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VIDA
À CIÊNCIA
Desde sua criação, a Biomm 
acredita que descobertas e 
benefícios gerados pela ciência 
devem ser acessíveis a todos. 
Através da biotecnologia, 
é possível criar soluções e 
oferecer melhorias para a vida 
das pessoas.

Com este objetivo, as obras 

da BIOMM  no Alphaville 
estão progredindo a cada dia.

Maiores esclarecimentos:

Belo Horizonte
Praça Carlos Chagas, 49
Santo Agostinho
Telefone:31 32 991000

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

MOMENTO DE REAGIR

Prezados associados e moradores do Alphaville,
 
Vivemos hoje tempos difíceis, tempos de crise provocados talvez pela irresponsabilidade de nossos dirigentes e tam-
bém pela acomodação e cultura que são próprios de nosso povo. É aí que entra a reação de cada um, de quem não se 
assenta para assistir, a verdadeira crise é a crise da incompetência, falar de crise é promovê-la.
 
Temos é que  trabalhar  duro, não queremos que as coisas mudem se sempre fazemos as mesmas coisas, se superamos 
a crise, superamos a nos mesmos. Manter o pique não será fácil mesmo para os que começam com ânimo revigorado. 
Enfrentar as más notícias cansa. Mas temos que mirar o futuro com otimismo e muitas ideias na cabeça. Buscar o 
máximo de nós por meio do “pensar fora da caixinha”, ter um ponto de estratégia. 

Esse ponto estratégico pode ser algo simples, como uma mudança de atitude no modo de pensar e encarar os proble-
mas e dificuldades. É chegada a hora de criarmos coragem e mostrarmos nossa capacidade.

Se nossos dias estão pesados, complicados, desanimadores e problemas não param de surgir, pense no futuro e man-
tenha a motivação. Ficar o tempo todo pensando que vai dar tudo errado não vai nos ajudar em nada. Por pior que a 
situação possa parecer, ela não será eterna. Então é trabalhar e pensar positivo, sempre com muita Fé.
 
A Associação Geral vem da mesma forma, por meio de seu corpo diretor, de seus funcionários e fornecedores seguin-
do a mesma linha de pensamento e atitudes. Estamos trabalhando com muita responsabilidade e dedicação diante 
deste momento. A AG tem como produto final de seu trabalho a sustentabilidade de Alphaville e daqueles que aqui 
depositaram seu sonho de um lugar diferenciado. Nossa associação é dirigida por moradores, pessoas que realmente 
se interessam e se empenham para que este sonho seja sempre uma realidade. Vamos juntos para “um futuro certo 
de esperança e paz”
 
Este número da Revista Alphavida é dedicado a este tema. Nas próximas páginas você conhecerá pessoas que se re-
inventaram, lutando e não promovendo a crise.
 
Os dias de hoje nos pedem uma maior visão de futuro e menos de passado.
 
Elison Ribeiro Lacerda
Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Geral
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Uma revista melhor!
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RESIDENCIAL REAL
Ações em todo o Residencial

A Diretoria do Residencial Real realizou nos meses de se-
tembro e outubro diversas ações pelo Residencial.

Reforma dos brinquedos do parquinho
Todos os brinquedos foram reformados, visando garantir a 
segurança das crianças do residencial.

Reforma da casa de apoio
Agora sala multiuso, a antiga sala de apoio do Residencial 
ganhou nova pintura, novo piso e equipamento multimí-
dia para apresentações e palestras.

Restauração das placas indicativas das ruas
Todas as placas foram restauradas, incluindo pintura e 
consertos diversos. 

As ações continuam nos próximos meses, com a pintura 
dos meios-fio e quebras-molas.

25a Feijoada do Freire

No dia 19/11/16 foi realizada a 25ª feijoada do Freire no Pro-
víncia de Minas com o show do grupo Copo Lagoinha. Mais de 
200  participantes desfrutaram de um dia curtindo um samba 
de qualidade e saborendo uma bela feijoada que já é conhecida 
pela sua qualidade.

Organizadores e patrocinadores, da esquerda pra direita, Alaor 
(Óptica Artesanal), Marcos Freire, Toninho (Semep), Mauricio 
(AlphaSul) Felipe e Cris (Província de Minas) e Rogerio (copo 
Lagoinha).

Contato: mmconsultoria.freire@hotmail.com

24 30
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RESIDENCIAL INCONFIDENTES
Área Gourmet

Foi inaugurado no fim de 2016 o Espaço Gour-
met do Residencial Inconfidentes. Contendo 
estrutura de cozinha, banheiros e iluminação 
especial além de, claro, vista privilegiada, a 
área já pode ser reservada para festas e de-
mais encontros.

No intuito de valorizar o trabalho dos profissio-
nais que aqui residem, o projeto da área gour-
met é assinado pela arquiteta Raquel Avelar, 
moradora do Residencial das Flores.

Para reservar, entre em contato com a admi-
nistração do Residencial.

PENÍNSULA DOS PÁSSAROS
Ações por todo o Residencial

Entre as principais ações da Diretoria do Residencial, se destacam:

- Substituição das mesas dos vigilantes de madeirite laminado por       
  mesas de granito,
- Instalação de calhas em todo entorno das edificações da porta-     
  ria do residencial,
- Reforma do madeirame e renovação da pintura de todos os brin- 
  quedos das praças,
- Colocação de bancos no mirante da praça dos Pintassilgos, 
- Primeira aquisição e plantio de árvores para sombreamento, fru-    
  tíferas e ornamentais,
- Aprovação pelo setor especializado em trânsito da Prefeitura
  Municipal de Nova Lima do projeto executivo de sinalizacão ver-   
  tical, horizontal e de quebra-molas proposto para ser implanta- 
  do no Residencial a partir de março.

GIRO PELOS ASSOCIADOS GIRO PELOS ASSOCIADOS
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RESIDENCIAL DAS FLORES
Festival de Verão

Em fevereiro o Residencial das Flores celebrou o carnaval 
em grande estilo! A terceira edição do Festival de Verão - 
Grito de Carnaval reuniu cerca de 250 moradores na Rua 
das Margaridas, o maior público até hoje entre todos os 
eventos no Residencial. 

Teve música ao vivo, churrasco coletivo, com as carnes 
enviadas por cada morador, brinquedo para a criançada, 
muita animação e boa conversa! Agora, é a vez de mais 
um sucesso: o Festival de Inverno. Fique ligado!

RESIDENCIAL DAS ÁRVORES
Novidades de fevereiro

Tóten Digital: O Residencial das Árvores inova mais uma vez!

A partir de novembro/2016, o residencial passou a contar com um 
novo recurso para comunicação interna para os moradores. Medin-
do aproximadamente 190mx061cm, o novo tóten digital possui tela 
de 40’’, design moderno, estrutura toda em aço e pintura eletros-
tática, proporcionando um ótimo acabamento.

Com este novo canal de comunicação, através de um software es-
pecífico, será possível: disponibilizar informação de forma mais 
elegante e agradável, fazer a programação antecipada de avisos 
e comunicados utilizando as inúmeras possibilidades e recursos vi-
suais, além de soluções mais interativas e atraentes.

Obras na rua dos Resedás e rua dos Pinheiros

A partir de 1º de dezembro de 2016, foi dado início às obras civis 
de drenagem na rua dos Resedás e na rua dos Pinheiros a contenção 
da rotatória e também a contenção do muro de divisa e drenagem 
pluvial.

O orçamento previsto para execução das duas obras foi de 
R$120.000,00, de acordo com o planejamento orçamentário do 
exercício de 2016. Foram investidos R$47.200,07 na rua dos Rese-
dás e foram aplicados o montante de R$67.626,23 para a conten-
ção da rotatória da rua dos Pinheiros, resultando em uma economia 
de R$5.173,70. Essas obras foram concluídas em janeiro de 2017.

Para contenção do muro de divisa e drenagem pluvial no entor-
no da rotatória da rua dos Pinheiros, foram previstos e aprova-
dos no orçamento de 2017, o investimento de aproximadamente 
R$111.000,00 e efetivamente gastos o valor de R$90.593,67, resul-
tado em uma economia de R$20.406,33. Essas obras foram concluí-
das em fevereiro de 2017.

Novas placas de sinalização de trânsito

Como parte da campanha de educação no trânsito, o residencial 
instalou 6 novas placas, nos locais de maior trânsito de veículos, 
reforçando a importância de se respeitar o limite de velocidade 
permitido.

Nas áreas de maior fluxo de crianças e pedestres, foram instaladas 
também 6 placas de alerta aos motoristas, quanto aos cuidados ao 
transitar por esses locais.

Faça você também a sua parte e dirija com atenção e respeito ao 
pedestre!

Mais segurança para todos

Buscando maior aproveitamento da equipe de vigilantes e pro-
porcionar mais efetividades nos serviços realizados, partir de 
fevereiro, passamos contar com um vigilante a mais na ronda 
do dia, sem nenhum custo extra. 

Através do replanejamento das atividades diárias e atribuição 
de tarefas dos vigilantes, hoje podemos contar com  viaturas, 
sendo duas para ronda programada e uma de ronda estratégi-
ca, utilizada em pontos de maior necessidade a segurança de 
moradores e com mapa de rondas variável.

Os resultados já estão aparecendo e os trabalhos continuam. 
Faça você também a sua parte e contribua para tornar o nosso 
residencial um lugar mais agradável para todos!

GIRO PELOS ASSOCIADOS GIRO PELOS ASSOCIADOS
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EU CONSIGO COMPRAR UM IMÓVEL SEM HABITE-SE?
Sim, mas poderá ter problemas futuros. O primeiro deles é que boa parte das Instituições Financeiras exigem esta documentação. 
Depois, o imóvel sem Habite-se é considerado irregular e vale menos no momento da revenda. Além disso, você não consegue 
registrar o imóvel em seu nome sem esta certidão. Dica: Se você comprou o imóvel na planta e o Habite-se ainda não saiu, tente 
esperar para se mudar.

POSSO PERDER O IMÓVEL SE EU FIZER A COMPRA SEM O HABITE-SE?
Sim, mesmo que você pague um sinal (valor que paga de entrada na compra). Isso acontece porque se este documento não for 
liberado, a Construtora não entregará a chave e nem sempre você recupera o dinheiro. Por isso, por mais que esteja empolgado 
com a compra, respire fundo e prefira pensar um pouco nos problemas que pode ter.

SE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PAGA IPTU SIGNIFICA QUE O IMÓVEL ESTÁ REGULAR?
Não. Tanto o IPTU quanto as contas de água, telefone e luz não garantem que o imóvel está com a documentação em dia. Por isso, 
não confie nesta informação e vá atrás dos documentos certos.

É POSSÍVEL REGULARIZAR A SITUAÇÃO DE UM IMÓVEL SEM HABITE-SE?
Depende. Se você ficou interessado em um imóvel que não tem Habite-se, vá à Prefeitura local e confirme se a obra foi autorizada. 
Caso a residência não possua o Habite-se, deve-se verificar se o projeto foi aprovado e se a obra foi construída conforme a apro-
vação. Em caso positivo, é possível conseguir a certidão.

PRINCIPAIS DÚVIDAS E RISCOS SOBRE O HABITE-SE

SEDE: PRAÇA BERNARDINO DE LIMA, 80 - CENTRO | 3541-4334
REGIONAL: AV. MISSISSIPI, 35 - JARDIM CANADÁ | 3581-2276

FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 
DAS 08:30h ÀS 17:30h

ENDEREÇOS DA PREFEITURA DE NOVA LIMA

UTILIZE O APLICATIVO DA ASSOCIAÇÃO GERAL
PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE REGRAS
CONSTRUTIVAS E EVITAR PROBLEMAS: ALPHAVILLEMG

O habite-se nada mais é do que uma certidão expedida pela 
Prefeitura atestando que o imóvel (casa ou prédio residencial 
ou comercial) está pronto para ser habitado e foi construído 
ou reformado conforme as exigências legais estabelecidas pelo 
município, especialmente o Código de Obras.

Em regra, o proprietário do imóvel faz a requisição perante o 
órgão competente da Prefeitura, que agenda uma vistoria no 
local feita por um fiscal para constatar se a construção erguida 
realmente reflete o projeto aprovado inicialmente. 

Para que a obra que está sendo finalizada possa obter a Cer-
tidão de Baixa e Habite-se, é necessário que ela já esteja em 
condições de moradia, isto inclui:

- Cobertura / telhado concluído;
- Esquadrias instaladas;
- Parte elétrica e hidráulica funcionando;
- Guarda-corpo instalado;
- Contra-piso acabado;
- Pintura externa;
- Passeio pavimentado na frente do lote com largura de 1,50m 
e piso contínuo e antiderrapante;

Para a solicitação da Certidão de Baixa e Habite-se junto à Pre-
feitura Municipal de Nova Lima deve-se:

- Levar uma cópia do projeto aprovado pela Prefeitura e abrir 
processo relativo ao Habite-se com pagamento de taxa de aber-
tura de processo no valor de R$15,00 aproximadamente;
- Aguardar a vistoria da fiscalização municipal que é marcada 
com o prazo aproximado de uma semana da abertura do pro-
cesso;
- Pagamento de taxa de vistoria no valor de R$ 0,28 por metro 
quadrado de área construída;
- Emissão da Certidão de Baixa e Habite-se. O pagamento do ISS 
não é impeditivo para a obtenção do Habite-se.
- Após a emissão do Habite-se é calculado o valor devido do ISS 
em função da área construída e padrão da construção que, no 
caso do Alphaville, é padrão alto.
- O valor calculado pela Prefeitura pode sofrer revisão levan-
do-se as notas fiscais e recibos relativos à obra para que sejam 
feitos os descontos.
- O ISS e o INSS caducam após 5 anos de finalização da obra 
comprovados, porém, caso o proprietário tenha solicitado e re-
cebido a Certidão de Habite-se, o valor de ISS calculado pela 
Prefeitura é devido.

No Alphaville, todo morador, em imóvel unifamiliar, que apre-
senta na Associação a certidão de habite-se emitida pela Pre-
feitura de Nova Lima obtém 10% de desconto em sua taxa de 
contribuição mensal.

HABITE SE
Você sabia que todo morador do Alphaville que possui a certidão tem desconto de 10% em sua taxa 
de contribuição? Saiba mais sobre o que é, conheça seus principais benefícios e veja como solicitar.

DEPARTAMENTO TÉCNICO DEPARTAMENTO TÉCNICO



Doe sonhos,
doe livros

Anualmente o Grupo SEB desenvolve em todas as escolas da 
rede o Projeto Mundo Leitor, com o intuito de gerar curiosida-
de e engajamento nas crianças do  4º e 5º anos. Foi destaque e 
envolveu toda a comunidade Alphaville  o Projeto “Doe Sonhos, 
doe livros”, das crianças do 4º ano Bernardo de Castro, José 
Miguel Lanna, Leonardo Quirino, Marcos Paulo Dhom e Rafael 
Manhães, de 10 anos. Na primeira reunião o grupo escolheu um 
tema social e o nome do projeto veio da vontade de ajudar pes-
soas sem acesso à leitura e a seu encantamento.

O envolvimento das crianças e a vontade de ajudar ao próximo 
os levaram à Associação Geral, que acreditou e apoiou todo o 
processo, fazendo a comunicação junto aos residenciais para  as 
caixas de coleta fossem colocadas nas portarias e contribuindo 
na divulgação do projeto em todos seus veículos de comuni-
cação. Foram recolhidos, nas portas dos residenciais, na Asso-
ciação Geral e na Alphasul, livros literários infantis, juvenis e 
adultos, que foram doados para instituições carentes.  A coleta 
ocorreu entre os dias 15 e 22 de outubro e foram recolhidos 
pouco mais de 1.500 livros.

As crianças organizadoras se envolveram em todas as etapas, 
desde o desenvolvimento da mecânica da ação, abordagem dos 
moradores na entrada dos residenciais, divulgação de suas re-
des sociais, coleta, até a limpeza e separação dos livros.

Para que todos pudessem acompanhar o projeto, o grupo criou 
a página no Facebook “Projeto Mundo Leitor Doe Sonhos, 
Doe Livros”. Neste projeto, as crianças trabalharam a idealiza-
ção, o planejamento, a execução e a conclusão do projeto, que 
trouxe alegria, já que o número alcançado foi bem maior que 
o esperado. O Grupo gostaria de agradecer toda a comunidade 
que se envolveu, pois eles acreditam que assim vamos ter um 
futuro mais solidário. 

Agora a fase é de distribuir os livros. Já foram contempladas 
com as doações a Nona Brinquedoteca da Fundação Pró-Criança 
da CDL-BH, a Associação dos Catadores de Papel-BH e a Associa-
ção do Morro das Pedras-BH. Acompanhem o a página do projeto 
no Facebook para ver o desdobramento do projeto.  

PROJETO DE ALUNOS DO COLÉGIO SEB GLOBAL TEM APOIO DA AG SOCIAL

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

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2017
O que vai para a AG e o que fica dentro do Associado

Valor pago pelo
Contribuinte

Valor que fica 
no Associado (1)

% Contribuição que 
fica no Associado 

(1)

Valor
destinado a 

AG (2)

% contribui-
ção destina-
da a AG (2)

Residencial Inconfidentes  R$ 875,54  R$ 606,88 69,31%  R$ 268,66 30,69%

Residencial Real (ainda taxa de 2016)  R$ 836,00  R$ 559,27 66,90%  R$ 276,73 33,10%

Residencial das Árvores  R$ 720,00  R$ 454,08 63,07%  R$ 265,92 36,93%

Residencial das Minas (VR médio) 720 metros  R$ 662,40  R$ 390,06 58,89%  R$ 272,34 41,11%

Residencial das Flores  R$ 707,14  R$ 442,02 62,51%  R$ 265,12 37,49%

Residencial Península dos Pássaros  R$ 650,00  R$ 381,39 58,67%  R$ 268,61 41,33%

Town Houses  -  -  -   - 

Lumière I  R$ 714,43  R$ 529,71 74,14%  R$ 184,72  25,86%

Mirante do Sol (Ref.: AP 3 quartos)  R$ 1.550,00  R$ 1.356,41 88,09%  R$ 184,59 11,91%

FELICE  R$ 780,00  R$ 596,15 76,43%  R$ 183,85 23,57%

(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.

% VALOR
CONTRIBUIÇÃO

UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR DESCRIÇÃO

29,9 % R$ 79,20 R$ 56,41 Segurança externa aos Associados

28,2 % R$ 74,80 R$ 53,28 Folha de Pessoal

19,1 % R$ 50,56 R$ 36,01 Transporte

2,5 % R$ 6,71 R$ 4,78 Investimentos

4,3 % R$ 11,31 R$ 8,06

Serviços Administrativos, Despesas de operação, Jurídico, Con-
tabilidade, Auditoria, Guarda de documentos, Softwares, Co-
piadoras, Consultorias, Arquivamento, Motoboy, Imaginaction, 
Convênio FDC, demais contratos e serviços terceirizados.

4,5 % R$ 11,81 R$ 8,41 Manutenções

4,0 % R$ 12,35 R$ 8,99 Ambulância e serviços de emergência

0,7 % R$ 1,96 R$ 1,40 Comunicação

100% R$ 265,81 R$ 184,24 TOTAL

Dos R$ 265,81 (em média para os unifamiliares) e R$ 184,24 (média para os multifamiliares) as despesas são rateadas conforme 
abaixo:
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ACIDENTE NA BR 040

Um grave acidente ocorrido na sexta-feira, 03 de mar-
ço, agitou o noticiário e trouxe ao Alphaville uma séria 
preocupação: da contaminação da Lagoa dos Ingleses. O 
líquido derramado, após o tombamento do caminhão, é 
extremamente nocivo e poderia trazer danos ambientais 
graves. 

Por isso, a Associação Geral acompanhou a situação de 
perto e de imediato sugeriu aos clubes que utilizam a la-
gao que suspendessem suas atividades até a confirmacão 
da não contaminação do espelo d`água. Ademais, buscou 
com a AngloGold e demais órgãos que participaram ati-
vamente da limpeza da área - em especial o NEA - Núcleo 
de emergências ambientais - informações mais precisas e 
o mais importante, oficiais sobre o caso.

A Associação Geral aguarda emissão de laudo oficial pelo 
laboratório responsável para comunicar os clubes, seus 
associados e demais interessados os resultados das aná-
lises.

CAMPANHA TRÂNSITO ALPHAVILLE
A Associação Geral inicia, nas próximas semanas, uma 
campanha de conscientização no trânsito, com o tema 
“Trânsito não é brincadeira de criança”.

O foco principal da campanha é o uso irregular de qua-
driciclos e demais veículos automotores de circulação 
restrita por menores de idade. 

Os moradores conhecerão mais sobre os tipos de veículos 
dessa natureza homologados pelo DETRAN e os requisitos 
que esses devem cumprir para trafegarem legalmente 
em vias públicas.

A campanha será amplamente divulgada nas mídias da 
Associação Geral e reforçada com faixas espalhadas pelo 
Alphaville. 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Nova Lima retomou, no dia 15 
de março, a prestação do serviço de reparo na ilumina-
ção pública no Alphaville.

A ação atende a diversos pedidos da Associação Geral e 
seus associados, que pagam as taxas municipais e, por 
cerca de três meses não obtiveram retorno algum dessas.

Iniciadas nos residenciais, as trocas das lâmpadas com 
defeito serão estendidas às áreas comuns e finalizadas 
ainda no mês de marco.

ASSOCIAÇÃO GERAL ASSOCIAÇÃO GERAL



AG SOCIALMINAS NÁUTICO

Os sócios do Minas Náutico vão poder desfrutar de um novo 
complexo de piscinas na Unidade, com a conclusão das obras 
de expansão. No primeiro andar do Pavilhão de Esportes e 
Eventos, abaixo do salão, vão estar localizadas duas piscinas 
semiolímpicas cobertas, com profundidade de 1,20m e com 
borda tipo prainha, semelhante às das piscinas mais modernas 
do Minas I. Haverá também uma piscina infantil de lazer, com 
profundidade de 50cm e deck em pedra São Tomé. A área in-
terna ficará muito agradável, com pé direito de quatro metros, 
totalmente fechada, com esquadrias de alumínio e vidro e com 
portas para acesso e ventilação. Anexo à área das piscinas, os 
sócios poderão utilizar também uma varanda com bela vista 
para a lagoa.

Os minastenistas também vão encontrar mais uma novidade: 
a nova Guarderia de Barcos. Ela contará com ampla área e 
vai melhorar expressivamente a atual capacidade de arma-
zenamento e conservação de embarcações e equipamentos. 
Essa expansão vai permitir, portanto, o crescimento de toda 
a área náutica do Clube. A Guarderia estará localizada no piso 
térreo do Pavilhão de Esportes e Eventos do Minas, abaixo da 
área onde estarão as piscinas cobertas e ao lado da Estação 
de Tratamento de Água. Ela terá, ao todo, 547m². Os primei-
ros 227m² serão inaugurados na conclusão da primeira etapa 
da obra, em dezembro de 2017. E os restantes 320m² estarão 
disponíveis ao fim da segunda etapa. O espaço terá pé direito 
de 3,7 metros, piso cimentado, paredes pintadas e teto em 

laje de concreto aparente. Serão também instaladas grandes 
portas metálicas de enrolar para facilitar o acesso e a manobra 
das embarcações.

EXPANSÃO DO MINAS NÁUTICO PROMETE 
TRANSFORMAR O CLUBE

MAGENS: HORIZONTES ARQUITETURA

A Arena Poliesportiva do Minas Náutico, que será cons-
truída na terceira etapa da obra do Pavilhão de Espor-
tes e Eventos, terá amplas arquibancadas, com capa-
cidade para até 1.200 pessoas. Ela contará também 
com uma quadra de dimensões oficiais, permitindo a 
realização de todo tipo de competição esportiva em 
diversas modalidades, como vôlei, basquete, futsal e 
handebol. Como parte das arquibancadas será retrátil, 
o local poderá contar com duas quadras para treina-
mento. Haverá também dois vestiários para atletas 
e dois para árbitros, além de enfermaria, depósitos 
e sala de apoio. No andar superior, está prevista a 
implantação de cabine de imprensa, com toda a in-
fraestrutura para transmissão de TV, e um pequeno 
camarote, com acesso por meio de escada e elevador. 
A arena terá ventilação natural, iluminação zenital e 
tratamento acústico adequado. Os sanitários e a lan-
chonete para o público estarão localizados em área 
próxima, perto das quadras de squash.

O Minas e a empresa Horizontes Arquitetura e Urbanis-
mo foram premiados no 12º Grande Prêmio de Arquite-
tura Corporativa, no dia 18 de outubro, em São Paulo. 
O projeto reconhecido foi o Pavilhão de Esportes e 
Eventos do Náutico, na categoria Projetos Esportivos. 
Esse é o maior prêmio da categoria na América Latina 
e o único que premia o cliente final juntamente com o 
escritório de arquitetura, reconhecendo, assim, quem 
investe na arquitetura. A concorrência envolveu gran-
des empreendimentos do Brasil, inclusive arenas das 
Olimpíadas Rio 2016, reforçando ainda mais a qualida-
de do trabalho realizado no Minas.

ESTRUTURA
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Espaço Cozinha Gourmet 
Foto: Jomar Bragança 

Planejamento, construção e gestão de toda a obra.

sohoconstrutora.com.br • 31  |  3234-8831

Da escolha do terreno à entrega das chaves. Soluções construtivas  
em alvenaria, estruturas metálicas e steel frame.

Soho Construtora,  
destaque na CasaCor Minas 2016. 

Seis espaços construídos com  
excelência e alta qualidade.

MAPLE BEAR INVESTE EM EXPANSÃO DA 
UNIDADE ALPHAVILLE, EM NOVA LIMA
 
Há oito anos na capital mineira, a Maple Bear Canadian School 
mostra que veio para ficar. A escola não para de crescer e acaba 
de dar início a mais um grande investimento em uma das três 
unidades já consolidadas em Minas Gerais. A ampliação da filial 
do Alphaville Lagoa dos Ingleses, no município de Nova Lima, 
acompanha o crescimento e a valorização da região nos últimos 
anos e inclui novas salas de aula, quadra, banheiros, playground 
indoor, sala multiuso, sala de pintura, novos espaços de recrea-
ção, receptivo, bem como a implantação de catracas e sistema 
biométrico para a saída de alunos.
 
Renata Coelho, Diretora de Comunicação da Maple Bear, afirma 
que “o projeto de expansão da unidade Alphaville reafirma o 
compromisso da escola com alunos, pais e comunidade e asse-
gura a continuidade das turmas do Ensino Fundamental, além 
de ampliar a nossa capacidade em atender os futuros alunos 
que residem na região”. Ainda de acordo com Renata Coelho, 
esse investimento proporcionará diversos benefícios para a co-
munidade local: mais segurança, conforto, bem-estar e uma 
opção de ensino única, que está à altura das exigências e ex-
pectativas dos moradores de Nova Lima. A Maple Bear adota 
a metodologia do sistema educacional do Canadá − o sétimo 

país no ranking 2015 emitido pelo Programa Internacional para 
Avaliação de Estudantes, o Pisa (Programme for International 
Student Assessment) − e oferece um ensino bilíngue de imersão, 
sem deixar de lado a cultura do país onde está inserida.
 
As outras unidades da escola estão localizadas no bairro Gutier-
rez (região Oeste) e no bairro Santa Lúcia (região Centro-Sul). 
Essa última conta com uma área de 6 mil m² e foi inaugurada 
em maio de 2015. Todas as unidades da Maple Bear BH/Nova 
Lima contemplam salas de aula diferenciadas e padronizadas, 
com grande infraestrutura multimídia, biblioteca e materiais 
pedagógicos exclusivos, desenvolvidos para o trabalho em cen-
tros de aprendizados específicos, que fazem parte da metodo-
logia canadense.
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ASSOCIAÇÃO GERAL

SEJA BEM-VINDA,
MEDICAL SAVE!

CONHEÇA A NOVA PRESTADORA
DE SERVIÇOS DE SAÚDE

São quase 10 anos de atuação de mercado e muita motivação 
em prestar um serviço de excelência para os moradores do Al-
phaville. A Medical Save trabalha com prestação de serviços 
de equipe ambulatorial, locação de ambulâncias,cobertura de 
eventos, remoções inter-hospitalares em unidades básicas e 
unidades avançadas (UTI) e Homecare. A empresa possui profis-
sionais devidamente registrados nos Conselhos de classe (CRM, 
CRE, CRF e CNES).

Para assumir a prestação de serviços da AG Saúde, a Medical 
Save trouxe estrutura, profissionais capacitados e ambulância 
nova e bem equipada. São dois técnicos de enfermagem, dois 
enfermeiros e quatro motoristas na equipe. Todos os enfer- 
meiros possuem certificação do curso BLS (BLS ou SBV, Suporte 
Básico de Vida - Curso criado pela American Heart Association 
que tem como objetivo a capacitação para o reconhecimento e 
atendimento inicial de emergências cardiovasculares em qual- 
quer cenário).

Ocupando o já existente ambulatório na Base Operacional de 
Segurança, Saúde e Bem-Estar, a Medical Save trouxe mobiliário 
e equipamentos novos e modernos, além de propiciar mais con-
forto para os pacientes em sua sala de espera.

A ambulância, modelo Renault Master Erano ano 2015, possui 
airbag, ar condicionado, freios ABS e álvara sanitário. A mo-
tivação da Medical Save é buscar a inovação na prestação de 
serviços médicos, deixando de ser apenas uma terceirizada que 
cumpre seu papel. A ideia é ir além: buscar o bem-estar geral 
dos pacientes, atuando na prevenção e detecção de potenciais 
problemas; Realizar acompanhamento próximo do morador, 
mantendo históricos destes; E, junto com a Associação Geral, 
ampliar os serviços médicos disponibilizar total assistência para 
os moradores.
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Modernização da Marca
e Midias Sociais

@cadorearquitetura

Desenvolvimento da Marca e 
Criação de Marca |  MídiasSociais | Site

@taniabottinonutricionista
Consultoria em Programação Visual 

Midias Sociais | Divulgação
@drywashlavanderia

GFD marketing design GFD mkt&design GFD marketing designgfdmarketingdesign

Alphaville | Lagoa dos Ingleses | Nova Lima | MG | Tel. 31 3879-0777 
CasaShopping | Rio de Janeiro | RJ | Tel. 21 3647-9015 | 21 3410-3323 | contato@gfd.com.br | www.gfd.com.br

Agora a GFD Marketing Design também está em 
Belo Horizonte e Nova Lima, bem perto de você!

Somos especializadas em soluções visuais e na prestação 
de serviços de consultoria em marketing para profi ssionais 
liberais, pequenas e médias empresas.

CasaShopping | Rio de Janeiro | RJ | Tel. 21 3410-3323 | Cel. 21 99271-4348

michelle.russo@boadisposicao.com.br | michellerussorodrigues@gmail.com | www.boadisposiçao.com.br 

Alphaville | Lagoa dos Ingleses | Nova Lima | MG | Tel. 31 3879-0777

- Organização de Ambientes 
  Residênciais
- Organização Home Office
- Organização de Espaços Empresariais  
- Organização Casa dos Noivos 
- Organização de Mudança
- Gestão dos Projetos 
- Cursos Personal Organizer

Boa-Disposicao boadisposicaoBoa Disposicaoboadisposicao

Organizamos seu 
dia a dia para você 
ter mais tempo!

O ambulatório é registrado no Conselho de Enfermagem
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Fundado em 1959, o Hermes Pardini 

possui 67 unidades próprias em Minas 

Gerais (nas cidades de Belo Horizonte, 

Betim, Caeté, Contagem, Pedro Leo-

poldo, Nova Lima, Santa Luzia, Sabará, 

Sete Lagoas e Vespasiano) e 4 em São 

Pulo/SP. Além disso, tem se destacado 

no mercado nacional no segmento de 

Apoio Laboratorial, estando entre os 

três principais laboratórios do país, em 

volume de análises e em faturamento.

Precursor do mercado de Apoio Labo-

ratorial, o Hermes Pardini conta, hoje, 

com cerca de 5 mil laboratórios par-

ceiros, com os quais está em contato 

constante, na busca por aprimorar 

seus serviços a partir do entendimen-

to da realidade e das necessidades dos 

clientes. Desde 2007, o Hermes Pardini 

pratica uma série de ações que visam 

a profissionalização da empresa. De lá 

pra cá, diversas medidas vêm sendo 

tomadas com o intuito de melhorar 

os processos, agregar valor para os 

clientes e tornar a empresa referência 

nacional em medicina diagnóstica e 

preventiva.

Dentre essas ações, estão aquisições, 

associações estratégicas e a compo-

sição de parcerias com empresas que 

possuem expertise em segmentos es-

pecíficos da medicina diagnóstica. A 

experiência, infraestrutura e tecnolo-

gia posicionam o Grupo Hermes Pardini 

entre os maiores desse segmento no 

país.

CONVÊNIO HERMES PARDINI

Além dos serviços ambulatoriais, a Medical Save e a AG Saúde tra- 
zem para o Alphaville uma novidade: serviço de coleta de mate- 
riais para exames de rotina, como sangue, urina e fezes. As coletas 
serão realizadas na base operacional da SIA e recolhidas pelo Labo- 
ratório Hermes Pardini, que realizará as análises e encaminhará os 
resultados para a Medical Save.

A estrutura do ambulatório foi alterada seguindo os padrões soli- 
citados pela Hermes Pardini, e toda a equipe da Medical Save foi 
treinada e credenciada para oferecer um atendimento de quali- 
dade. Os equipamentos utilizados (seringas, tudos e agulhas) são 
os melhores e mais modernos do mercado, garantindo proteção e 
segurança a todos.

Inicialmente, os exames feito de modo particular serão cobrados 
diretamente na base operacional da AG Saúde. No entanto, a Me-
dical Save já iniciou processo junto a convênios para trazer ainda 
mais comodidade para os moradores do Alphaville.

As coletas serão agendadas por telefone e e-mail.
Tel: (31) – 99400-1309
Email: exameshp@medicalsave.com.br

UTILIZE O APLICATIVO DA ASSOCIAÇÃO GERAL
PARA AGENDAR COLETA DE EXAMES E OBTER 
DEMAIS INFORMAÇÕES COM A AG SAÚDE: ALPHAVILLEMG

CURSOS, TREINAMENTOS E 
CAMPANHAS

Através de outros Parceiros, a Medical Save disponi-
bilizará, sob demanda, cursos de APH (Atendimento 
pré-hospitalar), salvamento aquático, brigada de 
incêndio, entre outros cursos, a medida que estuda-
rem quais os potenciais e públicos alvo.

Com a Parceria dos Serviços Integrados Alphaville, 
através da utilização dos espaços no Condomínio, 
desenvolveremos junto à população do condomí-
nio atividades de orientações, conscientização, e 
até mesmo treinamentos na área de saúde. Além 
de atuarmos nas campanhas de Saúde, tais como: 
Outubro Rosa, Novembro Azul, campanhas contra 
Diabetes, conscientização a favor da Amamentação, 
Contra Dengue, Febre Amarela, etc.

Em conjunto com a Diretoria da Associação Geral, 
a Medical Save tem atuado na ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 
FLORESTAIS NO ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, 
compartilhando parte do conhecimento para auxi-
liar na ATUALIZAÇÂO DO MAPA DE HIDRANTES DO 
ALPHAVILLE, além de ja ter elaborado um PROTO-
COLO OPERACIONAL DE ATENDIMENTO de urgências 
e emergências.

EXAMES TOXICOLÓGICOS

A Medical Save também está apta a realizar exames 
toxicológicos de larga janela de detecção, obrigató-
rios segundo a Lei Federal 13.103, para empresas e 
motoristas das categorias C, D e E. 

Uma ótima opção para empresas que contratam mo-
toristas ou para motoristas das categorias C, D e E 
que queiram renovar suas CNHs. 

AG SAÚDE AG SAÚDE
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REGRAS NECESSÁRIAS

Os negócios proporcionados pelo grupo iam de vento em popa. 
Mas logo os criadores perceberam que, para funcionar bem, evi-
tar abusos e desvios de finalidade, o Classificados Alphaville pre-
cisava de regras. Os três então resolveram estabelecer limites, 
como a postagem de, no máximo, três fotos. O grupo também 
não permite integrantes que não residam em Alphaville, assun-
tos que não são comerciais, datas comemorativas, informação de 
trânsito, discussões, fóruns, dentre outros. A punição para quem 
não cumpre as regras é ficar dez dias sem poder anunciar no gru-
po, podendo chegar até à exclusão, dependendo da transgressão. 

Com as regras, o grupo ficou ainda mais fortalecido, os negócios 
decolaram e o Classificados Alphaville rapidinho se tornou uma 
referência dentro de Alphaville. “As pessoas nos agradeciam e 
agradecem até hoje pela ideia de criar o grupo”, conta Anna 
Carolina. Ela disse que por meio do aplicativo ficou conhecendo 
serviços que não imaginava que tinha na comunidade, os horários 
e dias de funcionamento.

Para o empresário Elison Lacerda, o grupo encontrou um terreno 
fértil dentro do campo da crise econômica pela qual passamos. 
“As pessoas tiveram que se reinventar, criar novas formas de ren-
da, pesquisar por ofertas, por produtos que sejam mais em con-
ta”. Realmente, no Classificados Alphaville o membro do grupo 
encontra todo tipo de oferta, de produtos novos e usados, nas 
áreas de vestuário, alimentação, móveis, eletrodomésticos, au-
tomóveis, eletrônicos, imóveis, dentre outros. “O grupo promove 
o encontro entre quem quer comprar e quem quer vender, quem 
precisa de um serviço e quem o oferece”.

Em julho do ano passado, durante um bate papo dentro do 
transporte executivo do condomínio, três amigos resolve-
ram criar um grupo de WhatsApp para ajudar as pessoas 
que queriam vender ou comprar alguma coisa dentro de 
Alphaville. O que eles não esperavam é que o “ZapZap” 
alcançasse o enorme sucesso que alcançou. A procura foi 
tão grande que, em poucos dias, a aplicativo já estava com 
o número de integrantes (256) esgotado. A fila de espera 
cresceu tanto que eles criaram o Classificados Alphaville 2, 
que já ultrapassou 70 pessoas.

Um queria alugar um apartamento, o outro tinha um para 
alugar. Dessa conversa entre amigos dentro da van, o em-
presário Elison Lacerda, a profissional de marketing Anna 
Carolina Siqueira Dragunskis e a engenheira Júlia Marcia 
Neves resolveram criar um grupo de WhatsApp voltado para 
moradores do Alphaville. Durante o bate-papo, eles chega-
ram à conclusão de que, embora as pessoas participassem 
de alguns eventos na comunidade, elas não conheciam o 
grande potencial que a comunidade (hoje com cerca de 
4.500 moradores) tem de gerar negócios, serviços e rela-
cionamentos.

Anna Carolina lembra que a conversa foi tão produtiva que 
no mesmo dia eles trocaram telefonemas à noite e desen-
volveram o aplicativo. Ela, que é uma das administradoras 
do grupo, ficou espantada como a adesão foi instantânea 
e, em poucos dias, o grupo já estava com o limite de 256 
integrantes permitido pelo WhatsApp. “A divulgação partiu 
do nosso grupo de relacionamentos. Fomos adicionando as 
pessoas e, rapidinho, atingimos o limite. E os negócios dis-
pararam”.

INTERAÇÃO E INFORMAÇÃO

Por outro lado, Elison lembra que não se trata apenas de uma 
questão de business. “O Classificados Alphaville também vem 
possibilitando uma maior integração entre os moradores, um 
estreitamento nas relações, o surgimento de novas amizades, e 
isso fica claro no grupo quando vemos, por exemplo, as pessoas 
trocando referências sobre este ou aquele serviço a partir da 
experiência que tiveram, pois isso ajuda quem está procurando 
ou oferecendo tal serviço”.

Criadora do grupo e moradora do Alphaville há dez anos, a en-
genheira Júlia Marcia Cardoso ficou impressionada com a forma 
como o Classificados cresceu e se tornou rapidamente uma fer-
ramenta digital para os moradores. “Meus pais e irmãos moram 
no Alphaville e todos eles usam o aplicativo, inclusive para ter 
acesso a médicos e dentistas. Meu irmão dá aulas de matemáti-
ca e já conseguiu alunos por meio dele. Eu também uso constan-
temente, comprando bolos, salgados e outros produtos”.
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Reinventados
UM “ZAPZAP” QUE REVOLUCIONOU

AS RELAÇÕES DA COMUNIDADE

MUDANÇA NA ROTINA

Para a comerciante de semijoias Helfha Mares, o Classificados 
Alphaville significou aumento de clientes na comunidade e uma 
mudança na rotina de trabalho. Mesmo antes do grupo, ela já 
sabia explorar bem o comércio virtual, vendendo bem seus brin-
cos, colares e anéis pelo Instagram, onde tem cerca de 18.000 
seguidores. “Com os classificados, mais pessoas dentro do Al-
phaville passaram a conhecer meus produtos, ampliando minha 
clientela em cerca de 80%”.

Helfha disse que o aplicativo trouxe também comodidade e van-
tagens para seus clientes e uma mudança saudável na vida dela, 
pois passou a trabalhar mais em casa e ficar mais próxima do 
filho de quatro anos. Ela explica que, como passou a vender 
mais dentro do Alphaville, evitando as constantes idas a Belo 
Horizonte, seus gastos com deslocamentos diminuíram, o que 
possibilitou a redução nos preços de seus produtos. “Os clientes 
não precisam sair do condomínio para comprar e têm 100% de 
garantia”.    

A força do grupo também já foi notada pelos comerciantes do 
Centro Comercial Alphaville. O empresário Marcelo Mansur, da 
Speranza Pizzaria, é um dos que, desde o início, soube explorar 
o potencial do Classificados Alphaville. “Além de ser voltado 
para os moradores daqui, é preciso considerar também que não 
são apenas as 256 pessoas do grupo. Quando divulgo uma pro-
moção, as pessoas que viram comentam com outras pessoas e 
isso tem um efeito multiplicador”, explica.

Marcelo conta que o Classificados é muito eficiente na divulga-
ção das promoções. Ele explica que mesmo aqueles cerca de 
80 clientes do grupo que já eram cadastrados na Pizzaria não 
sabiam das promoções que ele geralmente faz nas segundas, 
terças e quintas. “O resultado positivo aparece tanto no esta-
belecimento como no serviço de Delivery, que cresceu conside-
ravelmente”. O comerciante também lembra que o grupo ajuda 
na divulgação dos dias e horários de funcionamento. “As pes-
soas sempre perguntam: alguém sabe se a Speranza está aberta 
hoje”?.        



A força do Classificados Alphaville pode ser constatada quando 
a designer de interiores e ceramista Marli Di Paula, que anuncia 
seus produtos no grupo, resolveu organizar um Bazar de artesa-
nato. O primeiro passo foi procurar a Associação Geral, que logo 
comprou a ideia e se comprometeu a organizar o evento. A As-
sociação conseguiu a cessão do espaço, em parceria com a CSul, 
além de cuidar de toda parte burocrática do evento e produzir 
seu material de divulgação. 

Logo em seguida, Marli divulgou a notícia no grupo em um dia 
pela manhã e, no dia seguinte, já havia conseguido os 50 exposi-
tores. Alguns dias depois as pessoas continuavam procurando por 
um espaço no Bazar, formando uma fila de espera. “A ideia surgiu 
diante da crise que vivemos. Percebi que esse grupo de WhatsApp 
tinha um enorme potencial para reunir as pessoas para uma feira 
aproveitando a véspera do Natal”, lembra Marli.

Marli contou que, além da importância no momento de reunir 
as pessoas para a exposição, a divulgação no Classificados (além 
da veiculação na SIA TV) na véspera e nos dias do Bazar foi fun-
damental para o sucesso da feira, que reuniu além das suas pe-
ças em cerâmicas, semijoias, roupas, alimentação, trabalhos em 
crochê, bolsas, bonecos feitos em tecido, roupas de cama, den-
tre outros produtos. A designer de interiores, que estava desem-
pregada, disse que voltou para o mercado com o Bazar. “Assim 
como outros expositores, vendi acima das minhas expectativas”, 
comemora.

CAPA
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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.
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Alguns cachorros no Alphaville ficaram mais calmos, felizes e 
menos estressados nos últimos meses. A razão dessa melhora 
no humor e na saúde desses cachorros é o garoto Ian Chadwick 
Soares, de apenas 11 anos. Todos os dias úteis da semana, ele 
chega da aula, almoça, pega sua bicicleta e se dirige aos condo-
mínios onde estão os seus novos amigos. São cachorros de todas 
as raças e tamanhos que, durante uma hora, desfrutam de um 
passeio com Ian. O garoto aproveita a facilidade e a amizade 
que tem pelos animais para aumentar sua mesada.

O pai de Ian, Christian Soares, conta que seu filho adora cachor-
ros e que quando a família se mudou para o edifício Mirante, no 
Alphaville, teve de deixar o cachorro do filho na casa da avó. 
Christian disse que desde muito pequeno Ian tem uma facilida-
de muito grande para cativar os animais. “Me lembro de uma 
ocasião em que levei meus filhos para andarem de skate numa 
praça pública e o Ian se aproximou de um pit bull. Eu estava 
de longe e corri para junto dele com medo de que o cachorro o 
atacasse, mas quando me aproximei ele já estava acariciando o 
pit bull, que parecia já ter se acostumado com ele”.

A história de Ian com alguns cachorros do Alphaville teve início 
quando foi criado o grupo de WhatsApp “Classificados Alphavil-
le”. Christian conta que ao 
saber da novidade Ian, que 
sentia a falta do seu cão, 
pensou logo em uma forma 
de estar com os animais e 
de aumentar a sua mesa-
da. Assim que publicou a 
oferta do seu serviço, as 
pessoas começaram a ligar. 
E a notícia foi se espalhan-
do e Ian conquistando cada 
vez mais clientes. Ele co-
bra R$ 5,00 pela volta de 
uma hora com o cachorro, 
que é feita dentro do pró-
prio condomínio e sempre 
na parte da tarde, pois Ian 
estuda na parte da manhã.

Christian credita o sucesso do filho na nova empreitada a dois fatores. Primeiro, 
porque, diante da vida agitada que todos nós temos atualmente, as pessoas não 
têm tempo para passear com seus cães. E, em segundo, o carinho e a facilidade 
que Ian tem com os animais. Edna Lobo Resende, uma de suas clientes, “é impres-
sionante como meu cachorro (de nome “Quin”) já conhece o barulho da bicicleta 
do Ian. Ele corre para a porta, fica abanando o rabo e ansioso para sair com o seu 
mais novo amigo”.

Edna conta que “Quin”, por ter sido um cachorro de rua, gosta de dar umas fu-
gidas. Mas ela conta que Ian sabe lidar muito bem com essas escapadas e traz o 
cachorro de volta sem nenhum problema. “Os dois se dão muito bem e o passeio 
do Ian é feito num horário bem conveniente, no meio do dia, complementando 
os passeios que o cachorro faz pela manhã e à noite com uma pessoa da família”. 
Edna disse que “Quin” está tão acostumado que, aos sábados e domingos, quando 
o Ian não vem, o cachorro fica esperando pelo passeio do meio do dia, mostrando 
para as pessoas da família a coleira e a porta.

IAN TAMBÉM RECEBE ELOGIOS
PELO SEU COMPROMETIMENTO 

com o trabalho. Adriana Ballaio, que mora no Condomínio Flores e tem um basset 
e um mestiço, disse que “ele passeia com os dois duas vezes por semana, sempre 
aparece nos horários combinados e sempre leva um saquinho para recolher as 
fezes. No momento em que os dois ouvem a voz do Ian, eles ficam desorientados 
para saírem”. Adriana disse os passeios têm feito muito bem aos cachorros, que 
estão mais calmos e menos fujões.

O pai de Ian conta que seu filho está bem animado com os passeios e já faz pla-
nos com a nova forma de engordar a mesada. “Como ele gosta muito de skate, 
já encomendou à avó que está nos Estados Unidos um capacete novo, uma chave 
especial de catraca para montar e desmontar skate e vários acessórios”. Christian 
conta que as pessoas continuam ligando e procurando pelos serviços do filho, mas 
que a agenda do Ian na parte da tarde já está cheia. “Eu (e ele também) não abro 
mão do tempo que o Ian tem que ter para estudar. Este tempo é sagrado”, disse 
o pai.    

O AMIGO DO
MELHOR AMIGO
O AMIGO DO

MELHOR AMIGO



TOCA ARQUITETURA E ILUMINAÇÃO

Funcionando no Alphaville Centro Comercial desde agosto deste 
ano, a Toca Arquitetura e Iluminação oferece aos seus clientes 
serviços de consultoria em construção sustentável, projetos arqui-
tetônicos, urbanísticos e de design de interiores.

A empresa ainda comercializa as luminárias e lâmpadas de LED da 
marca Evollux.  Com 20 anos de experiência no mercado, a Toca 
prioriza a sustentabilidade sem abrir mão da beleza e do conforto.

A Toca Arquitetura está localizada no Center III, loja 116. Os 
telefones para contato são (31)3318-9218 e (31) 98896-5494.

CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO

Sediada no Alphaville Centro Comercial, a Construtora Nogueira Franco atua 
na terceirização de mão de obra para construções, reformas e reparos resi-
denciais, industriais e comerciais. Além disso, a construtora de Paulo Afon-
so Nogueira Franco oferece aos seus clientes um serviço de elaboração de 
projetos onde o custo é calculado antes do início da obra, de acordo com 
parâmetros de dificuldade, e não pelo tempo de execução. 

A Construtora Nogueira Franco atua com qualidade, eficiência e expe-
riência e está localizada no Center V, sala 215. Para entrar em contato, 
ligue (31) 3566-5055 ou envie e-mail para paulonfranco@terra.com.br.

ESPETARIA ESPERANZA

Que tal um espetinho acompanhado de uma cerveja gelada? Está funcionando no Alpha-
ville Centro Comercial a Espeteria Speranza. Dos mesmos proprietários da Pizzaria 

Speranza, o local é perfeito para reunir os amigos e saborear as mais diversas opções 
de espetinhos, entre as 19 oferecidas pelo estabelecimento.

O local funciona de quarta a domingo, das 18h às 23h30min. Às quintas-feiras há show 
ao vivo (voz e violão). Aos domingos, a Espeteria abre mais cedo, às 16h, para que os 
clientes possam acompanhar os jogos de futebol no Alphaville. A Espeteria Speranza 

está sempre divulgando promoções para os seus clientes!

A Espeteria está localizada no quiosque do Center III,
em frente à Pizzaria Speranza. O telefone para contato é (31) 3547-3140.

DR. MARCO ANTÔNIO MARQUES FÉLIX

O Dr. Marco Antônio Marques Félix (CRM-MG 15360) realiza 
atendimento geriátrico no Alphaville Centro Comercial. O 
geriatra se preocupa em oferecer um serviço de qualidade 
e responsabilidade ao prevenir seus pacientes de doenças 
relacionadas ao processo do envelhecimento, tratá-los das 
doenças já instaladas e reabilitá-los das suas eventuais se-
quelas.

O Dr. Marco Antônio atende na Clínica SPA OdontoVille, 
localizada no Center VI, salas 209, 210 e 211. O telefone 
para contato é (31) 3547-3116.

ODONTOLAKE

A Odonto Lake surgiu com a união de seus sócios, Dra. Fernanda Coimbra e 
Dr. Daniel Silvério, e da vontade de proporcionar um serviço diferenciado aos 
seus pacientes aliando excelência, qualidade, tecnologia, conforto e bem-
-estar. É uma clínica moderna, com instalações confortáveis e que atende 
às normas da biossegurança.  Realiza tratamentos especializados em implan-
todontia, ortodontia, endodontia, periodontia, odontopediatria e odonto-
logia estética. A equipe da Odonto Lake interage entre si, acompanhando 
conjuntamente cada caso e propondo soluções integradas, do diagnóstico 
ao tratamento, o que oferece resultados mais rápidos e eficientes a preços 
acessíveis. 

A Clínica Odonto Lake está localizada no Alphaville Centro Comercial - 
Center V, sala 214, funcionando de segunda a sábado, de 8h as 19h. Os 
telefones para contato são (31) 3317-5271 e (31) 98275-0435.

INTERMINE LTDA

A Intermine Ltda é uma empresa atuante no ramo da 
mineração. No mercado desde 2012, a Intermine é uma 
sociedade composta por José Rogério de Paula e Silva, 

Cláudio Almeida Matos e José Maria Bahia Júnior e atua 
no aluguel de equipamentos, fornecimento de produtos 

de limpeza industrial e higiênicos, comércio de ativos 
minerais (intermediando direitos de exploração mineral) e representação de empresas de engenharia e de produtos e serviços 

para o setor. A empresa trabalha com diversas empresas em todo o Brasil, tendo grandes clientes em seu catálogo.

A Intermine funciona de segunda à sexta-feira, de 9h as 18h ou mediante agendamento e está localizada no Center II, sala 
207, no Alphaville Centro Comercial. O telefone para contato é o (31) 3547-3936.
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