que vimos recebendo nos últimos meses. É inegável que são importantes, dada a intensidade de nossa dedicação. Finalizando, frizamos que ainda falta muita coisa para que
tudo fique da maneira que desejamos. Sonhamos sempre com um Alphaville cada vez melhor. Continuaremos norteando nossos
trabalhos para isso.
AGRADECIMENTO
“Não se preocupe quando não for reconhecido, mas se esforce para ser digno de reconhecimento.”
							
Abraham Lincoln
Com essa frase, Adriano Lima e Silva, receba os cumprimentos da Associação Geral e de seus amigos,
Marcello, Ricardo e Wander, pelos ótimos serviços prestados na Diretoria Executiva da AG.
BOAS VINDAS
Aproveitamos o espaço para dar boas-vindas ao novo Diretor de Relações Institucionais da AG, Elison Ribeiro Lacerda. O bom filho
a casa torna.
Um abraço.
Diretoria AG

A Alphavida é uma publicação editada pela AG, direcionada aos Associados,
proprietários, moradores, locatários, empreendedores e parceiros.
Diretoria Executiva:
Marcello Rodrigues Cruz - Diretor Presidente
Ricardo Nolasco do Nascimento - Diretor Administrativo
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL DAS ÁRVORES
NOVA DIRETORIA
Foram eleitos no ultimo dia 05 de Marco de 2016, nova diretoria e membros do conselho Deliberativo do Residencial
das Árvores. Nosso intuito é de inovar a gestão do nosso Residencial, por isso acreditamos em um novo modelo de administração. O primeiro passo já foi dado: criamos um Conselho Administrativo, composto por novos nomes e alguns
experientes ex-diretores que já estiveram por muitos anos
à frente da nossa associação, o que possibilitará uma gestão
eficiente dentro das necessidades do U3. sao eles: João Alves
Neto (Diretor Presidente), Ricardo de Almeida (Diretor), Elison Lacerda (Diretor), Wolfgang Ziegler (Presidente do Conselho Deliberativo), Roger Rohlfs (Conselheiro), Hugo Menin (Conselheiro) e José farah Jr. (Conselheiro).
Dando continuidade ao processo de reestruturação do nosso Residencial, foi eleito no dia 15 de março para o cargo de Diretor
Executivo da Associação Geral nosso Diretor, Sr. Elison Lacerda, resgatando assim a importante participação do nosso residencial
na administração da AG. A última vez que esta cadeira foi ocupada pelo U3 foi no ano de 2010. Elison Lacerda foi presidente do
Conselho Deliberativo da AG por dois mandatos entre 2008 e 2012, e contamos muito com sua experiência para o bom desempenho
e o importante fortalecimento institucional do Residencial das Árvores.
A nova diretoria estará se dedicando e espera atender as expectativas e necessidades do nosso residencial. Será de muita importância da colaboração de todos no bom andamento das ações, respeitando as regras, nos trazendo sugestões e chamando a atenção
para assuntos que nos passem despercebidos. Dessa maneira, podemos juntos fazer o melhor para o lugar onde vivemos.

RESIDENCIAL DAS FLORES
NOVA DIRETORIA
No dia 29 de Fevereiro/2016 passamos por eleições também
no Residencial das Flores. Aproveitamos para agradecer a
dedicação e empenho dos Diretores e Conselheiros que encerraram seu ciclo, que como servidores voluntários geraram
muitos frutos de melhorias em prol do nosso Residencial.
Aos novos membros dos Conselhos Deliberativos, Fiscal e Diretoria Executiva desejamos boas vindas, vejam abaixo como
ficaram compostos cada um dos Colegiados:
Conselho Deliberativo:
Kátia Liliane Faria Busato - Conselheira Presidente
Reinaldo Borges Araújo - Conselheiro Vice-Presidente
Ângela Márcia Alphonsus Guimarães, Altiberto José Lelis Brandão Neto e Miguel Lins Coimbra - Membros efetivos.
Renata Nilo Rezende de Melo e Rízzia Veloso Pinto Zardo Silva - Membros suplentes.
Conselho Fiscal:
Alexandre Freitas, Lázaro Ribeiro de Souza, e Luciano Machado Resende
Diretoria Executiva:
Ricardo Nolasco do Nascimento - Diretor Presidente
Adriana de Oliveira Lima e Bernardo Ávila de Oliveira como Diretores Executivos.
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL DAS MINAS
TRANSPARÊNCIA
Transparência é algo fundamental para que o respeito pela
gestão aconteça. Lembre-se que todas as despesas detalhadas estão disponíveis no site da AG. www.alphavillemg.
com.br/area-restrita.

REFERÊNCIA DE UM LOTE DE 720 METROS QUADRADOS
34,8%

R$ 126,81

Segurança interna

16,9%

R$ 61,70

Investimentos, fundos de reserva e processos jurídicos

13,8%

R$ 50,40

Porteiros

13,6%

R$ 49,66

Paisagismo, capina, horta e galinheiro

8,8%

R$ 32,02

Água, luz, telefone, combustíveis, material de escritório, cartório, seguros e
outras despesas administrativas

4,0%

R$ 14,42

Despesas com pessoal

3,2%

R$ 11,66

Sistema de controle de portaria e portões

2,5%

R$ 8,98

Faxineira, contabilidade, jurídico e patrimônio

2,3%

R$ 8,42

Obras de manutenção, conservação, irrigação e dedetização

100%

R$ 364,07

TOTAL

NOVO SISTEMA DE SEGURANÇA
Devido a constante necessidade de melhorarmos nosso sistema de segurança, informamos que nossa cerca elétrica
já está em operação. Estão sendo realizados os últimos
ajustes em todo o sistema ,que também inclui câmeras em
alta resolução que trazem mais segurança e tranquilidade
de morar no Residencial das Minas.

NOVO CAMPO DE FUTEBOL
Viver em sociedade é um desafio enorme devido a necessidade de padronização de regras, mas percebemos que
alguns indivíduos pensam sempre no bem comum. É com
este pensamento que nosso vizinho Helbert Bartoli utilizou
recursos próprios para iluminar o nosso campo, que hoje
serve para momentos de lazer de muitas pessoas que jogam seu futebol nas quartas e sábados.
Gostariamos de agradecer ao amigo Helbert e também a
sua empresa Destroy Desmontes Técnicos essa maravilhosa
iniciativa.
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

PENÍNSULA DOS PÁSSAROS
MELHORIAS DIVERSAS
A Diretoria do Residencial Península dos Pássaros tem trabalhado duro
para trazer melhorias a seus associados. Alguns resultados já podem
ser vistos:
1- Construído o segundo piso da portaria, equipado com sanitário,
copa, refeitório e vestiário, tudo para uso exclusivo dos vigilantes;
2- Reformados os antigos banheiros da casa de apoio para uso exclusivo dos jardineiros e pessoal de manutenção. Reforma também do
vestiário e refeitório;
3- Com a terceirização da jardinagem e controle de pragas e insetos acrescentou-se também o controle de pontos e focos de possíveis
criação de aedes aegypti e outros em lotes não construídos, obras e
obras paralisadas;
4- Revitalização de todos os gramados das praças e vias com inicio da
aquisição de espécies e substituição de outras mortas ou raquíticas,
inicialmente 101 palmeiras e 9 bismarck;
5- Revitalização da pintura do edifício e dos pisos da entrada do Residencial.
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POLÍTICA

Estamos vivendo um momento crucial na história do nosso país. O Brasil nunca tinha visto
diante dos seus olhos a revelação de um escândalo de corrupção tão grande e que envolvesse tantos políticos das mais diversas ideologias e partidos. Mas, a dimensão desse
escândalo somente tem tamanha grandeza devido ao fato de os cidadãos brasileiros estarem se informando cada vez mais, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja pela internet
e também pelas redes sociais. Devemos tomar cuidado com o que é verdade ou mentira,
por isso nos preocupamos em trazer informações diretas da Câmara dos Vereadores de
Nova Lima aos moradores.

ESTAMOS DE OLHO
No fim do ano passado, mais precisamente no dia 28/12/2015, a Câmara Municipal
de Nova Lima, em sessão plenária, votou um projeto de Lei de iniciativa do Prefeito
Cássio Magnani, o Cassinho, que pretendia aumentos no valor do IPTU para todas as
regiões da cidade. Para os moradores do Alphaville, especialmente, o aumento
seria de aproximadamente 280%. Causou espanto não só a forma como os cálculos foram propostos, sem nenhuma demonstração técnica que apontasse como os
valores foram alcançados, mas também qual o critério utilizado para o aumento na
cobrança.
Após grande mobilização popular, a população de Nova Lima compareceu em peso
ao plenário da Câmara Municipal e o projeto foi rejeitado por 7 a 1, com duas
abstenções.
A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos para o mandato de 2012 a 2016. São eles:

CONTRA

CONTRA

ALESSANDRO LUIZ
BONIFÁCIO (COXINHA)
PRTB

ANDRÉ LUIZ VIEIRA
DA SILVA
PRB

CONTRA

CONTRA

FAUSTO NIQUINI
FERREIRA
DEM

JOSÉ GERALDO
GUEDES
DEM

tig

com b

A FAVOR

ABSTENÇÃO

ABSTENÇÃO

CONTRA

CONTRA

CONTRA

GILSON ANTÔNIO
MARQUES
PSL

FLÁVIO DE ALMEIDA
(SOLDADO FLÁVIO)
PT

MARIA ÂNGELA DIAS
LIMA PEREIRA
PMDB

SILVÂNIO AGUIAR
SILVA
PT

LECI ALVES
CAMPOS
PSL

NÉLIO AURÉLIO
DE SOUZA
PMDB

OS MORADORES DO ALPHAVILLE AGRADECEM AOS VEREADORES QUE
FORAM CONTRA O AUMENTO ABUSIVO.
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POLÍTICA

O NOVO MOVIMENTO
Cresce agora, em todo o país, um enorme movimento de participação popular nas decisões políticas, especialmente aquelas
que se referem diretamente ao município em que vivemos. A
prova disso é o crescente número de integrantes das comissões
dos orçamentos participativos, a presença cada vez maior da
população em audiências públicas, mas especialmente, o questionamento sistemático do modo como os nossos representantes gastam o dinheiro público e, neste particular, a utilização
do portal da transparência (www.portaldatransparencia.gov.
br) é uma excelente ferramenta para saber como estão sendo
empenhados os valores que pagamos a título de tão pesados
impostos.
Porém, essa participação precisa ser ainda mais efetiva. É preciso cobrar dos nossos políticos, a começar pelos Vereadores,
uma postura para o bem comum da população. É preciso se informar para debater sobre o tema, buscar dados para podermos
lutar e colocar os mandatários do poder no lugar de representantes da vontade do povo, pois é isso que eles são, na verdade.
Nada mais.

Mas saiba, caro leitor, que a sua participação pode ser ainda
mais expressiva utilizando um instrumento que te dá a qualidade de verdadeiro cidadão atuante. Esse instrumento é o Título
de Eleitor. Vote! Se você mora no Alphaville, mas vota em Belo
Horizonte, de nada adianta manifestar a sua opinião nas urnas
quando a eleição for municipal, já que, dessa forma, você estará decidindo o futuro de uma cidade onde você não mora!
A partir de agora o Alphaville vai participar sim da vida política
de Nova Lima e vai estar sempre disposto a atuar de forma firme
e contundente na cobrança de medidas que visem ao bem comum de todos nós. E essa cobrança não vai se limitar aos Vereadores e ao Prefeito de Nova Lima, ela vai se estender também
a todas as esferas de governo. É preciso, contudo, que a adesão
a esse nosso movimento seja grande para que possamos mostrar que temos força dentro de Nova Lima e que não estamos
distantes, alheios ao que acontece na nossa cidade. Informe-se
através da nossa página (www.alphavillemg.com.br) na internet
e também dos perfis da Associação Geral do Alphaville no Facebook (facebook.com/alphavillemg) e no Twitter (twitter.com/
AGAlphavilleMG).

VENhA
CONhECER
TAmbém

eNtrada
de

30%

o Novo
voyage.

35

parcelas

40%

NOVO

gol!

parcela
fiNal

30%

tiguaN

com bôNus de r$:

15.000,

a mila garaNte a recompra do seu usado

para quitação da parcela fiNal ou refiNaNcia a parcela fiNal para você.

Novo Jetta
tsi 1.4 150 cv

PamPulha

77.900,
a partir de r$:

golf

com taxa

%

antônio Carlos

Av. Professor Magalhães Penido, 1001

Av. Antônio Carlos, 1880

(31)

(31)

3499-4100

3449-9000

Simulação: Gol Conect - valor à vista - R$ 36.990,00, ou financiado, com entrada de R$ 11.097,00 + 36 parcelas mensais (35 = R$ 744,12 e a 36ª = R$ 11.097,00) - a 1ª
parcela com 30 dias para pagar. Taxa de juros: 1,39% a.m. e 18,02% a.a. - IOF e cadastro inclusos no cálculo das prestações e no CET. Despesas de Registro de Contrato (de
acordo com cada DETRAN Estadual) não estão incluídas no cálculo deste CET. Total da operação = R$ 48.238,20. Esta simulação não corresponde ao valor de um modelo
específico. Para mais informações e condições dos demais veículos, consulte uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação. Ofertas válidas até 31/03 ou enquanto durar
o estoque.
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POLÍTICA

CARTÓRIO ELEITORAL NO ALPHAVILLE
Considerando a enorme importância de um colégio eleitoral forte no Alphaville, A AG conseguiu junto ao Cartório Eleitoral de Nova Lima trazer um posto
itinerante, no dia 17 de abril. Às nove da manhã, os funcionários do cartório
iniciaram o atendimento ao público, realizando os serviços de criação de novo
título, regularização e transferência de zona/seção eleitoral.
A ação se encerrou por volta das 15:00h, após o atendimento de 181 pessoas,
entre moradores do Alphaville, de condomínios e comunidades da região. Devido a esse alto número de pessoas, o atendimento foi limitado e, em alguns casos, não foi possível realizar atendimento. Para quem não conseguiu, o cartório
irá repetir as ações no Vila da Serra e no Jardim Canadá. Confira o calendário e
corra, o prazo máximo é no dia 04 de maio.
AÇÃO VILA DA SERRA: 25 a 29 DE ABRIL, DAS 09:30H ÀS 16H
AÇÃO JARDIM CANADÁ: 20 e 21 DE ABRIL, DAS 11H ÀS 16H
CARTÓRIO DA 194º ZONA ELEITORAL: a partir do dia 23/04, aberto também aos
sábados e domingos, das 12:00h às 18:00h.

10

Alphavida - 58.indd 10

05/05/16 16:06

POLÍTICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA BR 040: AG PARTICIPA DE IMPORTANTES DISCUSSÕES
SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO DA RODOVIA
A AG esteve presente, no dia 29 de março, na Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, para uma audiência
pública convocada pelo Deputado Fred Costa (DEM), a respeito da atual situacão da BR 040. A Associação foi, na ocasião,
representada pelo morador José Guilherme Capanema,
pela Presidente do Residencial Península dos Pássaros, Kátia Alice Negreiros de Lima e pelo Diretor Administrativo
da AG, Ricardo Nolasco do Nascimento.
Estiveram presentes também o Deputado Fred Costa, além
de representante da VIA 040, concessionária da rodovia, Representantes da Prefeitura de Nova Lima, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e de organizações civis
interessadas.
Preocupado com alto número de acidentes na 040, principalmente no trecho considerado mais crítico, entre o Alphaville
e a praça de pedágio, José Guilherme Capanema, afirmou
que 15% dos acidentes registrados pela concessionária acontecem no trecho de cerca de 20 quilômetros entre o Alphaville e o pedágio. Por isso, ele pediu medidas urgentes na
região, enquanto não é feita a duplicação, como construção
de mureta entre as pistas, instalação de controles de velocidade e a fiscalização do tráfego de carretas.
O representante da Via 040, Frederico Souza, mostrou os trabalhos que estão sendo feitos na rodovia e citou, por exemplo, a instalação de 3.500 placas até maio, já em fase de
implantação. Souza também falou da manutenção dos asfaltos, que ainda seriam provisórios, uma vez que os definitivos
chegarão com a duplicação, que, segundo ele, ainda depende de licenciamentos ambientais.
O gerente mostrou projetos de alguns viadutos e retornos que
serão construídos em breve, embora ainda não haja previsão
para início das obras, conforme informou. A implantação de
duas balanças para fiscalizar carretas e caminhões estaria,
ainda de acordo com Souza, programada para ser realizada em cerca de 18 meses. Souza salientou que parte dessas
intervenções não estavam no projeto inicial de concessão e
vão ser construídas por causa do diálogo com a sociedade
civil. Seria o caso, por exemplo, de um viaduto no trevo de
Ouro Preto (Região Central do Estado).

Fotos: Guilherme Bergamin

Fonte: site da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, em www.almg.gov.br.
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NA REGIÃO

SUPRESSÃO VEGETAL
NA BR-040
O corte das árvores que margeiam a BR040, num trecho próximo ao Alphaville,
vem gerando muita polêmica, principalmente num momento em que a preservação do meio ambiente está na pauta de
toda comunidade. Atenta para todas as
questões que envolvem o Alphaville, tão
logo tomou conhecimento da supressão
vegetal, a atual diretoria da Associação
Geral procurou a Via 040, concessionária responsável pela administração desse
trecho da estrada para saber os motivos,
os objetivos, a abrangência, a contrapartida e outras questões.
O diretor administrativo da AG Alphaville, Ricardo Nolasco do Nascimento, participou de várias reuniões com os representantes da Via 040, que explicaram os
motivos da supressão vegetal. “Eles alegaram que o corte de árvores nas margens
e canteiro central da BR-040 tem como principal objetivo melhorar a segurança na
estrada e que esse procedimento segue estudos técnicos e normas de segurança
viária, tanto no Brasil como no exterior, que determinam a criação de zonas livres
de obstáculos fixos nas áreas adjacentes às rodovias”, disse Ricardo.
Segundo esses estudos, uma falha mecânica ou um mal-estar súbito pode provocar
a saída de pista do veículo e a gravidade destas ocorrências deve ser minimizada
pela rodovia. A medida tem o potencial de salvar vidas ao criar áreas livres de obstáculos, que permitirão ao condutor reduzir a velocidade ou recuperar o controle
do veículo sem se chocar contra uma árvore.
Os representantes da Via 040 explicam que a medida segue o conceito de segurança
de tráfego que muitos especialistas em transportes chamam de forgiving roadsides
(estradas que perdoam, em tradução livre), que atua na prevenção, pois erros humanos ou falhas mecânicas são inevitáveis; e que esse padrão é seguido por países
que são referência em segurança viária, como os europeus.
Sobre a questão ambiental, a empresa disse que o serviço de remoção das árvores
foi aprovado e é fiscalizado pelo Ibama, tendo como base a Autorização de Supressão Vegetal (ASV) 1058/2015, emitida em 5 de agosto de 2015 e de acesso público
no site da instituição. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também
autorizou e fiscaliza a atividade. Segundo José Aparecido de Oliveira, diretor de
Operações da Via 040, serão plantadas 66 mil mudas de espécies nativas (ele alega
que a maioria das árvores retiradas não são nativas) e doará outras 15 mil mudas
neste trecho onde estão sendo executadas as atividades.
O diretor Ricardo Nolasco explica que já está negociando com os representantes
da Via 040 para aproveitar essa medida compensatória ao corte de tantas árvores. “Queremos que uma boa parte dessas mudas de árvores nativas seja plantada
dentro da região do Alphaville, pois isso certamente vai contribuir para melhorar a
nossa qualidade de vida; e vamos aproveitar esse momento para promover campanhas educativas para o plantio de árvores”.
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NA REGIÃO

PROJETO DE EXPANSÃO DO MINAS NÁUTICO GARANTE REPLANTIO NA ÁREA
EMPRESARIAL DO ALPHAVILLE

Fotos: Orlando Bento (Minas Tênis)

O Minas Náutico anunciou no último mês o projeto de expansão
de sua sede no Alphaville, e já iniciou as obras com a supressão
de eucaliptos e outras espécies localizadas em área onde funcionava o Minas Radical.
Como compensação, a fim de evitar desequilibrios no ecossistema da região, O Minas realizou o plantio de 184 mudas na área
empresarial do Alphaville, todas nativas. Entre elas, itis, ipês
amarelo, acerolas, pitangueiras, quaresmeiras e jabuticabeiras.

tando o conhecimento que possui do solo da nossa região.
No projeto de ampliação, está prevista a construção de um pavilhão de esportivo e de eventos, que concentrará atividades diversas, além de novo estacionamento. As obras serão divididas
em três etapas, sendo que a entrega da primeira está prevista
para dezembro de 2017.
Mais informações poderão ser encontradas no encarte que
acompanha essa edição da Revista Alphavida.

Estiveram presentes na cerimônia de plantio simbólico representantes do Minas Tênis, como o Presidente Luis Gustavo Lage,
o diretor de Obras José Orlando Teixeira Júnior, os Diretores Roger Cançado Rohlfs e Eduardo Henrique, além de dirigentes do
Minas Náutico. A Associação Geral foi representada pelo Diretor
Administrativo Ricardo Nolasco do Nascimento, o Gerente de
Comunicação e Relações Institucionais Ricardo Gioia e o Coordenador de Segurança do complexo Alphaville Célio Pereira de
Jesus.
O plantio foi feito utilizando terra vegetal junto a uma mistura
especial e um gel hidroscópico, que aproveita água da chuva
mesmo em períodos de estiagem, garantindo assim o crescimento adequado das mudas. A equipe de manutenção e paisagismo
da Associação Geral participou ativamente desse processo, junto aos engenheiros do Minas responsáveis pelo plantio, aprovei-
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BOP - BASE OPERACIONAL DE SAÚDE,
SEGURANÇA E BEM-ESTAR ALPHAVILLE:
INTEGRAÇÃO, AGILIDADE E EFICIÊNCIA
O dia 12 de março marcou o início das operações da nova base. Foram convidados para uma simples, porém importante celebração
os moradores do Alphaville, membros das diretorias dos Residenciais, funcionários das prestadoras de serviços envolvidas (GOL e
HR), além dos homenageados do dia, chamados para hastear as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais, de Nova Lima, da AG e da
SIA.

Os homenageados, na ordem: Sr. Lázaro Ribeiro Dias, membro do Conselho Fiscal da AG; Sr. Célio Pereira de Jesus, Coordenador de
Segurança do Alphaville (GOL); Sr. Pery Quintaes Jr., Presidente do Conselho Deliberativo da AG; Sr. José Carlos e Sra. Ângela, dois
dos mais antigos moradores do Alphaville; Sra. Adriana Silveira, funcionária mais antiga da AG.
12
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INÍCIO DAS OPERAÇÕES
A Diretoria da Associação Geral, visando retomar a essencial relação com a
Prefeitura municipal, se reuniu diversas vezes com o Prefeito Cássio Magnani
levando uma pauta com sete assuntos para serem discutidos. E um deles era
sobre um melhor aproveitamento do espaço que a Prefeitura tinha em frente
ao Minas Náutico. Como resultado, uma parceria para implantar lá a sede dos
serviços integrados de segurança e saúde.
A Associação Geral, após o acerto com a Prefeitura, realizou obras para adequar o imóvel e prepará-lo para receber a BOP - Base Operacional de Segurança, Saúde e Bem-estar Alphaville.
“Quando assumimos a Associação Geral, uma das nossas primeiras preocupações era oferecer aos moradores do Alphaville um ambulatório melhor, pois o
que tínhamos, em nossa opinião, não era compatível com o que os moradores
daqui merecem e esperam. E esse foi um dos primeiros passos que demos para
integrar os serviços”, afirmou o Diretor da AG, Ricardo Nolasco, que liderou os
encontros com o Prefeito de Nova Lima.

PARTICIPEM DA NOSSA ADMINISTRAÇÃO!
“Moro no Alphaville desde novembro de
2009 e acredito que essas mudanças sejam
muito importantes e estamos trabalhando
sério nisso. Antes, nós tínhamos um entrosamento entre o atendimento de urgência
e a segurança. Ou seja, sempre que a ambulância chegava ao condomínio, ela era
sempre acompanhada por um vigilante. E
posso dar o meu depoimento pessoal porque já precisei desse serviço e fui muito
bem atendido.
Agora, o novo projeto busca melhorar essa
integração em tudo, incluindo as instalações. Nós saímos de uma salinha, que tinha
pouco espaço, e estamos num lugar maior,
mais confortável, bem melhor do que o anterior.
Estamos tentando melhorar gastando pouco porque não queremos onerar os orçamentos dos residenciais. Não queremos
isso de jeito nenhum, não é a política da
diretoria da Associação Geral. Queremos
melhorar o atendimento sem aumentar os
custos.
Para finalizar, gostaria de agradecer de
coração a homenagem que me fizeram na
inauguração das novas instalações da SIA,
na qual me concederam a honra de hastear
a principal bandeira do país (a do Brasil).
Fiquei lisonjeado com esse gesto.
E minha mensagem para os moradores é:
participem da nossa administração! A nossa
missão é melhorar sempre”.

Pery Quintaes Jr. - Presidente do
Conselho Deliberativo da AG
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ESTRUTURA
Para que a BOP - Base Operacional da SIA pudesse funcionar de forma eficiente, a Associação Geral investiu na reforma do imóvel.
Quem explica como ela foi feita é o Gerente de manutenção e meio ambiente
da Associação Geral, João Paulo Reis. “O imóvel da Prefeitura de Nova Lima
tinha cerca de 80 metros quadrados (com sala, banheiro, recepção etc.) e era
pequeno para as nossas demandas”. Com a reforma, o imóvel ganhou mais 50
metros quadrados.
INTEGRANDO PARA MELHORAR
“Quando eu e minha esposa decidimos morar
em Alphaville, no início de 2008, tivemos o
cuidado de conhecer, em profundidade, a sua
estrutura funcional, organizacional e regulamentar, estatuto, normas de conduta, vias de
acesso etc., e achamos que tudo era muito
bom. E creio que esta organização vem melhorando e, com certeza, ficará ainda mais
eficiente com os sistemas integrados.
O Alphaville conta com um excelente estrutura de segurança que, dentro da nova
proposta de integração, pode ter a sua nova
e boa infraestrutura também usada para
ajudar a salvar vidas humanas. Com a inauguração recente do novo espaço da SIA, os
moradores passam a contar com ambulatório
montado para os primeiros socorros, ambulância nova e bem equipada, para os casos de
emergência. Precisávamos muito disso, pois o
Alphaville tem um porte e complexidade de
uma cidade.
Gostaria de destacar também o sistema de
administração da Associação Geral, que
considero de primeira linha, pois é feito de
forma voluntária por alguns altruístas e abnegados cidadãos/cidadãs, que muitas vezes
têm de encontrar tempo dentro de seus afazeres pessoais e empresariais para se dedicarem, de forma zelosa, aos interesses dos
associados, sempre de forma transparente e
honrada.

A reforma, segundo João Paulo, tinha como objetivo melhorar o conforto dos
usuários e também dos funcionários, já que o imóvel que abrigava a segurança
e a saúde antes tinha um espaço menor. “Para atender às necessidades dos moradores, nós criamos um ambulatório, uma central de segurança e um espaço
para os serviços oferecidos pela Prefeitura de Nova Lima”.
O trabalho de reforma envolveu toda a equipe de manutenção, que trabalhou
duro para entregar o imóvel dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura de
Nova Lima para a inauguração. “Ampliamos o número de salas e a garagem,
que passou a abrigar mais veículos; fizemos o rebaixamento do teto, instalamos redes telefônicas e de internet, instalamos novos pisos, fizemos uma
pintura geral e ampliamos a rede hidráulica”, conta João Paulo.
Mesmo depois de entregar o imóvel para a inauguração, que foi feita no dia 12
de março, o pessoal continuou trabalhando em melhorias, como a colocação
de pisos etc. Também foram feitas melhorias no paisagismo, adequando-o aos
padrões do Alphaville Lagoa dos Ingleses. Como se tratam de órgãos representativos públicos e privados (prefeitura e associação), foi instalado um conjunto
de mastros de bandeiras, no qual figuram as bandeiras do Brasil, Minas Gerais,
Nova Lima, da SIA e da Associação Geral.
“Gostaria de destacar o comprometimento de toda a equipe da Associação
Geral, de todos os departamentos, que abraçaram a missão de criar um espaço
que oferecesse conforto e praticidade para todos os usuários e para todos que
lá iriam trabalhar”, disse João Paulo.

Talvez ainda não tenhamos uma boa estrutura
de comércio, deixando a desejar em alguns
pontos, mas as perspectivas de crescimento
e ampliação do Alphaville são muito boas e
creio que em breve teremos uma estrutura
capaz de atender as nossas necessidades e,
com os novos sistemas integrados, que agora inclui a saúde, teremos um lugar cada vez
melhor para viver.”
Lázaro Ribeiro de Sousa – Membro do
Conselho Fiscal da Associação Geral
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ANTES

AGORA

Gastos mensais com aluguel de salas
para as equipes de segurança e
atendimento médico de emergência

Utilização de espaço cedido pela
PMNL sem custos para
a Associação Geral.

Serviços de segurança e saúde
independentes e autônomos

Serviços de Segurança e Saúde
integrados e interdependentes

Salas mal estruturadas e inadequadas

Área de atendimento ampliada,
melhor estrutura para equipes de
Segurança e Saúde

Identidade visual a cargo das
empresas contratadas

Identidade visual personalizada,
moderna, padronizada e uniforme

Procedimentos de atendimento
indefinidos e não registrados

PAE - Plano de Atendimento Emergencial elaborado especificamente
para dar agilidade, segurança e
confiabilidade.

Números de telefone
diferentes e independentes

Adoção de um único número para
tratar de assuntos de segurança ou
atendimento médico emergencial

Localização ruim, pouco conhecido

Local de fácil acesso, em frente ao
Minas Náutico

TEMOS QUE SER EFICIENTES NA PRESTAÇÃO DE
NOSSOS SERVIÇOS
Como diretor, acho que tenho a responsabilidade
de cuidar do bem-estar dos moradores. Atualmente, temos uma parcela muito significativa
de pessoas idosas entre os moradores e que está
mais sujeita a problemas de saúde, e temos que
nos preocupar com isso, embora o nosso objetivo
seja o de proporcionar um atendimento mais eficiente para todos os moradores, sejam crianças,
jovens ou pessoas idosas.

Criamos então o Plano de Atendimento Emergencial (PAE), que passou a funcionar de forma integrada com o sistema de segurança. Fizemos
várias reuniões com o responsável pela segurança, Célio Pereira, que passou a implantar a
ideia em seu departamento, com treinamento e cursos para todo o pessoal da segurança, tudo
voltado para uma resposta mais rápida no atendimento.
A partir do chamado do morador, pensamos em todo o processo de atendimento, verificando
ponto por ponto para descobrirmos onde poderíamos melhorar. E reformulamos tudo, desde a
prontidão no ambulatório, onde os profissionais vão estar preparados (como em todo serviço
de emergência); até a chegada da ambulância à residência do morador, que será acompanhada
por um veículo da segurança.
Outro ponto importante para destacar é a localização do SIA, que fica num local de ampla
visibilidade (as pessoas sabem onde está o serviço e não precisam procurar dentro de um
shopping, como era antes), de fácil acesso (fica na avenida principal, que agiliza a saída da
ambulância e que oferece mais conforto para os moradores e os funcionários. ”
Ricardo Nolasco do Nascimento – Diretor administrativo da AG
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IDENTIDADE VISUAL
A BOP - Base Operacional de Segurança, Saúde e Bem-Estar Alphaville já está em plena operação e já ganhou uma cara. As marcas
da SIA Saúde e SIA Segurança estampam as portas, paredes e a fachada do imóvel. Além disso, nossa ambulância também está de
cara nova. E, assim como os demais serviços, a SIA Saúde também tem um novo modelo de gestão: acompanhamento mais próximo
junto à prestadora de serviços, visando sempre obter a melhor qualidade possível de atendimento aos nossos associados.
“Decidimos trazer para a SIA Saúde uma cara renovada, moderna e confiável. Unimos a ideia da
vida, representada pelo eletrocardiograma, a tons verdes que passam sensação de tranquilidade,
de paz. Não é a toa que hospitais e clínicas constantemente insistem no verde”, declarou o Gerente
de Comunicação e Relações Institucionais da AG, Ricardo Gioia.

O OBJETIVO É PRESTAR UM
SERVIÇO MAIS EFICIENTE
“Gostaria de dizer em primeiro
lugar que a ideia de implantar
serviços integrados teve sempre o
objetivo final de oferecer um serviço que atenda melhor o morador. Acho importante colocar essa
questão porque não implantamos
nada na base do “achômetro”.
Fizemos uma análise criteriosa do
serviço de saúde que era oferecido para encontrar uma forma de
melhorá-lo.
Nossa equipe se debruçou sobre
uma questão fundamental quando se fala em saúde: o tempo do
atendimento, o tempo de reação
do serviço, ou seja, o tempo gasto
entre o momento em que o morador faz a ligação, realiza o chamado, e o tempo em que ele efetivamente recebia o atendimento.
E percebemos que esse tempo era
muito grande e que precisávamos
encontrar um jeito de reduzi-lo.

Decidimos então colocar a SIA
Segurança para monitorar essa
questão de que horas o morador
chamou a ambulância, que horas
a ambulância saiu efetivamente,
quanto tempo os funcionários demoraram para equipar a ambulância para poder fazer o atendimento, o tempo que a ambulância leva
para ir até a portaria.

“Conforme ilustramos na última edição da revista, a SIA
veio para ficar. Queremos criar um marco no Alphaville, o
antes e o depois da SIA. Além, claro, da eficiência que todos ganham com a integração dos serviços, é muito bacana
ver os carros da Segurança, os ônibus e agora a ambulância caracterizados. É um trabalho sério, que tem que se
firmar”.
Na base operacional, as marcas da SIA Saúde e SIA Segurança dividem o espaço atuando juntas, sempre com objetivo
muito bem definido e estampado em suas paredes: cuidar
dos associados com carinho e muito cuidado.

Nesse processo de melhoria do
atendimento, também acho importante citar a nova sede, pois
a ambulância agora parte de uma
via (a avenida principal) que possibilita uma velocidade maior. São
pequenas mudanças que, quando
organizadas de maneira adequada, vão possibilitar essa redução
no tempo de resposta”.
Marcello Rodrigues Cruz
Diretor Presidente da AG

Depois de algumas análises, descobrimos que uma maneira de tornar
o atendimento mais ágil era fazer
uma integração maior com o sistema de segurança. Essa integração
já existia, mas era de forma muito
tímida e precisava ser alterada em
função da própria modernização
da segurança, que foi inaugurada
recentemente.
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QUANTAS HISTÓRIAS ME VIERAM
NA MEMÓRIA

PAE - PLANO DE ATENDIMENTO
EMERGENCIAL
O PAE – Plano de Atendimento Emergencial Alphaville surgiu com um único
objetivo: agilizar ao máximo o atendimento médico ao morador. Ele envolve, basicamente, a já mencionada integração entre segurança e saúde. Um
exemplo prático:
COMO ERA
Ligação recebida na central da HR (em Belo Horizonte), acionamento da equipe local (no Mall) e ida da ambulância ao Residencial. Ao chegar na portaria,
a ambulância aguardava autorização da segurança (portaria) para entrar no
residencial e aí sim proceder com o atendimento.
COMO FICA AGORA
A ligação é recebida diretamente na base operacional (3547-3005). A equipe
médica já é acionada e se desloca imediamente à portaria, escoltada por
um carro da segurança. Ao chegar na portaria, a ambulância já tem o acesso pré-autorizado, via rádio (Segurança-Portaria) e ganha tempo valioso no
atendimento.
Para que este projeto apresente resultados favoráveis, contamos com o empenho e compromisso de todos os envolvidos, seja dos profissionais da HR
(Hospital na Residência) nosso parceiro no cuidado da saúde, como também
dos Supervisores, Vigilantes e Porteiros (Gol e JR).
“Não se trata de competição, de marcação de tempo para afixarmos nas
paredes do ambulatório e analisarmos desempenho de resultados... E sim
de atuarmos fortemente na resposta a uma chamada emergencial de atendimento por parte de um morador que paga por este serviço”, afirma Ricardo
Nolasco.
“Quando tratamos de vidas, não podemos medir esforços em buscar pela
implantação por excelência na prestação dos serviços, tudo que pudermos
imputar de inteligência e de dedicação ainda será pouco. Nosso compromisso
está em atender aos moradores como eles merecem!”.

“Acho que o Alphaville está passando por
uma grande transformação, talvez uma
das maiores que já ocorreram aqui. Vejo
que estamos melhorando muito a questão
da comunicação, no sentido de informar
os moradores sobre o que é oferecido pela
Associação. Estamos mostrando o que pretendemos com o nosso trabalho, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas que
vivem aqui.
Penso que as palavras-chave do Alphaville
Urbanismo são ‘qualidade de vida’, que foi
a proposta inicial do empreendimento, que
foi baseada no modelo de São Paulo, reunindo moradia (tanto de casas como de
prédios e estabelecimentos comercias),
lazer e educação. Ou seja, de preferência
sem precisar se deslocar do Alphaville para
a região central de BH. Tudo foi pensado
para ser uma cidade mesmo, mas com uma
qualidade de vida diferenciada.
Fiquei muito emocionada com o convite
para hastear uma das bandeiras na inauguração da nova sede do SIA (Serviços Integrados Alphaville). No momento em que
hasteava a bandeira, me veio na memória
uma grande parte da história do Alphaville,
a qual acompanhei desde o início mesmo,
desde antes da primeira casa, quando ainda era um empreendimento no papel.
A mudança, a transformação foi muito
grande durante esses 16 anos. Antes, no
início, não tínhamos sequer um lugar para
almoçar. Hoje, o Alphaville já se parece
mais como uma cidade, que passa por uma
mudança muito positiva com os serviços
integrados de transporte, segurança e saúde.”
Adriana Lúcia da Silveira Pinto
Funcionária da AG desde agosto de 2000

AlphaVida
Alphavida - 58.indd 19

19

05/05/16 16:06

CAPA

JOSÉ CARLOS E ÂNGELA:
O CASAL PIONEIRO
Se existem duas pessoas que conhecem a história do Alphaville desde o
início, elas são José Carlos Araújo e
Oliveira e Ângela Maria Dumont Oliveira. O casal foi o primeiro a construir uma casa no Condomínio Árvores e o segundo de todo o Alphaville.
Eles chegaram aqui em 2000 e lembram com alegria do começo.
José Carlos disse que a ideia de morar fora da agitada Belo Horizonte
surgiu quando ele teve um problema
de estresse no trabalho. “Na época,
alugamos um sítio e isso me fez tão
bem que passamos a procurar um
local fora de BH. Foi quando surgiu o empreendimento Alphaville e
nós optamos pelo local devido ao ar
puro, a tranquilidade, pouco barulho”, conta.
Depois de um período difícil de
construção (não havia água, nem
condução, nem comércio), o casal
vinha primeiro passar os finais de
semana e depois vieram em definitivo com dois dos três filhos. Dona
Ângela lembra dos animais que
vinham constantemente visitar a
casa. “Eram muitos bichos. Tinha
uma onça parda, um lobo-guará e
até uma destemida rapozinha, que
veio beber água em nossa piscina”.

BEM-ESTAR
Além de ser a sede da Central de Segurança e
do Posto de atendimento médico, a base operacional também receberá ações de bem-estar.
Lá tem sido realizadas, por exemplo, feiras de
adoção de animais, campanhas de vacinação
animal, palestras diversas sobre saúde e eventos de promoção à saúde da família. O espaço,
claro, está disponível para os moradores especializados que desejarem promover ações relacionadas a esse tema.

“A ideia vai de encontro ao nosso modelo de gestão. Queremos o máximo de envolvimento possível dos moradores do Alphaville. São diversas as atividades praticadas em nossas ruas e praças todos os dias. Por
que não juntar todos os praticantes em uma ação organizada? Além dos
benefícios físicos e para a saúde, melhora a convivência entre os vizinhos”, declarou o Superintendente da AG, Anderson Lesther.
Movimentando parcerias, a Associação Geral também pretende criar
eventos da área de saúde e bem-estar para os moradores. Contamos
também, claro, com a participação de moradores. “Médicos, preparadores, nutricionistas, atletas, enfim. Todos que puderem ajudar, terão
todo o apoio da AG para realizar eventos e ações, visando sempre o
bem-estar dos moradores do Alphaville. Nosso objetivo é esse”, encerrou Anderson.

O casal acompanhou todo o crescimento e expansão do Alphaville.
“Aos poucos, os condomínios foram ganhando construções e mais
gente se mudou. Mas acho que a implantação do sistema de transporte deu um grande impulso nesse crescimento”, disse José Carlos, que atualmente faz uso constante dos ônibus e micro-ônibus
para se deslocar até BH. “Em vista do que era quando chegamos,
hoje tudo é movimentadíssimo”, observa Dona Ângela.
Para o casal, ainda falta muita coisa para que o Alphaville tenha
uma boa infraestrutura, como uma boa farmácia e um bom super-
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Anderson Lesther,
Superintendente Geral da AG

mercado. Mas eles acreditam que o crescimento vai acabar atraindo este tipo de comércio.
Eles aprovaram as mudanças recentes nos sistemas de transporte,
segurança e saúde, que passaram a funcionar de forma integrada.
O casal participou da inauguração da nova sede da SIA (Serviços
Integrados Alphaville), hasteando uma das bandeiras. “As alterações no sistema de saúde no sentido de tornar o atendimento mais
eficiente nos deixam mais tranquilos”, comemoram.
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ASSOCIAÇÃO GERAL

UMA AG MAIS FORTE DEPENDE DA UNIÃO DE SEUS ASSOCIADOS
A Área Empresarial e Uso Múltiplo (AEUM) é composta por empresas instaladas do outro lado da BR 356, que faz parte do Empreendimento Alphaville. Seu corpo diretor compõe o Conselho
Deliberativo da AG, mas, até então, por uma série de indefinições, não possui direito a voto. A Diretoria da Associação Geral,
desejosa em resolver essa questão e reaproximar a AEUM da AG,
fez questão de convidar a diretoria da AEUM para diversas reuniões e o resultado já pode ser visto nas ruas “do outro lado da
BR”. A equipe de manutenção da AG já colocou a mão na massa
e iniciou diversas intervenções na região.

sociação Geral, porém, as que ainda restam, exigem adesão
definitiva e completa da AEUM quanto ao cumprindo dos parâmetros estatutários.

De acordo com o gerente de manutenção e meio ambiente,
João Paulo Reis, o trabalho de revitalização de toda a área consistirá em manutenção dos gramados, dos passeios, canteiros
centrais e meio fios, que estão quebrados; troca dos espelhos
de bocas de lobo danificados, pintura de meios fios e canaletas pluviais e pintura/revitalização do túnel de acesso que fica
sob a Rodovia dos Inconfidentes. Algumas destas ações já foram
implantadas pelas equipes de manutenção e jardinagem da As-

O processo de revitalização continua, já que a nova diretoria da
Associação Geral quer trazer de vez a AEUM para dentro do grupo seleto de Associados, com isto, os investimentos, deixarão
o local adequado tanto para as empresas que lá se encontram;
quanto para as que estão chegando e para atrair novas companhias que queiram se estabelecer por lá.

João Paulo explica que essa revitalização é importante, pois
melhora o visual do lugar, deixando-o mais adequado ao nível
do Alphaville; e evita o mato alto, que “estimula o aparecimento de cobras e escorpiões (encontrados durante a limpeza) e
que pode também prejudicar a segurança, pois pode servir de
esconderijo para uma pessoa mal-intencionada”.
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SIA LOGÍSTICA

Foi dado o pontapé inicial! A SIA Logística, em parceria com a Santafé Transportes, trouxe
para o morador do Alphaville mais um benefício: transporte gratuito para os jogos dos times
de futebol de Minas Gerais. São quatro jogos por mês, divididos entre América, Atlético e
Cruzeiro.
Quem teve o privilégio de inaugurar o projeto foi a torcida do Atlético. O importante jogo
pela Copa Libertadores da América contra o Colo-Colo atraiu cerca de 30 torcedores, que se
cadastraram na sede da AG e garantiram seus lugares em um ônibus confortável e personalizado, que já fez todo mundo entrar no clima do jogo.
Além da felicidade com a boa vitória do Atlético, por 3 a 0, os torcedores se mostraram bem
satisfeitos com o projeto, como nos contou o morador Frederico Salles, morador do Residencial das Flores: “Foi tudo muito bom, desde a divulgação até o desembarque. Impecável.
Confortável, animado, ágil, com direito à rádio Itatiaia. Além da excelente qualidade do
transporte, também promoveu a integração entre os moradores. Se trocasse as águas minerais por cerveja, eu até vendia o meu carro”.
Aos poucos, desenvolvemos entrosamento e temos certeza que o serviço ficará ainda melhor.
Fiquem ligados nas divulgações das próximas partidas. Com o SIA Futebol, você curte de perto
sua paixão sem precisar se preocupar com transporte.
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JOGOS MÊS DE MAIO
04/05 - 21:45h
ATLÉTICO X RACING
Independência

08/05 - 16:00h
ATLÉTICO X AMÉRICA
Mineirão

15/05 - 16:00h
AMÉRICA X FLUMINENSE
Independência

21/05 - 21:00h
CRUZEIRO X FIGUEIRENSE
Mineirão

05/05/16 16:06
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SAÚDE

ASSOCIAÇÃO GERAL
DE OLHO NA DENGUE
Dengue é caso sério. No Alphaville, não estamos imunes a infestação dos
mosquitos transmissores. A situação se agrava pela quantidade de obras e
residencias com ocupação sazonal. A Prefeitura de Nova Lima realiza regularmente no Alphaville ações de controle e combate aos focos do mosquito
aedes aegypti, mas esbarra constantemente em casas fechadas e obras cercadas, o que dificulta muito o trabalho dos agentes.
A Associacão Geral decidiu, então, intervir junto à Secretaria de Zoonozes
da Prefeitura de Nova Lima a fim de tentar diminuir o número de casos em
que não é possível buscar focos do mosquito. A estratégia foi mapear todo o
condomínio, em cada residencial, quadra a quadra. Obtivemos um resultado
que será compartilhado com as diretorias dos residenciais, que têm contato
mais próximo dos moradores.
Outra ação da AG será ampliar a divulgação das visitas dos agentes da Prefeitura, para que os moradores possam se preparar para recebe-los. As
campanhas municipais de conscientização também serão reforçadas pela
Associação, mas é importante lembrar: o combate à dengue parte de cada
um de nós.

BOAS IDEIAS
Os moradores do Alphaville André Luiz Sampaio, do Residencial das Árvores, e Alberto Gomes, do Felice, constantemente preocupados com a
situação da dengue em nosso país, notaram que a grande maioria dos postes de sinalização presentes no Alphaville não possuem tampa. Isso causa
o acúmulo de água da chuva no interior dos postes e, consequentemente,
podem se transformar em criadouros do mosquito da dengue.
Pensando nisso, trouxeram uma ótima sugestão para a Associação Geral:
fazer pequenos furos na parte inferior dos postes, uma medida simples e
muito eficiente.
A AG já fez sua parte e fez os furos nos postes de toda a área comum e
também dentro dos Residenciais.

AlphaVida
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AG SOCIAL

MORADORES DO ALPHAVILLE ABRAÇAM CAUSAS SOCIAIS NA REGIÃO

ENTREGA DE DOAÇÕES
A luta é cooperar com a Casa de recuperação Lar o Bom Samaritano, localizada no Bairro Água Limpa, com o objetivo de cuidar
da recuperação de homens quanto ao vício de bebidas alcoólicas
e drogas.
Nosso maior desafio tem sido levantar quantidade suficiente de
alimentos para esta Instituição mas, com a participação de pessoas que realmente se importam, nossa motivação continua. Isto
tem gerado em nós um desejo de cada dia mais nos engajarmos
nesta causa.
O morador solidário do Residencial Real, Sr. Elber José Onofre,
doou quase 350 quilogramas de alimentos. O momento da entrega foi de grande emoção, pois os internos, aproximadamente 35
homens, fizeram uma grande roda ao redor do veículo e em alta
voz agradeceram a Deus pela doação.
O outro veículo, da Associação Geral, entregou uma doação 35
cobertores novos, comprados por mais um Homem solidário, o
Sr. Romero França Drumond Aguiar, que sequer mora no Alphaville mas tem participado ativamente nesta campanha. Também
neste mesmo dia, o Sr. Marcos Paulo Ribeiro Lacerda, morador
solidário do Residencial das Árvores doou 120 quilogramas de arroz e muitas frutas.

Faça como estas pessoas, seja também um doador solidário,
precisamos do apoio de cada morador do Alphaville, juntese a nós, junte-se à AG Social e faça diferença na vida das
pessoas.

agsocial@alphavillemg.com.br
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AG SOCIAL

KITS DE HIGIENE PESSOAL
Uma ação simples, mas de muita gratidão por parte dos internos da
Casa de Recuperação Lar o Bom Samaritano foi a campanha “Kit de
higiene pessoal”.
Realizada por um Grupo de homens do Alphaville (foto em destaque)
com o propósito claro de servir ao próximo, a campanha se iniciou
com um jantar no Residencial das Árvores e a ideia de coletar dinheiro para a compra dos materiais. A confecção dos kits de higiene
pessoal foi inteiramente feita pelo amigo Sérgio Santos Lima. Posteriormente, os kits foram entregues pessoalmente aos internos do Lar
o bom Samaritano.
Nosso desejo é que Deus retribua de maneira transbordante a cada
um destes homens, que de forma tão depreendida realiza tamanha
contribuição.
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AG SOCIAL

MUTIRÃO NO ÁGUA LIMPA
Foi realizado no dia 28 de fevereiro um mutirão de esterilização
cirúrgica de cães no bairro Água Limpa, durante todo o dia.
O grupo DosBichos (facebook.com/DosBichos) realiza um trabalho de proteção animal totalmente voluntário, com o objetivo de reduzir a população de animais de rua, promovendo a
esterilização cirúrgica e a disseminação de informações.
O trabalho da Organização é junto a comunidades carentes,
como o bairro Água Limpa, e a localidade de Macacos, onde os
animais sofrem sem nenhuma assistência.
O Grupo DosBichos possui parceria com o Projeto Cães do Jardim (facebook.com/projetocaesdojardim), que, nos mesmos
moldes, atua no Jardim Canadá há 2 anos e meio e já esterilizou
cerca de 600 animais de rua.
As fontes de renda da Organização são os eventos beneficentes,
cujos lucros são revertidos para a contratação de veterinários e
compra de medicamentos, vacinas, vermífugos e rações.
A AG Social apoia essa causa, e considera importante que os
moradores do Alphaville conheçam o bonito trabalho dessas
pessoas, para que ele ganhe visibilidade e, com isso, aumente
suas arrecadações.

28
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Saiba como ajudar o Grupo DosBichos:

DOAÇÕES DE:
- Camisetas de malha velhas para a confecção de roupas
pós-cirúrgicas para os animais;
- Cobertores;
- Jornais velhos;
- Medicamentos veterinários ou não, na validade, como:
dipirona, spray de prata, vermífugos de amplo espectro, remédios para sarna, ração de boa qualidade, complementos alimentares veterinários, pomadas cicatrizantes;
- Ração;
- Colares elizabetanos de qualquer tamanho;
- Doações em dinheiro para a compra de vacinas e de
outros itens usados nos mutirões;
- Participação nos nossos eventos beneficentes.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE A PÁGINA DO GRUPO
NO FACEBOOK OU ENTRE EM CONTATO PELO E-MAIL
agsocial@alphavillemg.com.br.
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AG SOCIAL

FEIRAS DE ADOÇÃO DO ALPHAVILLE
Em parceria com as ONGs CãoMer e Cães do Jardim, a Associação Geral tem feito mensalmente feiras de adoção de cães e
gatos no Alphaville. As primeiras edições, nos dias 26 de março
e 30 de abril, tiveram resultado satisfatório. Novas datas serão
divulgadas todos os meses.
Entre filhotes, jovens e adultos, mais de dez cães já foram adotados e já foram para seus novos lares. O restante voltou para o
abrigo da CãoMer e aguarda nova chance.
Uma parceria com a Clínica Veterinária Alphaville disponibilizou
consulta veterinária gratuita no local e mais: os adotantes ganharam de cortesia um banho, para o cães adotados chegarem
bem limpos e arrumados em casa.

SE PROGRAME
AS FEIRAS DE ADOÇÃO SERÃO MENSAIS.
QUEM NÃO CONSEGUIU COMPARECER OU
FICOU NA DÚVIDA, TERÁ MAIS CHANCES
DE ENCONTRAR UM NOVO COMPANHEIRO.
A PRÓXIMA EDIÇÃO SERÁ NO DIA 28 DE
MAIO, NA BOP - BASE OPERACIONAL DE
SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR DA SIA.

AlphaVida
Alphavida - 58.indd 29

29

05/05/16 16:07

AG SOCIAL

SOLIDARIEDADE
Prezados moradores de ALPHAVILLE, a menininha da foto é a Rayssa, ela tem 2
anos e diabetes tipo 1, precisa tomar por dia 3 tipos de insulina para manter a
glicose estabilizada e medir a glicose em media 10 vezes ao dia. Essa princesa já
chegou a ter Hipoglicemia e entrou em coma.
O governo cortou toda a ajuda, e os pais de Rayssa, que são moradores de
Água Limpa, não tem condições de arcar com o tratamento. Rayssa estava sem
orientação medica e a mãe contado com doações locais, a alimentação dela e
específica e o valor também é bem alto para família.
Estamos abraçando a causa da Rayssa e hoje ela já esta sendo tratada, por
amigos solidários, Miriam Vargas e Carolina Possato (Nutricionistas, moradoras
do Residencial Inconfidentes), Grayce Leone (endocrinologista, moradora do Residencial das Árvores). Entramos com o processo na justiça para que o governo
volte a fornecer a medicação da Rayssa, mas até sair o veredito, precisamos
muito da solidariedade de todos.
A moradora do Residencial das Árvores Helfha Mares conseguiu, através de doações de amigos particulares e de moradores de Alphaville, fazer uma arrecadação pra Rayssa, e comprou a medicação e alimentos para esse mês.
Solicitamos a ajuda de todos, para que possamos todo mês conseguir manter a
Glicose dessa pequena e com a ajuda de Deus o processo na justiça sairá rápido
e ela terá tranquilidade para seguir sua vida.
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ASSOCIAÇÃO GERAL

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

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

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO DE 2016

Valor pago pelo
Contribuinte

Valor que fica
no Associado (1)

% Contribuição que
fica no Associado
(1)

Valor
destinado a
AG (2)

% contribuição destinada a AG (2)

Residencial Inconfidentes (com taxa extra 124,60)

R$ 960,00

R$ 695,21

72,42%

R$ 264,79

27,58%

Residencial Real (com taxa extra 24,32)

R$ 860,32

R$ 592,91

68,92%

R$ 267,41

31,08%

Residencial das Árvores (com taxa extra 50,00)

R$ 771,00

R$ 505,62

65,58%

R$ 265,38

34,42%

Residencial das Minas (VR médio) 720 metros

R$ 633,60

R$ 364,07

57,46%

R$ 269,53

42,54%

Residencial das Flores

R$ 707,14

R$ 445,25

62,97%

R$ 261,89

37,03%

Residencial Península dos Pássaros (com taxa extra 42,58)

R$ 650,00

R$ 383,83

59,05%

R$ 266,17

40,95%

-

-

-

R$ 188,60

-

R$ 634,50

R$ 449,79

70,89%

R$ 184,71

29,11%

R$ 1.035,00

R$ 850,41

82,17%

R$ 184,59

17,83%

R$ 837,00

R$ 653,15

78,03%

R$ 183,85

21,97%

Town House
Lumière I
Mirante do Sol (Ref.: AP 3 quartos)
FELICE

(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$ 265,81 (em média para os unifamiliares) e R$ 184,24 (média para os multifamiliares) as despesas são rateadas conforme
abaixo:

% VALOR
CONTRIBUIÇÃO

UNIFAMILIAR

MULTIFAMILIAR

33,7 %

R$ 89,56

R$ 62,06

Segurança externa aos Associados

27,7 %

R$ 73,57

R$ 50,99

Folha de Pessoal

14,7 %

R$ 39,02

R$ 27,05

Transporte

7,0 %

R$ 18,61

R$ 12,90

Investimentos

DESCRIÇÃO

5,6 %

R$ 14,95

R$ 10,36

Serviços Administrativos, Despesas de operação, Jurídico, Contabilidade, Auditoria, Guarda de documentos, Softwares, Copiadoras, Consultorias, Arquivamento, Motoboy, Imaginaction,
Convênio FDC, demais contratos e serviços terceirizados.

5,3 %

R$ 14,17

R$ 9,82

Manutenções

4,5 %

R$ 12,09

R$ 8,38

Ambulância e serviços de emergência

1,4 %

R$ 3,84

R$ 2,68

Comunicação

100%

R$ 265,81

R$ 184,24

TOTAL

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.
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ESPECIALISTA EM UNHAS
A Maria Esmalte é a nova esmalteria do Alphaville Centro Comercial. Especializada em serviços de manicure e pedicure, a casa foi planejada para
dar maior conforto às clientes. A esmalteria tem cadeiras de massagem e
escalda-pés em ofurô de madeira com sais de banho. Lá você encontra a
única máquina de Minas Gerais que faz os esmaltes na hora. A Maria Esmalte
oferece também serviços de depilação. Center III - loja 104.
Telefone: (31) 3646-1113
Instagram: @mariaesmaltebh
Funcionamento: segunda a sexta, de 8h às 19h e sábado, de 8h às 14h.

RESERVA GOURMET SOB NOVA DIREÇÃO
O supermercado Reserva Gourmet está ampliando seu mix de produtos para oferecer mais conveniência aos moradores. Os novos
sócios, Kellen e Marcos Antônio, querem ouvir o cliente e oferecer
os produtos que ele procura, desde fraldas até linhas de costura.
Center II, loja 101.
Telefone: (31) 3547-3554

PRECISANDO DE UM NOVO PAR DE ÓCULOS?
A Óptica Artesanal inaugurou sua filial no Alphaville Centro Comercial.
A loja, com mais de 50 anos no mercado, trabalha com as melhores
marcas. Além dos receituários, a Óptica Artesanal oferece óculos de sol,
lookids-flex e óculos esportivos desenvolvidos de acordo com a necessidade do cliente. Center IV, loja 109.
Telefone: (31) 3547 3900
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ALIMENTOS PARA UMA VIDA MAIS
SAUDÁVEL
A Natural Verde é um empório especializado para quem tem
restrições alimentares ou busca uma nutrição mais saudável.
A loja oferece uma linha de alimentos naturais, sem glúten,
sem lactose, sem açúcar, diet, light e integrais. E também
uma linha completa de suplementos e nutrição esportiva,
pratos fitness congelados (inclusive para veganos) e produtos
homeopáticos. Center VI, loja 103.
Telefone: (31) 3656-7500/ 99922-7500
Site: www.lojanaturalverde.com.br
Facebook: facebook.com/naturalverdealphaville
Instagram: @lojanaturalverde

PARA QUEM CURTE SUSHI E TEMAKIS
O Ichi Ni San é uma excelente opção para quem aprecia o melhor da culinária japonesa. Eles servem temakis e combinados de até 70 peças em um
ambiente especial. Se preferir apreciar essas delícias em casa, o Ichi Ni
San oferece serviço de delivery para todos os condomínios do Alphaville.
Center III, loja 123.
Telefone: (31) 3547-3829

SEM TEMPO PARA LAVAR AS
ROUPAS?
A lavanderia Alpha Clean oferece, além dos serviços
tradicionais, limpeza de tecidos delicados, vestidos
de festas, de noivas, cama mesa e banho, carrinhos de
bebê, tapetes, tingimentos, entre outros. Tudo com um
alto padrão de qualidade. A loja ainda faz a coleta e
entrega na casa do cliente, sem taxa. Caso o cliente
queira levar a roupa já lavada apenas para passar, a
casa também oferece este serviço à parte. Center III,
loja 109 e 110.
Telefone: (31) 3568-5521
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GOSTA DE UMA CERVEJINHA?
ENTÃO, EXPERIMENTE!
Experimente, e com segurança, pois a nova diretoria da Associação Geral do Alphaville conseguiu uma cortesia da Empresa Santa Fé, que disponibiliza ônibus
em diferentes horários para levar e buscar os moradores que queiram participar
do Festival Experimente, que é realizado todo segundo sábado de cada mês, no
Jardim Canadá. A ideia é levar conforto e segurança para quem quer tomar a sua
cervejinha.
O diretor presidente da Associação Geral, Marcello Rodrigues Cruz, faz questão
de frisar que “o transporte para o festival Experimente, assim como aquele disponibilizado para as partidas de futebol, foi uma cortesia que a Empresa Santa
Fé ofereceu para a AG dentro do nosso contrato de um ano, sem nenhum custo
adicional, ou seja, o morador não vai pagar um centavo a mais por isso”.
Criado em parceria com as próprias microcervejarias mineiras (de Belo Horizonte,
Nova Lima, Ribeirão das Neves, Ouro Preto, Itabirito, João Monlevade e Formiga)
e de outros estados (de Botucatu, no interior paulista), o Experimente é atualmente um dos maiores eventos de cervejas especiais no Brasil, reunindo em cada
uma de suas edições, em média, 20 cervejarias, 12 espaços gastronômicos e um
público médio de 5.000 pessoas.
Além das cervejas especiais e da gastronomia (com chefs, bares e restaurantes,
sob a curadoria do chef Cacá Pádua, oferecendo petiscos, tira-gostos e pratos
harmonizados à variedade de cervejas), o festival inclui mais um ingrediente em
seu cardápio: a boa música. Cada edição conta com shows de bandas de destaque
da cena mineira e com DJs, que agitam a feira com o melhor do rock, do blues,
do jazz e do choro. Pelo palco do evento já passaram artistas como Foxtrot, Led
III, Gustavo Andrade Hot Spot Blues Band, Ricardo Schneider, Black Machine, Falcatrua, Alexandre Araújo, dentre outros.
O Experimente é realizado na Praça dos Quatro Elementos, no Jardim Canadá,
um local amplo e de fácil acesso, com estacionamento próprio, em área fechada
e com segurança, que funciona de 11h às 19h. Os ônibus para o festival têm os
seguintes horários: Ida, 10h, 13h e 17h; e Volta, 11h, 16h e 20h30. A ideia de
disponibilizar o transporte tem como objetivo o conforto e, principalmente, a segurança dos moradores. “É um festival de grande porte e atrai muitos moradores
do Alphaville, que poderão tomar sua cervejinha sem se preocupar com o risco de
dirigir depois”, ressalta Marcello Cruz.
Além de ser crime previsto em lei (12.760, de 2012), com multa (de R$ 1.915,38,
podendo dobrar em caso de reincidência no período de 12 meses), suspensão do
direito de dirigir por 12 meses, recolhimento da carteira de motorista e retenção do veículo, os riscos para quem dirige alcoolizado e para outros motoristas,
passageiros e pedestres são muito grandes, pois o motorista perde a destreza, a
capacidade de reação e reflexo e outras habilidades necessárias para a direção,
e tem afetada a sua capacidade de julgamento, aumentando a probabilidade de
decisões equivocadas.
A iniciativa de disponibilizar um transporte é elogiada pela Polícia Rodoviária Federal e, segundo a instituição, “deveria ser copiada por outros eventos nos quais
se serve bebida alcóolica”. Segundo o chefe de comunicação social da PRF em
Minas, inspetor Aristides Júnior, das 592 mortes em acidentes de trânsito em Minas
nas estradas federais em 2015, 42 estavam relacionadas com a ingestão de bebiba
alcóolica.
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Da escolha do terreno à
entrega das chaves.

Soluções construtivas em alvenaria,
estruturas metálicas e steel frame.

Planejamento, construção e gestão de toda a obra.
www.sohoconstrutora.com.br • 31 | 3234-8831
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