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15 anos

Costa Laguna
Propriedades
O mais novo residencial do alphaville começa a receber os
primeiros proprietários, que já iniciaram suas construções

MINHA VIAGEM
Aventure-se pelo mundo mágico da Disney
CONFRARIAS
Lazer e conhecimento

ESPAÇO DO MORADOR
Nova possibilidade para aposentados
ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL
Confira as novidades

EDITORIAL

UM ANO MOVIMENTADO
O conceito de qualidade de vida envolve também a
possibilidade de obter diversão e entretenimento perto
de casa, ainda mais com as características de um empreendimento como o Alphaville Lagoa dos Ingleses.
Nem sempre é fácil se deslocar para Belo Horizonte e cidades vizinhas para participar de eventos interessantes.
Por isso, a Diretoria da Associação Geral tem, neste ano,
concentrado esforços para promover e apoiar eventos
direcionados para a família do Alphaville, com atrações
para todos os gostos. Sempre com responsabilidade e
criatividade, principalmente no sentido de buscar parceiros e, com isso, reduzir ao máximo os custos dos
eventos.
Foi o caso do Bazar de Dia das Mães Alphaville, um sucesso absoluto. O bazar, já tradicional em nosso calendário, dá a oportunidade para moradores comercializarem
seus produtos, produzidos artesanalmente, e garantir
uma renda extra, que é sempre bem-vinda.
No frio mês de julho, um alento: a animadíssima festa junina do Alphaville está de volta. Atrações para as
crianças, comidas e bebidas típicas, música e muita
dança. Um pacote completo para divertir toda a família!

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

Nesta edicão, damos boas-vindas em nossa matéria de
capa aos primeiros moradores do Residencial Costa Laguna, já em fase de construção.
Mais uma edição especial no 15º ano da Revista Alphavida que traz, como sempre, o morador como atração
principal.
Boa leitura a todos!

É assim, encontrando diversão perto de casa, interagindo com vizinhos e prestigiando o comércio local, que o
morador do Alphaville ganha ainda mais em qualidade
de vida. Esse é o objetivo da Associação Geral Alphaville
Lagoa dos Ingleses.
Até o fim do ano, mais coisa boa está por vir. Fique sempre ligado em nossos canais de comunicação e não perca
as notificações.
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RESIDENCIAL INCONFIDENTES
Boa música e cerveja gelada
O Residencial Inconfidentes realizou mais uma animada festa no condomínio com o objetivo de estreitar ainda mais os
laços entre os moradores. O evento aconteceu no dia 21 de
abril, Dia da Inconfidência e reuniu cerca de 200 pessoas.
Com boa música e muita descontração, a confraternização
contou com cerveja artesanal gelada servida pela Kombi
Growler Club, deliciosa comida de boteco, preparada pelo
morador Gustavo Henrique Correa e, para a diversão da
criançada, o vizinho Omar atuou como monitor.
A administração do condomínio agradece também a colaboração de Ivan Cleveland, Lael Xavier, José Felisbino, Douglas, Rodolfo e Luzia, que se dedicaram e se empenharam
para o sucesso da festa.

Créditos: arquivo Residencial Inconfidentes

Mais segurança aos condôminos
Com o objetivo de promover ainda mais segurança aos condôminos, foi assinado, em abril, o contrato para início da
instalação de câmeras e iluminação - integradas em software
de controle e alarme - no perímetro do Residencial Inconfidentes. A conclusão do serviço está prevista para o mês de
agosto.
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RESIDENCIAL DAS ÁRVORES
Aprovação das contas do exercício de 2017
Em assembleia realizada no dia 18 de abril, foi apresentada a prestação de contas
do relatório de auditória e do parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício
de 2017 do Residencial das Árvores. O parecer do Conselho Fiscal, lido pela Conselheira Márcia Signoretti Varela e comentado pelo Conselheiro Francesco Pastore,
foi pela aprovação das contas, conforme relatório da auditoria independente. A
AGE aprovou, por unanimidade, as contas do exercício financeiro de 2017, sem
ressalvas. Diante do cenário de ótima saúde financeira e de grandes feitos, os
presentes agradeceram a Diretoria e elogiaram seu desempenho na gestão do
Residencial das Árvores.

Acreditamos que
construir sonhos
é construir o futuro!

Eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal
O Residencial das Árvores anuncia também a eleição e posse dos membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal para o período de 2018/2021, realizada na Assembleia do dia 18 de abril. Foram reeleitos por unanimidade os membros do Conselho
Deliberativo, Sr. Roger Cançado Rohlfs e Sr. Carlos Bernardo Ratton Mascarenhas
Silva e ainda eleitos os novos membros efetivos Sr. Ivan Cleveland Andrade, Sr.
Carlos Cleison Barros e Sr. Alex Teixeira Santos Júnior. Para a presidência do Conselho Deliberativo foi eleito o Conselheiro Roger Cançado Rohlfs e como Vice-Presidente, o Conselheiro Sr. Ivan Cleveland Andrade.
Para o Conselho Fiscal, foram reeleitos por unanimidade os membros efetivos,
Sr. Francesco Pastore, Sra. Márcia Signoretti Varela e o Sr. Júlio Cesar Landeira
Grizze.
O Residencial das Árvores deseja boas-vindas e espera que com o esforço e a colaboração de cada um de maneira harmoniosa seja possível trilhar um caminho de
avanços e melhorias para o Residencial.

Aquisição de veículo para apoio operacional e administrativo
Agora o Residencial das Árvores conta com um veículo Saveiro 2018 para auxiliar nas
atividades operacionais e
administrativas, conforme aprovação na assembleia de 10 de Janeiro
de 2018. Ele atenderá
também às eventuais demandas emergenciais de
segurança.
Vale ressaltar que a verba para a aquisição do
veículo já havia sido liberada em assembleia,
mas tendo em vista a
devolução de parte das
contribuições mensais da Associação Geral, a Diretoria do Residencial das Árvores
investiu nesse recurso, agregando mais benefícios ao Residencial.
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HOTEL E-SUITES
Yoga para começar bem o dia
Nada mais prazeroso que começar o dia aliando atividade física às práticas meditativas que auxiliam na concentração e no
autoconhecimento. Ciente disso, o e-Suites Alphaville Lagoa dos
Ingleses oferece para seus hóspedes, aos domingos e as quartas-feiras, aulas de Kundalini Yoga - conhecida como yoga da consciência, por despertar no ser humano o seu potencial espiritual
e criativo.
Ministradas ao ar livre e com vista para a Lagoa dos Ingleses, a
atividade é mais uma novidade associada à programação diferenciada que o hotel tem colocado em prática desde a mudança da
administração para a rede Vert Hotéis.
Fernanda Mann, 32 anos, moradora da cidade de Nova Lima, pratica yoga há 15 anos e foi convidada para conhecer essa novidade. “Com certeza todos que puderem aproveitar e conhecer um
pouco mais sobre essa prática irão desfrutar de uma excelente
forma de começar o dia, afinal quando você está bem consigo
mesmo, está pronto para cuidar melhor das suas relações pessoais, familiares e até mesmo do seu trabalho”, conta.
A gerente geral do e-Suites, Camila Gischewski, destaca que as
aulas de yoga são gratuitas e que não há restrição de idade para a
prática. “Depois do sucesso das recreações para as crianças e das
atividades em família desenvolvidas para os feriados, também
foi preciso pensar em um momento diferenciado para os pais e
para os executivos que desejam começar a jornada de trabalho
com mais disposição e ânimo. Sendo assim, convidamos todos a
se entregarem a essa experiência”, diz.
As aulas são realizadas aos domingos e quartas, às 6h45 da manhã, ao ar livre, por isso, 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 aulas são transferidas para um ambiente coberto.
e-Suites Alphaville Lagoa dos Ingleses
Av. Princesa Diana, 440 - Alphaville
Nova Lima - MG, 34000-000
Mais informações e reservas pelo (31) 3589-7900
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FUNDAÇÃO DOM CABRAL
FDC é eleita a 12ª melhor escola de negócios do mundo
A Fundação Dom Cabral acaba de ser eleita, mais uma vez,
uma das melhores escolas de negócios do mundo, segundo
o ranking de educação executiva 2018 do jornal britânico
Financial Times (FT), divulgado em 14 de maio. A escola,
fundada em 1976, em Belo Horizonte (MG), alcançou o 12º
lugar no ranking geral (que combina os resultados entre programas abertos e customizados) das melhores escolas de negócios do FT.
Manter a posição de número 12 é considerada uma conquista
para a FDC, que no ano anterior havia subido cinco posições.O posto a distingue como a mais bem colocada do Brasil e também número 1 da América Latina. “Estamos muito
satisfeitos pelo fato de assegurarmos a décima segunda posição, num ranking extremamente competitivo e apesar de
toda a volatilidade do ambiente de negócios do Brasil nos
últimos anos”, afirma Aldemir Drummond, vice-presidente
executivo da FDC.
Ademir acrescenta que os resultados da FDC no ranking de educação executiva do Financial Times atestas a qualidade e a consistência do trabalho realizado pela escola. A FDC completa 13 anos consecutivos como a melhor escola de negócios da América
Latina, e sempre entre as vinte melhores do mundo.

GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL DAS MINAS
Plantio de árvores frutíferas
Sabor e saúde ao alcance das mãos. Esse é o objetivo do Residencial das Minas ao realizar o plantio
de mais de 190 mudas de árvores frutíferas em
sua área.
As árvores foram plantadas em maio e se juntaram às mais de 400 unidades já existentes no residencial. Algumas espécies já estão produzindo
frutos como laranjas, pêssegos, acerolas, mangas,
limões, pitangas e amoras, etc. Com o novo plantio, o residencial contará com, aproximadamente,
500 árvores, contudo, o objetivo é chegar a 2 mil
mudas plantadas em toda a área do residencial.

Créditos: arquivo Residencial das Minas

Créditos: arquivo Residencial das Minas

DE CORDÃO UMBILICAL
E PLACENTÁRIO

Para futuros pais que desejam armazenar
o material biológico do seu bebê para auxiliar
no tratamento de possíveis doenças graves.

HERMES PARDINI

Proteger o futuro é
mais fácil quando se
está10um passo à frente.

(31) 3378-8632
(31) 3378-8846
hermespardini.com.br
AlphaVida

Responsável Técnico: Dra. Patrícia Fischer Cruz - CRM: 24.672

BANCO DE SANGUE

Créditos: divulgação Minas Náutico

MINAS NÁUTICO INAUGURA PAVILHÃO
DE ESPORTES E EVENTOS

ESPAÇO DO MORADOR

Uma noite esplendorosa marcou a cerimônia de inauguração do
Pavilhão de Esportes e Eventos do Minas Náutico, que aconteceu
no dia 16 de abril. O evento contou com a presença 600 convidados
dentre eles: diretores e conselheiros do clube e do Minas Tênis,
controlador do Náutico, autoridades estaduais e municipais, dirigentes de entidades de diversos clubes e jornalistas.
Os associados do Minas Tênis Náutico Clube ganharam mais 19 mil
m² de espaço de lazer e entretenimento, com a inauguração do Pavilhão de Esportes e Eventos, que foi construído em dois anos, com
investimentos próprios da ordem de R$ 20 milhões. A edificação já
está liberada para uso dos sócios e faz parte da segunda fase do
Plano Diretor do Minas Náutico. O espaço possui um imponente salão de festas com completa estrutura de apoio e varanda com vista
para a Lagoa dos Ingleses. As piscinas semiolímpicas são cobertas e
aquecidas. O Pavilhão possui ainda, guarderia para barcos, docas e
estacionamento com 238 vagas. Complementam a construção, três
quadras de squash, vestiários feminino, masculino e para pessoas
com deficiência e outras facilidades, que estão em execução e serão liberadas em julho. Com o Pavilhão de Esportes e Eventos, o
Minas Náutico passa a ter mais de 40 mil m² de área construída, de
sua área total de 117 mil m².
A primeira etapa do Minas Náutico foi inaugurada em 18 de março
de 2000. O novo e moderno Pavilhão de Esportes e Eventos se integra à completa infraestrutura que o Minas já oferece aos sócios
como quadras de tênis, de peteca, de beach tennis e poliesportivas, campos de futebol society, academia, parque infantil, sauna,
berçário com fraldário, restaurante e lanchonete e estacionamento com 300 vagas. Tudo para o conforto, lazer e qualidade de vida
do associado.

AlphaVida

Ricardo Sapi, Ricardo Santiago, Vitor Penido e Sergio Bruno
Zech Coelho descerram a placa inaugural

Diretoria do Minas Náutico: Roger Rohlfs, Paulo Fernando de
Almeida, Eduardo Jorge, Ricardo Santiago, Jorge Bachur e
José de Fabrino Braga Neto
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UMA NOVA POSSIBILIDADE
PARA APOSENTADOS
Sibele Barony, moradora
do residencial das árvores

Modalidade de revisão possibilita aumento no valor do
benefício da aposentadoria
Descanso, viagens, mais qualidade de vida. Metas que
a maioria dos trabalhadores traçam para o tão sonhado
momento da aposentadoria. No entanto, o valor do benefício é, geralmente, abaixo do esperado, e seu reajuste
anual é sempre menor que o índice de reajuste do salário
mínimo. Diante dessa situação, o aposentado permanece no mercado de trabalho para manter sua qualidade
de vida e, por consequência, continua vertendo contribuições para a Previdência Social, sem nenhuma contraprestação. Uma alternativa para que se consiga elevar o
valor do benefício é a reaposentação. A opção judicial
tem levado vários idosos a ingressar com ações judiciais
requerendo a revisão, o que os obriga a abrir mão não
só de seu benefício atual, como também do tempo de
serviço e de contribuição utilizados no cálculo anterior.

Sibele destaca ainda que a reaposentação surgiu após o
Supremo Tribunal Federal (STF) considerar em 2016, indevida a desaposentação - quando o segurado renunciava
à aposentadoria recebida a fim de receber um benefício
mais vantajoso computando todas as contribuições vertidas ao INSS, antes e após a aposentação. “Com a decisão,
uma nova ação está ganhando forma na justiça: a reaposentadoria”.

A advogada previdenciarista e membro da Comissão de
Direito Previdenciário da OAB/MG, Sibele Barony, explica
que o cálculo da nova renda considera apenas o tempo
e salários de contribuição obtidos após a aposentadoria
renunciada. “Em junho, o Tribunal Regional Federal da
4ª Região concedeu a uma segurada do INSS o direito à
reaposentação. Na sentença, o juiz afirmou que, como
a segurada cumpria novamente os critérios suficientes
para pedir um novo benefício, a troca era possível, desde
que a trabalhadora abrisse mão totalmente do benefício
anterior para um novo cálculo que, no caso, resultou em
benefício maior”, ressalta.
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Quando a reaposentação é vantajosa?

Quem pode solicitar?

Para solicitar a reaposentação é preciso muita cautela, pois
nem sempre esse pedido é mais vantajoso para o aposentado.
Atualmente, para se aposentar por idade, os trabalhadores urbanos precisam ter 65 anos, no caso dos homens, e 60 anos, no
caso das mulheres. Além disso, para os inscritos no INSS a partir
de 24 de julho de 1991, é necessário perfazer o mínimo de 180
contribuições à Previdência Social — ou seja, 15 anos de contribuição. “Se o aposentado permaneceu na ativa por mais 15 anos
após a concessão do benefício previdenciário com salários, na
média, iguais ou maiores aos anteriores ao benefício antigo, a
reaposentadoria será vantajosa”, explica Barony.

Sibele Barony alerta que não são todos os beneficiários que têm
direito à reaposentadoria. A possibilidade é oferecida apenas
àqueles que reunirem condições suficientes (tempo, carência e
idade) para um novo e mais vantajoso benefício previdenciário.
“Enquanto na desaposentação existia a renúncia apenas da aposentadoria atual, no processo de reaposentadoria é necessária
a abdicação do tempo de serviço, bem como dos salários de
contribuições, pois os requisitos para o novo benefício serão
obtidos apenas com as novas contribuições vertidas após a aposentadoria atual. Diante dessas considerações, nesta modalidade de ação previdenciária é indispensável o cálculo prévio
para apurar se será vantajosa ou não a troca de aposentadoria”,
orienta.

O aposentado que perdeu ações de desaposentação na Justiça pode ingressar com o pedido da reaposentadoria, pois os
processos são diferentes. Diferente da desaposentação, nesta
nova modalidade judicial, anulam-se os requisitos que deram
origem à primeira aposentação e concede-se um novo benefício
previdenciário observando a idade e o tempo de contribuição
posterior a primeira aposentadoria concedida.

Antes de solicitar a revisão é necessário que o aposentado procure orientação através de um advogado de confiança e especializado na área previdenciária. “O profissional deverá elaborar todos os cálculos necessários para a apuração do valor da
nova renda mensal de aposentadoria, evitando prejuízos financeiros. Assim, o beneficiário poderá gozar, sem preocupações,
de seus momentos livres”, finaliza.

DESEJA COMPARTILHAR ALGUM ASSUNTO, CONTAR UM POUCO SOBRE SUA CARREIRA OU UM HOBBIE?
ENVIE E-MAIL PARA COMUNICACAO@ALPHAVILLEMG.COM.BR

CAPA

Pronto para morar
Cada detalhe do Costa Laguna Propriedades foi pensado para proporcionar
contato com a natureza, segurança e uma infraestrutura de lazer
completa para os moradores
Por Kátia Portilho

“Os sonhos são projetados por nosso arquiteto interior, mas a
realização está em nossas mãos”.
Friedrich Nietzsche
14
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“Espero comemorar o Natal com minha
esposa, filhas e genros no novo lar”.
Rodolfo Vasconcellos

A citação do filósofo e poeta Nietzsche define com
maestria como o empresário Rodolfo Vasconcellos
de Lima se sentiu ao escolher o Costa Laguna Propriedades, empreendimento da CSul Desenvolvimento Urbano, localizado na Lagoa dos Ingleses,
próximo ao Península dos Pássaros, para morar
com a sua família. Ele conta que sempre idealizou
viver em um lugar em meio à natureza, mas sem
perder de vista os benefícios de uma infraestrutura de comércio, serviços e lazer por perto. “Com
uma rotina cada dia mais estressante, quem não
sonha acordar ao som dos pássaros, sentar-se ao pé
de uma laranjeira e ter o prazer de saboreá-la ali
mesmo?”, questiona Rodolfo. O empreendimento
já está pronto para morar e conta com mais de
20 projetos aprovados, sendo dez casas em construção.
Rodolfo conta que comprou o terreno logo no primeiro lançamento e não demorou mais que meia
hora para fechar o negócio. “Um membro da minha
família me convidou para irmos juntos conhecer,
pois ele sabia que meu sonho era morar em um local como o Costa Laguna”. Ele lembra que quando
vislumbrou o projeto na maquete e viu a topografia
e a estrutura do empreendimento e do Alphaville
como um todo, teve certeza de que tinha encontrado o lugar ideal para transformar seu desejo antigo em realidade.“A previsão para finalizar a obra
da minha casa é dezembro deste ano. Espero comemorar o Natal com minha esposa, filhas e genros

O projeto do futuro morador está alinhado com o
conceito sustentável do empreendimento. Rodolfo
revela que escolheu o steelframe como modelo de
construção para a sua casa. “Optei por esse perfil
de construção porque gera uma obra limpa, ágil
e facilita a manutenção”, ressalta. Quando questionado sobre o que mais o atrai no loteamento
ele destacou, primeiramente, a tranquilidade e
estrutura de comércio e serviços próximos. “Trabalhei 34 anos em uma multinacional e tinha uma
rotina intensa. Morar em um local que me oferece
qualidade de vida é maravilhoso. Não vejo a hora
de acender o fogão a lenha e ver toda a família
reunida no nosso refúgio de paz”, finaliza.

Atrativos ímpares
Contemplar a natureza é apenas uma das muitas
atividades que os moradores do Costa Laguna podem desfrutar. O empreendimento está localizado
em uma região com quase 600 mil m2, conta com
602 lotes, sendo 9 destinados à área social, que
variam de 525 a 1.250 m2 com vista para a Lagoa
dos Ingleses e para a Serra da Moeda. “Além de
um paisagismo exuberante com espécies nativas
da Mata Atlântica, o residencial é um dos poucos
de Minas Gerais com uma infraestrutura de lazer
completa”, destaca o diretor-presidente eleito da
Associação de Moradores do Costa Laguna, Ivison
Santos Bastos. Itens como espaço gourmet, salão
de eventos, uma quadra poliesportiva e quatro de
tênis, sendo uma coberta, estão prontos e à disposição para a diversão de todos. A área fitness é
outro atrativo, especialmente para aqueles que
não possuem o hábito de praticar atividades físicas
ou dispõem de pouco tempo. Por estar localizada
dentro do condomínio, facilita o deslocamento e
além disso, ela está toda estruturada com aparelhos modernos, que proporcionam conforto na hora
da malhação.

no novo lar”.
Rodolfo Vasconcellos e sua família

Créditos: divulgação CSul
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Quadras de tênis assinadas por bicampeão
mundial
Recentemente, o empreendimento inaugurou suas quatro
quadras de tênis, sendo uma coberta. Os espaços têm a assinatura do bicampeão mundial de Tênis de Dupla Bruno Soares,
que prestou consultoria técnica para a construção do complexo. “Sou tenista há muito tempo, mas nunca tinha participado
de um projeto como esse. Foi muito prazeroso dar consultoria
para a criação de quadras de tênis, esporte com o qual trabalho e que tanto amo”. O tenista afirma ainda que o projeto
visou a socialização entre proprietários, mantendo as quadras
próximas umas das outras. “Acredito que o ambiente social é
o mais agradável no tênis. Todos jogando e se divertindo ao
mesmo tempo, com total integração”, ressalta.

Créditos: arquivo Residencial das Minas

O empreendimento é a escolha ideal para pessoas que, assim como o engenheiro, Eder Nunes de Mesquita, busca viver
em um local tranquilo, que ofereça mais qualidade de vida
e uma rede de comércio, serviços e lazer no entorno. “Esse
residencial se adequou a tudo o que minha família e eu estávamos buscando: lugar cercado por natureza, com espaço
amplo e uma vista maravilhosa. Além disso, a centralidade sul
nos interessa muito, pois está em constante desenvolvimento.
A minha expectativa é que daqui há cinco ou dez anos a região
se transforme em uma nova cidade”, afirma.

Créditos: Luisa Ananias

Sustentabilidade
permeia o projeto
A responsabilidade ambiental é um dos pilares
do Costa Laguna desde a concepção do projeto.
“Nosso objetivo é preservar a beleza natural
exuberante na região, seguindo o conceito dos
demais empreendimentos do Alphaville Lagoa
dos Ingleses, únicos de Nova Lima que contam
com um sistema de 100% de tratamento de
água e esgoto”. Seguindo as tendências internacionais, o empreendimento terá energia com
cabeamento subterrâneo, o que contribuirá
para ressaltar ainda mais a beleza do local. No
entorno, foram plantadas mais de 8 mil árvores
nativas e frutíferas, criando um isolamento natural das áreas ao redor.
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As quadras foram assinadas pelo tênista Bruno Soares

CAPA

Diretoria eleita
Assim como os outros seis residenciais, o Costa Laguna compõe
a Associação Geral Alphaville e é gerido internamente pela Associação de Moradores do Costa Laguna, cuja diretoria foi eleita
por meio de votação, durante a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 28 de março deste ano. “A diretoria anterior, eleita pela CSul, renunciou ao direito de exercer o mandato por 7 anos, definido em estatuto, com o objetivo de que
o Costa Laguna adquira uma ‘identidade própria’”, destacou o
novo diretor-presidente eleito, Ivison Santos Bastos.

O sétimo residencial unifamiliar do Alphaville Lagoa dos Ingleses já possui Estatuto Social, Regulamento de Uso e Ocupação
do Solo e Regulamento de Obras, disponíveis para consulta no
site www.alphavillemg.com.br.
Vale ressaltar que os novos moradores do Residencial 7 poderão desfrutar de todos os benefícios que o Alphaville Lagoa dos
Ingleses oferece como infraestrutura de comércio e serviços,
segurança, manutenção das vias, administração, comunicação,
fiscalização de obras, transporte executivo e atendimento médico de urgência e emergência, dispondo, inclusive, de ambulância para transporte de pacientes aos hospitais de Nova Lima
e Belo Horizonte.

Nova Diretoria e Conselho Residencial 7
Diretor Presidente – Ivison Santos Bastos
Diretor Vice-Presidente – Walter Lacerda Melo Júnior
Diretor Tesoureiro – André Lima Belico
Diretor – Pedro Henrique Bosco Nery
Diretor – Walfrido Baião Pessoa
1o. Suplente – Flávia Toledo da Cunha
2o. Suplente – Ernesto Carlos Carneiro Alves
3o. Suplente – José Eduardo Matta Machado Paixão
4o. Suplente – Vinicius Pereira Ramos
5o. Suplente – Thiago Luiz de Carvalho
Conselho Fiscal Efetivo:
Vinicius Marcondes dos Santos
Alexandre Rezende Ribeiro
José Maria Ferreira Campos

AlphaVida

Conselho Fiscal Suplente:
Rafael D’Angelo Machado
Ricardo Antônio Sampaio e Mello
Guilherme Arantes Ferreira Mendes
Conselho Deliberativo Efetivo:
Éder Nunes de Mesquita
Eudes Mendes
Rodolfo Vasconcelos Lourenço de Lima
Conselho Deliberativo Suplente:
Célio Soares de Oliveira Júnior
Ricardo Motta de Mello
Aldemar Nemesio Brandão Vilela de Castro
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AG - POR
DENTRO

capítulo 3:

ESTRUTURA FUNCIONAL DA AG

Em mais uma parte da série de matérias sobre a Associação
Geral, abordaremos nesta edição a estrutura funcional da AG.
Já ilustramos como são formados o Conselho Deliberativo e a
Diretoria Executiva da AG, responsáveis pela gestão do Empreendimento. Agora, apresentaremos um pouco mais do seu
funcionamento operacional.
A AG possui em seu quadro 36 funcionários, divididos em áreas
administrativas e manutenção. A maioria das áreas atua simultaneamente nas demandas da Associação Geral (áreas externas
e escritório) e dos Residenciais e demais associados. Nossa estrutura é dividida em departamentos de Compras, Financeiro/
Administrativo, Departamento Técnico (projetos e fiscalização), Comunicação e Relações Institucionais, Departamento
Pessoal e Manutenção. A supervisão de toda operação e a responsabilidade de ser o elo entre a Diretoria Executiva e o Con-
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selho Deliberativo com a operação da instituição é da figura do
superintendente geral.
Entre os principais serviços prestados pela equipe da Associação Geral, destacamos a emissão das credenciais de transporte,
comunicação de ações e notícias da região, transferência de
titularidade, compras, controle financeiro, análise de projetos,
relacionamento com prefeitura e demais órgãos públicos, cobrança, manutenção das áreas comuns - paisagismo, recuperação de asfalto, limpeza dos filtros da lagoa, varrição e gestão
dos principais contratos - segurança, saúde e transporte.
Além disso, a Associação Geral conta com serviços de assessoria
jurídica, que analisa os contratos celebrados pela instituição,
atua nas cobranças e inadimplências, assim como em assembleias, reuniões e audiências.
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ASSOCIAÇÃO GERAL

DE PORTAS ABERTAS
PARA O AVANÇO
Diálogo e confiança são importantes pilares para a
conquista de avanços, seja profissional, pessoal e por
que não no nosso bairro? Visando sempre melhorar a
prestação de serviços, a Associação Geral Alphaville
Lagoa dos Ingleses dispõe de vários canais de relacionamento para que os associados possam tirar dúvidas,
fazer sugestões e críticas e acompanhar as novidades
que acontecem no Alphaville Lagoa dos Ingleses e no
seu entorno.
Para o diretor institucional da AG, Roger Rolfs, a
comunicação é de extrema importância para que o
Alphaville continue sendo referência de tudo o que
se propõe e, por isso, toda a equipe é treinada para
atender e responder ao associado da melhor forma e
com a maior agilidade possível. “A Associação Geral
deseja, juntamente com cada um de seus associados,
construir um empreendimento cada vez melhor para
viver, com segurança, limpeza e tranquilidade, proporcionando mais qualidade de vida tanto para quem
vive ou frequenta este lugar”.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS

A Associação Geral está sempre disposta a ouvir moradores e associados. Conheça os canais
de comunicação disponíveis, escolha o seu e entre em contato.

www.alphavillemg.com.br | Facebook - @alphavillemg
Aplicativo – ALPHAVILLEMG
Telefone - 31 3547-3020 | Whatsapp - 31 99412-9594
E-mail comunicacao@alphavillemg.com.br

ASSOCIAÇÃO GERAL

TREINAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA
Foi realizado, nos dias 17 e 18 de maio, no auditório do edifício Work Place em Belo Horizonte, mais um treinamento
com todos os vigilantes e porteiros que atuam no Alphaville.
A empresa responsável pelo treinamento foi a ETC (Especialização, Treinamento e Capacitação).
Foram abordados assuntos referentes aos procedimentos
operacionais de segurança adotados nas portarias e áreas
externas. Além disso, foi tratada a importância da confidencialidade das informações, enfatizando a necessidade do seu
sigilo e proteção.
Todos os participantes receberam material didático referente aos procedimentos de segurança e um certificado de
participação. Os treinamentos realizados com a equipe de
vigilância do Alphaville possuem datas regulares e estão previstos em contrato.

ASSOCIAÇÃO GERAL
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ASSOCIAÇÃO GERAL

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

O que vai para a AG e o que fica dentro do Residencial Associado

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

Valor pago pelo
Contribuinte

Valor que fica
no Associado (1)

% Contribuição que
fica no Associado
(1)

Valor
destinado a
AG (2)

% contribuição destinada a AG (2)

Residencial Inconfidentes

R$ 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
Mirante do Sol (Ref.: Ap 3 quartos)
Felice

R$ 645,79

R$ 429,51

66,51%

R$ 216,28

33,49%

R$ 1.369,00

R$ 1.157,51

84,55%

R$ 211,49

15,45%

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

DESCRIÇÃO

CONTRIBUIÇÃO

SEGURANÇA

36,2%

Contratos, veículos, combustível, manutenções.

TRANSPORTE

18,3%

Transporte executivo.

INVESTIMENTOS

1,4%

Investimentos nas áreas externas do Alphaville.

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.
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BAZAR DE DIA DAS MÃES É UM SUCESSO!
Os dias 05 de 06 de maio foram especiais para os moradores e
visitantes do Alphaville. No espaço CSul Lagoa, reunimos em
uma estrutura charmosa cerca de 50 expositores nas mais variadas atividades artesanais. E o bazar começou bem: a apresentação do Coral O Canto da Lagoa encantou os presentes! O coral,
comandado pelo maestro Luiz Flávio, é formado por moradores
do Alphaville.
A movimentação de público durante todo o evento deixou os
expositores muito satisfeitos, a ponto de já iniciarem programações para os próximos eventos. Rafael Vilela, que comercializou quadros e itens de decoração com sua marca Pequenos
Detalhes, fez questão de agradecer o empenho dos organizadores. “Gostaríamos de registrar nosso agradecimento a todos os
organizadores, principalmente pelo cuidado com os detalhes de
todo evento e por serem sempre solícitos”.
Moradora do Edifício Lumière, Gisele Goulart levou ao bazar
roupas femininas e calçados e também elogiou a organização
do evento. “Obrigada a todos os organizadores que tanto se
empenharam na organização desse evento. Recebi vários elogios de clientes que ficaram muito satisfeitos com a estrutura,
organização e também com a beleza e qualidade dos produtos
oferecidos pelos expositores”, disse.

Elogios também de moradores que visitaram o bazar e aproveitaram para garantir um presente especial de Dia das Mães.
“Frequentamos o Bazar desde o primeiro que foi realizado, e
a cada nova edição é uma surpresa. Nossa família sempre faz
compras, os produtos são ótimos e o atendimento excelente. No
próximo, estaremos lá novamente firmes e fortes, prestigiando
os vizinhos e os demais expositores”, declarou o morador das
Town Houses Fernando Carvalho.
Foram cerca de mil visitantes e uma estimativa de R$ 250 mil
movimentados nos dois dias de evento. O Bazar de Dia das Mães
Alphaville foi organizado pela Associação Geral e contou com o
apoio do Alphaville Centro Comercial e do grupo Classificados
Alphaville.
Agradecemos todo o apoio, em especial nossos patrocinadores
CSul, Cândido de Sá Imóveis, Polishop, Bumbo Produções, Hospital Vera Cruz, Hermes Pardini, Santafé Transportes, EPO/Navegantes e Algar Telecom.
Os expositores seguem à disposição de seus clientes mesmo
após o encerramento do evento. No site da Associação Geral
(www.alphavillemg.com.br), você encontra a lista completa
dos expositores e seus contatos.

AlphaVida
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DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Espetáculo

No dia 5 de junho é comemorado mundialmente o Dia do Meio
Ambiente. Usualmente, as celebrações estendem-se até o dia
12, quando é formada a Semana Mundial do Meio Ambiente.
Uma semana de importância vital para a nossa e futuras gerações.

Vermelho para plásticos, verde para vidros, amarelo para os
metais e azul para os papéis. Parte do Gameshow promovido
pela Cia Solo de Teatro desafiava os participantes a selecionarem corretamente as lixeiras a serem utilizadas para cada tipo
de lixo. O espetácúlo “Imagem e Interação” engloba diferentes
aspectos relacionados à preservação do meio ambiente e nos
incentiva a ter um dia a dia mais sustentável.

E para a data não passar em branco, a Associação Geral, em
parceria com o Alphaville Centro Comercial, preparou uma manhã de atrações para os moradores. O evento teve início às
10:00h, no Espaço Saúde e Família Alphaville. Começamos com
uma palestra sobre a criação de orquídeas, ministrada pelo especialista Rone Lacerda, da Especial Orquídeas.

24

Durante todo o evento, houve distribuição de mudas de ipês
amarelo, roxo e rosa, oferecidos pela Tirol Plantas.
A Associação Geral agradece a presença de todos e a parceria
do Alphaville Centro Comercial, da Tirol Plantas, da Especial
Orquídeas e da Vallourec Mineração.

AlphaVida

Fábrica de sonhos

MINHA VIAGEM

Descubra porque Orlando encantou o morador do Residencial das Árvores,
Elison Lacerda, motivando-o a visitar o destino por 15 anos consecutivos.

Reza a lenda que um rei, interessado em expandir seus
domínios, vislumbrou potencial numa área ainda inexplorada. O nome dele é Walter Elias Disney e o reino
pretendido, Orlando, uma região pouco conhecida na
Flórida. Ali, ele ergueu o mais ambicioso de seus projetos, o maior centro de diversões da costa leste americana: o mundo mágico da Disney. A cidade conta com sete
dos 20 maiores parques temáticos do mundo; recebe
mais de 51 milhões de visitantes, anualmente, e é o
destino mais visitado por brasileiros nos Estados Unidos. Não é à toa que alguns ficaram tão encantados que
voltaram outra vez, e outra vez e outra… Esse é caso
do mineiro Elison Lacerda, morador do Residencial das
Árvores, no Alphaville Lagoa dos Ingleses, que já visitou
Orlando 15 vezes nos últimos 15 anos.

Elison conta que a Disney sempre foi um sonho. “Vi a
oportunidade de conhecer quando um grupo de amigos
me convidou. Chegando lá, fui teletransportado para
um mundo mágico, onde pude retornar a minha infância. Depois dessa experiência incrível não parei mais”.
Quando questionado sobre o que o motivou a visitar a
Disney por 15 anos consecutivos ele responde sem pestanejar: “A sensação de estar em um lugar onde não
existem problemas e que leva as pessoas a se entregarem à felicidade como em um verdadeiro mundo
mágico”. Elison já retornou a Disney ao lado de outros
amigos, com sua esposa por diversas vezes e também
acompanhado do seu filho de 5 anos, que já foi três
vezes. “Indescritível ver meu pequeno com o rostinho cheio de emoção ao ver seus personagens favoritos ao vivo e a cores”,
comenta sorrindo.
Para quem visita Orlando pela primeira vez, o ideal é investir, no mínimo, quatro dias nos parques da Disney, dois dias no Universal
Resort, um dia no SeaWorld e mais um dia livre para compras.

“Um dia aprendi que sonhos existem para tornar-se realidade. E, desde aquele dia, já
não durmo pra descansar. Simplesmente durmo pra sonhar.” Walt Disney
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Parques incríveis e compras

O Disney World é um megacomplexo de lazer com quatro parques temáticos. São eles o Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios
e Epcot; dois parques aquáticos, Blizzard Beach e Typhoon Lagoon; um
centro de compras, Downtown Disney e mais cinco campos de golfe e 34
hotéis. Personagens conhecidos e aclamados como o Mickey, Pato Donald
e companhia são vistos facilmente encantando multidões por esses locais.
Os adolescentes e adultos preferem os parques do Universal Resort: Universal Studios e Islands of Adventure – este último é o endereço do The
Wizarding World of Harry Potter, área de atrações dedicadas ao bruxinho
famoso. Já as crianças menores, curtem o Magic Kingdom, o Animal Kingdom e o Universal Studios.O complexo mais recente fica em Winter Haven, a 40 minutos de Orlando. É a nova unidade da Legoland, segunda nos
Estados Unidos. Tudo é feito com pecinhas de Lego, inclusive os carrinhos
das montanhas-russas.
Além dos parques temáticos, que são o ponto alto da viagem, Elison conta
que a cidade de Orlando é extremamente agradável e organizada, com
excelentes opções gastronômicas. No Disney Springs, um shopping a céu
aberto que apresenta uma mistura eclética de lojas exclusivas com vários
restaurantes temáticos, o famoso Planet Hollywood é uma ótima pedida.
“Outra sugestão deliciosa para se visitar nesse shopping é a Ghirardelli,
uma loja de chocolates e sorveteria espetacular, que é originada da fantástica fábrica de chocolates de São Francisco, na Califórnia”. No entorno, vale visitar também o aclamado The Ravenous Pig (theravenouspig.
com), em Winter Park.
E sabe aquele dia do roteiro destinado às compras citado no início dessa
matéria? Vale a pena. É praticamente impossível resistir aos shoppings
e outlets da região com preços até 70% mais baratos que os praticados
em produtos similares no Brasil. Um bom exemplo é o Orlando Premium
Outlet, com lojas como Calvin Klein e Diesel.

Elison, esposa e filho: o morador do Residencial das
Árvores já visitou Orlando 15 anos consecutivos

Onde se hospedar

Dentro do complexo da Disney, o Disney’s Pop Century Resort é uma opção com preço acessível que fica bem perto do Parque Epcot. Ainda ali,
um dos melhores para se hospedar é o Disney Animal Kingdom Lodge,
com ambientação que imita um safári africano e conta com uma piscina
gigante. Já na Universal, o Loews Sapphire Falls Resort tem estilo caribenho, com piscinas e coqueiros. Bem na porta dos parques do complexo, o
Doubletree Hotel também é uma opção atrativa.
Alugar uma casa no entorno, segundo Elison, também é uma ótima opção.
“Costumo alugar, pois fica mais barato e é muito confortável. As casas são
em condomínios na região de Kissimmee, praticamente dentro do complexo Disney. Além disso, tenho a opção de preparar em casa as refeições.
Vale a pena”, afirma.
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Interesses que
levam ao saber
Moradores do Alphaville Lagoa dos Ingleses se reúnem periodicamente em confrarias para desfrutar
momentos de conhecimento e descontração

Créditos: arquivo pessoal - Larissa Franco

de

Por Nathalia Fernandes

Versos, sabores, saberes. Interesses afins que movimentam grupos de pessoas que se reúnem periodicamente com um mesmo
propósito: aprender e se divertir. As confrarias surgiram na Idade Média, criadas por religiosos e incentivadas pela igreja. Com
o passar dos anos, a prática se expandiu e ganhou, também,
propósitos laicos. Hoje, séculos depois, o principal objetivo das
confrarias é trocar experiências e aprendizados sobregastronomia, vinhos, cervejas, livros, coleções. No Alphaville Lagoa dos
Ingleses, ao redor de um uma boa mesa, amigos se reúnem,
trocam receitas, opiniões e jogam uma boa conversa fora sobre
o universo em comum.
A chef de cozinha, Larissa Franco, moradora do residencial Árvores, tem as confrarias como um hábito. Fundadora da Alpharia Culinária, que reúne moradores do Alphaville interessados
em gastronomia há cinco anos, ela vê os encontros, que são
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realizados, quinzenalmente, como um momento de descontração, aprendizado e leveza para os participantes. “O Alphaville
é uma comunidade pequena. E esse momento de relaxamento,
compartilhamento de receitas e boas gargalhadas contribuem
muito para que tenhamos uma boa qualidade de vida. Além disso, a confraria é uma oportunidade de desfrutar de uma boa
comida, e conviver com pessoas com os mesmos interesses sem
ter que pegar estrada”, conta.
Além da Alpharia, Larissa participa de outros inúmeros encontros, sendo contratada para cozinhar enquanto os clientes se
regozijam pelos prazeres proporcionados pelos sabores oferecidos nos encontros. “Minha primeira participação em uma confraria foi como chefe, onde eu cozinhava e dava aulas sobre
as receitas preparadas. Hoje, a demanda é tão grande, que a
minha casa virou palco de confrarias de terceiros”, afirma.
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ESPECIAL
Versos, contos e encantos
O hábito de leitura expande horizontes, propicia a quebra de
paradigmas, fortalece a memória e, sim, une pessoas. E esse
foi o principal objetivo das amigas Lívia Borba, Carla Dumont
e Sibele Barony - sendo Carla e Sibele moradoras dos residenciais Flores e Árvores, respectivamente - quando criaram
a Confraria do Livro, há três anos. “Nos demos conta de que,
apesar de sermos apaixonadas pela leitura de bons livros, o
trabalho intenso acumulado com as tarefas maternas, tornaram o nosso tempo dedicado à literatura muito escasso. Então
decidimos retomar o hábito perdido e estreitarmos ainda mais
nosso laço de amizade”, explica a advogada Sibele Barony.
Atualmente, com sete participantes, a confraria é realizada
mensalmente, e a cada mês uma das participantes indica um
livro para a discussão. “As discussões são realizadas sempre
em restaurantes ou na casa de uma das amigas, enquanto
apreciamos bons vinhos e uma boa comida, tratando dos pontos centrais e relevantes do livro. Afinal, nossas reuniões são
pautadas pela descontração”, ressalta Barony.

Para aqueles que não participam de nenhum grupo de confraria e deseja entrar nesse universo de troca
de experiências, a chef de cozinha, Larissa Franco, dispõe de grupos de whatsapp formados para este
fim, o de unir interesses. Para conhecer, entre em contato pelo número: 31 99711-0906

BOAS-VINDAS

Tranquilidade e estrutura de
primeiro mundo
Viver em um lugar tranquilo, onde fosse possível realizar todas
as atividades sem ir muito longe e sem precisar enfrentar o
trânsito caótico da capital. Essa era a principal meta da família
Furtado que, em janeiro deste ano, encontrou no Alphaville o
refúgio que tanto procurava.
Ana Paula Araújo Furtado e o marido Roberto Furtado têm um
casal de filhos: o empresário Henrique Furtado - já casado com
a médica cirurgiã, Alice - e a filha publicitária Mariana, que cursa design de moda na Fumec. Ao deixarem a casa na qual viviam
no bairro Alameda da Serra e se mudarem para a novo imóvel,
no Residencial das Árvores, a família ganhou qualidade de vida.
A tranquilidade, a segurança e a infraestrutura presentes no
Alphaville Lagoa dos Ingleses foram fatores decisivos para que o
casal optasse por viver em Alphaville. “Meu marido e eu sempre
gostamos de sossego e desejávamos morar no interior quando
ficássemos mais velhos. No Alphaville encontramos o clima de
tranquilidade interiorana sem ficarmos longe de tudo”, conta
Ana Paula.
A correria do dia a dia deu lugar à praticidade e, hoje, a família
dispõe de toda a comodidade oferecida pelo Alphaville. “Estamos estabelecendo toda a nossa rotina dentro do Alphaville,
desde atividades físicas como caminhada, pilates e boxe, até o
almoço no Alemão. Nossos lanches são revezados, ora optamos
por pizza, ora preferimos os pães sempre fresquinhos da padaria. Além disso, podemos usar o transporte do residencial sem
nos preocupar com trânsito. Isso é quase um pedaço do paraíso”, reforça a matriarca.

A rotina de Roberto era altamente estressante. Empreendedor
na área da construção civil, ele costumava encerrar suas atividades tarde da noite. Mas, hoje, Ana Paula comemora a rapidez
com que o marido chega em casa e sem estresse. “Desde que
mudamos, meu marido consegue chegar mais cedo e ainda sobra um tempo no final da tarde para ajudar com as plantas. Nos
fins de semana que meu filho vem, fazemos caminhada pelas
trilhas aqui por perto”, comemora.
A família está se adaptando muito bem à nova moradia e demonstram satisfação em descrever o local. “Aqui no Alphaville
e em nosso residencial é tudo muito organizado. A oferta de
socorro e recursos rápidos em casos de necessidades relacionadas à saúde é um grande diferencial. Além disso, todos os colaboradores são educados e cordiais. Agora, estou ansiosa apenas
para a finalização da construção do Navegantes, porque quando
tivermos um supermercado perto de casa, será o céu”, brinca
a moradora.

Grandes marcas
já garantiram suas lojas.
Não fique de fora.
Parceira de Comercialização
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• Projeto de Gustavo Penna;
• Aproximadamente 29 mil m2
de área construída;
• Residencial, comercial e serviços;
• 1º Mixed Use da região CSul;
(31)
• Comercializado pela Cândido
de Sá Imóveis.
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RESTAURANTE O MARCELINO: MAIOR E MAIS
CONFORTÁVEL
O Marcelino, restaurante que serve comida caseira no Alphaville Centro
Comercial, ampliou suas instalações e investiu em novas mesas e cadeiras
para abrigar o crescente número de frequentadores e proporcionar mais
conforto aos seus clientes.
Administrado por Helena Marcelino e Eni Tibúrcio, a casa tem um cardápio simples, caseiro e a comida é sempre elaborada com ingredientes
frescos e preparados na hora. O menu também oferece sobremesas de
dar água na boca.
O restaurante realiza entregas em todo o Alphaville e funciona de segunda a sábado das 11h às 15h30 no Center III - Loja 119. Telefone:
(31) 3097-0907.
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EST EST EST CHEGA AO ALPHAVILLE
CENTRO COMERCIAL
O restaurante italiano Est Est Est, que há cinco anos vem conquistando os belo-horizontinos com autênticos pratos italianos, acaba de
abrir uma filial no Alphaville Centro Comercial. No formato de trattoria, a cantina tem uma atmosfera convidativa e agradável com a proposta de servir pratos únicos, com inspiração regional, especialmente
elaborados pelo chef Simone Biondi.
Simone ressalta que a proposta do Est Est Est é diferente dos outros
restaurantes italianos no Brasil, que adaptam o cardápio ao paladar
brasileiro. “Aqui fazemos o contrário: o brasileiro terá a mesma experiência que teria se estivesse comendo na Itália, sem sair de sua cidade” declara o chef, sócio do restaurante juntamente com Henrique
Passini, Ticiano Passini e Leonardo Pedretti.
O Est Est Est funciona às quintas e sextas-feiras, das 18h às 23h,
nos sábados das 12h às 23h e nos domingos das 12h às 16h, no
Center IV – Lojas 112 e 113. Telefone para contato (31) 2526-5852
ou (31) 3517-5537.
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BOULANGERIE COMPLETA 9 ANOS NO ALPHAVILLE
A Boulangerie do Alphaville Centro Comercial comemora 9 anos em 2018 e destaca os laços
fortes que criou com os moradores, que se mantêm fiéis à casa, como o maior presente da
loja. “A Boulangerie é um porto seguro para as famílias residentes dos condomínios Alphaville e região e para os trabalhadores em trânsito, que dão uma paradinha no estabelecimento antes de começar o dia ou seguir para casa no final da tarde” afirma o proprietário
Roberto Menta, que atua há 37 anos na área do comércio.
A casa, que produz cerca de 3 mil pães franceses por dia, oferece um grande leque de
produtos, como bolos, tortas, brioches, pizzas prontas, mistos e cachorros quentes, entre
outros lanches, pretende se tornar ainda melhor para atender sempre com excelência os
seus clientes. “Estamos estudando novidades para o próximo semestre”, antecipa Menta.
A Boulangerie fica no Center IV – Lojas 121 a 124, telefone: (31) 3547-3496.
Funcionamento: de segunda à sábado, das 07h às 20h, e nos domingos e feriados, das
07h30 às 19h.
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MANUMINAS SE DESTACA EM SEU SEGMENTO
Há 18 anos no mercado, a Manuminas comercializa portas automáticas para edifícios comerciais, residências, hospitais e
industriais. A empresa, reconhecida no mercado de instalação
e manutenção de portas automáticas, chegou ao Alphaville
Centro Comercial há um ano e meio e se tornou referência na
região. “Viemos para o Alphaville por uma questão de qualidade de vida. Minha mãe já morava aqui e eu, com uma filha
pequena, passava muito tempo na estrada me deslocando de
Belo Horizonte até o Alphaville”, conta a proprietária, Ravena
Mello. “Outro fator que ajudou na decisão foi o custo/benefício que o Alphaville Centro Comercial oferece”, afirma Olinda
Mello, sócia de Ravena.
Os sócios destacam que o grande diferencial da Manuminas é
a qualidade na instalação e o atendimento no pós-vendas. A
empresa presta assistência técnica das portas automáticas que
são fabricadas por uma companhia espanhola, a Manusa. “Além
disso, temos parceria com shopping centers, grandes construtoras de Belo Horizonte e órgãos públicos”, afirma Ravena.
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A Manuminas fica no Center III – Salas 209 e 210, telefone:
(31) 3297-0045, WhatsApp 31 98899-7029.
Site: www.manuminas.com.br
E-mail: contato@manuminas.com.br
Funcionamento: das 8h as 18h de segunda à quinta, das 8h às
17h nas sextas-feiras.
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ROCKET BBQ BURGUER É O NOVO DESTINO DOS
APAIXONADOS POR BURGUER
Os irmãos Gabriel Queiroz e Yuri Queiroz assumiram há poucos meses a direção
do Rocket BBQ Burguer, marca que substitui a Peus Burguer desde 2015 no
Alphaville. Apaixonados por gastronomia, rock ‘n’ roll e adeptos de aventuras
em duas rodas, os irmãos e sócios - Yuri pilota uma Harley Davidson e Gabriel
uma BMW - têm como proposta transformar a burgueria num ponto de encontro de burguer’s lovers, atraindo além dos moradores da região, motociclistas
e grupos de jovens.
No Rocket BBQ Burguer os hambúrgueres são feitos artesanalmente, usando
carne de primeira qualidade, ingredientes frescos e um molho especial desenvolvido pela casa. Os hambúrgueres são grelhados no tradicional estilo americano e o cliente pode escolher entre onze sabores diferentes e os seguintes
acréscimos: alho poró, bacon, pão australiano, ovo, shitake e queijos. Todos
os sanduíches são acompanhados de batata frita ou batata rústica. “Queremos
que nossos clientes tenham uma experiência gastronômica única para garantir
que eles possam desfrutar dos mais saborosos e mais frescos hambúrgueres da
região”, declara Yuri.
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O Rocket BBQ Burguer fica no Quiosque do Center III, telefone: (31) 35473234. Funcionamento de terça à domingo, das 17h30 às 22h30.

NOVIDADES NO STUDIO PERSONAL
O Centro de Treinamento Físico Personalizado, Studio Personal,
apresenta uma nova grade de horários e introduz treinos coletivos
em seu programa de treinamento. O objetivo é desafiar o aluno em
cada sessão de treino, trabalhando suas capacidades físicas com
dinamismo e muito vigor.“A sua saúde será outra com nosso programa de treinamento”, garante Aline Carvalho, responsável pela
atividade.
O espaço irá contar com novos horários para personal: a partir das
6h da manhã até às 12h e de 16h até às 21h, além de aulas coletivas, realizadas nas segundas e quartas-feiras, às 8h e nas terças e
quintas, em dois horários, às 11h e às 19h15.
O local oferece ainda treinamento personalizado, avaliação física
e fisioterápica para conhecer o aluno e montar um programa que
respeite a sua individualidade biológica. Valor da mensalidade: A
partir de R$ 200 para treinos coletivos (alunos que possuem planos
individuais também podem participar.
O Studio funciona das 6h às 12h e das 16h às 21h, no Center
III – Lojas 107, 111, 112, 113 e 114. Telefone: (31) 3547-3956.
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CENTRO COMERCIAL
ENGLISH`S COOL CHEGA AO ALPHAVILLE
CENTRO COMERCIAL
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Ensinar inglês de forma descomplicada. Essa é a proposta da English`s
Cool, escola de inglês que acaba de chegar ao Alphaville Centro Comercial. Segundo Daniela Vilela e Tereza Lage, proprietárias da escola, a English´s Cool adota o método Natural Approach, que se fundamenta no
princípio de que o aprendizado de um idioma deve seguir os passos naturais da forma como os humanos aprendem sua língua materna. Nas aulas,
a fala é priorizada e a escrita proporcionalmente ensinada à medida que o
aluno vai aprendendo a falar, fazendo com que a língua seja adquirida de
forma natural. “O desenvolvimento é rápido e palpável. O aluno consegue
perceber o seu progresso e o aprendizado começa a fazer sentido para
ele”, afirma Tereza Lage, orientadora pedagógica da escola.
Os interessados devem entrar em contato com a escola e agendar uma
aula experimental para conhecer o método. A English`s Cool oferece os
seguintes cursos: PRE KIDS, KIDS, TEENS, ADULTS, G2 E G3 E VIP.
A English`s Cool fica no Center V – Loja 104 do Alphaville Centro Comercial, telefone: (31) 3318-6530. Funcionamento de segunda à sexta,
das 09h30 às 20h. Aos sábados, das 09h30 às 12h.
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OFF CAMBER É REFERÊNCIA PARA OS
TRILHEIROS DA REGIÃO
Quem gosta de pedalar e frequenta o Alphaville Centro Comercial já conhece bem a Off Camber Bike Shopt, ponto de encontro de ciclistas que
fazem trilha na região da Lagoa dos Ingleses. Além de roupas, ferramentas e acessórios necessários para pedalar com conforto e segurança, a
loja é revendedora exclusiva de bicicletas da marca americana Yet Cycle
e Track Bikes, que são ideais para quem busca alta performance. A linha
de bicicletas é bastante variada e atende todo o tipo de necessidade dos
clientes, como a bike de entrada, mountain bike, bike elétrica e linha
infantil.
No Alphaville desde 2013, a loja é administrada por Rafael Rosa que é
campeão brasileiro de enduro. “A Off Camber, que já é referência para
os praticantes deste tipo de esporte, também oferece socorro mecânico
em caso de incidentes com a bike”, acrescenta Rafael. O local possui
uma oficina suspensa que chama bastante a atenção dos clientes. O mecânico Dênis Bastos, profissional técnico capacitado junto às melhores e
tradicionais marcas do mercado, é quem cuida e dá aquele talento nas
magrelas.
A Off Camber está localizada no Center IV – loja 110, telefones (31)
3547-3720 ou 3547-3794. Funcionamento: terça à sexta, das 10h30
às 19h30. Sábado das 8h às 15h e domingo das 8h às 14h
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VALLOUREC MINERAÇÃO INTENSIFICA AÇÕES
DE MITIGAÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO DE ESTIAGEM
Com foco no desenvolvimento sustentável, a Vallourec Mineração adota, durante todo o ano,
estratégias de mitigação e controle dos impactos na qualidade do ar na região, devido às contribuições decorrentes das operações na Mina Pau Branco, localizada na Serra da Moeda, município
de Brumadinho e Nova Lima. As ações são intensificadas no período de estiagem que ocorre mais
fortemente entre os meses de junho e setembro, sendo no inverno mais crítico.
A empresa realiza, por exemplo, o monitoramento sistemático da qualidade do ar (Partículas
totais em suspensão) em dois pontos estratégicos dentro do condomínio Allphaville, voltados
para acompanhar a variação na qualidade do ar, no que diz respeito aos parâmetros legalmente
estabelecidos na Resolução CONAMA n° 03, de 28 de junho de 1990.
Dentre as diversas medidas de controle, a empresa realiza a aspersão contínua de água nas vias
internas por caminhões pipa e aspersores fixos. Associado a isso, aplica-se polímero (composto
químico) supressor de poeira nas áreas da mina, vias e também nos taludes das pilhas de estéril.
O polímero é um aglutinador de partículas usado para aumentar a eficiência das operações de
aspersão. Esse produto é biodegradável e sua finalidade é aumentar o desempenho na retenção
das partículas no solo.
Outra medida de controle é a revegetação das áreas, com aplicação de gramíneas e leguminosas
através da técnica de hidrossemeadura. Para as áreas em estágio final de operação é introduzido
também as mudas de espécies nativas da região. Esse processo reduz o impacto visual, e contribui significativamente para o bloqueio da geração partículas que podem ser carreadas pelo vento
e pelas águas pluviais, evitando partículas em suspensão e assoreamento dos cursos d’água.
Além disso, também são realizadas a manutenção periódica dos veículos leves e pesados, o monitoramento da emissão de fumaça preta e fuligem, a utilização do lavador de rodas e chassis para
caminhões, a manutenção de cortina arbórea nos limites da empresa, lonamento das caçambas
dos caminhões, com inspeções e fiscalização diária, pavimentação das vias de saída da empresa
e a varrição mecanizada na área da portaria.
“Contamos sempre com a cooperação da comunidade do entorno, pois possuímos um canal de
comunicação constante para a avaliação perene da percepção do ambiente”, explica o gerente
de Operação de Mina, Marcelo Marinho. Segundo ele, apesar do tempo frio e seco, os parâmetros
do monitoramento da qualidade do ar estão de acordo com os limites estabelecidos.

Créditos: Thiago Fernandes

