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UM FELIZ 2018!

Caros vizinhos,

2018 já chegou e, com ele, muitas novidades. Nossa revista 
passa agora a ser publicada trimestralmente - Serão quatro 
edições por ano - Mais completas, com matérias trabalhadas 
e pautas selecionadas para nosso público. Começamos, já 
nesta edição, com uma nova editoria: o espaço do morador. 

O objetivo da Revista Alphavida segue o mesmo: trazer para 
o morador do Alphaville informações relevantes de aconte-
cimentos locais e na região, além de matérias que sempre 
trazem como protagonistas nossos vizinhos.

Outra novidade é uma série de matérias sobre a Associação 
Geral, para ilustrar detalhadamente o funcionamento do Al-
phaville. Começamos, já nessa edição, explicando a relação 
entre a AG e suas associada, além da estrutura organiza-
cional (Conselho Deliberativo, Assembleia Geral e demais 
órgãos).

Desejamos um ano de conquistas para todos, e seguiremos 
por aqui lutando pelo bem do Alphaville. Nossa gestão de-
finiu uma linha de ação participativa, com forte atuação 
junto a órgãos públicos, instituições e empresas da região. 
Um exemplo foi a participação frente à recente votação na 
Câmara Municipal, envolvendo o aumento do IPTU. Mesmo 
com o resultado insatisfatório, seguiremos lutando no que 
for possível para barrar o aumento indevido do imposto.

Entramos no 14º ano da Revista Alphavida com uma maté-
ria de capa bem bacana sobre moradores do Alphaville que 
atuam em causas sociais diversas, dando exemplo de cida-
dania e solidariedade.

Abraços,
Diretoria Executiva

Diretoria, da esq. para a dir.: Elison, Roger, Fabíola, João e Kátia.

Mais qualidade de vida
Mais biotecnologia

Os equipamentos já estão
em fase de testes. 

Ampliando as opções de 
tratamento da diabetes. 

Maiores esclarecimentos:
Avenida Regent 705

Alphaville Lagoa dos Ingleses
Tel: 3370-4601

www.biomm.com
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TOWN HOUSES
Festa de Halloween

GIRO PELOS ASSOCIADOS GIRO PELOS ASSOCIADOS
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A festa de Halloween das Town  Houses acontece desde 
a criação do condomínio, com  adesão cada vez maior 
de crianças, adolescentes, parentes e amigos de todo o 
Alphaville. Todo ano é uma alegria, os moradores parti-
cipam enfeitando as casas e distribuindo balas e gulosei-
mas. A  administração das Town Houses oferece  pipoca, 
cachorro quente, algodão doce, mini pizza e monitores 
para brincar e animar ainda mais a festa que é  regada 
com doces “sem travessuras”.

Nas Town Houses,  as administrações sempre se preocu-
param com o bom convívio dos moradores,proporcionan-
do principalmente às crianças e adolescentes, momen-
tos de alegria e integração.

RESIDENCIAL DAS FLORES
Natal 2017

A portaria do Residencial das Flores está em clima de 
Natal. As palmeiras receberam iluminação característica 
da época e anunciam a chegada da época mais especial 
do ano. 

Novo Sistema de Controle de Acesso

A partir de 16 de dezembro, a portaria do Residencial 
conta com um novo sistema de controle de acesso. Basa-
do em tecnologia moderna de segurança, o novo sistema  
começou a ser implantado com o recadastro completo 
de todos os moradores e seus prestadores de serviços, 
mantendo assim uma base atualizada de quem circula 
pelo residencial. 

RESIDENCIAL DAS FLORES
Natal 2017

A festa de Halloween das Town Houses já é tradição do condomínio.

As crianças se fantasiam e se divertem.

Todas as palmeiras da portaria foram iluminadas. O clima de Natal tomou conta da portaria do Residencial.

Os adultos também entram na brincadeira.

A festa é garantia de muita diversão para as crianças do condomínio.
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RESIDENCIAL DAS FLORES
Festa de  Confraternização

O Residencial das Flores realizou no dia 02 de dezembro sua tra-
dicional festa de confraternização de Natal. O almoço teve car-
dápio variado, em serviço de buffet, e contou com a presença de 
cerca de 150 pessoas.

O Residencial Península dos Pássaros ganhou atrações especiais 
durante o fim do ano. a iluminação de LED na praça central en-
cantou os moradores e visitantes. 

GIRO PELOS ASSOCIADOS GIRO PELOS ASSOCIADOS
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

(1) Profissional com MBA em Marketing pela FGV/SP, pós-graduada em Administração de Empresas pela ESAN/FEI-SP, Coach certificada 
pela Sociedade Brasileira de Coaching/SP, Engenheira de Telecomunicações e Eletrônica pelo Inatel/MG. Atua há 25 anos em Gestão 
de Negócios e de Pessoas, Marketing, Planejamento Estratégico e Docência em empresas dos setores de Telecomunicações, TI e 
Educação, dentre algumas: Grupo Carso, Siemens, Telefônica, Logicalis, Ericsson, Ibmec, Nortel Networks, SEB Global, entre outras.

(2) Engenheiro Eletricista e Mestre em Ciências em Eletrônica Industrial pela UFMG. Atuou com responsável pelo Departamento de 
Instrumentação e Eletrônica, Assessoria de Informática, Assessoria de Desenvolvimento Organizacional e Industrial na siderúrgica 
Acesita, gerindo equipes técnicas e organizacionais, tendo editado e apresentado vários trabalhos técnicos e organizacionais, criado 
a Administração Orientada por Resultados e outros instrumentos gerenciais.

(3) Formada em Relações Públicas pelo Universidade Newton Paiva em 1996. Pós-Graduada em Marketing pela Puc Minas. Atuou na 
área de vendas da Xerox do Brasil. Habilitada como corretora de imóveis desde 2004.

A Candido de Sá, há 15 anos na busca da excelência, anuncia, 
com justificado orgulho e incontida satisfação, mudanças de 
vanguarda na sua organização. A partir de dezembro terá o seu 
quadro reforçado com uma Diretoria Geral, assumida pela Sra. 
Valéria Vollmer1, investida na missão de aprimorar o processo 
de vendas com determinação e uma pegada forte, contudo pre-
servando os processos e práticas bem-sucedidas da Cândido de 
Sá pela potencialização da sua identidade, expressa por nossas 
crenças, valores, missão, visão e exclusiva dedicação ao Alpha-
ville Lagoa dos Ingleses.

Ao lado da diretora trabalhará Larry Lins2 no aperfeiçoamento 
contínuo das ferramentas de controle e relacionamento interno 
da nossa valorosa equipe. Juliana de Sá3 continuará operando no 
núcleo institucional da empresa, fomentando parcerias para a in-
tensificação de negócios e atendimento dedicado a construtoras, 
clientes vips e fidelizados.

Luiz Alberto (Bebeto) passará a se dedicar ao seu segmento de 
origem - automóveis, desta vez no segmento UTV Off-Road - per-
manecendo na Cândido de Sá exclusivamente na condição de con-
selheiro. Nosso corpo de corretores colaboradores será ampliado 
e ainda mais especializado. É qualidade sempre em movimento, 
excelência em aceleração, e o nosso convite para virem conhecer 
a evolução da imobiliária 100% Alphaville Lagoa dos Ingleses, via-
bilizada e em realização com a participação e o apoio dos nossos 
clientes, parceiros e amigos da Cândido de Sá.

Um Feliz 2018 para todos.

Mais de 150 moradores prestigiaram mais um evento de sucesso. Os presentes apreciaram cardápio variado.

A diretoria do Residencial caprichou na decoração.

RESIDENCIAL PENÍNSULA DOS PÁSSAROS
Iluminação de Natal

A árvore de LED trouxe o charme de Natal.A principal praça do Península ganhou iluminação especial nesse Natal.
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RESIDENCIAL INCONFIDENTES
Happy Hour

No dia 28/10 o Residencial Inconfidentes realizou uma grande 
confraternização entre seus moradores, aproveitando do Espa-
ço Gourmet localizado em posição privilegiada com linda vista 
para a Lagoa dos Ingleses.

Compareceram cerca de 180 vizinhos, que usufruíram de chopi-
nho gelado, rodízio de pizzas, aperitivos, um bom rock and roll, 
e mais que tudo, com ótimos papos. Civilizadamente, o evento 
começou em torno de 18hs e terminou às 21:30hs, não prejudi-
cando sossego de ninguém!

Na ocasião, a Diretoria informou que já está em andamento no-
vas tratativas de Segurança, que vão começar pela iluminação 
do perímetro das cercas e instalação de câmeras em pontos 
estratégicos de todo Residencial.

Responsável Técnico: Dr. Ariovaldo Mendonça - CRMMG 33.477 -  RQE 21.876 - Inscrição CRM 356 - MG

Experimente ter mais 

na hora de cuidar da saúde.
CONFIANCA

O Hermes Pardini está sempre perto de você, com a  

tecnologia mais avançada para manter sua saúde em dia.  

Nesta nova unidade, você pode fazer seus exames  

laboratoriais com mais qualidade, agilidade e precisão. 

Tudo para garantir seu bem-estar em todos os momentos.

Hermes Pardini. Confiança faz bem pra saúde.
hermespardini.com.br

(31) 3228-6200 (31) 98498-8968

Conheça a
nova unidade

Av. Toronto, 636

Jardim
Canadá

HP-0049-17 - ADRev ALPHAVIDA - Confianca - 21cmx28xm.indd   1 12/14/17   11:30 AM

O espaço Gourmet preparado para o evento.

O Happy Hour contou com a presença de cerca de
180 moradores.

O Happy Hour teve chopp gelado, rodízio de pizzas
e aperitivos.
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RESIDENCIAL DAS ÁRVORES
Novidades no fim de ano

Modernização da infraestrutura do controle de acesso

A partir do mês de Dezembro melhorias irão acontecer nas insta-
lações do Sistema Integrado de Segurança do nosso Residencial. 
O contrato antigo foi revisado e renovado, proporcionando uma 
economia aproximada de R$18.000,00 por ano, e ainda assim, 
foram incluídas a modernização e substituição de diversos itens.

Dentre os novos equipamentos, que farão parte do conjunto de 
melhorias a serem implementadas até Janeiro de 2018, podemos 
citar: instalação de totens duplos (atendem tanto o nível para 
controle de caminhões como o nível para carros de passeio) na 
entrada e saída de visitantes. Também serão instalados totens 
simples (somente nível de carros de passeio) para a reinstalação 
dos leitores biométricos e de proximidade existentes na entrada 
e na saída das vias de acesso veicular dos moradores.

Um novo sistema de CFTV FullHD de alta definição irá substituir 
as 16 câmeras analógicas D1 do sistema atual, passando para um 
total de 21 câmeras FullHD infravermelho integradas aos siste-
mas de controle de acesso. 

Será implementado ainda o Sistema de Interfonia Inteligente, 
permitindo que na portaria exista um ponto de atendimento que 
possa se comunicar com os dois níveis do totem de entrada de 
visitantes e com o totem de entrada de moradores, bem como 
com as demais guaritas. Ainda serão instalados pontos de comu-
nicação na guarita dos moradores, na guarita das catracas e na 
sala da administração, os quais poderão fazer chamadas para se 
comunicar com qualquer outro ponto do sistema de interfonia, 
incluindo os totens de entrada.

Iluminação da rotatória da Alameda das Árvores

Luzes e cores para valorizar ainda mais a rotatória da Alameda 
das Árvores. Um local de grande circulação que também estará 
iluminado a partir de agora e que, além de destacar a beleza do 
paisagismo, irá colaborar para melhorar a sinalização do trânsito 
de pedestres e veículos. 

E ainda, trabalhamos para que o nosso natal seja ainda mais ilu-
minado. Uma decoração especial para o nosso Residencial, com 
muita luz e harmonia. Feliz natal para todos os associados e que 
o ano de 2018 seja repleto de alegrias e realizações. São os votos 
da Diretoria U3.

GIRO PELOS ASSOCIADOS GIRO PELOS ASSOCIADOS

O novo sistema de segurança será implantado em 2018.

Clima de Natal na portaria do Residencial das Árvores.
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ESPAÇO DO MORADOR ESPAÇO DO MORADOR

Morador há cerca de dez anos do Condomínio das Flores, o Dr. Luiz 
Eduardo Avelar é formado em Medicina pela Faculdade de Ciências 
Médicas de Minas Gerias em 1989, com especialização em Cirurgia 
Geral e Cirurgia Plástica e residência na Santa Casa de Belo Hori-
zonte e Hospital Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro. Atualmente, o 
médico é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plás-
tica e da American Society of Plastic Surgeons (ASPS), tendo vários 
artigos publicados em diversas revistas médicas nacionais e interna-
cionais, como Plastic and Reconstrutive Surgery, Revista Brasileira 
de Cirurgia e Revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Como a cirurgia plástica ganhou um impulso na sua carreira?

Luiz Eduardo – Uma das coisas que me inspirou a seguir esse cami-
nho é que eu também sou médico legista. E, dentro da Medicina Legal, eu fui para a área da Antropologia. Lá, realizei um estudo 
sobre o envelhecimento dos ossos e, como eles são o suporte para a face, que dão forma para o rosto, isso me proporcionou um 
bom conhecimento para o campo da estética. Eu fui mostrando como se processa o envelhecimento ósseo e, com isso, como po-
demos realizar alguns tratamentos para corrigir e prevenir o envelhcimento em determinadas regiões do corpo. A novidade então 
no meu trabalho foi unir a Antropologia da Medicina Legal com a estética, trazendo mais conhecimento para quem trabalha com 
a estética, que é a minha maior especialidade.

A publicação desse estudo numa revista americana deu maior projeção para o seu trabalho?

Luiz Eduardo – Sim. A partir dessa publicação, por ser uma novidade, eles começaram a me chamar para dar aulas em diversas 
parte, inicialmente no Brasil e, desde o ano passo, em vários outros países. Este ano já estive em vários países, entre eles, a 
Suécia, França, Suiça, Inglaterra e já tenho vários convites para o ano que vem, quando irei para a Austrália, México, Colômbia, 
Franca novamente, entre outros. Sempre mostrando o meu estudo, mostrando como o estudo do esqueleto ósseo pode contribuir 
para melhorar o trabalho na área da estética.

Quais são os tipos mais comuns de cirurgias plásticas atualmente?

Luiz Eduardo – Isso varia muito de médico para médico, mas no meu consultório a maior parte das cirurgias são as de mama e as de 
abdome, tanto a lipoaspiração como a abdominoplastia. Também posso citar as rinoplastias, as cirurgias de face e de pálpebras.

Espaço do morador Alphaville
Agora, em toda edição da Revista Alphavida, 
um morador ganha espaço para contar um 

pouco sobre o assunto que desejar.

Dr. Luiz Eduardo Avelar
Residencial das Flores

O  estudo da antropoliga me abriu as portas para a estética

Em quais áreas da cirurgia plástica você atua?

Luiz Eduardo – Eu trabalho muito com o tronco, incluindo mama e abdome. Mas dedico a maior parte do meu tempo, eu diria uns 
70%, à cosmiatria, que é a parte de procedimentos estéticos não-cirúrgicos, tanto da face quanto corporais.  
       

Como o senhor analisa a evolução da cirurgia plástica nas duas últimas dé-
cadas? Os resultados melhoraram e os riscos diminuíram?

Luiz Eduardo – Eu tenho verificado, e também existem dados da Sociedade 
Americana de Cirurgia Plástica, que as cirurgias estéticas, tanto no Brasil como 
nos Estados Unidos, tem aumentando gradativamente nos últimos 20 anos. E a 
cirurugia brasileira é muito respeitada internacionalmente. Temos excelentes 
cirugiões no Brasil. O resultados melhorar e eu diria que, em vez de os riscos 
diminuírem, eu diria que a tecnologia melhrorou. E, com isso, a gente vai apri-
morando os resultados, principalmente na área de cosmiatria. São tratamentos 
estéticos que a gente pode agregar nos resultados das cirurgias.

Na sua opinião, o número de homens que recorre a algum tipo de cirurgia plástica com a finalidade estética aumentou na 
última década?

Luiz Eduardo – Até parece uma coincidência, pois participei recentemente de três eventos nos quais ministrei aulas falando sobre 
tratamentos masculinos. O que a gente observa é que a gama de pacientes masculinos que chegam aos consultórios está aumen-
tando consideravelmente. Antigamente, ficava em torno dos 10% e, atualmente, chega a 30% dos nossos pacientes. Em vez do 
embelezamento, eles buscam mais tirar o “ar de cansado”, o “ar de preocupado”, se manter jovial para fica inclusive competitivo 
no mercado de trabalho. E a tendência é aumentar ainda mais.

O ser humano sempre lutou contra o envelhecimento. Quais são as possibilidades oferecidas pela cirurgia plástica atualmente 
nessa luta? E pela indústria farmacêutica?

Luiz Eduardo – Existe uma enormidade de recursos que a gente pode oferecer para os pacientes. Além de todas as cirurgias já 
tradicionais, é preciso ressaltar que as possibilidade que vem através da indústria farmacêutica trazem uma otimização muito 
grande dos resultados. Temos tanto procedimentos, que são injetáveis, tipo produtos que são bioestimuladores de colágeno, as 
toxinas botulínicas, como outros recursos tecnológicos, como, por exemplo, máquinas de rádio frequência, que aumenta muito 
a contração da pele, tratando a flacidez; máquinas de laser, que 
melhoram muito a qualidade da pele. Mas é importante ressaltar 
que esses tratamentos devem ser feitos por profissionais tanto da 
dermatologia quanto da cirurgia plástica para que os resultados se-
jam os melhores possíveis.

 
Atualmente, muitas mulheres questionam a partir de qual idade 
devem pensar em cirurgia plástica. Que resposta o senhor daria 
para elas?

Luiz Eduardo –  A partir dos 30 anos de idade, a gente começa a 
ver deficiências de algumas substâncias no organismo, entre elas o 
início da perda do colágeno. Isso significa que, aos 30 anos, se pensa 
muito no embelezamento, pois ainda não há sinais de envelheci-
mento. Ja por volta dos 40 anos, a gente já começa a observar que a 
perda que começou lá atrás já começa a trazer manifestações e elas são iniciais nessas faixas etárias. A partir dos 50 anos, elas são 
muito maiores e, muitas vezes, já existe um excesso de pele para a face. Então, quanto mais cedo a pessoa souber se conservar, 
a partir dos 30 anos, com todos os recursos que nós temos, com bioestimualdores de colágeno, menor vai ser a tendência dessas 
pessoas envelhecerem com má qualidade. Sugiro começar o tratamento preventivo aos 30/35 anos e o tratamento cirúrgico vem 
quando já existe o excesso de pele ou em alguns casos específicos, como, por exemplo, um nariz muito grande, uma mama muito 
grande ou pequena.

Quer participar? Envie e-mail para contato@alphavillemg.com.br
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Ajudar as pessoas de baixa renda que passam por momentos 
de dificuldade, cuidando da saúde mental delas, é o objetivo 
do grupo criado pelas psicólogas Silene David Jorge Fonseca, 
especializada em Psicologia Hospitalar e da Saúde; e Priscila 
Ferreira Figueiredo, especializada em Terapia Cognitiva Com-
portamental. Moradoras do Alphaville, eles realizam esse tra-
balho em uma sala no Mall.  

Priscila, que mora no Edifício Lumiére, atendia há cerca de 
um ano no Alphaville e a Silene, que reside no Condomínio Ár-
vores, faz um trabalho voluntário na Santa Casa de Misericór-
dia em Belo Horizonte e trabalha com consultório particular. 
Ela e Priscila trabalham juntas no Mall. Priscila criou um gru-
po de estudos de psicologia, voltado para a terapia cognitiva 
comportamental, do qual Silene veio participar. E, numa des-
sas reuniões, surgiu a ideia de oferecer o atendimento para as 
pessoas de baixa renda. O grupo deve contar com o trabalho 
de mais duas psicólogas (Rita e Débora), que se juntarão ao 
grupo no ano que vem.

A ideia do trabalho social veio das necessidades que elas 
detectaram em pessoas que fazem parte de suas rotinas de 
trabalho e convivência. Como reside há alguns anos em Alpha-
ville e conhece muitas pessoas que trabalham no Mall, Silene 
percebeu em conversas as demandas que eles e seus familia-
res tinham. “Por exemplo, alguns me contavam problemas 
que tinham com os filhos adolescentes. Outros que estavam 
passando por um momento de muita ansiedade”, lembra.

A Priscila tinha alguns pacientes que estavam com ela há mais 
tempo e que pediram para interromper o tratamento porque 

ficaram desempregados ou porque estavam passando por difi-
culdades no orçamento familiar. “Eu resolvi ajudá-los porque 
não queria que eles interrompessem o tratamento exatamen-
te num momento difícil que eles estavam passando. Então 
combinei que elas um preço mínimo, até simbólico, para que 
elas continuassem e também para que o nosso trabalho seja 
valorizado”.

Os atendimentos sociais começaram no início de outubro e 
as duas psicólogas já estão com um grupo bem grande e com 
fila de espera. Elas ressaltam que esse tipo de atendimento 
tem o mesmo tempo (sessões de 50 minutos) e a mesma qua-
lidade de uma sessão particular convencional, com a mesma 
atenção e dedicação. Quanto aos horários de atendimento, 
Priscila e Silene disseram que eles são bem flexíveis e que 
podem ser realizados pela manhã, à tarde ou início da noite, 
dependendo do trabalho particular delas; e que os valores são 
combinados na primeira sessão.

Com relação aos motivos que as pessoas buscam o acompa-
nhamento psicológico, Priscila e Silene disseram que um dos 
principais motivos é a ansiedade que o mundo moderno tem 
trazido para a vida delas. E essa ansiedade pode levar à de-
pressão e aos transtornos mentais de maior grau. “As pes-
soas estão cada vez mais ansiosas. Mas muitas também nos 
procuram devido às dificuldades em lidar com os problemas 
cotidianos, com os filhos, com o trabalho”. Quem tiver inte-
ressa nesse atendimento social, pode entrar em contato com 
a Priscila (98644-4179) ou com a Silene (98207-4476).

As psicólogas Silene David Jorge Fonseca e Priscila Ferreira Figueiredo desenvolvem 
um trabalho para ajudar as pessoas de baixa renda a cuidarem da saúde mental.

Muitos moradores do Alphaville dedicam uma boa parte do tempo e do seu trabalho para 
ajudar pessoas carentes, com diversas ações sociais. Atendimento psicológico, doações de 
roupas e gêneros alimentícios, banho e roupa limpa para moradores de rua, bailes gratuitos 
para idosos, recolhimento de cães abandonados, projetos na área de esporte e de ensino e 
estudantes que escreveram um livro que está sendo vendido para que a renda seja doada para 

as vítimas da Barragem de Fundão. São muitos exemplos de solidariedade.

Alphaville
Solidário

Alphaville
Solidário

Coordenada pelo empresário Silvio Figueiredo, que mora há 
cerca de oito anos em uma das Town Houses, a ONG ABCD de-
senvolve um trabalho de atendimento a crianças e adolescentes 
carentes das comunidades do Vera Cruz, Alto Vera Cruz e Ta-
quaril. A ONG, que já existe há cerca de três anos, é formada 
por um grupo de trabalho que reúne de 25 a 30 pessoas, que 
desenvolvem projetos na área de esportes, ensino e atendi-
mento psicológico, além da assistência também com gêneros 
alimentícios.

Silvio explica que o projeto inclui aulas de futebol, judô e tênis 
de quadra, este último por mteio de uma parceria dom a em-
presa Tênis para Todos, que já trabalha atendendo cadeirantes 
e crianças carentes. Na área de ensino, as crianças e adoles-
centes recebem aulas de reforço escolar em todas as disciplinas 
escolares (matemática, português, física etc.) e podem partici-
par também de cursos de língua (inglês, espanhol e, no ano que 
vem, até hebraico).

O empresário disse que a ONG, que atende na faixa etária de 
4 a 15 anos, também presta atendimento psicológico para as 
crianças e adolescentes e para os seus familiares. Ele explica 
que, para que o tratamento surja efeito, é preciso envolver os 
pais, para que o núcleo familiar também seja saudável. “Para 
que os participantes tenham compromisso como todos os proce-

dimentos, nós cobramos uma taxa simbólica. Por exemplo, cada 
consulta do atendimento psicológico custa R$ 3,00”

A ABCD também faz doações de gêneros alimentícios e promove 
lanches e almoços com toda a família dos assistidos. “No domin-
go, oferecemos um lanche para as crianças e um almoço para 
os familiares. Na sexta à noite, as famílias são convidadas para 
um jantar”. Silvio conta que anualmente a ONG faz uma festa 
especial (chamada “A rua é das crianças”) no Dia das Crianças, 
com muitas brincadeiras, pula-pula, futebol de sabão, piscina 
de bolinha e palhaços. “Este ano conseguimos também trazer 
profissionais que ensinaram escalada e rapel para as crianças”.

O empresário explicou que o esporte é fundamental para incen-
tivar as crianças e para que elas passem a confiar no projeto 
da ONG. “Muitas vezes, com a confiança que eles adquirem no 
esporte, eles ganham coragem para superar outros problemas”. 
Ele ressalta que os cursos de língua oferecidos são de qualidade 
e cita como exemplo o curso de inglês, que é ministrado por 
voluntários que vêm da Inglaterra e têm um certo domínio da 
língua portuguesa. Sílvio disse que quem se interessar em doar 
objetos, alimentos, ou participar de um trabalho voluntário, 
é só entrar em contato pelo telefone (31) 99628-3388 ou pelo 
e-mail silvio@rdmseg.com.br.      

O empresário Sílvio Figueiredo coordena a ONG ABCD, que desenvolve um tra-
balho de atendimento a crianças e adolescentes carentes das comunidades do 
Vera Cruz, Alto Vera Cruz e Taquaril.
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Solidariedade no SertãoSolidariedade no Sertão
As ações sociais dos moradores de Alphaville ultrapassam as 
fronteiras de Minas. A advogada Daniela Luz, moradora do Re-
sidencial das Minas há cerca de seis anos, esteve recentemen-
te na cidade de Arco Verde, no sertão de Pernambuco, para 
levar doações para as pessoas carentes da região. Ela foi doar 
roupas, objetos de higiene pessoal, brinquedos, além das doa-
ções de “padrinhos” para as crianças assistidas pela Fundação 
Terra, que mantém creche, berçário, escola, asilo, hospital e 
um centro para dependentes químicos.

Daniela faz parte de um grupo de servos da Fundação em Mi-
nas, mas nunca tinha ido a Arco Verde para conhecer de perto 
o trabalho desenvolvido lá. Ela viajou em companhia de outras 
três pessoas, que também queriam conhecer a obra da entida-
de. A advogada conta que conheceu a Fundação Terra por meio 
de um médico, que certa vez pediu doações para a sua mãe. 
“Foi quando soube do trabalho deles. Fiquei apaixonada pelas 
ações e decidi que queria fazer parte do grupo que apoiava de 
Belo Horizonte o trabalho que era feito lá no sertão”.

Ajudar pessoas faz parte da vida de Daniela desde a primei-
ra infância, quando tinha cerca de dois anos. Ela conta que, 
quando nasceu, teve um problema sério de saúde e que seus 
pais fizeram uma promessa que, caso ela se curasse, todos 
os aniversários dela até os 15 anos seriam comemorados com 
crianças carentes. “Desde a primeira infância estou acostuma-
da a conviver com pessoas carentes, com voluntários em várias 
instituições. Eu me apaixonei por esse tipo de trabalho”.

A advogada disse que, se pudesse, viveria apenas como volun-
tária nessas ações sociais. “Me sentir útil, fazer as pessoas sor-
rirem, cuidar das crianças, brincar com os velhinhos, é o que 
mais me dá prazer na vida”. Ela contou que a Fundação Terra 
cuida de 900 crianças em berçários, creches e escolas e de 22 
pessoas idosas em seu asilo e mantém em seu hospital pessoas 
com problemas graves de saúde, que sofreram AVC, por exem-
plo. Agora que visitou as obras, Daniela disse que pretende ir 
a Arco Verde pelo menos três vezes ao ano.

Quem quiser fazer doações ou participar das ações, pode aces-
sar o site www.fundacaoterra.org.br.

Luciana com uma das idosas assistida pela Fundação Terra, as casas 
onde foi realizada a ação social no sertão de pernambuco e o portal 

de entrada da Fundação Terra

A advogada Daniela Luz faz parte do grupo de servos da Fundação 
Terra e viajou até o sertão de Pernambuco para levar doações para 

as pessoas carentes da região.
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A barragem sem fronteirasA barragem sem fronteiras
Esse é o título do livro que os alunos da turma do 8º ano 
da Escola SEB/Global escreveram criando a história de uma 
jovem (que recebeu o nome de Júlia) que tem como fato 
principal o rompimento da barragem de Fundão, e como ce-
nário a cidade de Bento Rodrigues, uma das mais afetadas 
pela tragédia em Minas Gerais. Os jovens se dividiram em 
grupos e cada um contribuiu de alguma forma para a produ-
ção do livro, que foi apresentado na Mostra Cultural da SEB, 
realizada no dia 11 de novembro. O dinheiro obtido pelos 
estudantes com a venda dos livros foi doado aos moradores 
da cidade atingida.

A ideia do livro surgiu quando os alunos do 8º ano começaram 
a se preparar para a V Mostra Cultural, que este ano adotou 
o tema da Unesco “Turismo sustentável”. A coordenadora de 
ensino da SEB, Elísia Andrade, explica que a Mostra envolve 
todos os coordenadores, professores e alunos da escola, des-
de as crianças do Maternal, e sempre “busca trazer o tema 
para dentro do nosso conteúdo. Cada turma tem um foco 
diferente, um tema diferente, porque enquadra em um con-
teúdo trabalhado dentro da sala de aula, seja da geografia, 
da história, do português, da matemática, explorando o má-
ximo de conteúdo dentro daquele assunto”.

Além da Mostra Cultural, Elísia disse que a SEB tem um pro-
jeto, “Vivendo e convivendo”, que trabalha muito a questão 
social. Ele é desenvolvido com várias atividades ao longo do 
ano, envolvendo a escola, os pais e a comunidade, partindo 
primeiro do aluno dentro do espaço da escola. Ela lembrou 
que “para chegar no outro, tenho que partir de mim. Ou 
seja, mostrar para eles que, para pedir do outro uma atitu-
de, eu tenho que ter primeiro essa atitude. Por isso, damos 
dicas até de frases que possam ser trabalhadas em sala de 
aula para motivar um comportamento positivo nos alunos 
dentro e fora de sala de aula”    

A professora de em-
preendedorismo da 
SEB, Valéria Vollmer, 
disse que a ideia do 
livro – que fala de 
uma personagem, a 
Júlia; de Minas Ge-
rais, de turismo sus-
tentável e de como 
Mariana está se rein-
ventando após a tra-
gédia – se encaixou no 
tema da Mostra e em 
todas essas propostas 
da escola. Ela expli-
cou que cada turma 
tem professores que 
cuidam dela para a Mos-
tra Cultural e que, no 
oitavo ano, os responsáveis por isso foram ela, a professora 
de ciências Liliane Dornelas e o professor Renê Dentz, que 
cuida da tutoria.

Valéria explicou que cada professor trabalhou um tema: Li-
liane abordou a questão da água, da poluição; Renê traba-
lhou a questão da ética, já que todo esse acontecimento en-
volveu muito esse assunto; e ela abordou a questão de “como 
eu mudo meu comportamento para me reinventar, porque 
não é porque eu perdi tudo que vou ficar de braços cruza-
dos esperando uma indenização”. Ela lembra que o título 
(“A barragem sem fronteiras”) surgiu porque a tragédia se 
espalhou por outros estados, provocando destruição por um 
percurso de 826 quilômetros ao longo do rio.

Elísia disse que o envolvimento dos alunos com o projeto do 
livro foi total e que o resultado foi muito gratificante. “Eles 
criaram até um rap”. Ela lembrou que, ao tomarem conhe-
cimento do tamanho da tragédia, do sofrimento das pessoas 
por ela atingidas, eles tiveram uma atitude de doação, de 
doar aquilo que eles iriam ganhar com o empreendimento. 
“Além de batalharem pela venda do livro, envolvendo suas 
famílias e os amigos, eles também mostraram o desejo de ir 
até lá para verem de perto o que aconteceu e entregaram 
pessoalmente o dinheiro que eles arrecadaram”.

Turma do 8º ano da Escola SEB/Global que escreveu o livro “A 
barragem sem fronteiras”.

Capa do livro que os alunos da SEB
escreveram e produziram.

CAPA CAPA
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Baila comigoBaila comigo

O casal de músicos Luiz Flávio dos Santos e Júnia Vilela Bastos criou o projeto

“Baila Comigo”, que leva alegria para as pessoas de média e terceira idade.

Um dos animados bailes promovidos pelo projeto “Baila Comigo.”

Desenvolver trabalhos com crianças em creche, distribuir cestas 
básicas, roupas e outros alimentos para entidades beneficen-
tes da região, realizar banhos em moradores de rua, atender 
crianças em seus pedidos à “Papai Noel” e estar sempre atento 
e disposto a ajudar a quem precisa de ajuda, com companheiris-
mo e serviço desinteressado, são alguns dos objetivos do Lions 
Clube Nova Lima Alphaville – Lagoa do Ingleses, formado por um 
grupo de cerca de 25 pessoas (todas moradoras do Alphaville) e 
coordenado pelo empresário e morador do Condomínio Renato 
Luiz Zechlinski, morador do Condomínio Árvores.

Renato explica que o clube realiza quinzenalmente uma reu-
nião da diretoria e duas assembleias gerais por semestre, nas 
quais todos os integrantes participam e fazem as votações. Ele 
ressalta que a participação é aberta à outras pessoas que não 
sejam moradoras do Alphaville. “Também nos reunimos em as-
sembleias festivas, realizadas a cada semestre. É uma reunião 
social, quando recebemos também a governadora do Distrito. 
Fora isso, com o objetivo de fortalecer nossa unidade e de con-
fraternização, temos as reuniões mensais de companheirismo, 
na casa de cada um”.

No ano passado, o Clube desenvolveu ações em várias creches 
com um oftalmologista voluntário, que realizou exames de vis-
ta em cerca de 100 crianças. O grupo fez a doação dos óculos 
àquelas que foram diagnosticadas com problemas que podem 
ser corrigidos por meio deles. “Os problemas de visão afetam 
muitas crianças, dificultando muitas vezes o aprendizado”, res-
salta o empresário.

Perto do Natal, Renato disse que o Clube faz uma campanha de 
cestas básicas para entidades beneficentes no Jardim Canadá e 
em outras regiões carentes de Belo Horizonte e de Nova Lima; 
e também convoca os membros para ajudarem a realizar os de-
sejos de várias crianças carentes que escreveram suas cartinhas 
para o Papai Noel. O coordenador disse que a ideia do Clube é 
começar, a partir de 2018, a realizar ações sociais também na 
região de Água Limpa.

Outro trabalho realizado pelos integrantes do Lions Clube Nova 
Lima Alphaville – Lagoa do Ingleses é o recolhimento de roupas 
em bom estado para um grupo chamado de “Banho do Amor”, 

que tem como objetivo proporcionar um banho decente a mo-
radores de rua, que, além da higiene, também recebem roupas 
limpas e em bom estado para vestir depois. Renato contou que 
esse grupo tem uma van toda preparada para esse fim e que 
circula por vários locais na região da Grande BH. “Nosso traba-
lho é complementado por mais um outro grupo, que fornece a 
alimentação”, disse o empresário.  
     
Renato disse que este ano o Grupo também entregou as rou-
pas arrecadadas para bazares de entidades carentes, como a 
Associação Tereza de Jesus, que atende as pessoas que estão 
em tratamento de câncer, fornecendo alimentação e estadia. 
Ele lembra que o Clube também ajuda quem está passando por 
um momento de dificuldade. “Recentemente, participamos na 
organização de uma rifa (de um Fusca 1966) e com uma ajuda 
financeira também para ajudar o proprietário na reconstrução 
da Pizzaria Antony’s, que foi destruída em uma explosão ocor-
rida em agosto deste ano”. Quem quiser ser associado, deve 
entrar em contato com Renato Zechlinski, pelo telefone (31) 
98704-1169.

Companheirismo e serviço desinteressadoCompanheirismo e serviço desinteressado

Renato Luiz Zechlinski, Cristina Guimarães e Marcelo Martins 
Pinto durante a ação social “Banho do Amor”, desenvolvida pelo 
Lions.

CAPA CAPA

Regente de quatro corais e líder da Banda Sui Generis, que 
existe há quase 30 anos, o músico Luiz Flávio dos Santos e 
a esposa, Júnia Vilela Bastos, dedicam uma parte do tem-
po deles para promover bailes com entrada franca para 
pessoas de média e terceira idade. A ação, que eles desen-
volvem desde 2014, faz parte do projeto “Baila Comigo”, 
que, por meio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura, 
conta com apoio de empresas como a Cemig e a Unimed. 
Luiz e Júnia moram há seis anos no Residencial das Minas. 

Luiz Flávio contou que eles sempre realizaram trabalhos 
voluntários em creches, hospitais e asilos, tanto com os 
corais como com a Banda. E, dentro da agenda deles, tam-
bém reservavam um tempo para os bailes beneficentes. 
Mas, devido aos compromissos não voluntários que eles 
tinham, não estavam mais conseguindo realizar o trabalho 
voluntário. “Queríamos continuar a fazer esse trabalho e, 
em 2014, resolvemos então fazer um projeto cultural (o 
‘Baila Comigo’) dentro dos incentivos oferecidos pela Lei 
Rouanet.

Júnia disse que, para realizar os bailes, eles geralmen-
te escolhem aqueles lugares que já desenvolvem alguma 
atividade voltada para pessoas de média e terceira ida-
de. “Nosso projeto inclui quatro professores de dança de 
salão (três homens e uma mulher), que vão aos bailes e 
incentivam e ensinam as pessoas a dançarem. As pessoas 
ouvem, dançam e participam de uma atividade que é mui-
to saudável, que traz alegria e felicidade para um público 
que geralmente tem pouca opção de lazer, que acabam 
ficando mais em casa por falta dessa opção”.

Os dois lembram que em um dos bailes que eles fizeram 
este ano, no Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI), 
no Caiçara, teve a participação de mais de mil pessoas. 
Luiz Flávio, que canta e toca percussão, saxofone e flauta, 
disse que o “Baila Comigo” é um projeto muito interativo, 
pois traz as pessoas para o convívio e incentiva as pes-
soas a participarem. O projeto inclui os equipamentos e 
a iluminação por conta deles. “Vamos nas comunidades 
onde existe esse tipo de demanda e, tendo um espaço 
razoável, realizamos o baile”, disse a esposa, que canta e 
toca teclados.

 Luiz é responsável pela regência de corais da Rede Globo, 
Cemig, Grupo Villa-Lobos e um coral infanto-juvenil do 
colégio franciscano Sagrada Família. Ele contou que, com 
esses corais, ele promove musicais, como “Arca de Nope”, 

“Rei Leão”. “Este ano, nós reunimos vários musicais da Disney 
num só para o coral do colégio franciscano e vamos levar crianças 
da Fundação Sara, que atende crianças com câncer, para assistir 
a esta apresentação, que será exclusiva para eles”. Com o coral 
da Cemig, o músico faz todo ano uma apresentação no Hospital 
Socor. “É muito gratificante ver o sorriso dos pacientes que, na 
maioria das vezes, estão com problemas graves de saúde. Levar 
alegria para eles”.
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Desde que se mudou para o Condomínio Árvores, há cerca de 
dez anos, a administradora de empresas Luciana Fraiha pas-
sou a se preocupar com a questão dos cães abandonados na 
região do Alphaville. Ela lembrou que, quando morava em Belo 
Horizonte, a prefeitura desenvolvia um trabalho de castração 
gratuita dos animais que têm donos ou de rua, abandonados. 
Mas, quando foi procurar esse serviço na Prefeitura de Nova 
Lima, descobriu que “eles não apenas não fazem esse trabalho, 
como nenhum outro com animais além da vacinação obrigatória 
contra a raiva”.

Luciana procurou então formar um grupo que pudesse fazer 
esse trabalho voluntário na região do Alphaville (Água Limpa, 
Jardim Canadá, Vale do Sol, entre outros bairros). Ela conta que 
foi uma das fundadoras do grupo que existe até hoje, o “Cães 
do Jardim”, que castrou mais de 1.000 animais, entre cães e 
gatos, nos últimos cinco anos.

Mas, como o trabalho do grupo estava limitado à região do Jar-
dim Canadá e entorno, ela resolveu há cerca de três anos criar 
o Grupo dos Bichos para desenvolver esse trabalho no condomí-
nio Alphaville, em São Sebastião das Águas Claras e, principal-
mente, na região de Água Limpa, onde “a questão dos animais 
abandonados é muito séria. Ao andar pelas ruas do bairro, você 
percebe a grande quantidade de animais, principalmente filho-
tes”. Ela ressalta que esses animais de rua se proliferam desor-
denadamente, ficam doentes, pois a Prefeitura não realiza a 
vacinação contra doenças viróticas; e a maioria morre, ou por 
doença ou atropelados.

A administradora de empresa explicou que, assim como o “Cães 
do Jardim”, o grupo faz eventos (jantar, bazar, dentre outros) 
para arrecadar verbas e contratar os veterinários que fazem a 
castração. “Fazemos mutirões e conseguimos, em cada um de-
les, castrar cerca de 45 animais, entre cães e gatos”. Ela contou 
que obteve também o apoio do deputado estadual Noraldino Jú-
nior (morador do Condomínio Península dos Pássaros), que, por 
meio de uma ONG, conseguiu adaptar três veículos, chamados 
de “castramóvel”, com todo o equipamento e com uma equipe 
de sete pessoas, entre veterinários e ajudantes, e que viaja por 
Minas Gerais. “Eles já nos ajudaram tanto em Água Limpa como 
no Jardim Canadá e em São Sebastião das Águas Claras”.

Luciana Fraiha disse que a ideia do grupo, atualmente com cer-
ca de 15 pessoas (a maioria moradoras de Alphaville), é implan-
tar algum tipo de trabalho que possibilitasse o recolhimento 
desses animais, mantendo-os num espaço por alguns dias até 
eles pudessem ser vacinados, castrados, e depois disponibili-
zá-los para a adoção por meio de feiras. Ela alerta que os cães 
abandonados geralmente estão doentes, com doenças viróticas 
altamente transmissíveis ou com doenças sérias do carrapato, 
ou com Leishmaniose, que é endêmica na região, e que vai de-

bilitando o cão até a morte.

A administradora contou que o “Grupo dos Bichos” conta com 
o apoio de alguns veterinários da região, que fazem um preço 
diferenciado para cães de ruas, mas que os exames e medi-
camentos necessários acabam sendo adquiridos pelos preços 
normais. Ela lembra que já apresentou diversos projetos para 
a Prefeitura de Nova Lima, no sentido de criar um centro de 
castração, de ajudar o grupo dela a fazer esse trabalho, de 
abrigar os cães que foram castrados no período pós-operatório, 
mas “nunca obtivemos uma resposta positiva”.

Consultamos a Prefeitura de Nova Lima, que enviou a seguinte 
resposta: “A Prefeitura acompanha constantemente a questão 
dos cães de rua no município. Inclusive, tem conhecimento de 
que os cães presentes no Aphaville são provenientes das proxi-
midades e beira de estradas, após serem trazidos e soltos nes-
ses locais. Já na região de Água Limpa, são os chamados cães 
semi-domiciliados, pois são soltos durante o dia pelos proprie-
tários, o que acaba contribuindo para o aumento quantitativo 
de animais de rua no bairro.”

“O recolhimento dos animais em situação de rua é feito nor-
malmente por ONGs. A Prefeitura é responsável por realizar 
campanhas de conscientização da população quanto à posse 
responsável, divulgando inclusive que a Lei 22231/2016 define 
que o abandono do animal é considerado maus tratos e está su-
jeito à multa. O recolhimento de animais de vias públicas pela 
Vigilância de Zoonoses é realizado quando o animal apresenta 
risco iminente de transmissão de doenças, como leishmaniose 
e raiva. Além disso, o governo municipal realiza anualmente a 
campanha de vacinação antirrábica em parceria com a Secreta-
ria Estadual de Saúde.”

Cuidar dos cães abandonadosCuidar dos cães abandonados

Para a administradora de empresas Luciana Fraiha, “o problema dos 
cães abandonados é muito grave, principalmente na região de Água 

Limpa”.

A PARTIR DE R$ 288 MIL

Esta é a hora!!! 
Venha conhecer nossos lançamentos. 

Apartamentos de 1 e 2 quartos na 
Savassi, Funcionários, Lourdes, 

Anchieta e Cruzeiro. 

.
(31) 3032.8850

(31) 99154.1020

Já pensou em um ponto de apoio em Belo Horizonte?
Já pensou em uma carteira de locação?

Invista em área nobre de BHte.

Espantando o frio e a fomeEspantando o frio e a fome
Moradora do Condomínio Península dos Pássaros, a corretora de 
imóveis Cláudia Gonçalves Altoe participa do grupo “Caravana 
da Alegria”, que arrecada e distribui roupas, alimentos e água 
para moradores de rua. Ela explica que o grupo, que tem a 
participação de cerca de dez pessoas, entre adultos e crianças, 
é organizado pelo Lions do Jaraguá e coordenado por Emílio 
Castelar Foureaux. A distribuição é feita todas as terças-feiras à 
noite em ruas do Centro de Belo Horizonte, principalmente na 
área hospitalar e na região próxima à rodoviária.

No Grupo, duas pessoas ficam responsáveis por prepararem os 
alimentos (geralmente macarrão ou sopa), que vão acondicio-
nados em uma marmita; outra fica encarregada de levar água; 
e ela busca a arrecadação de roupas em todos os condomínios 
do Alphaville (na portaria do Península e, por meio do aplica-
tivo, em outros condomínios).  “Nosso objetivo é amenizar o 
sofrimento dessas pessoas que vivem nas ruas. Pelo menos por 
aquele dia”. Ela contou que, muitas vezes, encontram outros 
grupos fazendo o mesmo e que os moradores são tão corretos 
com a questão da ajuda, que dizem “hoje eu já comi, por favor 
leve para outro que ainda não comeu e está com fome”.

Cláudia disse que tem conseguido boas arrecadações, pois “as 
pessoas do Alphaville têm sido muito generosas, doando muitas 
vezes roupas com etiqueta, ou seja, que nunca foram usadas”. 
Ela contou que a ideia de participar do grupo surgiu quando 
reencontrou Emílio, seu amigo de infância, pelo Facebook. “Ele 
já fazia essa ação há alguns anos e me convidou no início deste 
ano para fazer parte do grupo”.  

Nas ruas, a corretora de imóveis disse que encontra muitas ve-
zes famílias inteiras vivendo em locais muito insalubres e que a 
maioria das pessoas encontradas é do sexo masculino. “Como a 
maioria das doações que recebemos é de roupa feminina, sem-
pre volto com algumas roupas para serem distribuídas em nossa 
próxima ação”. Cláudia disse que quem quiser participar das 
ações do grupo, ou com doações de roupas ou alimentos, pode 
entrar em contato com ela pelo telefone (31) 98867-3177.

A corretora de imóveis Cláudia Gonçalves Altoe participa do 
grupo “Caravana da Alegria”, que arrecada e distribui roupas, 

alimentos e água para moradores de rua.

CAPA CAPA
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Para a Diretoria Executiva da AG, bem como o presidente do 
Conselho da Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses, Eli-
son Lacerda, é muito importante que os moradores conheçam 
melhor a Associação, saibam como ela funciona, qual é o seu 
papel, que ela é dirigida por associados que sejam moradores 
ou proprietários de terreno, sala ou loja dentro do Complexo 
Alphaville e que, atendendo a esses requisitos, qualquer um 
pode ser candidatar. “Existe muita especulação sobre como a 
Associação funciona, sobre quem são os dirigentes, sobre o que 
é possível ou não que ela faça. É preciso ressaltar que o tra-
balho dos conselheiros, diretores e presidente do conselho é 
voluntário, ou seja, um trabalho que não é remunerado”.

Elison explica que a Associação é composta por um conselho ad-
ministrativo, com 32 cadeiras. Dentre estas, são eleitas os qua-

tro conselheiros que compõe a diretoria executiva, junto com o 
Presidente do Conselho. “Todas as decisões que interferem em 
Alphaville são tomadas por esse conselho em assembleias ex-
traordinárias (mensais) e ordinárias (anualmente). Ou diante de 
alguma demanda ou assunto que exija um tratamento urgente”.

Além das Assembleias, o presidente do conselho ressalta que 
ele e a diretoria estão diariamente trabalhando na área ad-
ministrativa da Associação Geral, estando em contato direto 
com os diretores dos residenciais e dos demais associados. Ele 
lembra que a AG atualmente funciona no prédio que fica no 
estacionamento do Center I do Alphaville Centro Comercial e 
que conta com 38 funcionários e os seguintes departamentos: 
Administrativo, Técnico, Comunicação e Manutenção e Obras.   

A partir desta edição, passaremos a mostrar em detalhes o que é a Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses. O objetivo 
é esclarecer todos as dúvidas e fazer com que todos entendam o propósito da existência da AG. Iniciamos, nesta edição, 
ilustrando o modelo associativo do Empreendimento. Passaremos pela estrutura organizacional da AG e seu corpo de funcio-
nários, além de demonstrar os passos necessários para contribuir no Conselho Deliberativo e na Diretoria da Associação Geral.

capítulo 1:
conselho

e associadas
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U5U2 U6U3 U7U4

ACUM AEUM

LISA

ACC

CSUL

M1

ASSOCIADAS UNIFAMILIARES

CONSELHO DELIBERATIVOCONSELHO FISCAL

DIRETORIA EXECUTIVA

ASSEMBLEIA GERAL

ESTATUTO SOCIAL

ASSOCIADAS MULTIFAMILIARES E INSTITUCIONAIS

ASSOCIADAS FUNDADORAS

M1: Associação Multifamiliar: Town Houses, Lumière, Mirante do Sol, Dominus e Cyrella.
ACUM: Associação Comercial e Uso Múltiplo: Fundação Dom Cabral, Posto Ipiranga, Hotel Mercure, Minas Náutico, Alpha e CSul.
AEUM: Associação Empresarial e Uso Múltiplo: empresas na BR-356, ao longo da Av. Regent.
ACC: Associação dos Centros Comerciais (Mall).

ESTATUTO SOCIAL: define as diretrizes a serem seguidas por todos os órgãos da Associação Geral.
ASSEMBLEIA GERAL: órgão soberano de deliberação. Referenda as decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo. 
CONSELHO DELIBERATIVO: define as diretrizes a serem executados pela Diretoria Executiva e aprova projetos propostos por 
essa. Formado por diretores de TODAS as associadas.
CONSELHO FISCAL: composta por três membros em mandato, fiscaliza as contas, emitindo parecer anual a ser apreciado pelo 
Conselho Deliberativo e Assembleia Geral. 
DIRETORIA EXECUTIVA: composta por quatro conselheiros, sendo um presidente, executam as demandas aprovadas em Con-
selho e regem o dia a dia da Associação Geral, junto ao quadro de funcionários desta.

O ESTATUTO SOCIAL DA AG ESTÁ DISPONÍVEL, NA ÍNTEGRA, NO SITE DA AG: www.alphavillemg.com.br

ASSOCIAÇÃO GERAL E ASSOCIAÇÕES

U1

O PAPEL DE CADA UM
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CAPAASSOCIAÇÃO GERAL

A AG trouxe neste ano para o 
Alphaville um Natal iluminado. 
Toda a Avenida Picadilly foi de-
corada para essa época tão espe-
cial do ano. No evento de inau-
guração, no dia 30 de novembro, 
o Coral Villa Lobos fez uma bela 
apresentação, dando boas vindas 
ao Natal. 

Apresentação do Coral Villa LobosA Diretoria da AG inaugurou a iluminação Parte da iluminação na Av. Picadilly



ASSOCIAÇÃO GERAL ASSOCIAÇÃO GERAL

FESTA DAS CRIANÇAS
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BAZAR DE NATAL

Nesse ano, a AG trouxe para o Alphaville um convidado muito especial: o Papai Noel! Junto ao Bazar de Natal organizado pelo 
Alphaville Centro Comercial, o bom velhinho recebeu em seu trono crianças e também adultos. As crianças trouxeram animadas 
suas cartinhas para o Papai Noel e sorriram muito nas fotos. 

Os moradores do Alphaville receberão as fotos em suas casas, impressas em tamanho 15 x 21cm, como presente de Natal da AG. 

O dia quente do feriado de 12 de outubro foi propício para a presença 
de várias famílias do Alphaville, que se divertiram com os brinquedos 
espalhados nos dois lados do Centro Comercial.

Além disso, a Festa das Crianças contou com participações muito es-
peciais da Peppa Pig, do Pikachu e diversos outros personagens. Houve 
distribuição gratuita de pipoca, algodão doce e bala. 

O evento foi organizado em parceria pelo Alphaville Centro Comercial e 
a Associaçõa Geral, e teve apoio do Ville Kids, da Speranza Pizzaria, da 
Aloha, da Cândido Sá Imóveis e CSul Cultural.

O Papai Noel veio ao Alphaville receber a criançada. Foram vários os pedidos das crianças para esse Natal.

As crianças se divertiram nos brinquedos.

O evento, co-organizado pela AG e o Alphaville Centro Comercial, trouxe várias atrações. A Peppa Pig também marcou presença na festa.

ESPAÇO SAÚDE E FAMÍLIA ALPHAVILLE

Aprovada em Assembleia Geral, está a todo vapor a reforma do es-
paço Saúde e Família Alphaville, situada na orla da Lagoa, próximo 
à Fundação Dom Cabral. As obras tiveram início em novembro e a 
AG contou com o apoio, mais uma vez, da Vallourec Mineração, que 
doou os pisos intertravados, provenientes de um projeto de reapro-
veitamento de rejeitos.

A academia da melhor idade será transformada em academia para 
toda a família. Serão acrescentados equipamentos para ginástica e 
brinquedos para as crianças. No espaço para as crianças foi plantado 
cerca de 900m de grama e serão instalados novos bancos e lixeiras.

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL

A AG se uniu, nos últimos meses, às importantes causas mundiais de prevenção ao câncer de mama e de próstata, outubro rosa 
e novembro azul, respectivamente. Durante os meses, publicamos diversos textos em nossas mídias de comunicação, levantando 
importantes discussões sobre prevenção, sintomas e tratamento. Além disso, iluminamos a entrada do Alphaville e a rotatória da 
Av. Picadilly com as cores das campanhas. 

Em outubro, nossa parceira Medical Save, que presta serviços médicos aos moradores, realizou uma palestra de conscientização 
na manhã do dia 28 de outubro, além de preparar diversos informativos sobre os temas, divulgados nas mídias da AG.

O espaço terá atrações para toda a família, com equipamentos de ginástica e 
brinquedos para as criancas. O piso foi doado pela empresa Vallourec Mineração.

Equipe de manutenção da AG preparando o terreno.
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ASSOCIAÇÃO GERAL ASSOCIAÇÃO GERAL

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

MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO/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$ 876,54  R$ 601,41 68,61%  R$ 275,13 31,39%

Residencial Real  R$ 874,20  R$ 590,87 67,59%  R$ 283,33 32,41%

Residencial das Árvores  R$ 727,00  R$ 454,60 62,53%  R$ 272,40 37,47%

Residencial das Minas (VR médio) 720 metros  R$ 662,40  R$ 383,47 57,89%  R$ 278,93 42,11%

Residencial das Flores  R$ 727,04  R$ 455,52 62,65%  R$ 271,52 37,35%

Residencial Península dos Pássaros  R$ 656,56  R$ 381,45 58,10%  R$ 275,11 41,90%

Town Houses  -  -  - -  - 

Lumière I  R$ 714,43  R$ 525,66 73,58%  R$ 188,77  26,42%

Mirante do Sol (Ref.: AP 3 quartos)  R$ 1.550,00  R$ 1.360,90 87,80%  R$ 189,10 12,20%

FELICE  R$ 780,00  R$ 591,65 75,05%  R$ 188,35 24,15%

(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

35,05% R$ 94,37 R$ 65,45 Segurança externa aos Associados

28,2% R$ 75,09 R$ 32,37 Folha de Pessoal

20% R$ 53,44 R$ 37,42 Transporte

2% R$ 5,32 R$ 3,69 Investimentos

4,3% R$ 11,31 R$ 7,92

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.

5,10% R$ 13,70 R$ 9,62 Manutenções

4,70% R$ 12,35 R$ 8,89 Ambulância e serviços de emergência

0,7% R$ 1,96 R$ 1,40 Comunicação

100% R$ 267,40 R$ 166,76 TOTAL

Dos R$ 309,40 (em média para os unifamiliares) e R$ 186,59 (média para os multifamiliares) as despesas são rateadas conforme 
abaixo:

REUNIÕES - PREFEITURA DE NOVA LIMA

SEDE ADMINISTRATIVA BATIZADA

Aprovada em Assembleia Geral, a homenagem ao ex-presidente 
e ex-conselheiro da AG, Ronald Jardim Andrade foi realizada no 
dia 28 de outubro, com a inauguração de uma placa que agora 
nomeia a sede administrativa da Associação Geral como Sede 
Administrativa Ronald Jardim Andrade. Estiveram presentes na 
inauguração os atuais Conselheiros e Diretores da Associação 
Geral, além de boa parte da família do homenageado e Direto-
res do Minas Náutico e Minas Tênis.

A cerimônia de descerramento da placa de homenagem foi 
acompanhada de um Coffee Break para os presentes. Para o 
atual Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Geral, 

Elison Ribeiro Lacerda, a homenagem é um agradecimento aos 
anos de extrema dedicação e serviços prestados pelo Sr. Ro-
nald ao Alphaville Lagoa dos Ingleses, em diferentes funções. A 
Associação Geral muito se orgulha de ter, por tantos anos, um 
representante do Minas Náutico em seu quadro. Ronald demons-
trava uma paixão enorme ao falar de Alphaville e da Associação 
Geral. E demonstrou isso na prática durante os anos que se de-
dicou à AG.

A homenagem ao ex-presidente e ex-conselheiro da AG foi apro-
vada, por unanimidade, em Assembleia no dia 27 de junho.

Reunião realizada no condomínio Morro do Chapéu Diretoria da AG com o Prefeito, Vitor Penido.

A Diretoria da Associação Geral, dando continuidade a sua agen-
da institucional, participou de duas importantes reuniões com o 
Prefeito de Nova Lima, Vítor Penido.

A primeira, em 19 de outubro, realizada no Condomínio Morro 
do Chapéu, abordou temas importantes e controversos, como 

a utilização de cancelas por condomínios horizontais e a ilumi-
nação da BR 040. Já no dia 26/10, a Diretoria se reuniu com o 
Prefeito em seu gabinete para discutir temas de interesse do 
Alphaville.

A família do Sr. Ronald Jardim Andrade Discursos de agradecimento marcaram o descerramento da placa.



AlphaVida32

EMPÓRIO CAIPIRA SÍTIO DO VOVÔ

Opções de alimentos frescos e mais saudáveis agora no Alphaville Cen-
tro Comercial.

O Empório Caipira Sítio do Vovô traz para o Alphaville Centro Comer-
cial 75 anos de tradição na comercialização de produtos agrícolas. O 
espaço, comandado por Rubens Amaral, traz artigos frescos, orgânicos 
e artesanais vindos diretamente do sítio da família que fica na Serra 
do Cipó.  

O queijo Bordeaux, curado no vinho do mesmo nome, é um dos dife-
renciais do empório que vende ainda deliciosas goiabadas, linguiça, 
verduras e legumes, ovos, pimenta em conserva, farinhas e muito mais. 
Os preços são realmente mais em conta. 

“Nossos produtos vêm direto do sítio que foi de meu avô e, por não 
passar por atravessadores, conseguimos praticar preços bem competi-
tivos”, afirma Rubens Amaral.

O Empório Caipira Sítio do Vovô fica no Center II – Loja 109. Telefone 
(31) 99708-1844.

TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O ALPHAVILLE CENTRO
COMERCIAL TEM NO NOSSO SITE.

Acesse a página do Alphaville Centro Comercial www.alphavillecentroco-
mercial.com e descubra tudo o que temos a oferecer para facilitar sua 
vida e de sua família. 

Faça como os 37 mil usuários que acessaram a página do Alphaville Centro 
Comercial mais de 51 mil vezes no último ano. Foram mais de 75 mil vi-
sualizações de páginas, segundo dados do Google Analytics.

Navegue pela nossa página. Na aba de “compras e serviços”, temos a lista 
completa de todos os empreendimentos que atuam no Centro Comercial, 
com telefone, número da sala e ramo de atividade. 

Na aba notícias, você fica por dentro das últimas novidades que agitam 
o nosso Centro Comercial, como divulgação de novos empreendimentos, 
eventos e informações que afetam a comunidade do Alphaville e região.  

Você pode nos acompanhar também pelo Instagram:
@alphavillecentrocomercial

Créditos: Alphaville Centro Comercial

ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL

SALÃO E BARBEARIA MAURÍCIO TORCHETTI AMPLIA
ESPAÇO PARA ATENDER O PÚBLICO MASCULINO

O Salão e Barbearia Maurício Torchetti acaba de inaugurar seu novo espaço 
dedicado ao atendimento do público masculino. O ambiente foi amplia-
do e conta com uma capacidade maior, ambiente privativo, climatizado 
e decorado com cadeiras massageadoras, proporcionando mais conforto e 
relaxamento para os clientes. 
A equipe é composta por profissionais altamente experientes e qualifica-
dos. Os serviços incluem corte de cabelos e barbas, barboterapia com toa-
lhas quentes e um bom massageador, depilação com cera quente, e outros 
serviços destinados ao público masculino.
A Barbearia atende crianças, adolescentes, adultos e idosos. O horário de 
atendimento é de terça a sábado das 9 às 20 horas.
 
O Salão e barbearia Maurício Torchetti está localizado no Center VI.
Lojas 101 e 102. Telefone: (31) 3547-3158.

ALOHA JUICE BAR, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SABOROSA 
PARA TODA A FAMÍLIA

O local foi idealizado por Priscila D’Avila e Ricardo Romano com o objetivo de 
trazer para o Alphaville uma experiência de vida mais ligada à fitness e à ali-
mentação saudável. Ricardo, que é personal trainer, desenvolveu um programa 
de fitness que combina exercícios aeróbicos, musculação e boxe a bons hábitos 
alimentares.

O cardápio do Aloha Juice Bar foi desenvolvido por um chefe nutricionista que 
teve o cuidado de alinhar gosto e sabor. “A alimentação saudável não precisa 
ser ruim”, acrescenta Priscila, que é publicitária e está na sua segunda gradua-
ção no curso de nutrição, tamanho o seu entusiasmo pela causa.

O Aloha Juice Bar disponibiliza wifi para os frequentadores e fica no quios-
que do Center II. Telefone para contato é (31) 3658-9112.

Créditos: Alphaville Centro Comercial

Créditos: Alphaville Centro Comercial
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SPA ODONTOVILLE

A importância da avaliação fonoaudiológica antes de colocar um apa-
relho ortodôntico.

A fonoaudióloga Laura Cangussu (CRFa 8027-MG) faz parte da equipe 
multidisciplinar que atende no SPA Odontoville. Sua função é detectar 
possíveis problemas que possam interferir no posicionamento dos den-
tes e que estejam relacionados a alterações de fala, à deglutição, à 
mastigação, à respiração e à alteração da postura da língua em repou-
so. Todos estes fatores podem interferir no posicionamento dos dentes, 
causando a maloclusão.

O tratamento ortodôntico deve ser feito em parceria com o fonoaudió-
logo para evitar que os dentes alterem sua forma novamente no final 
do tratamento. Além da adequação das funções orais para a ortodontia, 
Laura Cangussu também trata distúrbios de leitura e escrita, trocas na 
fala, voz, gagueira, respiração oral, atrasos de fala e linguagem e ainda 
treina a competência comunicativa (aperfeiçoamento do modo de falar 
em público).

O SPA Odontoville fica no Center IV - Salas 217 e 218. Fones: (31) 
3547-3116 – 98422-2795.

DEZ ANOS SPAÇO DA ARTE

A loja de móveis, tapetes e adornos Spaço da Arte comemorou 
seus dez anos de existência no Alphaville Centro Comercial.

Inaugurado no dia 24 de novembro de 2007, o Spaço da Arte ven-
dia, originalmente, obras de arte, com a ampliação do leque de 
produtos, a loja cresceu e hoje ocupa quatro vezes mais espaço 
do que quando surgiu.  Segundo Aida Orietta Porto Rodrigues, dona 
do Spaço da Arte, o segredo para o sucesso é a insistência. Além 
disso, para Joyce Kelly Porto Rodrigues, sócia da loja, a parceria 
com decoradoras e arquitetas foi importante para o empreendi-
mento.  Nomes como Alexandra Zechilinski, Ana Livia Werdine, 
Angela Cotta, Denia Diniz Santos de Oliveira, Fernanda Vale Ribei-
ro, Laura Cerqueira, Luciana Pinto, Rosana Mara Rezende, Sonia 
Melo e Adriana Furst integram o time de profissionais parceiras do 
Spaço da Arte. 

“Quero agradecer nossos clientes e parceiros pela preferência e 
apoio durante esses dez anos. Temos clientes do Alphaville, de 
Belo Horizonte, Itabirito e outras cidades da região e sem eles 
nosso sucesso não seria possível”, declara Aida. 

Créditos: Alphaville Centro Comercial

Créditos: Alphaville Centro Comercial

CENTRO MÉDICO INTEGRADO ALPHAVILLE

Sob a direção da Dra. Jhenifer Kliemchen Rodrigues, PhD (CRBio 
87748/04-D), o Centro Médico Integrado Alphaville chegou ao 
Alphaville Centro Comercial trazendo especialidades médicas 
focadas na saúde e bem-estar da família.

A clínica é especializada em Reprodução Humana e preservação 
da fertilidade em pacientes oncológicos/doenças autoimunes, 
incluindo aconselhamento, tratamento e psicologia especiali-
zada. 

O objetivo é oferecer uma solução integrada dentro da Medi-
cina tradicional e Terapias complementares. Lá você encontra 
também: ginecologia e obstetrícia, pediatria, cuidado com o 
recém-nascido (enfermagem), auriculoterapia/acupuntura, 
massoterapia, fisioterapia, cardiologia, nutrição e psicologia.

O Centro Médico Integrado Alphaville fica no Center IV – Sala 
221.Telefone: (31) 3656-8896/ 98436-8704
Website: www.centromedicointegrado.com.br

ERGOS STUDIO DE PILATES 

O Ergos Studio de Pilates trouxe para o Alphaville Centro Comercial o Ae-
roPilates,  um treinamento em suspensão que consiste na realização de 
movimentos com o corpo suspenso, seja em partes ou por completo, onde 
o peso corporal é utilizado como principal ferramenta. 

A nova modalidade chegou ao Alphaville através da fisioterapeuta Juliana 
Fucio, especialista em Fisioterapia Pneumofuncional, Neonatologia e Pila-
tes. 

O Pilates tradicional associado com o AeroPilates torna o método mais de-
safiador, trabalhando o condicionamento físico, reabilitação e o realinha-
mento postural, podendo ser praticado por jovens, adultos, terceira idade 
e gestantes, respeitando a individualidade e a necessidade específica de 
cada um. As aulas têm uma hora de duração e turmas com no máximo três 
alunos.

O Ergos Studio de Pilates fica no Center III - Loja 106 – Fones: (31) 
988295764 e (31) 36565764

Créditos: Alphaville Centro Comercial

Créditos: Alphaville Centro Comercial
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