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EDITORIAL

POLÍTICA DA BOA VIZINHANÇA
Boa parte do dia a dia da Associação Geral é destinada a ações
de relacionamento, manutenção e operacionalização dos diversos serviços oferecidos aos moradores. É o trabalho que você
vê, nas ruas, em nossas mídias e na resolução das demandas
que nos são passadas.
Em paralelo, a Diretoria da Associação Geral, que é eleita
anualmente em Assembleia, possui um papel de essencial importância em curto, médio e longo prazos - O relacionamento
institucional. Basicamente, significa manter contato e boa relação com agentes importantes na vida do Alphaville. Órgãos
públicos, empresas privadas que atuam na região, veículos de
mídia, fornecedores, organizações não governamentais, entre
outros.
Nesta edição da Revista Alphavida, você encontrará diversos resultados dos constantes esforços da AG na pauta institucional.
Começando pela matéria de capa, um levantamento histórico
da nossa Lagoa dos Ingleses. Uma matéria muito bacana que
contou com a participação ativa da AngloGold e seu centro de
memória Morro Velho, além dos clubes náuticos e da CSul. Como
reguladora do uso do espelho d`água da Lagoa dos Ingleses, a
AG deve sempre manter boas relações com todas as partes envolvidas com a Lagoa.
A Diretoria da AG levou diversas solicitações ao Prefeito Vitor
Penido e algumas delas já foram atendidas, como você verá na
página 14 desta edição.

O relacionamento institucional com nossos chamados stakeholders é pauta fixa na AG e em próximas edições da Revista Alphavida e também em nossas mídias você poderá acompanhar
mais resultados.
Não deixe de nos acompanhar e ficar por dentro de tudo!
Fique ligado na Alphaville TV, nos veículos do transporte
executivo; Em nosso aplicativo (Alphaville MG); e nas redes,
tanto em nosso site, www.alphavillemg.com.br, quanto no
Facebook (facebook.com/alphavillemg).
Um abraço e boa leitura!
Diretoria Executiva
Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses

Estão presentes também nesta edição a Fundação Dom Cabral,
o Minas Náutico, O Mercure Lagoa dos Ingleses e o Alphaville
Centro Comercial, ilustrando a importância também das instituições do Alphaville.

A Alphavida é uma publicação editada pela AG, direcionada aos Associados,
proprietários, moradores, locatários, empreendedores e parceiros.
Diretoria Executiva:
Kátia Alice Negreiros de Oliveira - Diretora Presidente
João Alves Neto - Diretor Administrativo
Wander Almeida de Oliveira - Diretor Técnico
Paula Gomides de Castro - Diretor de Rel. Institucionais
Conselho Deliberativo:
Elison Ribeiro Lacerda - Presidente
Marcello Rodrigues Cruz - Vice-Presidente
Conselho Fiscal:
José Dias Coelho Neto
Luciano Machado Rezende
Francesco Pastore

Projeto, Organização e Direção Geral: Comunicação AG
Colaborador: Eduardo Aquino | Fotografia: Banco de imagens
Projeto Gráfico: Comunicação AG
Jornalista Responsável: Ricardo Gioia - 19073/MG
Impressão: Gráfica Fumarc | Tiragem: 3.000 exemplares

GIRO PELOS ASSOCIADOS

ÁREA EMPRESARIAL E USO MÚLTIPLO
Trabalho e desenvolvimento
A constituição da Associação Empresarial e Uso Múltiplo foi formalmente realizada em 18 de dezembro de 2000. Naquela época, ainda não existiam empresas instaladas naquela região.
Em 2001 a Associação Geral recebeu o primeiro projeto para aprovação: A
Villemor Materiais de Construção, hoje Alphaville Materiais de Construção. E
assim foi iniciada a primeira ocupação efetiva da área. Depois dessa, vieram
muitas outras!
No ano de 2011, os associados se reuniram para elaborar um estudo orçamentário, com a intenção de transformar a área deixando-a com a mesma identidade do Alphaville, pois as demandas tinham aumentado! Existiam áreas
sofrendo tentativa de invasões, com risco de “favelamento”, aumento de
vandalismo e crescimento desenfreado de bota-foras. Foram encaminhados
notificações e pedidos de acionamento da polícia militar e pedidos de apoio
ao município.
Em 2015, após diversas reuniões entre os associados, ficou acordado que a
AEUM assumiria definitivamente a manutenção da área. Em 2016, após a realização de assembleias, foram aprovadas as taxas de contribuição estatutárias e iniciadas as ações administrativas, de manutenção e segurança.
Este último ano foi de muito trabalho para a associação! Foi contratado serviço de segurança noturno com a Gol Segurança e Vigilância, removido grande
quantidade de lixo e entulho, toda a área foi roçada, instalação de placas de
identificação e regulamentado o transporte público na Av. Regent para atender os trabalhadores. Além disso, as lâmpadas queimadas foram trocadas e
diversas ações administrativas realizadas, tal como assessoria jurídica.
E ainda há muito trabalho pela frente! Precisamos revitalizar a Av. Regent e
ampliar a iluminação, tudo com muita dedicação.
Hoje temos as seguintes empresas implantadas:
Biomm: desenvolvimento, produção e comercialização de biomedicamentos;
Canadá Containers: fabricação e locação de containers para canteiro de
obras;
Construtora Melo Azevedo: construção civil e pesada;
Lokaminas: locação de máquinas pesadas;
Maple Bear: escola canadense de educação infantil;
Minas Empreendimentos de Engenharia: construção civil e pesada;
Skava Minas: prestação de serviços em mineração e terraplanagem;
Alphaville Materiais de Construção: depósito de materiais de construção;
Visiontech: indústria fabricante de implantes oftalmológicos;
Cmos Drake: fabricação de equipamentos médicos hospitalares;
O Grosso da Obra: projeto e execução de estruturas de concreto.
Em obra ou projeto: TLV Publicidade, Biocon, Suplimed, Rezek, Instituto Cultural do Carro Antigo, SWG Empreendimentos Ltda.
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RESIDENCIAL DAS MINAS
Ações diversas
No ano de 2016, planejamos um gasto de R$ 2.457.999,24, e
ao longo do ano realizamos diversas economias em consumo de
água, consumo de luz e outros.
Com um trabalho conjunto da diretoria com o Jurídico do residencial conseguimos receber alguns valores de inadimplentes e
com isso equilibramos nosso fluxo de caixa. Com as economias
conseguimos realizar pequenas reformas na horta, na portaria
e a pintura do parquinho e portaria, plantio de mais árvores
frutíferas (hoje com mais de 550 pés) e outras menores.
É importante observar que nossa taxa de inadimplentes é alta,
do valor planejado citado acima recebemos R$ 2.368.533,45, ou
seja R$ 89.465,79 a menos (quase metade do que gastamos em
1 mês) e mesmo assim conseguimos manter nossas contas sem

cobrar taxas extras.
No ano de 2017 o aumento foi abaixo dos índices inflacionários
e a diretoria continua trabalhando para que a taxa de manutenção seja a mais baixa possível e com ótima qualidade de
serviços, administrar não é tarefa fácil, porém é reconfortante
sabermos que moramos em um local maravilhoso, com ótimos
serviços e com a taxa mais baixa do Alphaville. Isso é característica desta diretoria e será a linha pelos próximos anos que
virão”.
Todas as despesas detalhadas mês a mês estão à disposição dos
moradores do Residencial das Minas no site da AG.
www.alphavillemg.com.br/area-restrita/

FLUXO DE CAIXA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

PLANEJADO

REALIZADO

10 - PERMANENTE - INVESTIMENTOS

250.489,84

203.537,95

31 - DESPESAS COM PESSOAL

58.543,00

52.905,48

32 - DESPESAS DE OPERAÇÃO

1.102.723,44

1.072.060,31

33 - RATEIO PARA ASSOCIAÇÃO GERAL

1.016.452,44

1.016.081,61

29.790,46

23.948,10

2.457.999,18

2.368.533,45

2.457.999,24

2.370.482,24

34 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TOTAL DAS DESPESAS

TOTAL RECEITAS TAXA DE MANUTENÇÃO E RENTABILIDADE
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Pintura da portaria e casa de apoio
A Diretoria do Residencial das Minas concluiu no último mês a pintura da portaria e da casa de acesso. Visando manter a integridade
visual do Alphaville, foi utilizada a cor padrão das portarias.

Composição do orçamento
REFERÊNCIA DE UM LOTE DE 720 METROS QUADRADOS
39,4%

R$ 161,69

Segurança interna e controle de acesso

15,2%

R$ 62,45

Investimentos, fundos de reserva e fundo de inadimplência

14,4%

R$ 59,24

Porteiros

12,7%

R$ 52,07

Paisagismo, capina, horta

8,7%

R$ 35,67

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

4,2%

R$ 17,38

Despesa com pessoal

2,9%

R$ 11,74

Faxineira, contabilidade, jurídico e patrimônio

2,4%

R$ 9,77

Obras de manutenção, conservação, irrigação e dedetização

100,0%

R$ 410,01

TOTAL

“Este valor se trata do valor gasto internamente no Residencial das Minas, o restante que é de R$ 251,99 é direcionado para a Associação
Geral para despesas fora dos muros do Residencial das Minas”
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EDIFÍCIO LUMIÈRE
Grupo de estudos em Psicologia Cognitivo
Comportamental
O Centro Médico Integrado do Alphaville
oferece, gratuitamente, grupo de estudo em Terapia Cognitivo Comportamental
para alunos e profissionais de psicologia e
psiquiatria. O grupo irá discutir e aprofundar-se na teoria e nas técnicas da Terapia
Cognitivo Comportamental e está aberto a alunos e profissionais de psicologia e
psiquiatria. Os encontros ocorreram quinzenalmente, às terças-feira, seguindo um
cronograma pré-estabelecido. Além do
conteúdo teórico, será oferecida, em outro
horário, supervisão clínica. O grupo será dirigido pela psicóloga Priscila Ferreira.
Além dos serviços de psicoterapia com a
psicóloga Priscila Ferreira, o Centro Médico conta com serviços na área Coaching de
emagrecimento, vida e carreira - processo
que desenvolve competências e ações para
atingimento de metas, com a psicóloga Verônica Loscha.

Priscila Ferreira Figueiredo
Psicóloga Cliníca, especialista em terapia Comportamental pelo Instituto TCR Campinas, Mestre em Gestão Integrada do Território pela Univale, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pelo Senac MG, cursando
Terapia Cognitiva Comportamental pelo Instituto WP.

Inscrições pelo telefone: 986444179
Local: Center IV, sala 221.

AlphaVida
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RESIDENCIAL DAS FLORES
Transparência
Área Restrita
A Diretoria do Residencial das Flores disponibilizou, na
área restrita do site da Associação Geral (www.alphavillemg.com.br/area-restrita), atas de Assembleias realizadas no Residencial desde o ano de 2015, assim como
planilhas financeiras e demais documentos que todo morador deve ter acesso.
Para fazer o cadastro, acesse o endereço acima, clique
em registrar, preencha os dados e aguarde ser autorizado (o prazo é de 24h). Depois é só fazer o login e acessar
os documentos.

Grupo Whatsapp
A Diretoria atendeu recentemente a um pedido dos moradores do Residencial e criou um grupo de Whatsapp, devidamente moderado, para que os moradores estejam mais
próximos da administração e da diretoria do Residencial.
A ideia é ouvir cada morador e aproveitar, assim, sugestões para desenvolver ações de melhoria. Com a ajuda de
todos, fica mais fácil para os diretores direcionarem as
prioridades do Residencial.
O acesso ao grupo é restrito a moradores do Residencial
das Flores, e deve ser solicitado na administração, por
e-mail (admflores@alphavillemg.com.br) ou telefone
(3547-3620)

Descubra uma nova forma de dirigir
com o Novo Volvo XC60 D5 Diesel.
• MOTOR TURBO DIESEL DE 220 HP
• CITY SAFETY
• TRAÇÃO 4X4 INTEGRAL
• RODAS ARO 18”
• FORÇA E ROBUSTEZ
• TORQUE DE 44,9 KGF.M
• TRANSMISSÃO GEARTRONIC DE 6 VELOCIDADES
• SENSUS CONNECT
• VOLVO ON CALL

A PARTIR DE R$

189.950,

(1)

(1) Preço à vista sugerido de R$ 219.950,00 e preço promocional de R$ 189.950,00, referente ao modelo
Volvo XC60, ano/modelo 17/17, versão D5 Kinetic com Motor Drive-E de 220hp, com rodas de alumínio
Ledda 18” e vidros transparentes. Frete incluso e sem alteração de preço para pintura metálica ou perolizada.
Condição para pagamento à vista, válidas até 30/04/2017 ou enquanto durar o estoque de 02 unidades, para
faturamentos feitos diretamente pela Volvo Cars Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. (2) Preço
referente à 1ª revisão, que deve ser realizada com 10.000km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Condição válida até 30/04/2017. A revisão contempla troca de óleo e fi ltro
de óleo do motor e demais peças, conforme quilometragem especifi cada no manual de garantia e manutenção. Outros itens, cuja necessidade de reparo e/ou substituição seja
detectada durante a inspeção da revisão, não estão incluídos. Saiba mais em www.volvocars.com/br/conveniencia/aproveite-o-seu-volvo/plano-revisao.

8 escolha o trânsito seguro.
Pela vida,

V
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REVISÃO
PREÇO FIXO A PARTIR DE
R$ 949,00 (2)

(31)

3298-2222

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 4.360
www.valborg.com.br

Valborg

GIRO PELOS ASSOCIADOS

MERCURE LAGOA DOS INGLESES
Um programa legal às terças
Uma forma de criar uma atração a mais para os hóspedes, para
os moradores do Alphaville e para os alunos e professores da
Fundação Dom Cabral - FDC. Com esse objetivo, o Hotel Mercure criou em seu estacionamento o Food Park, um encontro de
vários foods trucks realizado todas as terças-feiras, de 18h às
22h. O visitante pode se deliciar com os hamburguers, pratos
especiais como “Baião de Dois”, massas e yakisobas, pizzas,
batatas recheadas, que podem ser regados a chopps artesanais
de vários tipos e sabores.

nais. “Trabalhamos com copos e garrafinhas e aceitamos todos
os tipos de cartão”, explica o dono. Aliás, todos os comerciantes do Park Truck aceitam cartões. Quem quiser um programa
legal na terça, o evento é uma excelente opção.

O evento foi criado em novembro do ano passado e desde então
tem atraído um bom público nas noites de terça-feira. No food
truck “Tucos Truck”, o visitante vai encontrar hamburgueres
com nomes de bandas, como “AC/DC”, “Toca Raul”, “Metallica” e “B.B. King”. O nome de trailer vem do apelido do dono
Renato Estefani, carinhosamente chamado de “Tuco” pelos
amigos. “Além dos hóspedes, moradores do Alphaville e alunos
e professores, vem muita gente do Vale do Sol e Retiro das Pedras”, comemora Renato.
Se a opção for um prato diferente, o visitante pode aproveitar o
cardápio do food truck Eita Lele, do casal Paulo Mello e Luziane
Seias Mello. Lá tem “Baião de Dois”, “Mandioca na Cumbuca”,
“Moranga Recheada” e tapiocas doces e salgadas. “Todos os
nossos pratos são pré-preparados em casa, com ingredientes
selecionados”. O comerciante explica que a sua farinha vem do
Vale do Jequitinhonha e que a água de coco é produzida pela
sua família, que planta, colhe e envasa a bebida.
Mas se o visitante está com fome de massa, então a opção é
o Viciante, o food truck dos irmãos Rafael e Gabriel Adjunto
Canedo Portilho. Eles destacam o macarrão ao Pesto, com camarão ou à bolonhesa; e os yakisobas, que podem ser de frango,
carne bovina, misto ou vegetariano. “Preparamos tudo na hora,
com o maior carinho”, disse Rafael, que ressalta que o movimento da feira tem sido bem desde o início.
Já o food truck Rota dos Sabores é para quem curte batatas
recheadas e pizzas, de vários e deliciosos sabores. Para a sobremesa, a opção é o Cacá Sweet Truck, da Carina Ascef, que tem
uma enorme variedade de saborosos doces: brigadeiros, churros, goiabada, doce de leite, ele e ela, prestígio, palha italiana,
torrone, cajuzinho e tantas outras opções.
Para quem está a fim de um chopinho, a picape militar (uma
F-75 transformada) do Danilo Souza, batizada de Sacramento
Beer Trucks é a opção ideal. Nela, o visitante vai saborear diversos tipos (pilsen, Weiss de trigo, entre outros) de chopps artesa-
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EVENTO
ASSOCIAÇÃO GERAL

Feira faz sucesso
com muitas opções de
presente
Depois do sucesso alcançado pelo Bazar de Natal, que
atraiu diversos compradores no fim do ano passado, um
grupo de moradoras do Alphaville se reuniu para organizar
nos dias 29 e 30 de abril o Bazar de Dia das Mães. Com o
apoio da Associação Geral, do Alphaville Centro Comercial
e da CSul, que cedeu o seu Espaço Lounge CSul, o Bazar reuniu 50 expositores com os mais variados produtos,
proporcionando aos visitantes muitas opções de presentes
para as mães.

frase: “foi um grande desafio, pois tínhamos pouco tempo, mas teve um resultado muito positivo.

Produtos Diferenciados

A ideia de promover uma nova exposição foi inspirada
no sucesso alcançado no bazar realizado no fim do ano
passado, visando as compras de Natal. Foi criada então
uma comissão para se dedicar à organização do evento,
formada pela designer e ceramista Marli Di Paula, pela
artista plástica Adriana Balaio, pela comerciante de joias
Helfha Mares, pela artesã Roberta Fernandes e pelo jornalista Ricardo Gioia, da Comunicação da Associação Geral
Alphaville.

Outro expositor que comemorava o sucesso da feira é o
administrador Alexandre Rocha, que mora no Retiro do
Chalé e participa pela terceira vez de exposições deste
tipo no Alphaville. Seus acessórios de cozinha (bandejas
de todos os tipos, giratórias, com fundos intercambiáveis,
de dupla face; tábuas de corte, moedores etc.), seus temperos em spray (feitos com ingredientes de sua fazenda)
e sua cachaça de 25 anos bidestilada atraíram de forma
especial a atenção dos visitantes.

Com distribuição de tarefas, a comissão cuidou da divulgação por meio dos grupos de whatsapp “Classificados Alphaville 1 e 2”, por meio dos lojistas do Mall, que permitiram a colocação de cartazes e por meio do site e da TV do
ônibus executivo que serve aos moradores do Alphaville.
Em seguida, a comissão começou a organizar a lista de
expositores e o espaço onde eles ficariam. Rapidamente
surgiu muito interesse, indicando que existe uma grande
demanda no Alphaville para este tipo de evento. Em menos de um dia, os espaços já estavam esgotados, criando
uma fila de espera de 50 pessoas.

A moradora do Residencial das Minas, Edna Pimenta Braga, também estava animada com o Bazar. Em sua banca,
os clientes encontravam bandejas, caixas com aromatizadores para colocar em lavabos e banheiros. As peças decorativas eram trabalhadas em espelho, vidro, pérolas e
couro. “Participei da edição de Natal e acredito que a do
Dia das Mães também vai dar um bom retorno. Além disso,
a feira é uma ótima oportunidade para fazer contatos e
novos clientes”, disse Edna.

Os organizadores deram prioridade para os moradores do
Alphaville. “Somente oito pessoas vieram de fora e, mesmo assim, elas não podiam vender os mesmos produtos
que os moradores”, explica a designer Marli Di Paula, que
expôs peças decorativas e utilitárias em cerâmica.

No sábado, o Bazar do Dia das Mães começou às 10h e
encerrou às 18h. Do domingo, teve início às 10h e terminou mais cedo, às 16h. Mesmo com o dia nublado e sendo
véspera do feriado de 1º de maio, a feira foi um sucesso
e atraiu compradores do Alphaville e de fora do condomínio. “O Bazar atraiu um bom número de pessoas e é
uma boa oportunidade para quem procura uma opção de
presente para uma pessoa tão especial”.

Para a artista plástica Adriana Balaio, moradora do Alphaville que trabalhou na organização e expôs em sua banca
quadros de sua autoria, peças decorativas e potes com
suculentas, “foi gratificante ver que o Bazar deu um bom
resultado para todos, que conseguimos atender bem aos
moradores, aos expositores e aos compradores”. Para a
artesã Roberta Fernandes, o Bazar pode ser resumido uma
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A artista plástica Adriana Balaio fez parte da comissão organizadora.

Nos espaços da CSul, os visitantes podiam encontrar várias
opções de presente.

“Além das vendas, a feira é uma boa oportunidade para fazer novos contatos e A edição do Dia das Mães repetiu o mesmo sucesso do Bazar
de Natal
clientes”, disse a moradora do Residencial Minas, Edna Pimenta Braga.

Os irmãos Sérgio Medeiros Rocha e Lucas Medeiros Rocha e o primo Alexandre
Rocha comemoram o sucesso dos seus produtos na feira, entre eles tempero
em spray e bandejas de todos os tipos.

O Bazar atraiu moradores do Alphaville e visitantes interessados em novidades.

AlphaVida
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DEMANDAS A PREFEITURA
Parte da diretoria executiva da AG, além do Presidente do Conselho Deliberativo da AG, Elison
Lacerda, se reuniu no dia 15 de maio com o Prefeito de Nova Lima Vitor Penido, seus assessores
e o vereador José Carlos de Oliveira, popularmente conhecido como Boi.
O objetivo do encontro era apresentar ao Prefeito a nova diretoria da Associação Geral, estreitando as relações entre as partes, além de
levar ao gestor público as principais necessidades do Alphaville e elencar prioridades de ações
da atual gestão.
Entre os principais assuntos discutidos, em mais
de uma hora de reunião, iluminação pública e
segurança. Como representante de moradores e
proprietários do Alphaville, é essencial que a diretoria cobre do Poder Público retorno do que é pago em impostos. O Prefeito Vitor Penido lembrou da difícil situação financeira
da Prefeitura de Nova Lima, mas frizou que tem trabalhado, junto a sua equipe, para definir com inteligência as soluções que a
cidade precisa.
Os primeiros resultados da produtiva reunião já apareceram, com a troca das lâmpadas da BR-356, demanda antiga e de
extrema importância. A rodovia, iluminada, traz mais segurança para os motoristas e áreas do Alphaville, em especial a área
empresarial.
Pauta importante no programa de ações da diretoria da AG, o relacionamento institucional com a Prefeitura de Nova Lima continuará nos próximos meses, sempre com o objetivo de trazer benefícios para o morador e proprietário do Alphaville.
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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: ABRIL/2017

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

R$ 876,54

R$ 606,88

69,31%

R$ 268,66

30,69%

Residencial Real (ainda taxa de 2016)

R$ 874,20

R$ 597,47

68,34%

R$ 276,73

31,66%

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$ 727,04

R$ 461,92

63,53%

R$ 265,12

36,47%

Residencial Península dos Pássaros

R$ 650,00

R$ 381,39

58,67%

R$ 268,61

41,33%

-

-

-

R$ 714,43

R$ 529,71

74,14%

R$ 184,72

25,86%

R$ 1.550,00

R$ 1.356,41

88,09%

R$ 184,59

11,91%

R$ 780,00

R$ 596,15

76,43%

R$ 183,85

23,57%

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

-

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

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

% VALOR
CONTRIBUIÇÃO

UNIFAMILIAR

MULTIFAMILIAR

29,9 %

R$ 94,37

R$ 65,45

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$ 5,32

R$ 3,69

Investimentos

DESCRIÇÃO

4,3 %

R$ 11,31

R$ 8,06

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

4,5 %

R$ 13,70

R$ 9,79

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
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LINHA DO TEMPO
1834: Chegada da St. John Del Rey
Mining Company à região
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1904: Construção do Sistema
Hidrelétrico Rio de Peixe.
1915: Construção da barragem Lagoa
Grande (hoje Lagoa dos Ingleses)

AlphaVida

1954: Criação

1964: Criação do Clu

ASSOCIAÇÃO GERAL
Quem olha para o bonito lago que fica praticamente no centro do empreendimento Alphaville, com seus veleiros deslizando ao sabor do vento, com as pessoas praticando diversos tipos de esportes náuticos em
suas águas, com uma rica fauna e flora ao redor, não imagina como surgiu a Lagoa dos Ingleses e como foi construída um pouco da sua história.
Na verdade, a Lagoa dos Ingleses tem mais de 110 anos e integra o
Sistema Hidrelétrico Rio de Peixe da mineradora AngloGold Ashanti.
Implantado em 1904, é o segundo complexo de geração de energia
hidrelétrica construído no Brasil. De acordo com a empresa, o sistema recebe cuidados ambientais e gera muitos benefícios sociais, cumprindo um importante papel na preservação do patrimônio histórico
e ambiental da região onde está instalado, na cidade de Nova Lima.

do Iate Clube

1999: início da implantação do
Alphaville Lagoa dos Ingleses

ube Serra da Moeda

2000: Inauguração do Minas
Náutico Tênis Clube
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A história da Lagoa dos Ingleses começa em 1904. Naquela época, para alcançar os planos de desenvolvimento da então Saint
John Del Rey Mining Company (hoje AngloGold Ashanti), com uma
reserva maior de energia elétrica, o inglês George Chalmers,
superintendente da empresa à época, construiu o Sistema Hidrelétrico Rio de Peixe, que inclui a Lagoa dos Ingleses, que foi
erguida com o intuito de acumular excedentes de água durante a
estação chuvosa, de forma a ser escoada no final da estação deseca e, com isso, aumentar o suprimento de água paras as usinas
do Peixe, o que consequentemente estabilizou a exploração do
minério.
Construção da barragem

Esta barragem artificial, assim como as usinas, foi instalada estrategicamente considerando o relevo da região como facilitador
do processo.
O Sistema Hidrelétrico Rio de Peixe engloba a Lagoa dos Ingleses, a Lagoa da Codorna (situada às margens da Rodovia dos Inconfidentes) e a do Miguelão (que dá margens a um loteamento
de mesmo nome), barragens artificiais construídas na década de
1930, e que armazenam água e aumentam o fluxo das usinas.
Juntas, elas possuem capacidade de armazenagem de 28,5 milhões de m³ e área de drenagem de 169 km², fornecendo 16%
da energia elétrica utilizada pela AngloGold Ashanti em Minas
Gerais.

O inglês George Chalmers

Rio de Peixe, no início
do século

SISTEMA HIDRELÉTRICO
RIO DE PEIXE
A água utilizada na geração de energia é represada
na Lagoa dos Ingleses, passa pela Lagoa da Codorna,
abastecendo a usina de mesmo nome e, em seguida,
desce pelo Ribeirão Marinhos e se encontra com a água
que vem da Lagoa do Miguelão pelo Ribeirão Capitão
do Mato.
A partir daí, o sistema abastece as outras seis usinas e
depois desemboca no Rio das Velhas, onde a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) coleta,
trata e distribui a água para cerca de 43% da população da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O
sistema conta também com duas linhas de transmissão
e uma subestação.

SOBRE A ANGLOGOLD ASHANTI
A AngloGold Ashanti é uma das maiores produtoras de ouro do mundo, com sede em Johanesburgo, na África do Sul. No Brasil,
possui minas e plantas metalúrgicas e de beneficiamento distribuídas em Minas Gerais e Goiás. Com mais de 4 mil empregados
diretos, as operações brasileiras respondem por 15,3% da produção global de ouro do grupo e estão entre as mais avançadas do
mundo
no campo da tecnologia de mineração.
20
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O espírito inglês do
Serra da Moeda

Situado às margens da Lagoa dos Ingleses, o Clube Serra da Moeda foi o segundo empreendimento a se instalar no local com finalidade voltada para o lazer e para aproveitar as belezas do lago
criado em 1904 pela então mineradora Saint John Del Rey Mining
Company (hoje AngloGold Ashanti), como parte do seu Sistema
Hidrelétrico Rio de Peixe. O Serra da Moeda foi criado em 21 de
setembro de 1964.
Mas a história do Clube começou antes. A sua criação já vinha
sendo planejada desde 1962, quando o inglês Leslie Melville Clemence e seus amigos se organizaram e começaram a procurar
pelo terreno. Eles então encontraram o lugar onde fica hoje o
clube (às margens da Lagoa dos Ingleses, no km. 422, da antiga BR3, atual 381), onde os antigos funcionários da Morro Velho
faziam seus “pic-nics”, nos fins de semana, em uma região bucólica, com eucaliptos, próximo à Serra da Moeda, no município
criado em 1853, com a denominação de Moeda, desmembrado de
Belo Vale. Daí a origem do nome do Clube.
Sua fundação, como está no material de divulgação do Serra da
Moeda, “foi uma consequência direta do espírito inglês de sociabilidade, de convivência, manifestada nas relações das pessoas
entre si e intergrupos, cristalizando-se em momentos importantes da vida, marcada inicialmente pelas condições da época e do
lugar”.
Mr. Leslie Melville Clemence, um dos fundadores do Clube e primeiro presidente, era na época da fundação diretor geral de
propriedades da Companhia Morro Velho. Em setembro de 1964,
ele sintetizou tudo em poucas palavras: “a idéia da criação do
Serra”, como até hoje os sócios, carinhosamente, o chamam,
“era manter o espírito inglês dos tempos do clube da Cia. Morro
Velho”.
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PAUSA PARA
O CHÁ
De família tradicional britânica, longe da pátria e
da sua cultura, Mr. Leslie criou o Clube Serra da
Moeda como um refúgio,
um lugar onde seus amigos
e conterrâneos pudessem
se encontrar para conversar e, por exemplo, para
tomar o tradicional “chá
inglês”. Outros clubes já
haviam sido criados com
o mesmo espírito, como o Clube Cravo Vermelho em
Sabará, associação criada em 1921 por belgas e luxemburgueses.
Participaram, como investidores, nesses primeiros momentos, ingleses e brasileiros, diretores do Banco de
Londres, depois Lloyds Bank, e a própria Saint John Del
Rey Mining Co. Ltda., de quem a área foi arrendada.
Testemunhando essa época, existe ainda hoje, na sede
social do Serra, a famosa “lareira”, construída originalmente pelos ingleses.

CAPA

ESPORTES NÁUTICOS
O Clube Serra da Moeda foi crescendo e conta atualmente com 210 associados e ocupa uma área de
80.000 metros quadrados, onde tem uma estrutura
que proporciona a prática de vários esportes náuticos
(são 65 vagas cobertas para barcos, 7 descobertas e 8
para jet skis) e camping, com campo de futebol, piscina, três quadras de tênis, sauna, restaurante, duas
pistas de caminhada, 4 quadras de peteca e uma poliesportiva. O Clube mantém controle permanente da
qualidade da água, com análises constantes que são
enviadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Nova Lima.
O atual presidente e sócio há quase dez anos, Adhemar Abrantes Coelho, explica que o Serra da Moeda
é o único clube às margens da Lagoa que possibilita
aos associados o uso de barco a motor. Ele lembra
que a chegada de empreendimentos como o Alphaville causou na época uma certa apreensão nos sócios,
principalmente os mais antigos. “Mas depois eles viram que a chegada não afetou as atividades do clube
e nem prejudicou o espírito de confraternização dos
seus associados”.

Sócio há mais de dez anos, Adhemar Abrantes Coelho é o atual presidente
do Clube Serra da Moeda.
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Da Pampulha
para a Lagoa
dos Ingleses

CAPA

A história do Iate Clube Lagoa dos Ingleses começa quando a
barragem da Pampulha estourou, em 1954. Na época, a mineradora Saint John Del Rey Mining Company (hoje AngloGold Ashanti) cedeu uma área da Lagoa, para onde foram transferidos os
barcos do Iate Tênis Clube. Os antigos sócios lembram que o
acesso ao local era feito por estradas de terra ruins e que, por
isso, levava-se cerca de duas horas de Belo Horizonte até o
Clube.
Naquela época, as embarcações eram fabricadas no Iate Tênis
Clube. “Eram barcos da classe Sharpie 12, de madeira”, lembra
Roberto Reis de Paula Pinto, atual diretor interino da área náutica do Iate Clube Lagoa dos Ingleses. “Roy”, como é carinhosamente chamado pelos amigos, conta que o clube ainda possui
dois barcos dessa classe, fabricados em 1948, que participam
do campeonato brasileiro na categoria de barcos clássicos. “O
Clube chegou a ter 16 barcos dessa classe na época”.

HISTÓRIA VIVA
E manter a história viva é uma especialidade do Iate, pois tem
em seu time de competição dois velejadores dessa época da
Pampulha, que competem normalmente. Como “Roy” faz questão de ressaltar: “o esporte à vela não tem idade”.
O diretor interino conta que inicialmente foi feito com a mineradora Anglo um contrato de arredamento de 30 anos, que depois
foi prorrogado por mais 16 anos. O Iate Clube Lagoa dos Ingleses tem atualmente 68 sócios. Antes, o Clube permitia apenas
sócios com embarcação. Mas, diante da necessidade de mais de
uma pessoa a bordo em determinadas classes, o Clube liberou
de oito anos para cá o ingresso de sócios sem embarcação. Ao
falar um pouco da história do lugar, Roberto Reis conta que até
1960, a Lagoa dos Ingleses era bem menor do que é atualmente.
“Quando entrou a mineradora MBR, ela construiu uma nova bar-
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ragem, que fez com
que o nível da água
subisse em quatro
metros e o lugar mais
profundo alcançasse a
marca de 17 metros”.
Ele lembra que, desde
o início, o Clube teve
a preocupação com a
conservação da água e da fauna do lugar. “Por isso, até hoje é
proibido pescar no local”.

ESCOLAS ABERTAS
O Clube atualmente tem escolas de vela, infantil e adulto, sendo que a infantil é patrocinada pela Petrobras, que considera o
Iate como um dos maiores clubes de vela do Brasil. “Ela financiou a compra de barcos da classe Optimist, com embarcações
para crianças de até 12 anos”, disse o diretor.
Existe também uma escola de remo, que também é originária
da Pampulha, da extinta Universidade de Remo do Estado de
Minas Gerais. Nessa área, o Iate também dá uma aula de preservação da memória: possui quatro embarcações em madeira
da década de 1940 (fora os modernos barcos modelos Canoy).
“Temos também a escola de stand up paddle, que é a remada
em cima da prancha”. As escolas são abertas aos não sócios
(telefone 3547-3420).
“Roy” ressalta que o Clube tem um cuidado especial com a água
da Lagoa. ”Quando chega uma embarcação usada em outro local, ela tem que ficar de quarentena e tomar vários banhos de
cloro para eliminar micro-organismos”.
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Minas investindo
no lazer de qualidade
O então presidente do Minas, Paulo Eduardo Almeida de Melo,
acompanhado de diretores, conselheiros e do diretor da Empreendedora Lagoa Grande, Augusto Martinez, durante lançamento do
projeto da unidade náutica do Minas.

A implantação do Minas Náutico às margens da Lagoa dos Ingleses sugere duas abordagens distintas. Sob a ótica da história interna do Clube, o Minas Náutico significou alternativa
de lazer integrada à natureza e a ampliação de atividades esportivas, com a possibilidade da prática do iatismo e remo.
Na perspectiva mais ampla da história da expansão urbana de
Belo Horizonte e do crescimento de sua Região Metropolitana,
a criação do Minas Náutico é entendida como decorrência da
ocupação das áreas campestres na direção sul dos municípios
vizinhos de Belo Horizonte, a exemplo de Nova Lima, Brumadinho, Raposos, Rio Acima, Itatiaiuçu, Itaguara, onde se instalaram condomínios residenciais.
Na verdade, esse processo se iniciou em fins da década de
1950, com a criação do tradicional condomínio Retiro das Pedras (1957), no município de Brumadinho, seguido do Morro
do Chapéu Golfe Clube (1958), em Nova Lima, e nos anos de
1980, do Retiro do Chalé, em Brumadinho, Aconchego da Serra, em Itabirito e Condomínio Lagoa do Miguelão, também em
Nova Lima, dentre outros.

Vítor Penido de Barros – Prefeito da Cidade de Nova Lima e
Sergio Bruno Zech Coelho – Presidente do Minas descerrando a
placa em comemoração ao início das obras do Minas Náutico.

Mas foi o empreendimento imobiliário Alphaville Lagoa dos
Ingleses que determinou a construção da unidade campestre
e náutica do Minas Tênis, até então identificado como um
complexo exclusivamente urbano de esporte e lazer. Se era
interessante para o Clube reafirmar sua vocação esportiva e
expandir-se fisicamente com a construção de uma unidade
náutica, era também importante para o sucesso do empreendimento imobiliário que fossem oferecidos aos futuros moradores as vantagens de se ter como vizinho um clube com a
estrutura de funcionamento do Minas.
Assim, em novembro de 1995, o documento de posse do terreno às margens da Lagoa dos Ingleses pelo Minas Tênis Clube
foi assinado pela empreendedora Lagoa Grande e, em 18 de
março de 2000, o Minas Náutico veio a ser inaugurado.
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A estrutura do Minas Náutico em 2015.
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A Lagoa dos Ingleses
Sob a ótica da CSul

Os moradores do Alphaville têm, em geral, muitos questionamentos e muitas dúvidas acerca da Lagoa dos Ingleses, considerada o maior atrativo do empreendimento. Quem cuida? Quem
é responsável pelo quê? Qual será o futuro da Lagoa? Embora
a principal responsável seja a mineradora Anglo, ouvimos também a CSul sobre várias questões que envolvem a Lagoa. Com
a palavra, Maury Bastos, presidente da CSul Desenvolvimento
Urbano.
Além dos empreendimentos já consolidados e do Costa Laguna, lançado recentemente, a CSul vai lançar mais algum
empreendimento às margens da Lagoa dos Ingleses?
MB - Sim, os projetos ainda estão em licenciamento junto ao
órgão ambiental estadual.
A CSul faz algum tipo de controle da fauna ou da flora da
Lagoa?

da água da Lagoa, além de dotar os projetos de parcelamento com diversos filtros que recebem as águas pluviais e fazem
a retenção de sólidos antes de atingirem o espelho d’água. O
órgão ambiental estadual responsável por esse controle recebe da CSul trimestralmente os relatórios de monitoramento da
qualidade da água da lagoa, cada um com seus parâmetros específicos.
Como a Lagoa dos Ingleses entra no Master Plan, o plano
maior da CSul para a região? Ela vai continuar sendo um atrativo para o empreendimento Alphaville?
MB - O projeto urbanístico, elaborado pelo renomado arquiteto
Jaime Lerner, buscou harmonizar a ocupação urbana com a existência dos atrativos naturais, não somente a Lagoa dos Ingleses
como também a Lagoa do Miguelão, a Serra da Moeda e os remanescentes de Mata Atlântica. Certamente, a Lagoa dos Ingleses
é sim um grande atrativo para o projeto da CSul.

MB - Em relação à Lagoa, o que é feito é o monitoramento da
qualidade da água. Já em relação à flora e fauna, no Costa Laguna, por exemplo, existem programas que incluem ações de
resgate e monitoramento de fauna e enriquecimento da vegetação nativa no entorno do empreendimento, com a substituição
de eucaliptos de todo o entorno por árvores nativas e frutíferas.
Somente ali foram plantadas 8.660 árvores como acerola, pitanga, goiaba, amora, grumixama, araxá, jambo, ipês, jacarandá,
cedro, pau brasil, dentre outros.
Existe algum controle da poluição na Lagoa?
MB - A CSul realiza monitoramento trimestral sobre a qualidade
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A AG e a lagoa

Por força do Regulamento Conjunto de Uso do Espelho d’água,
documento assinado entre os empreendedores do Alphaville
Lagoa dos Ingleses, Associação Geral e Mineração Morro Velho
(atual Anglo Gold), foi delegada a AG a importante tarefa de
“organizar e disciplinar a ocupação, o acesso, a manutenção e
o uso das margens e áreas lindeiras ao Espelho D’água da Lagoa
(...)”. Este documento traça um conjunto de medidas e delimitação ao uso, consciente, responsável e sustentável da lagoa,
de forma a harmonizar as atividades náuticas dos clubes em sua
orla, a preservação da fauna e flora local.
Assim, estão estabelecidos limites quanto a origem, tipologia
e propulsão das embarcações que navegam na lagoa, sempre e
tão somente a partir do Clubes Náuticos. Também é proibida a
pratica da pesca, mesmo a desportiva. Graças a este instrumentos pode a AG atuar junto ao Poder Público, entidades e empresas do entorno da lagoa, sempre com objetivo de assegurar sua
preservação.
Ainda, integrada a outra área de atuação da AG, a lagoa é importante ponto de vigilância permanente, sendo mantido um
barco patrulha 24h por dia, com a finalidade de proteção dos
empreendimentos mais próximos à orla, além de manter monitoramento contínuo e coibir o uso da lagoa como balneário,
a pesca clandestina, o lançamento de embarcações por locais
não permitidos, o número de embarcações em navegação simultânea, o tipo de embarcações em uso, dentre outros dos
requisitos previstos no regulamento conjunto.

Sem dúvida, o mais importante patrimônio natural e cênico
do Alphaville, a Lagoa dos Ingleses, recebe ainda da AG outras
ações protetivas e de valorização, como a limpeza de filtros
pluviais e a manutenção do paisagismo ao longo da orla.
Quarentena de embarcações
Em ocasiões de eventos no Alphaville que necessitem do uso da
lagoa para atividades especfíficas, a Associação Geral também
desempenha um importante papel na proteção da qualidade da
água da lagoa.
A Associação Geral só emite ofício autorizando a utilização da
lagoa após receber todos os laudos (assinados por responsável
técnico) que comprovem a correta realização da limpeza preventiva das embarcações marítimas, o processo de quarentena.
O processo visa monitorar e impedir a expansão do mexilhão
dourado, um molusco que tem invadido rios e lagos brasileiros.
O processo consiste na aplicação de químicos na limpeza de
embarcações que estiveram em outras águas e podem, dessa
maneira, trazer a espécie para o ecossistema da Lagoa dos Ingleses.
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

Fundação Dom Cabral: de portas abertas
Quantos moradores do Alphaville passam em frente à Fundação
Dom Cabral, que fica na Avenida Princesa Diana, 760, e nunca
sequer entraram para conhecer a escola de negócios ou mesmo matar a curiosidade, já que o prédio tem uma arquitetura
tão instigante? Quantos moradores sabem que a FDC tem uma
rica e vasta biblioteca que pode ser usada por eles, que abriga
uma loja de produtos artesanais aberta a todos e que tem espaços (salões, auditório, halls etc.) que podem ser alugados para
eventos, convenções?
Pois o Campus Aloysio Faria da Fundação Dom Cabral, que atualmente é uma das melhores escolas de negócios do mundo, tem
muitos espaços que podem ser frequentados e usufruídos pelos
moradores. O gerente executivo de infraestrutura da FDC, Adilson Demétrio de Amorim Pinto, ressalta que o número de moradores do Alphaville que conhecem e usufruem desses espaços é
muito pequeno. “Queremos divulgar mais as nossas atividades,
queremos nos aproximar mais da comunidade Alphaville”.

e São Paulo e que podem ser requisitados, por meio de malote,
para a unidade do Alphaville), sem contar as revistas e os jornais do dia e a parte eletrônica, que, juntos, abrangem quase
todos os temas relacionados à área de gestão.
Adilson explica que a biblioteca está aberta aos moradores,
que podem consultar os livros ou tomá-los de empréstimo, mediante um cadastro de visitante. Ele lembra que a biblioteca é
também um ótimo local para estudo, pois o visitante vai desfrutar do silêncio necessário para a concentração e tem à sua
disposição mesas com computadores com acesso à internet para
pesquisas e consultas. O horário de funcionamento da biblioteca é de 8h30 às 17h20.

Para quem quer realizar pesquisas ou ter acesso a livros nacionais e internacionais, voltados para as áreas de economia, administração e finanças, a FDC possui uma biblioteca com 45.000
exemplares físicos (esse número chega a 75.000 se somados os
volumes que estão nas unidades da instituição no Rio de janeiro
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SALAS, HALLS E AUDITÓRIO
Como existem muitos empresários que residem no
Alphaville, o gerente executivo de infraestrutura
lembra que a Fundação Dom Cabral também tem espaços disponíveis para locação, como salões, halls,
auditórios a anfiteatros. “São espaços criados especialmente para workshops, seminários, convenções
e vários tipos de encontros empresariais e feiras de
negócios. E eles são moduláveis, possibilitando adequá-los ao tamanho do evento”.
Ele destaca a sala-conceito Xperience, voltada para
a educação executiva, que possibilita uma aula presencial com 24, 48 ou mais de 200 pessoas conectadas em rede ao mesmo tempo, compartilhando conhecimento online, sem estarem, necessariamente,
no mesmo lugar físico ou sequer na mesma cidade.
O espaço tem lousas interativas, oito mesas coletivas dispostas em x, com sistema de microfone e
projeção de vídeo embutidos, além de uma tela de
LCD de 46’’ polegadas para receber dados de até seis
notebooks conectados em rede ao mesmo tempo.
Quem se interessar, pode ligar para Kenya, no telefone (31) 3589-7451.
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PRODUTOS DE-LÁ
Outro local interessante dentro da FDC é a loja De-Lá, que
trabalha apenas com produtos produzidos artesanalmente por pequenos agricultores, como queijos, doces, compotas, quitutes, aperitivos, azeites, manteigas, biscoitos,
farinhas, cereais, café, temperos, pimentas e artesanatos
de uma forma geral. De acordo com a proprietária, Laura
Cota, a loja surgiu em outubro de 2014 como “um negócio
social, um canal de vendas para os produtores, que oferece
produtos mais saudáveis de maneira justa”.
Laura disse que a ideia principal da loja é conectar o rural
ao urbano por meio dos alimentos e suas histórias, promovendo uma mudança social e fomentando parcerias de forma sustentável. Ela explica que a De-Lá busca resgatar e
valorizar os produtos artesanais, que trazem em si o saber
fazer único de cada região e que nos conecta com uma história que vem se perdendo ao longo do tempo. “Aqui não
se compra um produto sem antes conhecer a história do
produtor e do produto”, afirma a proprietária.
A comerciante explica que a chave do negócio é equilibrar
os dois lados: o do consumidor e o do produtor. O consumidor leva um produto de qualidade, pagando um preço
justo e não um valor que “não vai possibilitar ao produtor
tem uma vida digna e sustentar o seu negócio mantendo as
características de qualidade do produto”. Laura disse que a
loja comercializa atualmente cerca de 130 produtos, vindos
de 80 famílias, sendo que 95% delas estão em Minas. A De-Lá
funciona de segunda à sexta, de 11h30 às 15h30.
A história da De-Lá tem origem no Programa Dignidade, promovido há cerca de dois anos pela FDC, quando a empresa
foi selecionada para capacitar os pequenos produtores a se
tornarem empreendedores, a terem uma visão de negócio,
a darem uma cara, uma identidade visual para o produto e
resgatarem a história do produto. Atualmente, a empresa
cresceu, tem uma boa penetração no mercado, com loja
também na Savassi.
Além de ser um negócio social, ajudando os pequenos produtos rurais, a loja da Laura também dá uma força para
os alunos da FDC. “Para nós, a De-Lá é um benefício, pois,
como estamos afastados dos centros urbanos, os participantes que vêm de outros estados e outros países e que
ficam aqui (no Hotel Mercure) por uma semana (dentro dos
programas de imersão do MBA) querem sempre levar uma
lembrança de Minas para a casa e a loja tem boas opções”,
explica Adílson Demétrio.
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ACQUAZERO CAR WASH
A Acquazero do Alphaville Centro Comercial é uma franquia da rede
Car Wash Acquazero, que é comprometida com as causas ambientais
e conhecida pela economia que faz de água ao utilizar de 300ml a
500ml na lavagem dos carros. Segundo Marcos Costa, dono do empreendimento, a lavagem ecológica é feita com uma solução de cera
de carnaúba, resultando em brilho e limpeza sem agredir o meio
ambiente. A Acquazero também oferece os serviços de estética automotiva que incluem enceramento, polimento, hidratação de couro
e impermeabilização de estofados.
A Acquazero Alphaville está localizada no estacionamento do
Center II, próxima ao Espaço Csul. O telefone para contato é (31)
99261-8033.

ATELIER AMANDA TORRES
O espaço é um atelier de criação que trabalha com o conceito de Hault
Couture, com peças exclusivas assinadas pelas irmãs Amanda Torres,
responsável pela linha Brides & Wedding, e Renata Santana, que cuida
da linha Casual. Com um atendimento diferenciado e exclusivo, as designers se preocupam em criar as peças-desejo sob medida para as suas
clientes. O Atelier Amanda Torres possui uma linha de acessórios e joias
de marcas renomadas e conta com a sua própria equipe de costureiras
e bordadeiras, profissionais qualificadas que conferem às peças personalidade e beleza.
O Atelier Amanda Torres está localizado no Center II – Loja 110. O
atendimento é feito com hora marcada. Agende visita: (31) 989611021 (Renata) ou (31) 99770-7971 (Amanda).

BRIGITTE BOUTIQUE
A Brigitte Boutique abriu suas portas no Alphaville Centro Comercial
em dezembro de 2016. A boutique comercializa roupas e acessórios
de renomadas marcas mineiras como Cajo, Fruta Cor, Strass, Alphoria e Claudia Marisguia. Daniela Ziegler, proprietária e curadora da
boutique, trouxe para o Alphaville o conceito de personal stylist,
oferecendo a suas clientes o serviço de consultoria de moda personalizada. Daniela monta o seu look de acordo com seu tipo físico e
seu estilo de vida. Segundo Daniela, a decisão de abrir a boutique
no Alphaville teve como objetivo proporcionar às moradoras da região mais conforto e comodidade.
A Brigitte Boutique está localizada no Center VI - Loja 106.
O telefone é (31) 99287-6401.
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CENTRO MINEIRO DE WAKEBOARD - CMW
O Centro Mineiro de Wakeboard, CMW, é um espaço que abriga uma escola de wakeboard, uma loja de artigos esportivos e a Federação Mineira de Wakeboard. A
loja, situada no térreo, é especializada em artigos e equipamentos para a prática
de wakeboard e esportes derivados. Os sócios Tereza Lobato e Walfrido Andrade
têm parceria com a Rip Curl para atender as demandas de praticantes de esportes
e as necessidades daqueles que buscam o conforto e praticidade de suas roupas
para uso diário.
No mezanino, funcionam as sedes da Federação Mineira de Wakeboard e da escola
de wakeboard CMW, oferecendo toda a estrutura para a organização de campeonatos da Federação, inscrições e pagamentos de aulas da escola.
A CMW está localizada no Center IV – Loja 102. Telefone: (31) 3889-7697.

VILLE DOG
O pet shop Ville Dog, inaugurado recentemente no Alphaville Centro
Comercial, traz uma série de serviços para tornar a sua vida e a de seu
cachorrinho mais fácil e confortável.
Os proprietários Sarah Assunção e Dorival Lima transmitem muita confiança e carinho ao falar de seu trabalho. O Ville Dog oferece banho e
tosa, o serviço de pet sitter para cuidar de seu cão quando você viaja,
o táxi dog que leva cãozinho ao destino que você precisar e o hotel
para hospedagem durante as férias. Consultas com veterinário podem
ser agendadas para as terças, quintas e sábados. A venda de ração e
medicamentos é feita sob encomenda através de convênio firmado
entre o Ville Dog e a Agropecuária Nutrito, de Itabirito.
O Ville Dog está localizado no Center I – Loja 101. Telefones: (31)
3347-5631 - (31) 98819-7509.

IVAN THOMAS LARGE
Ivan Thomas Large, CRM 25606, é Doutor em oftalmologia pela UFMG. Morador do Alphaville, Dr. Ivan atende às quintas-feiras a
partir das 17h e aos sábados pela manhã, mas pretende ampliar seus horários conforme a demanda. Especialista em cirurgia refrativa, glaucoma e adaptação de lentes de contato, Dr. Ivan salienta a importância de
consultar um oftalmologista regularmente em diferentes fases da vida.“É importante
fazer o teste do olhinho no recém-nascido. Na idade pré-escolar, a criança deve fazer
o teste de acuidade visual a fim de detectar e corrigir erros refracionais e prevenir a
ambliopia, ou olho preguiçoso.
É importante também tratar as irritações oculares, para evitar complicações acarretadas pelo ato de coçar os olhos”, previne Dr. Ivan. Segundo ele, a presbiopia, ou vista
cansada, é um dos principais motivos que levam as pessoas ao oftalmologista na idade
adulta, mas deve-se ter atenção ao histórico de diabetes e glaucoma na família. Na
terceira idade, a preocupação é com a degeneração macular e a catarata.
O consultório fica no Center III – Sala 207 – Fone: 31 3532-2344. Email-ivanlarge@hotmail.com
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DROGARIA ALPHAVILLE
A Drogaria Alphaville chega ao Centro Comercial para suprir uma antiga
demanda dos moradores do condomínio. Na Drogaria, você encontra todos
os tipos de medicamentos. São psicotrópicos, antibióticos, genéricos, similares e medicamentos de referência para auxiliá-lo no cuidado da saúde de
sua família sem precisar se deslocar para Belo Horizonte.
A Drogaria Alphaville ainda oferece o serviço de entrega a domicílio, comercializa alimentos naturais e leites especiais para crianças, além de artigos
de perfumaria e higiene pessoal. O espaço conta ainda com a farmacêutica
Cristiane Rocha Fonseca para orientar e atender os clientes com segurança
e agilidade. A Drogaria possui uma balança completa, que mede seu peso,
altura, pressão arterial, índice de gordura corporal e ritmo cardíaco.
A Drogaria Alphaville está localizada no Center IV – Loja 107. Telefones:
(31) 3547-3682 e (31) 99568-2073.

A RE/MAX DOMUM
A RE/MAX Domum chegou ao Alphaville Centro Comercial em novembro/2016
pelas mãos do advogado Gustavo Sathler de Souza. A empresa é uma franquia da
rede RE/MAX, maior rede de franquias imobiliárias do mundo que está no Brasil
desde 2009, tendo em Minas Gerais já 14 unidades.
A RE/MAX Domum aposta na formação e capacitação de seus corretores como
forma de garantir resultados e conta com escritório e infraestrutura completa,
oferecendo cursos de formação e capacitação contínua para corretores através
da Universidade RE/MAX. Os associados trabalham com uma agenda flexível e
usufruem de um sistema de remuneração inovador e mais vantajoso, que garante comissões justas para o Corretor, que variam entre 40% a 70% do valor total
destinado à imobiliária. Venha ser um Corretor RE/MAX!
A RE/MAX Domum está localizada no Center II – Sala 201. Os telefones são
(31) 3615-6770 e (31) 98887-7264 – e-mail: domum@remax.com.br

NÚCLEO DE DANÇA ALPHAVILLE
Leonora Lima, proprietária e professora do Núcleo de Dança Alphaville,
trouxe para o Alphaville Centro Comercial a beleza e leveza do ballet. Antes, o Núcleo de Dança funcionava no Colégio SEB Alphaville, mas precisou
ser ampliado. “O trabalho cresceu, os alunos avançaram tecnicamente, e
precisávamos de mais espaço para eles e para os futuros alunos”, conta
Leonora.
Além de Ballet Clássico e Jazz, o Núcleo de Dança SEB Alphaville
oferece aulas de Street Dance, Dança Contemporânea, Dança de Salão,
Zumba, Boxe, Jiu Jitsu, Karatê e Yoga.
O Núcleo de Dança SEB Alphaville está localizado no Center V – Lojas 110
e 111. O telefone para contato é (31) 98988-6192.
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