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Como já é do conhecimento de todos, a Prefeitura de Nova 
Lima tentou, no fim do ano passado, aprovar um aumento 
significativo nos valores do IPTU do município. A Associa-
ção Geral, cumprindo seu objetivo de defender os interes-
ses de seus associados, participou ativamente de todas as 
sessões da Câmara Municipal que discutiram a pauta, além 
de manter seus associados atualizados quanto aos trâmi-
tes judiciais que hoje impedem a efetivação do aumento.

Nesta edição da Revista Alphavida, que compreende os 
meses de abril, maio e junho, preparamos uma matéria 
bem explicativa e detalhada sobre o IPTU de Nova Lima, 
com a participação de advogados residentes no Alphaville. 
Para acessá-la, basta acessar o link que leva ao site da 
Associação Geral.

Trouxemos também duas moradoras, que nos contaram 
um pouco sobre suas atividades profissionais, e demos um 
agradável passeio por diversos países com moradores apai-
xonados por viagens.

Na matéria principal, alertamos sobre problemas de trân-
sito no Alphaville e as graves consequências que podemos 
enfrentar caso as leis de trânsito não sejam cumpridas. 
Com o crescimento do Alphaville, esse tema se torna cada 
vez mais importante e passível de discussão.

Apresentamos novidades nos residenciais e as mais recen-
tes intervenções da nossa equipe de manutenção nas áreas 
comuns. Tudo para deixar você por dentro de todo o traba-
lho realizado pela diretoria executiva da Associação Geral.

Boa leitura!



3 Editorial

5 Giro pelos Associados

10 Por dentro da AG

12 Associação Geral

24 Espaço do morador

32  eSuites Lagoa dos Ingleses

PARTICIPE DA REVISTA ALPHAVIDA!

Sugestões de pauta, comentários e críticas
Devem ser oficializadas no e-mail

comunicacao@alphavillemg.com.br

Nos ajude a produzir a cada edição
Uma revista melhor!

Esta edição também está disponível, em formato digital, no site da AG: www.alphavillemg.com.br

MINHA
VIAGEM

CENTRAL
SAÚDE E SEGURANÇA

8
TRÂNSITO
NO ALPHAVILLE

16 28
CENTRO COMERCIAL
ALPHAVILLE

34

Prezados moradores do Residencial das Minas,

Como é de conhecimento de todos, terceirizamos no Residen-
cial das Minas todos os nossos serviços e mão de obra , manti-
vemos somente o administrador como mão de obra direta, essa 
prática é uma prática muito comum em condomínios, bancos, 
shoppings, indústrias e empresas de diversos portes e segmen-
tos. 

Os benefícios que obtivemos foram em relação à qualidade dos 
serviços, com melhora na qualidade dos serviços, quanto a re-
dução dos custos para o nosso residencial. Também reduzimos 
os passivos trabalhistas e a administração direta sobre os em-
pregados, fato que liberou nosso administrador para resolver 
outros assuntos do residencial, focando em nosso core business 
que é atender bem ao morador, deixando a cargo da contra-
tada todas as responsabilidades que envolvem a prestação de 

serviços, como seleção, admissão, treinamentos e acompanha-
mentos.

Quando falamos em benefícios da terceirização aqui no Resi-
dencial das Minas, podemos citar inúmeras vantagens, mas 
existem aquelas que são mais evidentes, como, por exemplo, 
a facilidade de organização e gerenciamento do controle de 
custos do condomínio, que consegue otimizar investimentos em 
prestação de serviços, como mão-de-obra, uniformes e equipa-
mentos.

O fato mais importante para o Residencial das Minas é o melhor 
controle financeiro que realizamos e também a possibilidade de 
trocar a cada ciclo orçamentário os prestadores, sempre bus-
cando excelência nos serviços prestados.

RESIDENCIAL DAS MINAS
Vantagens da terceirização de serviços
(O Residencial das Minas segue esta regra a risca)

ÍNDICE GIRO PELOS ASSOCIADOS

Desde o dia 01 de dezembro de 2017, o Residencial Inconfiden-
tes conta com um novo colaborador. Trata-se de Ivan Cleveland 
Andrade que ocupa a função de Gestor Operacional. 

Faz parte de suas principais atribuições: o gerenciamento de 
compras, da manutenção de equipamentos, dos serviços de 
limpeza e jardinagem, comunicação e nas demandas dos con-
dôminos. 

Ivan Cleveland é formado em Administração de Empresas com 
pós-graduação nas áreas de Administração e Desenvolvimento 
de Recursos Humanos e Gestão Estratégica de Negócios. Tra-
balhou por 24 anos na Telemig, tendo ocupado várias funções 
gerenciais em níveis operacionais e estratégicos. É professor 
da PUC Minas, lecionando para os cursos de Administração de 
Empresas, Ciências Contábeis, Sistema de Informações e Enge-
nharia.

Nosso Gestor tem como principal colaborador, o Lael Sabino Xa-
vier que é responsável por operacionalizar todas as atividades 
necessárias ao bom funcionamento do residencial e também 
presta um grande apoio às demandas dos condôminos.

Neste momento, Ivan ressalta que um novo projeto de seguran-
ça para o residencial está em curso, estando sua implantação 
prevista para o decorrer deste ano. Outro projeto importante 
que também necessira melhorar, consideravelmente, é a Comu-
nicação com Condôminos. 

O gestor Ivan Cleveland pode ser contatado pessoalmente na 
Casa de Apoio ou pelos telefones 3547-3038 e 99470-0031 e o 
Lael pelos telefones 3547-3038 e 98979-6822.

RESIDENCIAL INCONFIDENTES
Novo colaborador

AlphaVida AlphaVida 54



AlphaVida6

Mantendo a agenda de reuniões semanais, o foco dos trabalhos 
na otimização dos serviços e controle de gastos, além do per-
manente equilíbrio orçamentário e financeiro, encerramos as 
atividades do exercício de 2017 com saldo bastante positivo e 
destacamos algumas ações desenvolvidas:

• Renegociação de contratos e manutenção de serviços – Alguns 
dos principais contratos de serviços foram renegociados e os 
custos revisados, proporcionando ao todo uma economia anual 
aproximada de R$89.664,00.
• Implantação da iluminação da rotatória da Alameda das Ár-
vores.
• Manutenção de estruturas dos parquinhos (revisão elétrica, 
reparos e novos bebedouros), novo estacionamento para mo-
tos, aquisição de equipamentos para casa de apoio e portaria.

• Campanhas de conscientização e educação com as temáticas: 
trânsito seguro e consciente, cuidados com animais, divulgação 
do regulamento interno, entre outros.
• Incrementos de gestão da portaria e segurança/vigilância, 
com a melhora no controle de monitoramento de entradas e 
saídas do Residencial e aperfeiçoamento na solução de geração 
de imagens.
• Atendimento e acompanhamento das solicitações dos asso-
ciados.

Estamos disponíveis para atendimento aos associados, normal-
mente, nas reuniões que são realizadas às terças-feiras. Os as-
sociados interessados em conversar com a diretoria poderão 
marcar reunião, através de agendamento com o administrador 
do Residencial.

Em junho próximo será inaugurado o Biotech.Town, um comple-
xo integrado de Pesquisa e Desenvolimento, produção e acele-
ração de negócios de biotecnologia e ciências da vida.

O espaço, viabilizado por meio de uma parceria com a CSul, pró-
ximo ao Centro Comercial Alphaville, já está sendo reformado.
Uma matéria completa sobre o empreendimento será apresen-
tada na próxima edição da revista.

Maiores informações: contato@biotech.town

BIOTECH TOWN
Novo espaço

GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL DAS ÁRVORES
Balanço das ações de 2017
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INAUGURAÇÃO: NOVA CENTRAL DE SAÚDE E
SEGURANÇA ALPHAVILLE
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A Associação Geral inaugurou, no dia 10 de março, a nova Central de 
Saúde e Segurança do Alphaville. A nova sede agora fica junto à sede 
administrativa da AG, no estacionamento do Center I do Alphaville 
Centro Comercial.

O antigo espaço, na Av. Princesa Diana, foi devolvido à Prefeitu-
ra Municipal de Nova Lima, que decidiu não renovar a cessão não 
onerosa do espaço. Para a melhor instalação da base, foi escolhido 
o 1º andar da sede da Associação Geral, com maior integração da 
administração.

MELHOR ESTRUTURA E NOVOS EQUIPAMENTOS

A nova sede está melhor estruturada e passou por uma reforma, 
executada pela equipe de manutenção da Associação Geral. Para 
a Central de Saúde, operada pela Medical Save, foram realizadas 
melhorias para facilitar e aprimorar a qualidade do atendimento 
aos moradores. 

Foram adquiridos novos equipamentos para atendimentos de urgên-
cia, atendendo à solicitações da própria prestadora de serviços. En-
tre eles: um cardioversor, monitor cardíaco, respirador de transpor-
te, agulhas de punção óssea, eletrocardiógrafo, bomba de infusão, 
além de foco de luz, otoscópio e mesa auxiliar.

A central de Segurança também está melhor estruturada para rece-
ber as demandas dos moradores. 

EVENTO DE INAUGURAÇÃO

Para marcar o início das operações na nova sede, a Associação Ge-
ral promoveu um evento de inauguração, reunindo atrações para a 
família e abrindo o espaço, para que os moradores pudessem conhe-
cer toda a nova estrutura. O evento foi patrocinado pelo laboratório 
Hermes Pardini, pelo Grupo EPO e seu empreendimento Navegantes 
pela imobiliária Cândido de Sá, e ainda contou com o apoio da Me-
dical Save, da GOL Segurança, do grupo Running for Life, Açaí Fresh, 
do oftalmologista Ivan Thomas Large e da Polícia Militar de Minas 
Gerais.
 
O Personal Rafael Melo, morador do Residencial Península dos Pás-
saros, iniciou as atividades com uma sessão coletiva de alongamen-
to. Muitos dos presentes haviam acabado de participar da corrida e 
caminhada das mulheres, organizada pelo Alphaville Centro Comer-
cial. Em seguida, policiais militares comandaram uma palestra para 
um participativo e interessado grupo de crianças, sobre segurança 
e leis de trânsito.
 
Durante toda a manhã, as crianças brincaram na cama elástica, 
playground, escorregaram em um tobogã inflável, tentaram se segu-
rar no touro mecânico e se deliciaram com pipoca e algodão doce. 
Além disso, coloriram o livro “As aventuras de olhinho”, oferecido 
pelo oftamologista Ivan Large. Os adultos puderam degustar o açaí 
da loja Açaí Fresh e conhecer as instalações da sede e a ambulância 
que presta serviços no Alphaville. Durante o evento, com o intuito 
de reforçar a importância de se respeitar as leis de trânsito, a Po-
lícia Militar realizou blitz educativa na Av. Picadilly. Os motoristas 
que chegaram no Alphaville receberam orientações da Polícia Mili-
tar e uma cartilha sobre o tema.
 
Uma manhã cheia de atrações para marcar uma importante mudan-
ça no Alphaville. A Associação Geral agradece aos patrocinadores e 
apoiadores do evento. Os telefones da Central de Saúde e Segu-
rança seguem inalterados: 3547-3005 e 99400-1309.
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AG - POR
DENTRO capítulo 2:

DIRETORIAS

Na última edição da Revista Alphavida, contamos um pouco so-
bre o sistema associativo do Alphaville Lagoa dos Ingleses, com 
o objetivo de elucidar as relações entre os diversos componen-
tes do Empreendimento. Mostramos que as Assembleias Gerais 
e os Conselhos Deliberativos dos associados e da Associação 
Geral são os responsáveis pela elaboração de diretrizes e pela 
tomada de decisões a serem seguidas pelas Diretorias.

Neste segundo capítulo, falaremos justamente dessas direto-
rias. Com papéis executivos, os diretores cuidam do dia a dia de 
cada associado e, no caso da AG, das áreas comuns do Alphavil-
le. Cada estatuto determina a quantidade de diretores, o tem-
po de mandato, condições de eleição e objetivos específicos dos 
cargos. Em resumo, os diretores devem atender às demandas de 
seus associados, seja dentro de suas associações, seja junto à 
Associação Geral, com demandas mais complexas.

Exemplificamos: em um residencial unifamiliar, um diretor pode 
ser demandado por um morador sobre uma melhoria no sistema 

de segurança da portaria. Cabe a diretoria deste residencial 
deliberar sobre o assunto. Por outro lado, a diretoria desse mes-
mo residencial pode trazer à Assembleia da Associação Geral 
solicitações de melhoria no sistema de saúde do Alphaville, que 
é uma prestação de serviços da AG. Por esse motivo, é extre-
mamente importante se envolver e saber quem foi eleito para a 
diretoria do seu residencial. 

A Diretoria Executiva da Associação Geral, por sua vez, possui 
também o importante papel de representar o Alphaville, man-
tendo boas relações institucionais com agentes envolvidos na 
vida do Alphaville, como empresas, poder público e instituições 
da região.

Na página seguinte, ilustramos de forma bem resumida como é 
feita a formação das diretorias dos associados, e a relação des-
tas com a Associação Geral. Veja também quais as condicões e 
os passos para participar da diretoria de um associado e da AG.

Qualquer proprietário, maior de 18 anos e adimplente pode se candidatar 
para a diretoria de um associado. Basta manifestar sua intenção nas Assem-
bleias Gerais designadas para a eleição de novos membros e vencer com, 
pleo menos, maioria dos votos.

Para participar da Diretoria da Associação Geral, além das obrigações an-
teriores, é necessário fazer parte do Conselho Deliberativo, ou seja, ser 
diretor em algum associado. As eleições também são realizadas em AGEs 
específicas para este fim.

Participar das Diretorias e, consequentemente, do Conselho Delibrativo 
da Associação Geral, é a melhor maneira de expor e defender suas ideias. 
Quanto maior a participação do morador, melhor é a troca de ideias e ex-
periências. Quem mais ganha com isso é o Alphaville, que se torna um lugar 
cada vez melhor para se viver.

Cada associado é representado por uma diretoria, de acordo com seu regimento estatutário vigente,. Essa 
deve, obrigatoriamente ser formada por moradores ou proprietários de lotes e/ou imóveis no Alphaville 
Lagoa dos Ingleses. 

No caso dos associados ACUM (área omercial) e AEUM (área empresarial), a diretoria é eleita entre pro-
prietários e/ou dirigentes das empresas e instituições situadas no Alphaville.

ASSOCIAÇÃO GERAL

DIRETORIAS DOS ASSOCIADOS

3 DIRETORES
MANDATO DE 2 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

U1
5 A 7 DIRETORES
MANDATO DE 2 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

U4

3 DIRETORES
MANDATO DE 2 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

U2
3 DIRETORES
MANDATO DE 2 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

U5

3 DIRETORES
MANDATO DE 2 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

U3

3 DIRETORES
MANDATO DE 3 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

AEUM

3 DIRETORES
MANDATO DE 2 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

U6

3 DIRETORES
MANDATO DE 3 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

ACC

5 DIRETORES
MANDATO DE 2 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

U7

3 DIRETORES
MANDATO DE 3 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

M1

3 DIRETORES
MANDATO DE 3 ANOS
1 REELEIÇÃO PERMITIDA

ACUM

4 DIRETORES
MANDATO DE 1 ANO

AG

DIRETORIA

ASSOCIADO

ASSOCIAÇÃO GERAL

ADMINISTRAÇÃO

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

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

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$ 991,14  R$ 675,91 68,20%  R$ 315,23 32,56%

Residencial Real  R$ 874,20  R$ 549,58 62,87%  R$ 324,62 37,13%

Residencial das Árvores  R$ 761,00  R$ 448,90 58,99%  R$ 312,10 41,01%

Residencial das Minas (VR médio 720 metros)  R$ 588,98  R$ 269,40 45,74%  R$ 319,58 54,26%

Residencial das Flores  R$ 765,77  R$ 454,68 59,38%  R$ 311,09 40,26%

Residencial Península dos Pássaros (com taxa extra)  R$ 750,12  R$ 434,92 57,98%  R$ 315,20  39,53%

Town Houses  -  -  - -  - 

Lumière I  R$ 645,79 R$ 429,51 66,51%  R$ 216,28 33,49%

Mirante do Sol (Ref.: Ap 3 quartos)  R$ 1.369,00 R$ 1.157,51 84,55%  R$ 211,49 15,45%

FELICE  R$ 620,25 R$ 404,45 65,21%  R$ 215,80 34,79%

(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.

CONTA
%VALOR

CONTRIBUIÇÃO
DESCRIÇÃO

SEGURANÇA 36,2% Contratos, locações, combustível, manutenções.

TRANSPORTE 18,3% Transporte executivo.

INVESTIMENTOS 1,4% Investimentos.

ADMINISTRATIVO 16,02% Despesas com Pessoal, imóveis, consultorias, locações, 
telefonia, contratos contábeis, jurídicos, dentre outros.

MANUTENÇÕES 15,80% Despesas com Pessoal, veículos, máquinas, materiais de 
limpeza, elétrico e hidráulico, água, energia.

AMBULÂNCIA 4,8% Ambulância e serviços de emergência.

COMUNICAÇÃO 2,5% Despesas com Pessoal, eventos, mídias.

TÉCNICO 4,8% Despesas com Pessoal, veículos, combustível.

ASSOCIAÇÃO GERAL ASSOCIAÇÃO GERAL

AUMENTO DE IPTU EM NOVA LIMA

Muito tem se falado e comentado sobre o aumento abusivo 
do IPTU de Nova Lima, que afeta todos os proprietários de 
imóveis e moradores de Alphaville. Para esclarecer a ques-
tão e orientar as pessoas quanto a procedimentos, ouvimos 
advogados residentes no Alphaville que integram o grupo ju-
rídico que está cuidando da causa; Além do advogado tribu-
tarista Wilian Jorge Santos, morador do Lumiére.

Leia a matéria, na íntegra, no site da Associação
Geral: www.alphavillemg.com.br

REUNIÃO AOFA

A Associação Geral participou, no dia 27/02, de mais um en-
contro da AOFA (Ação Olho no Fogo Alphaville), grupo criado 
para otimizar a comunicação entre as partes interessadas na 
prevenção, detecção e combate a incêndios florestais, infe-
lizmente recorrentes nas serras da Moeda, da Calçada e do 
Espinhaço (às margens da BR 040, em Nova Lima/Itabirito). 

Participam do grupo empresas privadas, como Vale, Anglo-
Gold e Grupo CSul, além de instituições representativas, 
como APA Sul, Previncêndio e AMDA, e órgãos públicos (Polí-
cia Militar e Corpo de Bombeiros de MG).

Já estão previstos novos encontros ao longo deste ano. A 
Associação Geral, além de participar do grupo e apoiar as 
ações, cede o espaço para a realização das reuniões.
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VACINAÇÃO CONTRA A
FEBRE AMARELA

ENTRADA AV. WIMBLEDON

Nos dias 12 e 13 de janeiro, a Associação Geral trouxe, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Nova Lima, campanha de vacinação 
contra a febre amarela. Foram imunizadas, no total, mais de 300 
pessoas. As aplicações das vacinas foram realizadas na base opera-
cional de Segurança, Saúde e Bem-estar Alphaville, localizada em 
frente ao Minas Náutico

O município  de Nova Lima está, desde o início do ano, sob alerta, 
com casos e óbitos confirmados. A vacina é a principal medida de 
combate a doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), uma única dose da vacina de febre amarela é o suficiente 
para proteção por toda vida. 

Caso encontre algum macaco morto, ligue para a Divisão de Zoo-
noses do município (3541-3299) ou para a Vigilância Epidemiológica 
(3541-5017) para que as devidas providências possam ser tomadas 
a contento (fonte: Prefeitura de Nova Lima).

A Unidade Básica de Saúde mais próxima fica na Rua Dresden, 
71, no Jardim Canadá, e funciona de segunda a sexta, das 07h 
às 17h.

A equipe de manutenção da Associação Geral iniciou, no mês de 
fevereiro, a implantação do projeto de paisagismo na entrada do 
Alphaville (Avenida Wimbledon). A ação marca o início do projeto 
de reestruturação do acesso ao Alphaville, que prevê ainda outras 
melhorias.

As próximas intervenções serão realizadas nos próximos meses.
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Para o diretor Manoel Soares Magalhães, do Residencial 
Inconfidentes, “nossa maior preocupação atualmente no 
Alphaville, e mais especificamente aqui no Residencial In-
confidentes, é com os quadriciclos, que na sua maioria são 
conduzidos por menores”. Na sua opinião, esses veículos 
são perigosos e precisam de condutores hábeis. “O que ve-
mos são crianças pequenas conduzindo equipamentos de 
alta cilindrada,  sem nenhuma malícia para evitar aciden-
tes”!

Outro problema que aflige os moradores do Inconfidentes, 
segundo o diretor, é a questão de menores ao volante. Ele 
disse que os menores conduzem todo tipo de veículo, desde 
os carros importados dos pais às minimotos, motos e mini-
-bugues, além de diversos outros modelos disponíveis no 
mercado. “Já percebemos que, para vários proprietários, 
as áreas internas dos residenciais são consideradas ambien-
tes onde a legislação de trânsito não se aplica, sendo meras 
extensões de seus quintais!”, ressalta.

Manoel Soares conta que eles já tiveram problemas com 
excesso de velocidade dentro do Residencial. Diante disso, 
“optamos pela instalação de redutores de velocidade (ta-
chões), o que minimizou significativamente o problema”! 
O diretor acha interessante ressaltar que a instalação dos 
redutores foi feita no sistema de chicanes, de modo que 
aqueles que transitam devagar, podem se livrar dos reduto-
res. “Acredito que essa seja uma ideia para os demais resi-
denciais”. Ele disse que o residencial já tem um projeto de 
sinalização de vias aprovado, aguardando apenas algumas 
adequações para ser implantado.

Quanto aos problemas nas áreas comuns, principalmente 
nos fins de semana, Manoel Soares ressaltou que “o esta-
cionamento em áreas proibidas, excesso de velocidade e 
desatenção dos condutores, que parecem estar dirigindo no 
limbo, são as nossas maiores preocupações”.

VEÍCULOS PERIGOSOS

RESPEITO À SINALIZAÇÃO
Na opinião do diretor Leonardo Flora, diretor 
do Residencial das Minas, os principais proble-
mas de trânsito que afligem os moradores do 
Residencial das Minas, tanto nas áreas internas 
quanto nas externas são: a alta velocidade de-
senvolvida pelos veículos de uma maneira ge-
ral, desrespeitando as velocidades estabeleci-
das pela sinalização; e a circulação de jovens 
em quadriciclos sem habilitação e sem devida 
proteção obrigatória, principalmente sem ca-
pacete.

O diretor também ressalta a questão da falta 
de respeito às placas que indicam estaciona-
mento proibido. “As pessoas não respeitam a 
sinalizam e param e estacionam nesses locais, 
principalmente na Avenida Princesa Diana, des-
de a sede da CSul até o clube Minas Náutico”.    

CAPA CAPA

Estacionamento em locais proibidos, menores dirigindo quadriciclos, veículos em velocidade 
acima do permitido e desrespeito às leis de trânsito. Esses são os principais problemas enfren-
tados pelos moradores e comerciantes do Alphaville. Com o objetivo de colocar em discussão 
esses problemas e de conscientizar as pessoas no sentido de que o trânsito é um espaço coleti-
vo e que, o respeito às leis e regras de trânsito, irá beneficiar a todos, ouvimos os diretores dos 
residenciais uni e multifamiliares e do centro comercial, além de cobrar ações da Prefeitura 
de Nova Lima e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais.  

Trânsito no
Alphaville E

O síndico Atussi Watanabe esclarece que, no 
caso do trânsito interno do Residencial Feli-
ce, “não temos problemas, pois o espaço para 
transitar é pequeno, somente da garagem/es-
tacionamento até o portão e vice-versa, não 
sendo como os residenciais que têm ruas”. 

Com relação às vias externas, ele disse que, 
infelizmente, alguns motoristas aproveitam a 
alça de acesso ao nosso condomínio para dri-
blar um dos quebra-molas da Avenida Wimble-
don e transitar em velocidade acima do permi-
tido no local.

Quanto ao Centro Comercial, ele ressalta que 
a reclamação é quando são realizados eventos, 
que atraem grande número de pessoas e car-
ros, congestionando e dificultando o trânsito 
dos moradores.

FUGINDO DOS QUEBRA-MOLAS



Na opinião de Nilo Serpa, um dos diretores do Residencial Real, as diversas dire-
torias que administraram o Residencial sempre se preocuparam com dois aspectos 
importantes: a segurança e o paisagismo.

O diretor explica que, no caso da segurança, ela foi desmembrada em duas verten-
tes: a segurança de fora para dentro, instalando e aperfeiçoando cerca elétrica, 
sensores, câmeras e controle de acesso, tanto dos moradores quanto dos visitantes 
e prestadores de serviços; e a segurança interna, cujo foco é a preocupação com a 
circulação de veículos e eventos internos, como festas.

Nilo ressalta que “nós que ainda temos uma boa parte dos terrenos que ainda serão 
construídos, assim como os outros residenciais (exceto Town House), precisamos 
ficar atentos à circulação de caminhões, carros e motos, que desconhecem os re-
gimentos e precisam ser alertados a respeito dos limites de velocidade nas nossas 
vias internas”.

Para o diretor, porém, a passagem desses veículos pelo Residencial é menos proble-
mática do que a circulação dos próprios moradores, que desrespeitam o nosso re-
gimento e não acatam pedidos de não entregar veículos automotores aos menores 
de idade, como os quadriciclos; e pedidos para que respeitam o limite estabelecido 
de velocidade, que é de 30km/h. Para tentar evitar os abusos de velocidade, o 
Residencial instalou várias placas de sinalização e quebra-molas.

Nilo Serpa disse que nas vias externas acontecem, praticamente, as mesmas coisas. 
“São veículos em velocidade elevada, motos com escapamento aberto, quadrici-
clos pilotados por menores de idade e às vezes transportando vários adolescentes 
montados no mesmo veículo”. Ele chama a atenção também para os motoboys que 
fazem entregas e que costumam rodar em velocidades acima do razoável. O dire-
tor reclama da falta de ação das autoridades. “Precisamos de uma presença mais 
constante da Polícia Militar e da Guarda Municipal para controlar estes problemas, 
principalmente nos finais de semana”.

O diretor da ACC (Associação dos Centros Comerciais) Afonso Cláudio da 
Silva Mendonça disse que um dos principais problemas enfrentados pe-
los comerciantes e clientes é a falta de respeito às placas de sinalização 
do estacionamento. “Já teríamos um ganho enorme para todos se as 
pessoas seguissem a sinalização, não estacionando em locais proibidos e 
respeitando as vagas reservadas aos idosos e pessoas com necessidades 
especiais”.

Quanto aos grandes eventos realizados no Alphaville, Afonso diz que 
“é uma questão complexa”. No caso do trânsito, ele lembra que os 
organizadores têm que providenciar junto à Prefeitura um Documento 
Operacional de Trânsito (DOT), que determina todos os procedimentos 
(quais vias, estacionamentos, locais etc.) tendo como referência as ca-
racterísticas do evento.

Ele ressalta que o DOT pode amenizar os problemas de trânsito, mas, 
para os comerciantes, os grandes eventos trazem uma perda de fre-
quência. “As pessoas deixam de vir ao Centro Comercial devido ao gran-
de fluxo de carros e pessoas. Acho que deveríamos buscar uma solução 
que fosse boa para todos, para os moradores, para os comerciantes e 
para os organizadores dos grandes eventos”.     

CAPA CAPA
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SEGURANÇA É PRIORIDADE

De modo geral, a maior reclamação 
dos moradores do Residencial das 
Árvores com relação ao trânsito é 
relativo ao excesso de velocidade 
por parte de alguns moradores e 
visitantes mal informados, segun-
do um dos diretores, Elison Ribeiro 
Lacerda.

O diretor também alerta para ou-
tros problemas que também colo-
cam em risco a segurança de todos 
os moradores: o dos menores ina-
bilitados conduzindo veículos, em 
alguns casos de forma imprudente 
e irresponsável; e o dos motoristas 
que dirigem falando ao celular. Eli-
son chama a atenção para a neces-
sidade de conscientização dos mo-
radores, pois “o risco de acidente é 
grande e esse tipo de atitude pode 
acabar provocando uma tragédia”.

Elison Lacerda explica que, sempre 
que alguma ocorrência acontece, 
a administração envia ao morador 
uma notificação, orientando e so-
licitando que ele não tome mais 
aquele tipo de atitude e que tenha 
mais cuidados no trânsito. Porém, 
ele ressalta que o fato de não ser 
possível comprovar, por exemplo, 
excessos de velocidade e desres-
peito às normas de transito, as 
notificações que eles encaminham 
são muitas vezes ignoradas e ficam 
no descrédito, sem punição. “Esse 
desrespeito coloca em risco a vida 
dos pedestres. Também já tivemos 
prejuízos materiais, como árvores 

nativas e de médio porte atingidas 
e hidrantes de emergência danifi-
cados”.

Para tentar evitar esses problemas, 
o Residencial das Árvores realiza 
campanhas permanentes de cons-
cientização sobre os cuidados o 
trânsito. O diretor lembra que há 
cerca de dois anos, “temos produ-
zido material para o tóten digital e 
também impresso, que é entregue 
aos moradores na entrada da por-
taria e também enviado por e-mail 
a todos os moradores; instalamos 
mais placas indicativas e de aler-
tas em pontos mais críticos ou de 
maior circulação e quebra-molas”.

Elison disse que o Residencial já 
protocolou um pedido com as devi-
das justificativas junto a Prefeitura 
de Nova Lima para a instalação de 
mais um quebra-molas para tentar 
conter esses excessos de velocida-
de. “Após vistoria técnica, a Pre-
feitura aprovou a instalação”, dis-
se o diretor.

Com relação à área externa, os 
problemas e reclamações que o 
Residencial recebe dos moradores 
incluem: excesso de velocidade em 
geral, pouca ou nenhuma sinaliza-
ção viária de educação de trânsito 
para conscientização de motoristas 
e pedestres; e pouca ou nenhuma 
sinalização viária de indicação dos 
residenciais e dos prédios, o que 
dificulta a localização deles.

NOTIFICAÇÕES

QUESTÕEs COMPLEXAS

E
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Na opinião do diretor Rodrigo Oliveira 
Cortez, síndico do Edifício Lumière, com 
relação ao problemas de trânsito no âm-
bito do Alphaville, “não vejo nenhum 
excesso que possa ser citado como algo 
extraordinário. Até mesmo com relação 
ao uso de quadriciclos, nunca presenciei 
ou ouvi, ou recebi reclamação de algo 
abusivo”. Por outro lado, Rodrigo ressal-
ta que uma campanha educativa é sem-
pre bom no sentido da prevenção.

Com relação ao trânsito externo, o diretor do Lumiere lembra do acidente que aconteceu no 
último dia 9 de março, quando uma carreta tombou num trecho próximo ao trevo para Ouro 
Preto, causando muitos transtornos para os moradores.

“Todo esse transtorno poderia ser amenizado caso a rodovia (no caso a BR-040) tivesse al-
guns retornos no canteiro central que permitissem manobras para evitar a paralisação por 
completo da estrada”.

Maio Amarelo é um movimento interna-
cional de conscientização para a redução 
dos acidentes de trânsito e que surgiu 
com uma só proposta: chamar a atenção 
da sociedade para o alto índice de mortes 
e feridos no trânsito em todo o mundo.  A 
ideia é mobilizar os mais diversos segmen-
tos: órgãos de governos, empresas, enti-
dades de classe, associações, federações 
e sociedade civil organizada para discutir 
o tema.

A Associação Geral tem realizado anual-
mente, no mês de maio, campanhas 
educativas voltadas para os moradores, 
pretadores de serviço e visitantes do Al-
phaville. Em 2018, intensificaremos a 
campanha a fim de conscientizar cada vez 
mais sobre a importância de se respeitar 
as leis de trânsito.

Para o síndico do Edifício Mirante do Sol, Pedro Paulo Veiga, a questão 
do trânsito nas áreas comuns do Alphaville merece uma atenção muito 
especial daqueles que acompanham e regulam as relações de transito, 
principalmente “por estarmos em um momento de formação da cultura 
de relacionamento social de uma comunidade que, em 10 anos, deverá 
ter ampliado muito toda sua estrutura de convivência”.

Ele ressalta a necessidade de instalação de um redutor de velocidade 
na avenida Princesa Diana, nos fundos do Minas Náutico, antes da subi-
da do Mirante, pois “já tivemos alguns acidentes naquela curva, que é 
perigosa”.

Nas áreas internas, o síndico disse que, infelizmente, ainda há uns pou-
cos motoristas que insistem em rodar acima da velocidade. “Como a 
tendência é de aumento no número de moradores, além das lombadas 
já existentes, devemos instalar outras em locais estratégicos, como nas 
saídas das garagens, e promover uma campanha educativa que sensibi-
lize a todos”.

PROBLEMAS RECORRENTES
Com base nas reclamações que recebe, a diretora do Residencial 
Península dos Pássaros, Kátia Alice Negreiros de Oliveira destaca 
que os principais problemas que afetam os moradores do Resi-
dencial Península dos Pássaros são: o excesso de velocidade em 
geral, não apenas por parte de moradores, mas de caminhões, 
funcionários de obra, prestadores de serviços, entregadores 
etc.; quadriciclos conduzidos de forma imprudente por adultos 
e crianças; e menores dirigindo automóveis.

Como a administração do Residencial não tem poder de polícia, 
ela não podem multar. Kátia explica que, quando chegam as 
reclamações, fazemos um comunicado, lembrando as pessoas 
sobre os problemas, pedindo a colaboração de todos”.

A diretora lembra que, quando assumiu, o Residencial não tinha 
um projeto viário. “Não tínhamos placa com limites de veloci-
dade, nada. Então contratamos uma empresa especializada em 
desenvolver projetos viários”. Ela conta que, quando o enge-
nheiro responsável pelo projeto chegou, ele já adiantou: “já sei 
os problemas que vocês estão vivendo: excesso de velocidade, 
quadriciclos etc. São as mesmas reclamações em todos os con-
domínios”.

Kátia contou que, durante o desenvolvimento do projeto, surgi-
ram os questionamentos e as complicações: “as nossas vias são 
de mão dupla, são vias para a circulação e não têm espaço de 
estacionamento”. Ela explica que, caso eles colocassem uma só 
mão, o morador daquela rua reclamaria porque ele não quer dar 
a volta e quer que a rua continue de mão dupla. “O engenheiro 
então nos apresentou um projeto e começamos a negociação 
com a Prefeitura de Nova Lima, que fez várias modificações”. 
A diretora lembra que foram várias idas e vindas, adaptando 
sempre o projeto com relação à instalação de quebra-molas, de 
placas etc. “No final, ficou o que propusemos, adequado ao que 
a Prefeitura autorizou”.
Ela lembra que uma das formas que o engenheiro encontrou 
de reduzir a velocidade nas descidas mais íngremes foi colocar 
tachões no meio da pista. “Mas tivemos muito problemas, prin-
cipalmente com os proprietários de carros com pneus de perfil 
baixo, que tiveram os pneus danificados pelos tachões”.

A diretora disse que foi feita então um reunião com o engenhei-
ro responsável, que expôs a forma de fazer o projeto com o es-
paço que se tem etc. “Mas não adiantou e tivemos que remover 
os tachões e muitos carros continuam descendo com excesso de 

PROBLEMAS NA RODOVIA CAMPANHAS EDUCATIVAS

velocidade. Por outro lado, mantivemos os quebra-molas, o 
que já contribui para reduzir a velocidade nas ruas planas”. 
Kátia ressalta que o projeto está todo dentro das normas auto-
rizadas pela prefeitura, mas que “a grande questão do trânsito 
é a educação”.

MOMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
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Também enviamos os questionamentos sobre os proble-
mas de trânsito do Alphaville para a Prefeitura de Nova 
Lima, que nos enviou a seguinte resposta:

“A Prefeitura de Nova Lima esclarece que, considerando 
que o trânsito é um espaço coletivo, que se constitui de 
pedestres e condutores, e ainda que existem regras para 
sua organização e que, essas normas quando descumpri-
das, causam transtornos a todos os envolvidos.

Todas as demandas relatadas constituem infração de 
trânsito, puníveis com autuação e multas. Somente atra-
vés da coerção e da educação dos condutores conseguire-
mos diminuir as ocorrências citadas e tornar o trânsito na 

região do Alphaville mais seguro, alcançando, assim, uma 
melhor mobilidade urbana.

A Administração Municipal informa ainda que as equipes 
do Departamento de Trânsito e da Guarda Civil Municipal 
traçarão metas para serem implementadas na região, vi-
sando minimizar os impactos negativos apresentados.

Importante destacar que, para alcançar resultados posi-
tivos na gestão do trânsito, a união da educação para o 
trânsito, engenharia de tráfego e fiscalização é funda-
mental. Além do papel do poder público, a colaboração 
dos condutores é essencial para um trânsito melhor para 
todos.”

RESPOSTA DA PREFEITURA DE NOVA LIMA
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Enviamos alguns questionamentos sobre os problemas de trânsito no Al-
phaville para a Polícia Militar de Minas Gerais, que foram respondidos 
pela 2º Ten PM Juliana Dutra Schaefer Martins, da Primeira Companhia 
Independente da Polícia Militar:

“A PMMG esclarece que, na cidade de Nova Lima, existem cinco Pelo-
tões da Polícia Militar e, dentre eles, destaca-se o 4º pelotão (sediado 
no Jardim Canadá) com as seguintes responsabilidades territoriais: São 
Sebastião das Águas Claras, Vale do Sol, Alphaville, Estoril, Água Limpa e 
condomínios adjacentes.

Os Policiais Militares que trabalham no setor do 4º pelotão são responsá-
veis pelo atendimento das ocorrências policiais do dia a dia, pelo patru-
lhamento, pela fiscalização de trânsito e demais demandas decorrentes 
dos locais citados acima.

No dia 26 de fevereiro, foi realizada uma reunião com a Coordenação 
de Segurança do Alphaville e a Associação Geral. Nessa reunião, foram 
tratados diversos assuntos, dentre os quais a questão do desrespeito por parte dos moradores em relação às regras de 
trânsito, com estacionamento em locais proibidos, excesso de velocidade, uso de quadriciculos, condutores de veículos 
sem a utilização de equipamentos obrigatórios, dentre outras.
Importante ressaltar que, sempre que possível, durante patrulhamento realizado no condomínio, condutores de veículos 
são orientados e advertidos pelos policiais militares a respeitarem as regras de trânsito. Como forma de tentar minimizar 
esses problemas, a Polícia Militar irá realizar operações blitzen e aumentar a fiscalização de trânsito, sendo que aqueles 
que estiverem em desacordo com a legislação vigente, serão devidamente autuados. Caso os moradores constatem algu-
ma irregularidade, podem acionar a Polícia Militar pelos seguintes telefones: 190 ou 3581-8850.

Além disso, no dia 10 março foi realizada uma inauguração (da nova Central de Saúde e Segurança) no Alphaville e, du-
rante esse evento, foi feita uma palestra da Polícia Militar direcionada às crianças residentes no Condomínio para tratar 
das regras básicas sobre o trânsito com o intuito de conscientizá-las da importância de se respeitar as leis de trânsito.

Infelizmente, alguns moradores são responsáveis pela maioria dos problemas de trânsito existente na localidade. Nesse 
sentido, a Polícia Militar conta com o apoio de todos os moradores do condomínio para que possamos solucionar essa de-
manda da melhor maneira possível.”

RESPOSTA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

E



Moradora há cerca de sete anos do Residencial Real, Na-
tália Lopes é graduada em Administração de Empresas, pelo 
Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, em 1984, com 
especialização em Organização e Métodos. Ela é também nu-
tricionista graduada pelo Centro Universitário UniBh, em 2008, 
e pós-graduada em Nutrição Clínica: Metabolismo, Obesidade 
e Emagrecimento pelo Centro Universitário Estácio de Sá, em 
2015. Natália atua como Personal diet e Coach Nutricional e 
transferiu recentemente seu consultório de Belo Horizonte 
para a sala 218 do Center III do Centro Comercial do Alphaville.

Muitas pessoas ainda desconhecem o que é a nutrição, quais as 
competências do nutricionista e sua área de atuação. Poderia 
falar um pouco sobre o seu trabalho?
Natália Lopes – A Nutrição é uma ciência que estuda a rela-
ção entre a alimentação, a saúde e o pleno desenvolvimento 
físico, mental e emocional de um indivíduo. É o estudo dos 
alimentos e dos mecanismos pelos quais o organismo ingere, 
absorve e utiliza os nutrientes que fornecem a energia neces-
sária para o seu pleno funcionamento. Ligada à medicina, é 
uma ciência que requer bastante estudo e conhecimento sobre 
bioquímica, anatomia, fisiologia e histologia, mas que também 
aproxima-se muito das ciências humanas ao ter que levar em 
conta as condições sociais, econômicas e psicoemocionais do 
paciente.

Quais as principais funções do nutricionista?
Natália Lopes – Quando me formei, há cerca de 10 anos, 
aprendia-se na faculdade que o nutricionista é antes de tudo 
um educador, ensinando boas práticas alimentares, buscando 
o equilíbrio do nível de nutrientes que o corpo precisa para a 

realização plena das atividades básicas do organismo, man-
tendo em ordem suas interações, reações e processos, para 
que as pessoas alcancem objetivos específicos, como tratar e 
prevenir doenças, emagrecer ou melhorar a performance es-
portiva e a estética – sempre buscando promover uma melhor 
qualidade de vida e a saúde física e emocional do indivíduo. 
Mas, além do conhecimento científico, isso requer flexibilida-
de, criatividade e paixão pelo ser humano!

Ou seja, é preciso ter um olhar cuidadoso também para a parte 
comportamental?

Natália Lopes – Acredito que sim, pois, afinal, alimentação 
não é simplesmente o que a gente come. Existem muitos fato-
res por trás. Existe um paradoxo. Quanto mais as pessoas estão 
se preocupando com a comida, mais elas estão ganhando peso. 
Quanto mais informações elas obtêm por meio das mídias, 
mais elas se alimentam mal e mais adquirem doenças crôni-
cas como o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, doenças 
cardíacas e até alguns tipos de câncer estão relacionados com 
o sobrepeso e a obesidade. O fator comportamental tem que 
ser trabalhado no meio disso tudo. O nutricionista precisa ser 
mais que um educador alimentar, ele precisa ser um terapeuta 
para ajudar as pessoas a desenvolverem um relacionamento 
melhor com a comida.

Quando buscar a orientação de um nutricionista?
Natália Lopes – Quando há o diagnóstico de algum tipo de 
patologia que necessite de tratamento dietoterápico espe-
cífico, quando a pessoa passa por uma gestação, quando ela 
necessita reduzir o peso ou até mesmo adquiri-lo, mas de for-
ma mais saudável, objetivando manter a saúde por meio da 

adoção de hábitos alimentares adequados. É preciso entender 
também que cada pessoa apresenta suas especificidades e, por 
isso, o processo é feito com base nas suas particularidades. O 
que é bom para uma pessoa, normalmente não é para outro e 
somente um profissional graduado e especializado em nutrição 
poderá ajudar.

É preciso entender a relação do cliente com a comida?
Natália Lopes – Sempre busquei, além da especialização em nu-
trição clínica voltada para os distúrbios do metabolismo, como 
o sobrepeso e a obesidade, cursos de extensão como personal 
diet e coach nutricional, que capacitam o nutricionista com 
técnicas que facilitam a adesão, que têm como foco a relação 
do cliente com a comida e que objetivam em comum a ob-
tenção de resultados duradouros. Por isso, atualmente, tenho 
me preocupado mais em focar não tanto no que o meu cliente 
come, mas como ele come, o porquê da atitude dele de “co-
mer como come” e tentar explorar o que está por trás de seu 
relacionamento com a comida. O meu principal objetivo como 
nutricionista é ajudar as pessoas a terem um relacionamento 
sem culpa, sem medo e sem restrições com a comida. Por isso 
também, não acredito muito em dietas restritivas, a não ser em 
casos muito específicos e sim em reeducação alimentar e mu-
danças de hábitos para um estilo de vida mais saudável.

Por que você não acredita muito em dietas?
Natália Lopes – Em minha experiência de consultório, percebo 
que elas definitivamente não funcionam a longo prazo, uma vez 
que ninguém consegue levar por muito tempo uma vida de proi-
bições e restrições. As privações alimentares afetam o sistema 
biológico do indivíduo, alteram o metabolismo e levam 
ao efeito platô (quando não se consegue mais reduzir o 
peso) e ao efeito sanfona (quando ocorre a perda e o ga-
nho novamente dos quilos perdidos). As dietas também 
mexem com o sistema psicológico e emocional, tornam 
as pessoas mais obsessivas, trazem ansiedade, culpa 
e medo de comer, podendo desencadear outros trans-
tornos alimentares como a anorexia e a bulemia. E a 
literatura indica que 95% das pessoas que fazem dieta 
restritiva para redução de peso, voltam a engordar em 
menos de um ano. Alguns autores trazem ainda que as 
dietas são preditoras de ganho de peso, que é o chamado 
paradoxo das dietas.

O que é a reeducação alimentar?
Natália Lopes – Consiste não apenas na mudança dos hábitos 
que são verdadeiramente nocivos à saúde, mas também na 
adoção de outros hábitos mais saudáveis, de modo que novas 
práticas sejam incorporadas à vida da pessoa que se propõe 
a segui-la, sem deixar de fora o que faz parte da cultura do 
indivíduo. A reeducação alimentar não consiste em deixar de 
comer tudo o que gostamos e nos dá prazer em passar a comer 
somente frutas, verduras, legumes, alimentos integrais e light. 
Muito pelo contrário, é aprender que você pode comer tudo, 
mas sem exageros e de forma equilibrada. Basicamente, ree-
ducação alimentar é “educar novamente o indivíduo a comer 
adequadamente e a ter uma relação mais leve com a comida”. 

Quais são os cuidados que devem ser tomados por quem deseja 
fazer uma reeducação alimentar e ter qualidade de vida?
Natália Lopes – Primeiro, passar por uma consulta médica, fa-
zer uma série de exames laboratoriais que possam diagnosticar 
possíveis carências e excessos nutricionais ou diagnosticar pa-
tologias. Depois consultar com o nutricionista, o único profis-
sional capacitado e qualificado para prescrever dietas e planos 
alimentares, e de preferência buscar também a ajuda de um 
educador físico e, se necessário, de um psicólogo e não se dei-
xar enganar pelos falsos profissionais, como os blogueiros fit-
ness. Sei que mudar hábitos não é nada fácil, pois leva-se uma 
vida inteira para adquiri-los e não é possível fazer isso da noite 
para o dia e muito menos sozinho. Acho que os ingredientes 
principais para uma perda de peso satisfatória e duradoura são 
motivação, planejamento, disciplina e vigilância permanente.

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

pouco sobre o assunto que desejar.

Natália Lopes
Residencial Real

A IMPORTÂNCIA DA REEDUCAÇÃO ALIMENTAR
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Raquel Mendes
Residencial das Árvores

Gerir o tempo da melhor
forma possível
Conseguir conciliar as rotinas de ser mãe, cuidando das tare-
fas da casa, de administrar a Clínica CEGEM em companhia do 
marido (o cardiologista Robson Mendes Dutra) e ainda arran-
jar tempo para estudar Nutrição, que ela cursa atualmente no 
Centro Universitário UNA. Esse é o atual desafio da administra-
dora de empresas Raquel França Ferreira Mendes, que mora 
há cerca de 12 anos no Residencial das Árvores. Graduada em 
Administração de Empresas e especialista em Gestão Hospitalar 
e Gestão da Qualidade, Raquel também é gestora do Programa 
de Modulação Hormonal desenvolvido pela Clínica CEGEM.

Quais são os principais benefícios e desafios de morar em
Alphaville?

Raquel Mendes – O Alphaville é um local maravilhoso para mo-
rar. Eu costumo brincar que quando você quer ir a um lugar 
para passar férias que tenha muito verde, água e paisagens, 
esse local é o Alphaville. Há 12 anos lidamos com a rotina de 
acordar muito cedo, deixar os meninos na escola em Belo Ho-
rizonte, trabalhar o dia todo e retornar ao final do dia com 
uma sensação de dever cumprido. Todas as vezes que entro no 
condomínio eu agradeço a Deus e falo: “chegamos ao Paraíso”.

Os desafios estão sempre relacionados aos perigos da estrada, 
ao pouco tempo que temos para desfrutar do local, mas mesmo 
assim podemos dizer que a nossa qualidade de vida é excelen-
te. É um local que nos estimula a ter hábitos saudáveis, como 
a prática de atividade física, momentos de convívio com nossos 
vizinhos e familiares (que também residem no condomínio) e, 
além de tudo, temos tempo para uma vez por semana liderar 
em nossa casa um grupo de estudo bíblico que iniciou há 12 
anos com nossos vizinhos com o objetivo de fortalecer a nossa 
saúde espiritual.

Como você consegue conciliar as rotinas de ser mãe, cuidar 
das tarefas da casa, administrar uma clínica e ainda conseguir 
tempo para retornar a faculdade?

Raquel Mendes – Um dos maiores desafios de todos nós é fazer 
a gestão do nosso tempo. Podemos perder muitas coisas, mas 
o tempo é algo que nunca mais voltará. Portanto, eu procuro 
gerir o meu tempo da melhor forma possível, a fim de satisfazer 
todas as demandas importantes na minha vida. Sou graduada 
em administração de empresas com especialização na área da 

saúde. Trabalhei em várias empresas, com uma maior experiên-
cia à frente da gestão da clínica de nefrologia da Santa Casa. Na 
época, por meio de uma parceria público privada, implantamos 
um modelo de gestão que se tornou referência para várias clini-
cas de nefrologia do Brasil, sendo certificada em nível I e II pela 
Organização Nacional de Acreditação e vencedora do Prêmio 
Mineiro da Qualidade na faixa bronze e prata.

Em 2012, quando estava no auge da minha carreira profissional, 
percebi que era o momento de voltar para casa e me dedi-
car aos filhos Gabriel, na época com 12 anos, e Mariana, com 
10. Eles estavam entrando em uma fase importante que era a 
pré-adolescência e era necessária uma maior dedicação. Abri 
mão de muitos sonhos na época e hoje posso afirmar que foi a 
decisão mais acertada. Mariana, atualmente, está finalizando o 
ensino médio e Gabriel acabou de ser aprovado na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) no curso mais concorrido, que 
é Medicina. Atualmente, eu auxilio meu marido que é médico 
na gestão da nossa clínica, a CEGEM.

E quanto aos seus estudos? 

Raquel Mendes – Eu sempre tive um sonho de fazer o curso de 
Nutrição, pois realmente acredito que a alimentação correta 
pode trazer cura às pessoas. Entretanto, devido à falta de tem-
po, esse sonho se tornava distante. No ano de 2017 percebi que 
a hora havia chegado, pois os filhos já estavam bem encaminha-
dos e eu resolvi encarar mais este desafio e estou extremamen-
te feliz com os resultados.

Fale um pouco dos projetos de promoção da saúde que atual-
mente a Clínica CEGEM desenvolve.

Raquel Mendes – Meu marido Robson é médico cardiologista 
há mais de 20 anos, com especialização em Fisiologia Huma-
na e Nutrologia e sócio-diretor e fundador da Clínica CEGEM, 
onde realiza atendimentos diversos. Ele tem buscado cons-
tantes atualizações e cursos na área da saúde, principalmente 
na área de nutrição, com foco em emagrecimento saudável. 
Atua em vários projetos visando a promoção da saúde e atual-
mente é responsável pelo Projeto Saúde e Longevidade, que 
tem como objetivo reequilibrar os níveis hormonais, propor-
cionando uma melhora significativa na qualidade de vida das 
pessoas. Eu, como estudante de Nutrição, tenho tido a opor-
tunidade de acompanhá-lo em diversos congressos e cursos e 
auxiliá-lo na orientação junto aos pacientes para uma mudan-
ça significativa do estilo de vida.

DESEJA COMPARTILHAR ALGUM ASSUNTO, CONTAR UM POUCO
SOBRE SUA CARREIRA OU UM HOBBIE? ENVIE E-MAIL PARA

COMUNICACAO@ALPHAVILLEMG.COM.BR



VIAGEM VIAGEM

Minha viagem
Na coluna “Minha Viagem” desta edição, viajamos no passeio do casal Fernando 
Cesar Bernardes e Myriam Nogueira Fábregas, que mora no Residencial das Minas 
há cerca de dez anos; e do casal Rogério Bueno Ribeiro e Marina Barros Ribeiro, 
moradores há dois anos do Residencial Península dos Pássaros. O primeiro falou 
sobre a fantástica experiência de conhecer cerca de 90 países de todos os conti-
nentes, exceto Antártida. O segundo nos mostrou os encantos da incrível “Viagem 
das tulipas”, que eles fizeram para comemorar os 35 anos de casamento.

Viajar é o grande barato
Para o casal Fernando Cesar Bernardes e Myriam Nogueira Fá-
bregas, viajar está entre os maiores prazeres da vida. Eles rea-
lizam de duas a três viagens internacionais por ano, que duram 
15 dias em média, sempre programando tudo com muita ante-
cedência. A programação detalhada de cada passeio é feita por 
Fernando, que desenvolveu uma paixão por viagens há mais de 
30 anos. “Desde que fiz a primeira viagem internacional, em 
1985, para o Paraguai e Argentina, não parei mais. Viajar é para 
mim um dos grandes prazeres da vida”.

Fernando contou que essa paixão pelas viagens é movida pelo 
desejo de conhecer a cultura e a história de cada lugar. “Acho 
que cada um viaja com uma finalidade. Uns pela gastronomia, 
outros pelas compras. A minha é cultural. Sempre pesquiso e 
procuro ler bastante sobre um lugar antes de escolher”. Além 
disso, ele disse que fica sempre atento às promoções em apli-
cativos e sites. “Como eu e minha esposa somos aposentados 
e temos mais disponibilidade, fica mais fácil aproveitar essas 
promoções”.

Com relação aos hotéis, Fernando disse que prefere muitas ve-
zes um de três estrelas mais bem localizado do que um de cin-
co cuja localização não facilite a mobilidade. “Na maioria das 
viagens, nós caminhamos o dia inteiro e usamos o hotel apenas 
para dormir. Claro que quando você escolhe um resort ou um 
hotel de luxo para aproveitar tudo que ele oferece, é diferen-
te”. Ele contou que, dependendo do lugar, leva em considera-
ção se o hotel fica próximo de estações ferroviária, do metrô, 
do porto ou de um terminal de ônibus.

No planejamento, ele sempre pesquisa pela internet qual a ma-
neira mais rápida, mais confortável e mais barata (ou que caiba 
dentro do orçamento que você programou para aquela viagem) 
para se deslocar do hotel até um ponto turístico. “Existem lo-
cais onde o serviço de táxi é caro, como em Londres e no Taiti, 

enquanto o transporte público oferece um certo conforto e ao 
mesmo tempo é rápido e bem mais barato”.

Em suas inúmeras viagens, ele disse que sempre pesquisou 
muito sobre os lugares para onde ia, mas que nem sempre as 
emoções foram ao encontro das suas expectativas. “Você acha 
que é uma coisa e chega lá, é outra”. Entre os lugares que 

ele confessa ter tido uma certa decepção estão: a Ilha de Páscoa, 
que “não tem aquela beleza que eu imaginava”, e as pirâmides do 
Egito, “que não foram o que eu esperava e também pesou contra a 
desorganização da cidade do Cairo”.

Por outro lado, entre os melhores lugares que conheceu, Fernan-
do cita a cidade de São Petersburgo, na Rússia, que tem palácios, 
canais e uma das catedrais mais belas do mundo. Entre as suas 
preferidas, também estão Budapeste, na Hungria, mas com uma 
ressalva: “a cidade precisa de restauração”. Ele também coloca na 
lista Paris, que “me impressionou desde a primeira vez que visitei”.

Em termos de beleza natural, ele cita a ilha de Taiti, em especial 
Bora Bora, na Polinésia Francesa, como um local de uma beleza 
extraordinária. “São verdadeiros paraísos”. Mas ressalta que o Rio 
de Janeiro também é uma das cidades mais bonitas entre todas as 
que visitou, assim como outros pontos no Brasil, como Maragogi, 
em Alagoas. “O que falta no Brasil é organização e explorar mais o 
turismo e não o turista”.

Fernando disse que todos os anos, ele separa uma quantia “x” para 
as suas viagens, economizando em outras coisas. Quando algumas 
pessoas o questionam sobre o alto valor gasto em uma viagem, ele 
lembra do passeio que fez com a primeira esposa, em 1991, para 
nove países da Europa. “Foi uma viagem maravilhosa e que minha 
esposa levou com ela aqueles bons momentos, pois alguns anos de-
pois ela faleceu”. Seu planejamento para este ano inclui Itália, Al-
bânia, Sérvia, Montenegro e Austrália. “Minhas malas estão sempre 
prontas”. 
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Entre flores e cervejas
Para comemorar o aniversário de 35 anos de casamento, Rogério Bue-
no Ribeiro e Marina Barros Ribeiro resolveram elaborar um roteiro de 
uma viagem romântica que combinasse a paixão da esposa pelas flores 
com o desejo do marido de conhecer cervejarias e experimentar novos 
rótulos. O roteiro incluiu três países (Alemanha, Bélgica e Holanda) e 
foi batizado pelo casal como a “Viagem das tulipas”, numa referência 
às flores que eles encontrariam principalmente na Holanda e ao copo 
típico para cervejas.

O roteiro elaborado pelo casal teve como foco principal o parque de 
flores Keukenhof, na Holanda, já que ele fica aberto apenas 45 dias no 
ano. Depois que eles definiram uma data para visitar o parque, Rogé-
rio, como um bom apreciador de cervejas, montou então a sua rota. 
Para dar um toque romântico na viagem, eles contam que escolheram 
muitas cidades pequenas, principalmente no interior da Alemanha, e 
que alugaram um carro para rodar pelas estradas vicinais, fugindo da 
agitação das Autobahns, as autoestradas federais. Eles fecharam todo 
o roteiro no Brasil, saindo do Rio para Amsterdã e voltando por Muni-
que/Paris/Rio, numa viagem de cerca de três semanas.

O casal ficou quatro dias na capital holandesa. De lá, foram de ônibus 
para o parque Keukenhof, considerado o “maior jardim de flores do 
mundo” (lá são plantados todos os anos cerca de sete milhões de bul-
bos de flores), onde passaram todo o dia visitando os quatro pavilhões 
do parque. Marina ficou impressionada com a beleza do lugar. “Dá 
pra ver e sentir o cheiro da alegria. A gente se sente envolvida por 
um espetáculo de cores e perfumes. Além das fantásticas tulipas, lá 
você encontra jacintos, narcisos, orquídeas, rodas, cravos, íris, lírios 
e muitas outras flores”.

De volta à Amsterdã, foi a vez de conhecerem a fábrica da famosa 
cerveja holandesa Heineken, onde fizeram um tour, com degustação e 
visita à lojinha para compras. Também visitam a Casa de Anne Frank, 
um museu biográfico com acervo que conta a história da menina que se 
escondeu dos nazistas e escreveu o famoso diário. Depois, o casal foi 
de trem para Bruxelas, a capital da Bélgica. Lá, conheceram o Grand 
Place, com suas construções antigas (entre elas, a “Câmara Municipal” 
e a “Casa do Rei”), seus bares, restaurantes e chocolates famosos.

A cidade seguinte foi Bruges, que é conhecida como “a Veneza da Bél-
gica” devido aos seus canais. Além das igrejas e construções medievais 
do lugar, também chamou a atenção do casal, em especial de Rogério, 
a pequena fábrica da saborosa cerveja Brugse Zot. Como a fábrica fica 
no centro da cidade, sem condições de expansão, os donos construí-
ram um “cervejoduto”, que transporta o precioso líquido para outro 
local, onde é feita a maturação e distribuição.

De Bruges, Rogério e Marina seguiram para Würzburg, na Alemanha, 
onde iniciaram o roteiro romântico de cerca de uma semana. Lá, fi-
caram fascinados pela beleza do palácio Festung Marienberg. Com um 

carro alugado e rodando apenas pelas charmosas estradas 
vicinais do interior da Alemanha, o casal conheceu as ci-
dades de Dinkelsbuhl, Rothenburg ob der Tauber, Agsburg 
e Füssen, onde há castelos famosos, como o de Neusch-
wanstein. Eles conheceram também as fachadas pintadas 
com motivos religiosos das casas da cidade de Oberam-
mergau, que também é famosa pelas representações da 
Paixão de Cristo. O roteiro também passou por um pedaço 
da Áustria, na região do Tirol.

Eles terminaram a rota romântica em Munique, onde fi-
caram por quatro dias e conheceram o Museu da BMW, o 
Palácio Nymphenburg, a Marienplatz (em português quer 
dizer “Praça de Maria”), uma praça no centro da cidade 
que foi fundada em 1638 e abriga a Neues Rathaus (a nova 
Câmara Municipal), em estilo neogótico, com um relógio e 
um carrilhão famosos; e, claro, várias cervejarias, como 
HB, Paulaner, Augustiner e Lowenbrau. O casal foi unâni-
me ao afirmar que “foi uma viagem inesquecível, que vai 
ficar nas nossas melhores lembranças”.

Fez alguma viagem inesquecível e 
quer compartilhar sua experiência, 

com dicas e impressões? 

Participe das próximas
edições, enviando seus
dados para o e-mail 

comunicacao@alphavillemg.com.br
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O eSuites Lagoa dos Ingleses é o novo empreendimento da Rede 
Vert Hotéis em Minas Gerais. Com 123 apartamentos, quatro salas 
de eventos, estrutura de lazer com piscina, sauna, academia, qua-
dra de tênis e vista para a lagoa, agora como parte de uma Rede 
que cresce a passos largos com 20 hotéis em operação no Brasil e 
também em parceria com a empresa Aadessa, da Argentina e com o 
maior grupo hoteleiro do mundo, a Wyndham Hotel Group, o hotel 
apresenta novidades e está essencialmente focado em proporcionar 
aos seus hóspedes experiências agradáveis que os façam retornar, por meio da melhoria dos serviços prestados.

O objetivo é investir e buscar cada vez mais novidades, mas sem esquecer daquele hóspede que preza pelo sossego e do perfil 
dos executivos e empresários que buscam aprimorar seu conhecimento junto à Fundação Dom Cabral, reconhecida como uma das 
melhores escolas de negócio da América Latina pelo Financial Times.

Camila Gischewski, gerente geral do empreendimento que tem a missão de fazer com que o eSuites Alphaville Lagoa dos Ingleses 
seja reflexo do sucesso da Fundação Dom Cabral, faz questão de destacar que o desafio é fazer com que a experiência do hóspede 
seja superior, criando um contexto de atividades e inovações. “É por meio da excelência que vamos alcançar os resultados espe-
rados tanto para os hóspedes, como para os investidores, pois sempre é possível melhorar e é isso que buscamos cada vez mais. 
Também temos como objetivo alcançar o mercado de lazer, proporcionando experiências diferenciadas para hóspedes e também 
para os moradores do entorno que desejam uma rotina diferenciada” diz.

eSuites Alphaville Lagoa dos Ingleses
Av. Princesa Diana, 440
Alphaville, Nova Lima - MG, 34000-000
Mais informações e reservas:
31 3589-7900

Entre as novidades estão a implantação de atividades recreativas nos 
feriados, como monumentos de esculturas com balão, bolha mágica, 
brincadeiras variadas, entre outros, e para os adultos o teste cego de 
cerveja e atividades em família, além das aulas de yoga, gratuitas, 
aos domingos e às quartas-feiras, sem restrição de idade e também 
destinada aos moradores do entorno. Por serem ministradas ao ar li-
vre e com vista para a Lagoa dos Ingleses, é recomendável o uso de 
agasalho e roupas confortáveis, de preferência de algodão, além de 
meias para esquentar os pés. E, em caso de chuva, as mesmas são 
transferidas para um ambiente coberto.

Também pensando em fidelizar e apresentar as melhorias aos mo-
radores do entorno e seus familiares, o eSuites Lagoa dos Ingleses 
Alphaville oferece um desconto de 15% nas tarifas para hospeda-
gem, por meio do promocode MORADORALPHAVILLE e convida a 
todos a conhecerem seu novo café da manhã, aberto ao público, 
pelo valor de R$36.

Além de otimizar a estrutura local e de ter como meta o prazer em 
servir e a melhoria dos serviços por meio do investimento no time de 
colaboradores, a ideia é ainda atuar em parceria com o Alphaville e 
fomentar o turismo por meio dos atrativos da região já que a cidade 
de Nova Lima, que já foi considerada o melhor lugar de Minas Gerais 
para se viver, oferece atrações de ecoturismo e aventura como trek-
king, mountain bike e wakeboard.

Fotos: Bruno Senna
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CONHEÇA OS PLANOS DA NOVA DIRETORIA
DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

Foi eleita, em novembro de 2017, a nova diretoria da Associação Comer-
cial, composta pelos empresários Afonso Mendonça, do Ville Gastrô, Lucas 
Magalhães, do restaurante Heidelberg e Gustavo Muzzi, da CSul. 

A nova diretoria tem o objetivo de estimular o comércio e os negócios 
do Alphaville Centro Comercial, onde hoje funcionam mais de 100 lojas, 
restaurantes e prestadores de serviços variados. Para isso, vai investir nas 
ações de comunicação com os moradores do Alphaville, na revitalização 
do espaço físico do Centro Comercial e organizará eventos destinados aos 
moradores e ao público externo. 

Algumas melhorias já foram feitas, como a reforma do Center III, recente-
mente finalizada, a instalação de placas sinalizadoras na BR 356, a pintura 
do estacionamento delimitando as áreas para idosos e deficientes físicos e 
a instalação de fraldários nos banheiros femininos e masculinos dos Centers III e IV.  Tudo isso para tornar mais positiva e agradável 
a experiência do consumidor e o dia a dia das pessoas que trabalham aqui. 

Depois de dois anos de crise econômica, a nova diretoria entende que um momento mais favorável se aproxima e quer estimular 
a união e a participação dos lojistas e salistas para promover maior integração entre o Centro Comercial e a comunidade, sempre 
pautados no respeito e parceria. Parceria e respeito entre lojistas, salistas, clientes e ACC. Neste sentido, vários eventos já foram 
realizados, como a iluminação de Natal, o Dia do Mágico e a Corrida e Caminhada Feminina.
 

ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL SOFRE INVASÃO DE SUPER-
-HERÓIS, PRINCESAS E VILÕES NO CARNAVAL INFANTIL 

A festa de Carnaval promovida pelo Alphaville Centro Comercial ofereceu aos 
pais com crianças pequenas uma alternativa de lazer longe da aglomeração dos 
grandes centros. 

O evento, gratuito, foi totalmente desenhado para os baixinhos com desfile, 
brincadeiras, minicaminhão de som, animadores e um espaço especialmente 
reservado para pinturas, tatoo adesivo, camarim com fantasias infantis e muito 
mais. Vejam como eles se divertiram. 

ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL

1ª CORRIDA E CAMINHADA FEMININA
ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL

A nossa 1ª Corrida e Caminhada Feminina Alphaville foi um sucesso. Ti-
vemos participação de cerca de 100 mulheres, moradoras do Alphaville e 
de grupos de corredoras de Belo Horizonte. Foi um evento inclusivo que 
evolveu, além das mulheres de todas as idades, a participação das famílias 
das corredoras.

A corrida recebeu apoio de mais de 30 lojistas e salistas do Alphaville Cen-
tro Comercial, além de moradores e associações locais. O patrocínio ficou 
por conta da Cândido de Sá Imóveis 100% Alphaville (patrocinadora oficial) 
e da Paulo Adegaria. 

Do Alphaville, registramos a presença do grupo de corredoras Running for 
Life e outras moradoras amantes do esporte. De Belo Horizonte, estiveram 
presentes participantes do Grupo Amigos que Correm BH, Corre, Mamãe!, 
Mundo Novo, Pipoca Runner e outros. Confiram as fotos do evento.
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ELEVE SUA AUTOESTIMA COM HARMONIZAÇÃO
OROFACIAL E MASSOTERAPIA NA DERMAVILLAGE

Dra. Ana Garcia é odontóloga pela Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), considerada uma das três melhores do país (Fonte: CWUR), 
com diversas pós-graduações, entre elas na USP e em HARVARD. Há 18 
anos na direção de clínicas em BH e Diretora Acadêmica do CPCDodon-
tologia (Centro de Pós-Graduação do Cirurgião Dentista).

Atua na Harmonização Orofacial: Aplicação Funcional de Botox® e 
Preenchimento com Ac. Hialurônico, Fios Faciais, Bichectomia Funcio-
nal, Lentes de Contato Dental, Alinhadores Ortodônticos & Clareamento 
Dental.

Cris Magalhães é Massoterapeuta, pupila de Renata França, com 10 anos 
de experiência. Utiliza a radiofrequência na estética Corporal e Fa-
cial, promovendo redução de gordura localizada, celulite, rugas, estrias 
e flacidez. Contribui ainda para o seu bem-estar através das variadas 
massagens relaxantes.

Telefones: 3615-4000, 98807-0000 (Dra. Ana Garcia CROMG 26479) 
e 99427-8575 (Cris Magalhães) Instagram: @dermavillagE | www.
dermavillage.com.br. A Dermavillage fica no Center IV – Sala 227.

NO ANIVERSÁRIO DA ÓPTICA ARTESANAL VOCÊ GANHA UM 
TESTE DE ACUIDADE VISUAL

A Óptica Artesanal, unidade Alphaville, completou dois anos de existência. E, 
para comemorar a data, está presenteando os moradores do Alphaville e região 
com testes de acuidade visual inteiramente grátis.

O teste será feito pelo óptico e optometrista Alaor de Castro, proprietário 
da loja no Alphaville e de mais três lojas em Belo Horizonte. Com 52 anos de 
experiência no ramo e reputação estabelecida no mercado, ele alerta para a 
importância de se fazer o teste de acuidade visual como forma de detectar 
problemas de visão em crianças, adultos e idosos. “O teste é simples e tem 
como finalidade verificar a redução da acuidade visual na população, pois os 
problemas são, na sua maioria, potencialmente corrigíveis”.

No teste, é possível detectar problemas como hipermetropia, astigmatismo, 
miopia, ambliopia, daltonismo e, caso seja verificada alguma das anomalias 
acima, o paciente é orientado a consultar o oftalmologista. 
Agora é o momento ideal para as mães levarem seus filhos em idade escolar 
para fazer o exame, pois o ano letivo está apenas começando. Este simples ato 
pode evitar problemas no desempenho escolar da criança.

Os testes serão realizados mediante agendamento. A Óptica Artesanal fica no Center IV – Loja 109 – Telefone: (31) 3547-3900.

ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL

SOB NOVA DIREÇÃO, A ALPHAVILLA IMÓVEIS
EXPANDE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO

Os sócios Maurício Passos Ribeiro de Oliveira e Maria Carlota Megre 
de Rezende, que são corretores de imóveis e atuam há mais de 10 
anos no mercado imobiliário, assumiram a direção da Alphavilla 
Imóveis e implantaram uma série de novidades.

A empresa, antes especializada no setor de locação, incorporou 
a seus serviços a intermediação na compra e venda de imóveis e 
expandiu sua atuação para a região Centro-Sul de Belo Horizonte. 
“Somos uma imobiliária completa, que integra todas as atividades 
do mercado imobiliário”, declara Maurício Oliveira, que é enge-
nheiro, possui especialização em administração e marketing e MBA 
em Telecom.

Para o ano de 2018, as novidades continuam com a integração da 
Alphavilla Imóveis à Rede Inova, plataforma que atua no comparti-
lhamento de imóveis na região metropolitana de Belo Horizonte. A Aphavilla Imóveis tem seu foco de atuação no relacionamento 
com o cliente, para atendê-lo da melhor forma possível. 

A imobiliária trouxe para integrar seu time de colaboradores a arquiteta Raquel Oliveira, que tem como função avaliar os imóveis, 
sugerindo benfeitorias para torná-los mais atrativos, melhorar a habitabilidade e a manutenção preventiva. 

Alphavilla Imóveis está localizada no Center VI – Sala 215. Telefone (31) 3547-3588.

O NOVO RESTAURANTE DECK 108 TRAZ PARA O
ALPHAVILLE A CERVEJARIA BACKER

O restaurante recebeu investimento pesado e é gerido pelos sócios Álvaro Reis 
e Vitor Lecas, ambos ex-executivos de grandes empresas.  

Idealizado para proporcionar ao cliente um ambiente agradável, aconchegan-
te e descolado, o Deck 108 foi decorado por um profissional especializado no 
segmento de restaurantes.  “Queremos que as pessoas se sintam à vontade 
e possam ter uma experiência gastronômica única, curtindo esse visual”, diz 
Vitor Lecas, um dos sócios do empreendimento.

Todas as salas receberam decoração e iluminação diferentes, as cadeiras são 
confortáveis, há som ambiente específico para cada sala. Na parte externa, 
há televisão, mesa de bilhar e a atração mais disputada do local: o deck, com 
poltronas e sofás confortáveis protegidos do sol por grandes ombrelones. A vista, composta pelas palmeiras, a Lagoa dos Ingleses 
e as montanhas ao fundo, é um cenário maravilhoso.  

O cardápio do restaurante apresenta pratos especialmente montados para harmonizar com as cervejas da mineira Backer, há 19 
anos no mercado e líder no setor de cervejas especiais. A proposta é harmonizar todos os pratos, desde o aperitivo até a sobre-
mesa. “Os produtos utilizados na nossa cozinha passam por um controle de qualidade criterioso”, afirma Álvaro Reis, sócio que 
gerencia a área de alimentação. 

O Deck 108 fica no Center V – Loja 108 e 109 e 109A. Telefone: (31) 3047-7433.
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NÚCLEO DE DANÇA ALPHAVILE AMPLIA SEU ESPAÇO PARA 
ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DA REGIÃO

O NúCleo de Dança Alphaville ampliou seu espaço, incorporando novas salas 
para atender à crescente demanda. A escola, que tem a direção pedagógi-
ca da bailarina Leonora Lima, oferece às crianças, adolescentes, jovens e 
adultos do Alphaville e região aulas nas modalidades de Ballet Clássico, Bal-
let Funcional, Jazz Dance, Contemporâneo, Street Dance, Dança de Salão, 
Superioga, Jiu Jitsu, Karatê, Boxe, entre outras.

A inauguração da expansão da escola foi em fevereiro. “É com grande sa-
tisfação que a academia expande seus negócios, com novos conceitos, com 
novas modalidades, em busca de novos sonhos e com objetivo de criar algo 
diferente e com valor para os moradores do Alphaville e região”, declara 
Sandro Bimbato, Administrador do NuCleo de Dança Alphaville.

Um dos principais objetivos da escola é a formação de talentos que, através 
de metodologia própria de ensino e performance, desenvolveu o hábito da participação de seus alunos em concursos de danças e 
artes marciais no Brasil e no exterior.

O Núcleo de Dança Alphaville fica no Center V, lojas 101, 102, 110 a 113. Telefone para contato: (31) 3567-9920 ou 98988-
6192. E mail: sandro.bimbato@gmail.com

CASINHA DO LIVRO: PEGUE O LIVRO QUE
DESEJAR, DEIXE O LIVRO QUE QUISER
PASSAR ADIANTE

Acontece no Alphaville uma das mais incríveis iniciativas de 
incentivo à leitura e à disseminação da cultura. O médico ho-
meopata Gilson Freire, membro do Centro de Estudos da Uni-
ficação (CEU), criou a “Casinha do Livro”, uma proposta que 
ele conheceu em viagem a Fortaleza e decidiu trazer para o 
Alphaville Centro Comercial.

A ideia é fomentar o gosto pela leitura e o conhecimento me-
diante a troca de livros. O objetivo é atrair leitores de todas as 
idades, incluindo livros que possam agradar aos idosos, adul-
tos, adolescentes e crianças.

Funciona da seguinte forma: na “Casinha do Livro” haverá sempre um livro esperando por um leitor, que pode retirá-lo gratuita-
mente, deixando outro no lugar. O contato com a leitura nos dá a capacidade de entender e interpretar o mundo de maneira crítica 
e nos torna aptos a relacionar a ficção com a realidade em que vivemos.

Os interessados em participar devem procurar a casinha que está posicionada em frente à padaria Boulangerie no Center IV e levar 
um livro para a troca.

O Centro de Estudos da Unificação funciona no Center I – Sala 210 – Fone: (31) 3462-3730.

THE VILLAGE

Com método próprio de ensino, pensado e desenvolvido por Mari Barletta, a The Village 
surgiu como uma nova opção para pais que procuram um ensino de imersão profundo na 
língua inglesa, oferecendo um serviço alternativo às escolas bilíngues.

A The Village oferece aulas de inglês em grupo e individuais para crianças a partir de três 
anos, adolescentes e adultos. As turmas são organizadas de acordo com a idade, o perfil e 
o nível de conhecimento da língua dos alunos. Os testes de nivelamento e o material di-
dático utilizados durante as aulas são produzidos pela renomada editora inglesa Pearson.

Diferente dos cursos de idiomas tradicionais, a The Village não se prende a traduções de 
falas e textos e sim a compreensão de contextos e cenários, fazendo com que os alunos 
vivenciem a língua. “As nossas aulas são baseadas no que os alunos têm a dizer porque 
cada um de nós tem uma bagagem diferente de vivências”, nos conta Mari Barletta.

A The Village funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 17horas. No Center I – Sala 
208. Telefone (31) 99822-3363. E-mail contato@thevillageenglish.com

SOB NOVA DIREÇÃO, A NATURAL VERDE AMPLIA 
SEU LEQUE DE PRODUTOS

Desde que assumiram a gestão da loja Natural Verde, Mel e Mi-
riam Vargas fizeram uma completa reformulação no leque de pro-
dutos disponíveis na loja.  Tendo como foco principal a saúde e 
bem-estar de seus clientes, a loja introduziu alimentos naturais, 
vitaminas e suplementos alimentares em sua gama de produtos. 

A nutricionista Mirian Vargas escolhe os produtos com cuidado 
para garantir boa qualidade e procedência. “Temos uma linha 
de produtos destinada a pessoas que possuam restrições alimen-
tares, como alergia a glúten e intolerância à lactose”, declara 
Miriam que é sensível ao consumo de glúten.  

Na loja você encontra produtos para pessoas que estejam fazen-
do dieta low carb, para atletas e para quem esteja fazendo al-
gum tipo de tratamento e necessita de suplementos alimentares. 
 

“Temos opções para vegetarianos - incluindo os veganos – e refeições prontas, além de diversos chás para emagrecimento, como o 
de hibiscos com cavalinha, que é nosso campeão de venda”, diz Mel Vargas, responsável pela gestão da loja.  

Para as pessoas adeptas de uma alimentação natural, a Natural Verde tem opções de adoçantes orgânicos, temperos, chás varia-
dos, chocolates sem adição de açúcar, suplementos, pães, biscoitos, macarrão. Há um setor de refeições prontas e práticas para 
você se alimentar com saúde e sabor. A loja faz entrega de seus produtos em BH, Alphaville e região. 

A Natural Verde fica no Center VI – Loja 103 – (31) 3656-7500. Acesse também o site:www.lojanaturalverde.com.br

Créditos: Alphaville Centro Comercial



Grandes marcas 
já garantiram suas lojas. 

Não fique de fora.
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Navegantes. 
Completo como a vida.
• Projeto de Gustavo Penna;

•  Aproximadamente 29 mil m2 de área construída;  
•  Residencial, comercial e serviços;
•  Grandes marcas confirmadas: Super Nosso,  

Drogaria Araujo e Cineart; 
•  1º Mixed Use da região CSul; 
•  Comercializado pela Cândido de Sá Imóveis.

www.gsaepo.com.br

Parceira de Comercialização
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