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Recicle seus hábitos. Separe seu lixo.
O projeto de Coleta Seletiva do Alphaville já é uma realidade.
Saiba como ele funciona e participe você também
dessa importante ação socioambiental.

AG SOCIAL
Projetos de moradores solidários
SIA SEGURANÇA
Mais evolução e benefícios

FÉ NO ALPHAVILLE
Conheça os diferentes grupos
FUNDAÇÃO DOM CABRAL
Serviços abertos aos moradores

A RETOMADA DA PRODUÇÃO
DE INSULINAS NO BRASIL.

A BIOMM detém uma
moderna tecnologia para a
produção de insulinas
patenteada internacionalmente.

A fábrica encontra-se em
construção na região de Alphaville,
com previsão de início de
operação para o final de 2016,
com total respeito ao meio
ambiente e à comunidade.
Maiores esclarecimentos:
Belo Horizonte
Praça Carlos Chagas, 49
Santo Agostinho
Telefone: 31 3299 1000

Nova Lima
Avenida Regent, 705
Alphaville
Telefone: 31 3508 8334

EDITORIAL

ASSOCIAÇÃO GERAL

VIDA EM COMUNIDADE
Com 15 anos de história, nosso Alphaville Lagoa dos Ingleses já cresceu
muito e é hoje um imponente empreendimento na região. Já somamos
cerca de 4.500 moradores. Diversas empresas já operam aqui e a cada
dia outras escolhem o Alphaville para iniciar suas atividades.
Este crescimento contínuo torna cada dia mais importante a atuação
da Associação Geral, seja cuidando e administrando o Alphaville internamente, buscando conciliar e atender as mais diversas necessidades
de nossas Associadas e seus contribuintes, ou atuando político e institucionalmente junto a empresas da região e Poder Público, na defesa dos
interesses comuns ao Alphaville Lagoa dos Ingleses.
Como todos sabem, nossa Associação Geral é dirigida por voluntários
que aqui vivem, trabalham e amam este lugar. São eles que compõem
o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva e são responsáveis por
conduzir as ações e iniciativas da Associação. Nosso Conselho é formado por representantes de cada Residencial, Centros Comerciais e das Associações Empresariais. Nossa diretoria, eleita dentre este Conselheiros é formada sempre por quatro diretores
eleitos anualmente. São mais de 30 pessoas que dedicam seu tempo e esforço buscando manter e transformar o Alphaville Lagoa
dos Ingleses no melhor lugar para se viver em paz.
Este modelo de governança deve ser entendida de forma mais ampla. Para que os diversos objetivos comuns sejam mais facilmente
alcançados, os eleitos dentre os Conselheiros representantes de todos os Residenciais e demais Associados devem trazer para as
deliberações em Assembleia todos os pleitos e necessidades importantes no dia a dia do Alphaville Lagoa dos Ingleses e da Associação Geral, já que mantem contato direto com os moradores e proprietários.
Em resumo, para garantia do sucesso do trabalho da Associação Geral (dos Diretores eleitos da AG, Diretores dos Residenciais e
Conselheiros) deve caminhar sempre no mesmo sentido, lado a lado, com confiança, ética, respeito e acima de tudo transparência. Assim, evitando brigas políticas desnecessárias, é possível definir rumos claros e pautar as ações da Associação Geral em seu
objetivo central que é, e sempre deve ser, trazer melhor qualidade de vida aos moradores do Alphaville.
Na próxima edição da Revista Alphavida traremos um apanhado das ações realizadas pela gestão 2015-2016 em seu mandato. Ações
ousadas e que, certamente, marcarão a história da Associação Geral. Alterações significativas nos três maiores serviços prestados
aos moradores (segurança, saúde e transporte), modernização de processo e procedimentos, reforço nas rotinas administrativas,
ampliação e modernização de nosso canais de comunicação com as Associadas, forte atuação externa, especialmente junto à Prefeitura de Nova Lima e maior transparência com as diversas novidades na comunicação entre a AG e os moradores. Enfim, tudo o
que com esforço e dedicação de uma gestão colaborativa conseguimos conquistar para nosso Alphaville.
Até a próxima!
Diretoria Executiva
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Esta edição também está disponível, em formato digital, no site da AG: www.alphavillemg.com.br
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL INCONFIDENTES
Nova iluminação da praça
Foi enfim concluído o projeto de iluminação da praça do parquinho. Ao todo, 22 postes foram distribuídos por toda e extensão
da praça, com todas as lâmpadas de LED, mais econômicas e
benéficas ao meio ambiente. Com o objetivo principal de melhorar a visibilidade e contribuir, com isso, principalmente,
para a segurança, a nova iluminação da praça também permite
a prática de esportes à noite, já que a iluminação se estende ao
campo de futebol.

Pensando também em toda beleza e charme que as luzes trazem para o ambiente, parte da iluminação é estética e já deu
outra cara a nossa praça.
Mais segurança
Em pararelo às obras na praça do parquinho, foi realizado o
cercamento de todo o perimetro do Residencial com cerca elétrica.

RESIDENCIAL REAL
Evento já tradicional do Alphaville, organizado pelo morador do Residencial Real Marcos Freire, no dia 30/07 foi
realizada no Residencial Inconfidentes a 23ª FEIJOADA DO
FREIRE.
Além da deliciosa feijoada, feita no fogão a lenha, os participantes passaram um dia de muita integração entre amigos ouvindo um samba de qualidade.
Para saber mais sobre o evento e as próximas edições, entre em contato: mmconsultoria.freire@hotmail.com.

AlphaVida
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL DAS ÁRVORES
Os trabalhos continuam!
Melhoria da infraestrutura
Durante o mês de Agosto, foi iniciada a execução de ações de melhoria da infraestrutura do nosso Residencial:
- Serviços de pintura externa e interna da Portaria, Guaritas, Casa
de Apoio e Alameda.
- Reparos e melhoria da estrutura da rede elétrica interna da Portaria.
- Substituição de lâmpadas convencionais por econômicas de LED.
Essa ação irá proporcionar mais qualidade de iluminação, redução
considerável do consumo de energia mensal e as lâmpadas terão
garantia de vida útil mais prolongada. Vale dizer ainda que todo
investimento terá um retorno garantido em curto prazo.
Assim, vamos contar com a compreensão de todos, caso ocorra algum transtorno temporário, pois os benefícios que virão serão permanentes!
Férias escolares: Consciência no trânsito!
Realizamos uma campanha, com envio de e-mails, distribuição de
folhetos e sinalização com faixa e cartaz, durante o período de férias escolares das crianças, para conscientizar moradores e visitantes sobre a importância do controle de velocidade e respeito à sinalização de trânsito. Esse é um dever de todos nós!
Manutenção das placas de sinalização nas vias públicas
Foi realizada ainda a manutenção e reposição de algumas placas de
sinalização das ruas que estavam quebradas ou danificadas, além de
limpeza e reparos em todas as demais.
Execução de contenção do talude da Av. Princesa Diana
Iniciou ainda em 25 de Julho, a execução da obra de contenção do
talude junto ao muro de divisa do Residencial, situado na Avenida
Princesa Diana. O serviço já está sendo executado em parceria com
a Associação Geral.
Já fizemos um pouco mas ainda há muito trabalho pela frente. Participe com a sua contribuição para que a cada dia nosso residencial
seja um lugar ainda mais agradável para se viver!
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL DAS MINAS
RESIDENCIAL DAS MINAS EM NÚMEROS

60,13% - Residencial (R$ 380,62)
39,87% - AG (R$ 252,38)

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

R$ 132,57

Segurança interna

16,9%

R$ 64,51

Investimentos, Fundos de reserva e processos jurídicos

13,8%

R$ 52,69

Porteiros

13,6%

R$ 51,92

Paisagismo, capina, horta e galinheiro

8,8%

R$ 33,48

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

4,0%

R$ 15,08

Despesa com Pessoal

3,2%

R$ 12,19

Sistema de controle de portaria e portões

2,5%

R$ 9,39

Faxineira, contabilidade, jurídico e patrimônio

2,3%

R$ 8,81

Obras de manutenção, conservação, irrigação e dedetização.

100%

R$ 380,62

TOTAL

Nossa horta a cada dia melhor!
Foi realizada a revitalização total dos canteiros (renovação da
terra, padronização dos tamanhos) e do sombrite, para proteção contra sol, frio e pássaros em época de plantio/crescimento; Além disso, foram plantadas aproximadamente 2.000 novas
mudas (alface, mostarda, almeirão, rúcula, brócolis, couve-flor
e espinafre). Todo o plantio foi realizado com adubo orgânico.
Para manter a qualidade da nossa horta, temos um novo funcionário responsável, dedicado e profundo conhecedor da área.

Nossa Festa Julina foi um grande sucesso!
A diversão foi garantida e a contribuição de
cada um foi fundamental. Durante o ano
acontecerão outros eventos e esperamos todos os moradores do residencial das Minas
nas próximas festas.

AlphaVida
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL DAS FLORES
Ampliação do pomar
Concluímos o projeto de ampliação do nosso
pomar. No total, foram plantadas 84 mudas de
frutas diversas, como jabuticaba, pêra, amora,
ameixa, manga, acerola, caqui, lichia e pitanga.
No total, temos agora 166 mudas frutíferas.
Cerca viva
Visando melhorar a segurança, foi plantada em
toda área verde do Residencial cerca viva composta de Sansão do Campo e Ora-Pró-Nóbis.
Ervas daninhas
Após mapeamento em toda a extensão do Residencial, foi realizada remoção de ervas daninhas
das diversas árvores que compõem nossa paisagem.

PENÍNSULA DOS PÁSSAROS
Contenção de encostas
Passadas as chuvas, hora de arrumar os estragos
deixados por elas e, por isso, nosso residencial
se dedicou no último mês a conter as encostas.
Reforço na Segurança
Dando seguimento aos investimentos previstos
para este ano, o Residencial finalmente adquiriu
seu veículo próprio, bem como atendeu à reivindicação da Central de Segurança e colocou duas
cabines padronizadas pela SIA.
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Conheça agora dois grupos de
mulheres no Alphaville que
desempenham um importante
papel na ajuda a pessoas carentes. As voluntárias dos grupos
Atelier do Amor e Entrelinhas
costuram e produzem roupas,
panos de prato, toalhas de lavabo, lençóis, toucas, entre
outros, com o objetivo final de
ajudar asilos, hospitais, entidades filantrópicas e pessoas que
necessitam de roupas para se
aquecerem no inverno.

AlphaVida
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AG SOCIAL

UM ABRAÇO CARINHOSO E APERTADO DE COSTURA
De acordo com Vânia Berzoini, uma das costureiras voluntárias
do Atelier do Amor, o grupo surgiu há cerca de um ano e meio,
quando oito mulheres (sete do Alphaville e uma do Condomínio
Lagoa do Miguelão) se reuniram e resolveram fazer algo para
ajudar as pessoas mais necessitadas.
Atualmente, o Atelier se reúne uma vez por semana (todas as
segundas-feiras) em um espaço cedido pela Associação Geral:
uma casa de madeira que fica próxima às Town Houses. “Foi
uma ajuda importante, pois temos um espaço amplo, com banheiro e toda a infraestrutura para o nosso trabalho”, disse
Vânia. Ela contou que o objetivo principal do grupo é fazer pijamas de flanela para fornecer para crianças carentes. “Para
alcançá-lo, fazemos trabalhos como panos de prato, toalhas de
lavabo, para vender entre os amigos e comprar flanela e os ma-

teriais necessários para fazermos os pijamas”.
O grupo distribui os pijamas em creches como Chico Xavier
(bairro santo Antônio BH), Creche São Judas Tadeu (Jardim Canadá) e Creche Universo infantil (bairro Copacabana), entidades e até diretamente para as pessoas que necessitam, quando
elas ficam sabendo dessa necessidade por meio de amigos.
Vânia conta que, em maio deste ano, o Atelier do Amor entregou 56 pijamas para entidades no Jardim Canadá. E a ajuda
ultrapassa as fronteiras de Minas. “No ano passado, ficamos sabendo que muitas crianças estavam andando praticamente nuas
na cidade de Maracás (sul da Bahia), fizemos um verdadeiro
mutirão para ajudá-las e conseguimos enviar 134 shorts”.

Fotos: Juliana Berzoini

GRUPO ATELIER DO AMOR

Voluntárias: Sonia Maria Hoffmann Quintaes, Maria José Ribeiro, Maria da Graça Salmen Costa de Andrade, Maria da Graça Vieira
Arouca, Vania Lucia Silva Berzoini, Fadua Fraiha Henriques, Helena Gonçalves de Faria e Walquiria Fraiha.
Encontros: Todas as segundas-feiras à tarde | Contato: Vânia Berzoini (98813-6411)
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GRUPO ENTRELINHAS

Voluntárias: Fátima Fonseca, Fátima Lamas, Léa Junqueira, Elizabeth da Fonseca, Sônia de Almeida e Luzia Martins.
Encontros: Todas as quartas-feiras, de 14h às 17h | Contato: Fátima Fonseca (99303-1120) ou Fátima Lamas (98767-3066)

A IMPORTÂNCIA DE SE DOAR
Outro grupo de mulheres do Alphaville é o Entrelinhas, que existe desde 2014. Elas também se reúnem uma vez por semana,
sempre nas quartas-feiras à tarde, para produzirem diversos jogos de cama, lençóis, fronhas, pijamas e panos de prato para
doar a instituições carentes, como Creche Bom Pastor (Barreiro), Creche Comunitária São Judas Tadeu (Jardim Canadá) e
Centro de Convivência Paulo Fagundes da Fonseca Penido, da
Sociedade São Vicente de Paulo.
Um grupo de amigas que gostava de costurar. Esse foi o embrião
do Entrelinhas. Como conta Fátima Fonseca, uma das voluntárias do grupo, “desse grupo nasceu o desejo de fazermos trabalhos para doar às pessoas que necessitavam”. Todas se mobilizaram rapidamente em torno desse objetivo. Uma das voluntárias
cedeu um espaço em sua residência, onde o grupo se encontra
até hoje. Fátima destaca como essa missão de ajudar a que o
grupo se propôs vem fazendo bem para todas as participantes.

“Como é gratificante ver os frutos do nosso trabalho ajudando
as pessoas que necessitam, como isso gera um sentimento de
solidariedade em nós”.
Paralelo às costuras, o Entrelinhas também realiza trabalho em
crochet, como touquinhas de lã para doar aos Hospital das Clínicas e Hospital da Baleia. “Nosso objetivo é evitar que eles
sintam frio na cabeça, já que o tratamento afeta seus cabelos”,
conta emocionada Fátima Lamas, outra voluntária do grupo.
Elas disseram que o grupo recebe muitas doações de material,
como os panos que foram dados recentemente pela Tecelagem
São Geraldo e serviram para a confecção de uma grande quantidade de lençóis para hospitais e para a doação para outros
grupos de ajuda, como o Atelier do Amor. “Também já ajudamos
algumas cidades carentes do Norte de Minas”, conta entusiasmada Fátima Fonseca.

AlphaVida
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ESPECIAL
AG SOCIAL

GRATIDÃO
Em parceria com a AG Social, o Grupo Entrelinhas produziu
40 kits de jogos de cama contendo lençol, virol e fronhas
para os internos do Lar o Bom Samaritano. A entrega foi realizada no início do mês de julho e os produtos foram recebidos
com muita alegria.
Além disso, a integrante Fátima Lamas enviou para os homens, tentando se recuperar do vício nas drogas, mais de
70 pães e molho pronto para cachorro quente. Para um dia
a dia difícil, muitas vezes com falta de alimentação, foi um
alento, também recebido com muita satisfação.
A AG Social está disponível para apoiar quaisquer ações de
cunho social na região e convida os leitores da Revista Alphavida para participar das doações ao Lar o Bom Samaritano,
um espaço especial que já recuperou muitos jovens e pais
de família.
A AG Social agradece todos que participaram dessas ações,
o pouco que conseguimos fazer traz melhorias significativas nas vidas dessas pessoas. Com maior participação,
conseguiremos ajudar ainda mais e ampliar nosso alcance
social, atuando também no dia a dia de outras instituições
da região.
O contato para informações é o da Associação Geral,
no número 3547-3020. Se preferir, nosso e-mail é
agsocial@alphavillemg.com.br.
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MAIS EXEMPLOS
Engajados com a causa da AG Social, moradores do
Alphaville também realizaram, no mês de julho, ações
exemplares de ajuda ao próximo.
Moradores do Residencial Real, Otto Andrade e sua
Esposa Graça decidiram pedir, no aniversário de Otto,
cestas básicas em vez de presentes. Conseguiram
com isso nove cestas, que foram doadas ao Lar o Bom
Samaritano. Para Graça, “O gesto de bondade faz,
felizmente, o mundo ser mais bonito. São gestos de
abnegados e voluntários, que brotam do coração e da
necessidade de incluir a todos no banquete da vida.
Nesses gestos, revelam-se o amor de deus, sua bondade e misericórdia.”
Quem também deu exemplo foi o morador do Residencial Inconfidentes José Guilherme Capanema,
que adquiriu dez cestas básicas, roupas e cobertores
e entregou para a AG Social levar também para casa
de recuperação em Água Limpa. “Se envolver é muito
importante, assim conseguimos transformar a vida das
pessoas”.

OS CAMINHOS DA FÉ
NO ALPHAVILLE
Com profundo respeito às crenças e convicções religiosas
de cada um dos moradores do Alphaville, a Associação
Geral quer criar um espaço na revista AlphaVida para a
divulgação de encontros, reuniões, celebrações, missas,
cultos, enfim de qualquer prática religiosa, independente da crença, que seja aberta aos moradores do Alphaville e da região. A ideia da AG é divulgar os locais, horários
e os contatos dos grupos que se reúnem frequentemente
para que as pessoas que desejarem participar possam entrar em contato.
Por exemplo, no Residencial das Flores existe um grupo
evangélico de oração e estudo da Bíblia que se reúne todas as quartas-feiras, a partir das 20h. Atualmente, com
média de 14 pessoas, em sua maioria casais. Como explicam Rogéria e Ricardo Nolasco, que recebem o grupo
em sua residência, “em nossas reuniões, nos dividimos
em dois grupos (homens e mulheres), um tema bíblico
é estudado, e todo início de reunião é dedicado a Deus,
com cântico de Louvores”.
A ideia do grupo é que as pessoas conheçam mais a Palavra de Deus, refletindo sobre ela em suas vidas. Os
participantes também podem dar testemunhos de vida e
pedirem orações por alguém que conheçam e que passa
por algum tipo de dificuldade. Ao final, homens e mulheres voltam a se reunir para um lanche, que é preparado
pelos integrantes do grupo.

AlphaVida
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ESPECIAL

HOMENS QUE ORAM
Quer fazer uma oração logo pela manhã? Aproveitar para iniciar o dia
com um momento de fé e partilha? Então participe do grupo evangélico
de oração que se reúne todas as quartas-feiras de manhã, de 8h às 9h,
na residência de Felipe Monte Alto.
Com a participação apenas de homens, o grupo surgiu há cerca de nove
meses e se reúne com o propósito de orar, compartilhar ideias e assuntos que são mais comuns ao universo masculino. “A ideia é que os
homens possam se abrir mais, trazendo testemunhos, angústias, ideias
e problemas para que possamos compartilhar e orar”, disse Felipe. O
grupo é aberto à participação de quem queira um momento de fé e
partilha.
Felipe também participa de outro grupo de oração, uma célula mista,
que é aberta a toda a família, incluindo homens, mulheres e crianças.
Com a participação média de 20 pessoas, o grupo se reúne todas as
segundas-feiras, às 19h30, na residência de um dos participantes. O
objetivo é o mesmo do grupo de oração de homens – compartilhar um
momento de oração e fé, sempre buscando apoio na Palavra de Deus,
mas abordando temas mais voltados para a família. “Nossa célula mista
é aberta a qualquer pessoa que queira participar de um momento especial de oração e conhecer mais sobre a Palavra de Deus, pois estamos
sempre estudando a Bíblia”, explica Felipe.

BOA MÃE
Para quem é católico, o Alphaville faz parte da comunidade Nossa Senhora Boa Mãe, pertencente à Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que realiza missa todos os sábados às 18h no Hall do Colégio SEB
(celebrada pelo Padre Rafael Rosário Garcia), encontros litúrgicos, festas e comemorações que visam a evangelização e confraternização.
A Paróquia possui uma secretaria, que funciona de terça à sábado, de
14h às 20h, na Avenida Vênus, s/n, Vale do Sol (3541-7352), onde podem
ser agendadas confissões, batismos, visitas à enfermos, bênçãos de residências e os trabalhos dos ministros da eucaristia.
Os fiéis realizam uma campanha permanente para a construção da Igreja N.S. Boa Mãe dentro da região do Alphaville. Os dados bancários
para quem quiser ajudar financeiramente são: Bradesco (237), Ag.
1891, C/C 0100101-9, em nome de Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte (CNPJ 17.505.249/0279-47).
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MÃES QUE ORAM
A fé também une as mães que têm filhos na escola. Assim nasceu o grupo “Mães que Oram”, composto apenas
de mães de alunos que estudam no colégio SEB, que fica
dentro do Alphaville. Elas se reúnem todas as segundasfeiras, às 8h da manhã, na biblioteca da SEB. O grupo é
coordenado por Carolina Monte Alto e Daniele Ávila. “Nossa intenção é orar pelos nossos filhos, pela escola, pelos
professores, pelas famílias, trazendo para cada reunião
questões voltadas para a criação e educação de nossos
filhos; e pegamos sempre uma passagem da Bíblia para
meditar e refletir sobre os assuntos que comentamos”,
disse Carolina.

CULTO EVANGÉLICO
Para quem quer aproveitar o domingo para orar, louvar, escutar
uma pregação e estudar a Palavra de Deus, há um grupo de
evangélicos que se reúne todos os domingos a partir das 17h15
no Hall da Escola SEB (local provisório, pois o grupo se reunia
no Hotel Mercure, que, durante os meses de julho, agosto e
início de setembro, fechou com a seleção inglesa que disputa
as olimpíadas no Brasil).
De acordo com André Sampaio, um dos participantes do grupo,
“de 17h15 às 18h, nós realizamos uma espécie de Escola Bíblica Dominical, na qual usamos um livro de estudos baseado na
Bíblia. Atualmente, estamos estudando as ‘Cartas do Apóstolo
Paulo’”. Ele explica que, a partir das 18h15, o grupo passa a
realizar um Culto de Celebração e Adoração a Deus, com pregação da Palavra, adoração e louvor, sempre baseado em algum
tempo relacionado à Salvação por meio de Cristo.
Para que os pais possam ficar mais à vontade e se concentrarem
nas orações, durante o período do Culto, o grupo promove uma
“Escolinha de Estudos Bíblicos”, voltada para as crianças. “Elas
participam de aulas ministradas por uma professora que conhece a fundo a Bíblia e tem uma boa didática para falar sobre os
temas com as crianças”, disse ele.
Os participantes deste grupo também se reúnem às segundasfeiras, de 20h às 21h, na casa de um dos membros. “No domingo, após o Culto, nós definimos em qual casa será o nosso
encontro de segunda”. Nas quartas-feiras, é a vez das mulheres
do grupo se encontrarem para orar na casa de uma das moradoras do Alphaville.
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MULHERES QUE ORAM
Mulheres que oram é um grupo que se coloca na brecha para interceder por aquelas que
precisam de orações, de uma visita carinhosa, que estão abertas a serem consoladas e
abraçadas pela Palavra de Deus. Levamos para essas pessoas nosso amor, carinho e intercessão. Mulheres prontas para parar tudo que estão fazendo e socorrer seu próximo em
oração. Acreditamos que podemos ser canal de bênção se estivermos no centro da vontade
de Deus. Vamos até as pessoas, em suas casas, levando um abraço, uma canção de amor e
muita esperança, tudo alicerçado na boa, perfeita e agradável vontade de Deus.

GRUPO DE HOMENS
O grupo realiza encontros mensais bem informais, realizados por exemplo em restaurantes, quadras esportivas e em residências. Está aberto para todos os homens que queiram
participar, sabendo que nestes encontros são abordados temas específicos para a vida
do homem, tais como caráter, honra, legado e vida conjugal, sempre tendo como guia a
Bíblia Sagrada, visando nos tornar melhores pais, filhos e maridos. Em todas as ocasiões,
além das conversas, é realizado um momento gourmet, dedicado com apreciação de boa
comida, com um detalhe: feita pelos próprios participantes. Venha participar conosco.

CALENDÁRIO DA FÉ

SAIBA QUANDO E ONDE OS DIVERSOS GRUPOS SE REÚNEM
Se quiser divulgar seu grupo, entre em contato que incluiremos nas próximas edições

DIA
Domingo

Segundas

Quartas

HORÁRIO

REUNIÃO/ ENCONTRO

17:15h

Escola dominical

18:15h

Culto Evangélico

PÚBLICO-ALVO

LOCAL

ENDEREÇO/CONTATO

Todos

Colégio SEB
(provisório)

André (99230-5553)

08:00h

Mães que Oram

Mulheres

Biblioteca SEB

Carolina (98417-6963)/Daniela (98891-7036)

19:30h

Reunião de Célula

Homens/Mulheres

Res. das Árvores

Daniel/Fabiana (98831-1608)

19:30h

Reunião de Célula

Homens/Mulheres/Crianças

Res.das Flores

Simon/Stella (99962-3386)

19:45h

Reunião de Célula

Homens/Mulheres/Crianças

Res. das Minas

Marcos/Juliana (99306-1441)

20:00h

Reunião de Célula

Homens/Mulheres

Edifício Lumière

Alan (98524-4383)/Gustavo (99806-8664)

20:00h

Reunião de Oração

Todos

Res. das Árvores

André (99230-5553)

09:00h

Reunião de Oração

Homens

Res. das Flores

Felipe (99672-2346)

19:30h

Reunião de Célula

Homens/Mulheres

Res. das Minas

Caio/Cristiane (98644-2158)

19:30h

Reunião de Célula

Homens/Mulheres/Crianças

Res. das Flores

Ciro/Arita (98733-2533)

19:30h

Com. Cristã Zona Sul

Todos

Res. das Minas

Fernando/Daniela (98304-2602)

19:30h

Reunião de Célula

Jovens (feminino)**

Res. Real

Maria Clara (98205-1832)

20:00h

Reunião de Célula

Jovens (masculino)

Res. das Árvores

Gabriel (99850-1809)

20:00h

Reunião de Célula

Homens/Mulheres

Res. das Árvores

Robson (98422-7149) / Raquel (99458-6430)

20:00h

Reunião de Célula

Adolescentes (masculino)*

Res. das Árvores

Lucas (99971-7370)

20:00h

Reunião de Célula

Homens/Mulheres

Res. das Flores

Ricardo (99971-7370) / Rogéria (99656-7370)

Quintas

20:00h

Reunião de Célula

Adolescentes (feminino)

Res. das Árvores

Mariana (99941-1906)

Sábados

18:00h

Missa

Todos

Colégio SEB

Paróquia (3541-7352)

Grupo de Homens

Homens

Ricardo (99971-7370) / Robson (98422-7149)

Mulheres

Rogéria (99656-7370)

Encontro Mensal

Mulheres que Oram
*Adolescentes: 10 a 15 anos | **Jovens: 15 a 20 anos
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COLETA SELETIVA
ALPHAVILLE
Uma ação da AG Ambiental que trará diversos benefícios para o Meio Ambiente e ajudará
diversas famílias que vivem da reciclagem. Conheça agora esse projeto e participe!

A Associação Geral vem atuando fortemente nessa causa por meio da
AG Ambiental – uma marca da AG criada para fortalecer as ações de cunho
ambiental – e o projeto de Coleta Seletiva era um sonho da atual Diretoria.
Foram meses de reuniões, acordos e preparações
para que enfim, fosse iniciado esse importante projeto.
O contato da diretoria da Associação Geral do Alphaville com a Associação
Mineira dos Catadores – RECICLAR, com sede na cidade de Itabirito (MG), foi
realizado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que apoia
iniciativas que visam a prática da coleta seletiva, adotada em 100% do município
desde 2005. Para a prefeitura do município, além do benefício ao Meio
Ambiente, essas inciativas são formas de reinserir
as pessoas no mercado de trabalho, já que a coleta
é feita por associações que dão oportunidade de
trabalho para muitas pessoas.

Jorge Luís Moreira e Marcos Antônio Moreira,
da RECICLAR. Eles que rodam o Alphaville no
tuk-tuk colendo o lixo seco dos moradores.

CAPA

De acordo com o diretor de meio ambiente da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Ronaldo dos Reis Gurgel, “a diretoria da AG nos procurou propondo uma parceria para implantação da coleta seletiva e, após
o primeiro contato, fomos até o Alphaville, onde constatamos que isso
era possível porque já havia uma boa infraestrutura para a implantação,
como lixeiras e local para armazenamento, e um bom nível de conscientização por parte dos moradores”.
Ronaldo conta que, depois de constatada a viabilidade da parceria, a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itabirito montou um plano de
ação, com metas e roteiros de trabalho, e deu o suporte necessário (administrativo e jurídico) para a Associação Mineira dos Catadores de Materiais Recicláveis (Reciclar) firmar um convênio com a Associação Geral. O
convênio foi firmado em março deste ano, com previsão de implantação
ainda no primeiro semestre.

100% SEPARADO
Cláudia Marques de Macedo, que é técnica administrativa da Secretaria
Municipal, explica que a Reciclar, que foi criada este ano, é uma empresa
sem fins lucrativos e tudo que ela arrecada mensalmente é dividido entre
os associados de acordo com a participação de cada um. A Associação já
elegeu uma diretoria e um presidente, que coordena o funcionamento e
representa a empresa, e faz suas deliberações por assembleia. Além da
Reciclar, existem mais duas associações que trabalham com reciclagem
de materiais em Itabirito e que também recebem o apoio da Prefeitura
Municipal: a Acito e a Arcos.

Cláudia Marques de Macedo e Ronaldo dos Reis Gurgel, da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Itabirito.

Após a assinatura do convênio, a Reciclar adquiriu um veículo do tipo
“Tuk-tuk” (uma motocicleta transformada em um triciclo e adaptada para
o transporte de carga) e alugou uma caçamba do tipo “roll-on/roll-off” e
um caminhão para realizar o transporte, a separação e a prensagem (de
acordo com a sua classificação) de papel, papelão, plástico, material ferroso e não ferroso e madeira.
De acordo com Marco Antônio Araújo, presidente da Reciclar, a expectativa é de que a coleta de material reciclável do Alphaville seja inicialmente de 40 toneladas por mês, podendo chegar a 60 toneladas. Ele
explica que o trabalho desenvolvido pela Reciclar beneficia 15 famílias,
cujos membros atuam direta ou indiretamente no processo. Marco Antônio
disse que todo o material que é separado e prensado é vendido a empresas
de Belo Horizonte e de Contagem, como CRB, Hargos, entre outras.

“Nossa expectativa inicial é de coletar 40 toneladas por
mês”, espera o presidente da Reciclar,
Marco Antônio Araújo

MATERIAIS QUE SERÃO COLETADOS
PLÁSTICOS
• Refrigerante • Água sanitária • Amaciante de roupas • Desinfetante/Detergente
• Desodorante ou colônias • Shampoo/Condicionador • Produtos de limpeza •
Iogurte, achocolatado • Manteiga, margarina, requeijão • Sacos de arroz, açúcar,
farinha • Sacolas de supermercados • Garrafão e garrafas de água mineral
METAL
• Latinhas de alumínio (refrigerante, cerveja, desodorantes) • Tampas de potes
de vidros • Latas de alimentos em conversa • Panelas sem cabo • Cobre, chapas
de aço
VIDROS
• Potes de conserva e alimentos • Garrafas de bebidas
PAPEL
• Papelão e caixas de papelão. • Jornais, revistas, caderno e listas telefônicas • Papel branco, impressos ou colorido de escritório • Envelopes • Rascunhos • Caixas
de sabão em pó • Caixas de longa vida (suco e leite)

PISO VERDE
A preocupação ambiental do projeto de Coleta Seletiva que a
Associação Geral está implantando começa pelo chão. O piso do
posto de recolhimento do lixo foi pavimentado com bloquetes
fornecidos pela Vallourec, uma das parceiras do projeto. Esses bloquetes são frutos de uma pesquisa que a empresa está
desenvolvendo para a reutilização de rejeitos gerados pelo
processamento de minério em sua Mina Pau Branco, que fica
próxima ao Alphaville Lagoa dos Ingleses.
A pesquisa, coordenada pelo engenheiro civil José Márcio Rodrigues, o engenheiro agrimensor Jeozadaque Araújo e a analista
química Isabella Morais, teve início em outubro de 2015. “O
foco foi a reutilização dos rejeitos resultantes do nosso processo de desaguamento, que já possibilitava a reutilização da
água”, explica Isabella. E dentro dessa linha de trabalho surgiu
a ideia de utilizar o resíduo para a fabricação de bloquetes,
substituindo a areia no processo de produção desses bloquetes”, que também usa cimento, brita e água. O objetivo ao final
da pesquisa é substituir também o cimento e a brita.
Após vários testes, realizados em empresas especializadas em
pavimentação e em instituições de pesquisa e tecnologia, os
bloquetes foram liberados no início deste ano para a utiliza-

ção em construção, piso etc. Para isso, a Vallourec montou uma
pequena linha de fabricação na Mina, capaz de produzir 350
m² de bloquetes por mês, reaproveitando nesse período 23,5
toneladas de rejeito.
Quanto à qualidade do bloquete, a analista química explica que
“conseguimos que eles tivessem a mesma característica de resistência mecânica de um produto convencional”. A produção
será inicialmente destinada a pavimentação interna de vias,
áreas e pátios, o que vai, consequentemente, contribuir para
questões ambientais, como a redução de poeira, gerada principalmente pelo trânsito de caminhões. “Será um bom teste para
o nosso produto, que terá que suportar o tráfego de caminhões
pesados”, lembra Isabella.
Além da utilização em instalações da empresa, a Vallourec pretende também promover um “uso social” dos bloquetes. De
acordo com Maíra Moreira, da Comunicação e Relacionamento
Institucional da empresa, “pretendemos fazer doações para escolas, creches, igrejas e associações em comunidades próximas,
como Brumadinho, Piedade do Paraopeba, Casa Branca, Palhano, Suzana e Aranha”.
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E, seguindo este foco, em junho, a Vallourec doou para o Alphaville 400 m2 de bloquetes que foram aplicados na pavimentação
da área da coleta seletiva, o que equivale a reutilização de
31,5 toneladas de rejeito. “Além de ser uma oportunidade de
fortalecer nossa parceria, é um projeto piloto da aplicação dos
nossos bloquetes externamente e poderemos observar o local
para acrescentar em nossas pesquisas”, observa Isabella.

de catadores e vai começar a educar as pessoas numa questão
muito importante que é a separação do lixo, uma prática que já
virou rotina há muitos anos nos países desenvolvidos.

Quem também se entusiasmou com o projeto foi a Samotracia,
empresa responsável pelo fornecimento de água e tratamento
de esgoto no Alphaville – Lagoa dos Ingleses. Como explica Flávio Duarte, engenheiro que cuida da área operacional e ambiental da Samotracia, “assim que tivemos a primeira reunião com a
diretoria da AG resolvemos apoiar o projeto, pois como empresa
de saneamento que tem a preocupação em fornecer água de
qualidade incentivamos qualquer iniciativa que favoreça o meio
ambiente”.
Flávio disse que a Coleta Seletiva é muito importante numa comunidade do tamanho do Alphaville, devido ao volume gerado
de resíduos. Ele acrescenta que o custo do projeto é baixíssimo
e que pode produzir bons resultados nas áreas ambiental, social e educacional, pois vai gerar mais renda para a associação

Foto: Thiago Fernandes/Vallourec/Divulgação
O piso do posto de recolhimento do lixo foi pavimentado com bloquetes que a Vallourec produziu reutilizando rejeitos gerados pelo
processamento de minério

CULTURA DE SUSTENTABILIDADE
O diretor superintendente da CSul, Waldir Salvador, ressalta que o projeto tem como primeiro objetivo “criar uma cultura de sustentabilidade para que todos queiram que a coleta seletiva funcione, pois esse desejo consciente das pessoas é que vai ficar como
um patrimônio para a comunidade no futuro”. E isso pode ficar realmente como um tesouro, um legado muito importante, já que
o Master Plan (idealizado por Jayme Lerner para a região e que ainda está em fase de licenciamento) prevê empreendimentos para
os próximos quarenta anos.
Waldir disse que, para incentivar essa prática, a empresa criou este ano o Prêmio CSul de Qualidade Urbana, que vai premiar
iniciativas nesse sentido; e, como empreendedora do Costa Laguna, gostaria de entregar o residencial equipado e dentro de uma
ideologia de coleta seletiva. Waldir acrescentou que a
empresa também já adquiriu as lixeiras próprias para
esse tipo de coleta em sua sede.
A gerente de urbanismo Fabíola Carvalhido está bastante
animada com o projeto. “As escolas foram muito receptivas e se prontificaram a serem parceiras na divulgação,
colocando à disposição os seus sites, as suas feiras culturais, a abordagem com as crianças”. Fabíola disse que
a coleta seletiva é uma iniciativa muito positiva e que,
assim como outros projetos criados pela CSul dentro do
seu Protocolo da Sustentabilidade (como o CSul Cultural,
que ocorre algumas vezes no ano, trazendo orquestras
para o Alphaville, em eventos abertos ao público), merece todo o apoio, todo o estímulo.

Lagoa dos Ingleses

ESPAÇO COLETA SELETIVA ALPHAVILLE
Certamente o dia 06 de agosto de 2016
ficará marcado na história da Associação Geral e, claro, na história do
Alphaville Lagoa dos Ingleses. Nessa
data, foi oficializada a campanha de
Coleta Seletiva do Alphaville. Um projeto iniciado no mês de junho e que já
traz significativos resultados para os
envolvidos: os moradores, as empresas
parceiras e as demais instituições envolvidas.
Muito mais que um simples projeto de
coleta seletiva, foi apresentado para
aproximadamente 40 presentes, entre
moradores, conselheiros, diretores e
representantes de empresas parceiras,
um cantinho especial que enriquece
muito o Projeto de Coleta Seletiva Alphaville.
Denominado Espaço Coleta Seletiva
Alphaville, o espaço era, originalmente, destinado apenas para abrigar as
duas caçambas que recebem o lixo seco
dos moradores, até o recolhimento pelos caminhões da Reciclar.
Pensando alto, o corpo diretor da Associação Geral, em conjunto com a
equipe de funcionários envolvida no
projeto, decidiu transformar o espaço,
que agora é mais útil, atrativo e organizado. “Pensamos não só nas escolas
da região, mas também em diversas
comunidades carentes. Claro que o
projeto por si só já daria certo se colocássemos as duas caçambas na área
original, mas aí geraríamos problemas
como sujeira no asfalto e o pior: perderíamos um espaço precioso para desenvolver diversas ações interessantes.
Daria a sensação de um projeto funcional, porém incompleto. O projeto
foi concebido, inicialmente, no fim de
2015. Ele foi atrasado por esse período
justamente por pensarmos que ele não
poderia ser algo simples”, declarou o
Diretor Administrativo da AG, Ricardo
Nolasco.
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Homenagens
Reconhecendo a importância de cada
uma das empresas parceiras no projeto, o Corpo Diretor da Associação Geral
entregou, na solenidade, o Selo Verde AG Ambiental a representantes de
cada uma dessas empresas. Para Paula
Gomides, que representou na ocasião a
CSul Urbanismo, “a importância da coleta seletiva para a CSul é mostrar que,
mesmo para um empreendimento ainda
em licenciamento ambiental, a conduta
da empresa já vem sendo demonstrada
em vários aspectos. Então através da
coleta nós estamos antecipando o que
vamos fazer no futuro, e muito mais
importante do que ser premiado é ter
o reconhecimento das pessoas daqui,
de que nós somos uma empresa efetivamente sustentável. As nossas práticas
são essas, essa é mais uma entre tantas
que queremos fazer aqui”, frisou.

Diretores e Conselheiros da Associação Geral:
Wander Almeida de Oliveira (esq.), Elison Lacerda, Lázaro Ribeiro,
Ricardo Nolasco, Marcello Cruz e Pery Quintaes Jr.

O sucesso precoce do projeto no Alphaville motivou também a criação do
Diploma Parceiro Verde. Foram selecionados representantes dos Associados
da Associação Geral que, de alguma
forma, possuem ligação com questões
ambientais e têm participado ativamente da Coleta Seletiva. Foi o caso da
Márcia Guimarães, moradora do Residencial das Flores. Para ela, a homenagem valoriza ainda mais o trabalho da
Associação Geral. “Temos que valorizar
mais essa
Associação, que zela por nossa família,
pelo meio ambiente, pelo nosso bem
-estar. Gostei muito de participar desta
homenagem, que é muito verdadeira”.
Após a entrega das homenagens, foi
realizado o descerramento da placa de
inauguração do Espaço Coleta Seletiva Alphaville, seguido de um lanche e
boas conversas. “Para nós, ainda que
imensurável, o objetivo foi alcançado. Trouxemos muitos moradores para
conhecer o espaço e queremos que diversos outros façam o mesmo. E claro,
que participem ativamente do Projeto
de Coleta Seletiva”, encerrou o Diretor
Presidente da Associação Geral, Marcello Rodrigues Cruz.
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Os parceiros verdes da Associação Geral: Marcelo Pinto, do Residencial Real (esq.); Emilda
Ziegler, do Residencial das Árvores; Priscila Ribeiro, do Residencial Lumière; Márcia Guimarães, do Residencial das Flores; Laila Rezende, do Residencial das Minas; Eduardo Aquino, do
Residencial Península dos Pássaros; e Dante de Matos, do Residencial Inconfidentes.
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A jornalista Goretti Sena, do Jornal do Belvedere,
entregou o Selo Verde para o morador Eduardo Aquino

Marcelo Araújo recebeu o Selo Verde AG Ambiental
pela Samotracia Meio Ambiente.
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SALA DE AULA
Após as tratativas com as empresas que participaram do
projeto, o espaço já estava transformado: piso instalado
(doado pela Vallourec), base do galpão construída (pela
CSul Urbanismo) e parte da iluminação pronta (em parceria com a Samotracia).
Foi nesse momento, com tudo praticamente pronto, que
o Espaço Coleta Seletiva Alphaville ganhou ramificações
e se tornou mais completo. Em vez de um simples depósito de lixo seco, foi transformado em uma escola a ceu
aberto, com placas educativas e espaço para descanso,
sempre pensando nas escolas e comunidades que poderão se beneficiar do conhecimento.
Queremos receber escolas, comunidades e claro, os
moradores do Alphaville nesse novo espaço.

ESPAÇO COLETA SELETIVA ALPHAVILLE
AV. GARÇA, S/N (ATRÁS DO ED. LUMIÈRE)
Mais informações: 31 3547-3020
comunicacao@alphavillemg.com.br
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EVENTO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Alphaville Lagoa dos Ingleses receberá, no fim do
mês, uma audiência pública para a discussão dos
problemas relacionados a poluição causada pelas
mineradoras do vetor sul da região metropolitana.
O pedido da audência pública foi feito pelo Deputado Estadual Fred Costa (DEM), após questionamentos feitos pela Associação Geral, que se baseou
especialmente na poluição que enfrentam os moradores de residenciais que margeam a BR 356.
As audiências públicas são um importante instrumento de diálogo na busca de soluções para as
demandas sociais. A prática representa um avanço
democrático, pois valoriza a participação de todos
para a resolução dos problemas que afligem o dia a
dia do cidadão. O maior objetivo é ouvir a comunidade.
Para que esse mecanismo atinja efetivamente seus
propósitos, portanto, é indispensável o envolvimento da comunidade.
A Associação Geral agradece o Colégio SEB Global
Alphaville por ceder o espaço para receber esse
importante evento.
Para mais informações, entre em contato com a
Associação Geral ou com o Gabinete do Deputado
Estadual Fred Costa:

31 de agosto (quarta-feira)
19:00h
SEB Global Alphaville

Associação Geral - 31 3537-3020
comunicacao@alphavillemg.com.br
Gabinete Fred Costa - 31 2108-5325
dep.fred.costa@almg.gov.br

A COBERTURA DESSE IMPORTANTE EVENTO
ESTARÁ NA PRÓXIMA EDIÇÃO DA ALPHAVIDA

SIA LOGÍSTICA

SIA TV
A evolução do Transporte Executivo já trouxe diversos benefícios aos usuários. Veículos mais seguros, com cinto de 3 pontos,
câmeras e tacógrafo de última geração, além de poltronas mais
confortáveis, água mineral a bordo, Wi-fi, e TV. Isso sem falar
nos novos horários e viagens especiais.
Desde o início da operação da Santafé Transportes no Alphaville, buscamos ouvir os usuários e manter diálogo constante com
a prestadora de serviços, visando trazer cada vez mais comodidade para os usuários e, com isso, tornar o transporte executivo
do Alphaville cada vez melhor.

Agora, as TVs do transporte executivo são fonte de informação,
Notícias sobre tudo o que acontece no Alphaville e no dia a dia
da AG, além de atualizações constantes de conteúdo dos principais portais de notícias do país.
Outro benefício será a possibilidade de inserção de anúncios. Na
SIA TV, você poderá vender sua empresa para os usuários, por
meio de cotas mensais com preços extremamente acessíveis.
MAIS INFORMAÇÕES NO E-MAIL:
SIA@ALPHAVILLEMG.COM.BR

A TV a bordo dos veículos era, até então, de sinal aberto, digital. Havia espaço para melhoria, e foi isso que buscamos nos
útlimos meses e apresentamos agora para os usuários: a SIA TV.
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SIA SEGURANÇA

CONDECORaÇÃO
SIA SEGURANÇA
Um objetivo simples: reconhecer e premiar quem faz tanto pela segurança da nossa família.

A renegociação do contrato de prestação de serviços com a GOL Segurança, iniciada ainda em 2015, incluia uma importante obrigação
da prestadora de serviços: constante treinamento e especialização de
seus funcionários. Assim, nos dias 01 e 02 de junho, no auditório do
Hotel Mercure, toda a equipe de segurança da GOL foi treinada pela
empresa ETC, que ministrou um curso com foco em sequestros. A Associação Geral aproveitou a ocasião e deu início ao projeto de Condecoração SIA Segurança.
Para o Superintendente Geral da AG, Anderson Lesther, a eficácia deste tipo de programa é imensurável: “o Projeto de Condecoração SIA
Segurança é um importante mecanismo de valorização e de motivação
da equipe de vigilantes e porteiros lotados no Alphaville Lagoa dos
Ingleses. Tendo como critério de escolha dos condecorados, os bons
serviços prestados, a condecoração não só assinala o mérito dos funcionários, como demonstra de forma exemplar aos demais colegas de
trabalho quais atitudes e comportamentos são esperados. Assim, passa
a existir na equipe uma disputa, uma concorrência saudável e positiva
e como resultado os serviços prestados aos moradores serão cada vez
mais eficientes e profissionais”.
A mecânica é simples: são quatro níveis de graduação: uma, duas, três
estrelas e elite. Cada ação de destaque dos vigilantes ou porteiros
(sendo o critério de escolha de responsabilidade dos supervisores de
segurança e dos diretores do Residencial), vale um nível de condecoração, que é representado por um bottom que a equipe usará em sua
farda.

O Coordenador de Segurança Célio Pereira foi condecorado no
nível máximo, em reconhecimento aos 10 anos de atuação no
Alphaville, sempre com dedicação e desempenhos mais que
satisfatórios.

Os quatros níveis de graduação do projeto. “Definimos uma dificuldade média para o projeto. Ninguém
será condecorado facilmente e tampouco será muito difícil de se destacar. Assim, garantimos o interesse
contínuo dos vigilantes e porteiros”.
Ricardo Nolasco, Diretor Administrativo da Associação Geral
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AS PREMIAÇÕES CONTINUAM
Nos meses de julho e agosto, foram realizadas na sede da Associação Geral mais etapas do projeto. Mais vigilantes foram condecorados e receberam certificado e bottom. As condecorações
serão feitas mensalmente, premiando cerca de 60 vigilantes ou
porteiros.

premiados. Em especial, destaco os funcionários mais antigos,
que já atuam no Alphaville há 10, 15 anos. O reconhecimento
foi muito especial para eles, que constantemente falam disso.
Estamos mais estruturados, com os novos veículos e equipamentos, e com o projeto e condecoração, mais coesos e motivados
em nossa funções”.

Segundo o Coordenador de Segurança do Alphaville, Célio Pereira, a condecoração tem sido muito bem recebida por sua equipe: “nota-se facilmente uma maior motivação de todos que são

Dois vigilantes condecorados no mês de junho: do Residencial das Flores, Daniel Cristiano Marçal;
e do Residencial Real, Adriano José Pereira.

AlphaVida
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SIA SEGURANÇA

MAIS MELHORIAS
CARROS NOVOS
Já podem ser vistos rodando mais três carros, modelo Onix, já caracterizados. Agora, são cinco veículos ao total, garantindo maior ostensividade, maior número de rondas e menor tempo de resposta.

MOTOS
Três novas motocicletas, modelo Yamaha XTZ 250 Tenere, também estão à disposição da GOL para completar as rondas, especialmente nas
trilhas externas aos residenciais e nas áreas externas aos residenciais
com muro para a BR 356. O modelo escolhido é mais versátil e robusto,
facilitando o trabalho dos vigilantes e garantindo maior ostensividade.

BARCO
Novidades também no barco de patrulhamento. Mais equipado, agora
conta com Giroflex e canhão de luz, capaz de iluminar um raio de
200m a sua frente.

ILUMINAÇÃO WIMBLEDON
Dando continuidade à ação de fechamento da Av. Wimbledon, após
o Residencial Península dos Pássaros, a via agora ganhou iluminação,
facilitando muito a visão dos vigilantes durante a noite.

NOVAS LANTERNAS
Visando, mais uma vez, facilitar o trabalho dos nossos vigilantes, toda
a equipe recebeu novas lanternas de LED, de alta qualidade e durabilidade. Todos os Residenciais forneceram os equipamentos para suas
equipes.

RÁDIOS DIGITAIS
O sistema de rádio comunicação de todo o Alphaville está sendo modernizado com a substituição dos rádios analógicos por rádios digitais,
com comunicação criptografada, que impede rastreio e monitoramento clandestinos.

Nova iluminação na Av. Wimbledon
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Equipe de Vigilância com os novos equipamentos

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: JULHO 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

-

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

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%

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.

AG SOCIAL GERAL
ASSOCIAÇÃO

REFORMA DO PÁTIO - ESPAÇO AG SOCIAL
A equipe de manutenção da AG realizou no mês de junho a reforma
de parte do imóvel do seu pátio de manutenção para ceder espaço a
moradores que realizam trabalhos sociais. O novo espaço, batizado
Espaço AG Social, está disponível para voluntários e já será utilizado
pelo grupo Atelier do Amor, que costura e produz pijamas para crianças
carentes.
A utilização do espaço não será exclusiva, no entanto. A AG Social está
disposta a apoiar diferentes projetos de cunho social e receberá com
entusiasmo novas ideias que possam ser alavancadas com a utilização
do Espaço AG Social.
Maiores informacões no e-mail agsocial@alphavillemg.com.br.

A CRS Esquadrias em Alumínio oferece
as mais adequadas soluções para obras
residenciais, comerciais e industriais.
5 anos de garantia, comprometimento
com os prazos e produtos , garantidos
através de contrato.
4 unidades, sendo três na grande BH e
uma em Goiânia.
15 anos de experiência.
Atendimento exclusivo e personalizado
por técnicos e engenheiros.
Projeto: Ana Claudia Hajjar
Fotos: Edgard César

UNIDADE NOVA LIMA MG
31. 3541 6121 | 97322 7000 | 99901 7029
UNIDADE BETIM MG
31. 3592 6081 | 3592 2389 | 98441 6776
UNIDADE GOIÂNIA GO
62. 3587 2037 | 98111 7200 | 98412 2318
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crsesquadriasemaluminio
engenharia.go@crsesquadrias.com.br
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ASSOCIAÇÃO
GERAL
NA REGIÃO

TREINAMENTO BRIGADISTAS DE INCÊNDIO
Em parceria com a Vallourec Mineração, quatro funcionários da equipe de
manutenção da Associação Geral realizaram no início de junho um treinamento de brigadistas de incêndio. A ação, já regular no calendário da Vallourec, contou com treinamento teórico na Mina Pau Branco e atividades
práticas no Centro de Treinamento Minas Radical.
Os participantes elogiaram muito o treinamento e já vislumbram o uso dos
ensinamentos no dia a dia: “o que aprendi pode ser usado na vida pessoal,
principalmente para quem tem crianças em casa, e também no ambiente
de trabalho”, contou Anderson dos Santos Ferreira, servente da equipe de
manutencão da Associaçao Geral. Já para Ademar Correia da Silva, o curso,
ainda que rápido, foi bem proveitoso: “aprendemos primeiros socorros,
passamos por simulações de incêndio a apredemos a usar o extintor e as
classificações deles”.
O pedreiro Daniel Rodrigues Gomes lembrou da importância desse tipo de
ação:”precisamos saber evitar acidentes com incêndios para isso é essencial ter pessoal qualificado e bem treinado”.

Foto: Thiago Fernandes/Vallourec/Divulgação

Brasão da Brigada de Incêndio Alphaville

ASSOCIAÇÃO GERAL

REQUERIMENTOS AO PODER PÚBLICO
Entre os diversos artigos que definem as atribuições da Associação Geral,
consta a importante necessidade de atuar junto à órgãos e instituições públicas com objetivo de defender os interesses do Empreendimento. Por isso, a
Diretoria da Associação Geral tem atuado intensamente na área institucional
e, acompanhando os principais acontecimentos na região, interviu recentemente nas seguintes questões:
Pedágio
Após receber a notícia da autorização do aumento do valor de pedágio (R$
4,60 para R$ 4,80), a Diretoria Executiva da Associação Geral questionou o
aumento ao Deputado Estadual Fred Costa, que atua fortemente na região. O
Deputado imediatamente se mostrou favorável a causa do Alphaville e solicitou esclarecimentos junto ao Ministério Público.
Poluição
Foram muitos os vídeos e depoimentos enviados por moradores do Alphaville,
especialmente os que moram nos residenciais que margeam a BR-356, mostrando a quantidade de poeira proveniente da mineração que eles são obrigados a conviver diariamente.
Os questionamentos motivaram a Diretoria da Associação Geral a requerer,
junto ao Ministério Público Estadual, a intervencão deste nas operações das
Minas do Complexo Vargem Grande e Mina do Pico, ambas operadas pela Mineradora Vale S/A.
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ASSOCIAÇÃO GERAL

AÇÕES EM TODO O EMPREENDIMENTO
A equipe de manutenção da Associação Geral, em pararelo à
suas rotinas e ações específicas como a construção do galpão de
Coleta Seletiva, realizou a revitalização da ponte de acesso aos
Residenciais Felice e Península dos Pássaros. As grades , faixas e
postes foram pintados, assim como o guardrail.

O MEIO
AMBIENTE
É O SEU
AMBIENTE.

O banho que você toma. O ar que você respira. A calçada que você lava. O lixo
que você gera. A energia que você gasta. O Meio Ambiente está no seu dia a dia.
Faça sua parte. Use os recursos naturais com consciência.
Uma mensagem da Vallourec unidade Mineração, empresa comprometida com
a preservação da natureza, certificada pela ISO 14001 e que mantém seus controles
ambientais sempre em dia com as normas. O meio ambiente que a Vallourec
se propõe a cuidar e colaborar vai além dos limites do empreendimento.
Vallourec. A solução para grandes desafios.

AlphaVida
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CONSULTORA E ADMINISTRADORA
ROCHA & MELO
Os moradores do Alphaville contam agora com os serviços da Rocha & Melo
Corretora e Administradora que atua há oito anos em parceria com as principais seguradoras do mercado. Com excelência na venda de planos de saúde,
odontológico, seguros residenciais e demais ramos elementares, a empresa
atende cada cliente de acordo com sua necessidade, com foco no pós-venda, ou seja, dá suporte ao cliente caso ele necessite acionar o seguro.
A Rocha & Melo está localizada no Center IV, sala 231. Os telefones para
contato são (31) 98428.3950 ou (31) 3019.3950

MARGOT
Em funcionamento desde o dia 25 de junho no Alphaville Centro
Comercial, o Restaurante Margot tem como especialidade o típico
churrasco gaúcho preparado com os melhores cortes pelo proprietário
do local, Carlos Cláudio Miguez. A casa também oferece opções como
quibe no espeto e frango ao curry, além de massas, risotos e pratos
vegetarianos. O Margot funciona todos os dias da semana e serve, de
segunda a sexta, pratos executivos e à la carte no horário do almoço e,
de quinta a domingo o restaurante também abre à noite, oferecendo
um delicioso churrasco aos seus clientes.
O Margot está localizado no Center IV, lojas 108 e 109, e o telefone
para contato é o (31) 98349.1945.

NÚCLEO DE ESTUDOS
Com o objetivo de preparar crianças e jovens para os desafios da escola e da faculdade, o Núcleo de Estudos abre suas portas no Alphaville
Centro Comercial. Sob o comando de Imaculada Miranda, o Núcleo oferece aulas de português, matemática, física, química, biologia, história
e geografia, além de aulas preparatórias para o ENEM e outros vestibulares. Há, ainda, um curso dedicado exclusivamente à área de exatas
O Núcleo de Estudos está localizado no Center IV, sala 230. Os telefones para contato são (31) 99196.9737 ou (31) 98534.8841.
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ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL
CAPA

BRADESCO
Tendo uma Central de Apoio e Relacionamento no Alphaville
Centro Comercial desde 2012, o Bradesco agora conta com
o Bradesco Expresso localizado na loja Natural Verde, e oferece serviços de pagamento de contas e boletos no cartão
de débito Bradesco, abertura de contas, recarga de celular, consulta de saldo e extrato, entre outros. Os clientes
da agência, moradores do Alphaville e condomínios vizinhos,
são tratados pelo nome e as transações são feitas com rapidez, comodidade e segurança.
Para saber mais sobre os serviços, visite a agência do Bradesco no Center IV, loja 105.

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA
Foram eleitos, no mês de abril, os novos Síndicos, Subsíndicos e Conselheiros dos Centers do Alphaville Centro Comercial. Os síndicos eleitos
foram Maria Elisabeth Portela Gonçalves (Center I), Aires Rodrigues Vieira
(Center II), Ana Cristina Bravo Cysneiros Cavalcante Lobo (Center III), Luiz
Alberto de Oliveira Sá (Center IV), Ana Maria Simões de Souza (Center V) e
Thomaz Sousa Lima Mattos de Paiva (Center VI). A diretoria da Associação
dos Centros Comerciais continua composta por Roberto Menta (presidente), Paula Gomides e Maurício Torchetti (diretores) e os conselheiros ainda
serão nomeados.

RESTAURANTE MARCELINO
Inaugurado no dia 18 de junho no Alphaville Centro Comercial, o Restaurante Marcelino tem como proposta
servir comida caseira e de muita qualidade. Comandado por Helena Marcelino e Eni Tibúrcio, o restaurante
funciona todos os dias da semana, de 7h30min às 16hrs,
oferecendo opções de sucos e vitaminas para o café
da manhã e, para o almoço, opções de prato executivo, prato bambino e marmitex. O almoço no Marcelino
começa às 11h00 e vai até às 16h00 e o cliente pode
montar seu prato.
O Restaurante Marcelino está localizado no Center III,
loja 119 e telefone para contato é o (31) 3079.0907
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