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EDITORIAL

ALPHAVILLE ACIMA DE TUDO
Após um ano de muito trabalho e dedicação, foram realizadas as
eleições para a diretoria da Associação Geral e para os cargos de
presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo e Conselheiros Fiscais. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para essa
pauta foi realizada no dia 20 de setembro e contou com a presença de 25 conselheiros da Associação.
Ficamos extremamente satisfeitos com a participação de conselheiros interessados e comprometidos com o desenvolvimento do
nosso Alphaville. Há tempos não viamos eleições tão disputadas!
Foram 11 candidaturas no total.
A maioria da diretoria atual foi reeleita e continuará administrando a Associação Geral com o mesmo empenho, a mesma responsabilidade e contando, mais uma vez, com a participação de todos. Aproveitamos para dar as boas-vindas ao primeiro diretor da
Associação Geral, do Residencial Costa Laguna, Walter Lacerda,
que ocupará a diretoria de Relações Institucionais. Junto dele,
compõem a Diretoria da AG, Kátia Alice Negreiros de Oliveira,
João Alves Neto e Fabíola Carvalhido. Deixamos aqui nossos sinceros agradecimentos ao Sr. Roger Rohlfs, que deixa a diretoria
da Associação Geral.

Assembleia Geral Extraordinária do dia 20 de setembro.

Não menos importante, a editoria “Minha Viagem” reúne moradores que gostam de mergulhar no universo do
turismo de aventura e traz informações sobre um curso
de mergulho ministrado dentro do Alphaville.
Boa leitura a até ano que vem!

Foram igualmente reeleitos o Sr. Elison Lacerda, como presidente
do Conselho Deliberativo e o Sr. Marcello Cruz, como vice; no
Conselho Fiscal, seguem o Sr. Luciano Rezende e Sr. Fernando Eustáquio de Souza, que agora terão a companhia do Sr. Pedro Paulo
Pereira.
Chegamos à última edição de 2018 e, durante o ano, tentamos
traduzir todas as ações, obras, atuações institucionais, eventos
e demais realizações em 2018. Tanto que trazemos na matéria
de capa o Arraiá do Alphaville, nossa Festa Junina que foi um
sucesso!
Nesta edição, trazemos também uma matéria muito bacana sobre
moradores apaixonados por aventuras em duas rodas e que desbravam rodovias pelo mundo.

A Alphavida é uma publicação editada pela AG, direcionada aos Associados,
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POR DENTRO DA AG

DEPARTAMENTO TÉCNICO É O RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DE
CONSTRUÇÕES NO ALPHAVILLE
Nesta edição, a área em destaque no Fique Por Dentro é a área de projetos, setor essencialmente ligado
ao Departamento Técnico e que inclui a área de fiscalização das obras. Confira as regras e atribuições
desse setor tão importante!
Qualquer pessoa que deseja construir em Alphaville
deve procurar o Departamento de Projetos, responsável por receber, analisar, aprovar e fiscalizar os
projetos voltados para a região. Em convênio firmado
com a Prefeitura de Nova Lima, os empreendimentos são liberados pelo Poder Público somente após
aprovação prévia da Associação. A análise realizada
pelos arquitetos encarregados leva em consideração
a legislação municipal e normas para representação
gráfica conforme exigência da Prefeitura e o Regulamento de Obras dos residenciais do Alphaville.
Também é função do setor realizar o trabalho de
consultoria, para que proprietários e profissionais
de construção esclareçam dúvidas relacionadas à aprovação e
construção.
A Gerente de projetos Adriana Silveira explica que há regras de
construção específicas para Alphaville e que todas elas estão à
disposição do público no site da Associação Geral. “As normas
são relativas aos parâmetros de ocupação e Código de Obras
do município, como afastamentos mínimos das divisas, altura
máxima da edificação, altura dos muros de divisa e de arrimo,
área mínima dos cômodos, iluminação e ventilação, entre outros”, pontua.
Aprovado o projeto pela Associação, é hora de dar entrada na
Prefeitura de Nova Lima. Após finalizada a análise, é expedido
o Alvará de Obra pela prefeitura e liberado o início das obras.
Nessa hora entra em ação a fiscalização, realizada por dois
profissionais da área. Os fiscais fazem visitas regulares nas obras
para verificar se o projeto está sendo executado de forma cor-
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reta e se o Regulamento de Obras, que inclui a limpeza do local,
está sendo obedecido. Também é fiscalizado se o depósito de
materiais está sendo feito de maneira adequada e se os tapumes se encontram em bom estado de conservação. “Essa atividade é necessária para que evitemos riscos aos moradores dos
Residenciais, além de manter a qualidade urbana do empreendimento”, completa Adriana.
Além de tudo isso, o setor desenvolve diversos trabalhos de
desenvolvimento de projetos para a Associação Geral e associados, conforme demanda. Nos últimos meses, por exemplo,
foram realizados projetos de mobiliário para as portarias dos
residenciais e projetos para as áreas comuns.
O trabalho é grande. Para se ter uma ideia, foram realizados,
somente no primeiro semestre de 2018, 1.311 atendimentos
a proprietários e prestadores de serviço e 203 análises de
projetos. 71 projetos novos deram entrada e foram iniciadas
50 obras.
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

COSTA LAGUNA
Mais segurança no Residencial
O residencial Costa Laguna já está 100% concluído e, em breve, os primeiros moradores começarão a chegar. Para contribuir com a segurança do residencial, a
Diretoria do Residencial contratou serviço de segurança armada e o condomínio
passou a contar com um posto de vigilância armada durante 24 horas por dia.
Também foram implantados, em onze locais do residencial, pontos de registro
eletrônico de presença, para que os vigilantes registrem o monitoramento das
rondas programadas. Eles estão instalados em locais específicos de controle do
residencial. Os equipamentos registram o tempo de permanência dos vigilantes
nos locais estipulados e a duração total das rondas. Periodicamente, estes dados
são aferidos pela Central de Segurança e acompanhados pelos supervisores.
Outra importante ação do condomínio é a contratação da administradora Jordana Florentino dos Santos. A nova profissional será responsável por toda a gestão
do Costa Laguna, deverá realizar o acompanhamento dos serviços prestados ao
residencial, promover o cumprimento às normas e regulamentos, a organização
da informação e dos documentos do Costa Laguna e fazer cumprir as metas e
planos estabelecidos para o residencial. Jordana também será responsável por atender e orientar os proprietários, quanto às suas
necessidades e dúvidas que dizem respeito ao uso dos espaços coletivos do Costa Laguna, como salão social, espaço fitness, quadras de tênis, bem como gerenciar a autorização de acessos de convidados e profissionais no condomínio.

AlphaVida

07

GIRO PELOS ASSOCIADOS

PENÍNSULA DOS PÁSSAROS
Upgrade no sistema de segurança
O Residencial Península dos Pássaros realizou um importante upgrade no sistema de Controle de Acesso
e Circuito Fechado de Televisão (CFTV).
O Sistema de Controle de Acesso recebeu um novo
software e novos equipamentos, que permitiram
melhor gestão e agilidade na entrada e saída do Residencial. Sua base de dados foi ampliada de uma
capacidade máxima de 10 mil registros para número
ilimitado de registros de visitantes (day enter), e até
50 mil cartões com validade determinada. Permitirá
ainda o cadastro de até 10 mil biometrias.
Leitores de TAG Veicular, tipo SEM PARAR, agora fazem a identificação dos carros cadastrados, à distância, automaticamente, sem que haja necessidade de qualquer ação dos moradores, comandando a
abertura do portão de entrada da eclusa. Este processo agiliza a identificação
e entrada no condomínio, aumentando a segurança. A catraca existente na
guarita de pedestres foi substituída por equipamento mais moderno. Além da
instalação dos equipamentos de controle de acesso, foram instaladas câmeras
para registro de documentos, e filmagem do procedimento de inspeção de porta-malas de visitantes
O Sistema de Câmeras, CFTV, foi ampliado com a instalação de 55 novas câmeras fixas, além de 4 Speed Domes que permitirão a cobertura, sem pontos
cegos, dia e noite, de todo o perímetro do Residencial, de quase 3Km.
As câmeras fixas são configuradas com linhas e áreas virtuais, que fazem a
detecção de movimentos de animais ou humanos que se aproximarem do alambrado/cerca elétrica. Nesse caso, é gerado, no monitoramento da Portaria, um
alarme com pop-up das câmeras relativas à área alarmada.
O sistema de monitoramento foi ampliado para permitir ao operador atuar em
tempo real, podendo tomar medidas preventivas com relação ao alarme e ao
acionamento da vigilância.
Foi escolhida a linha de câmeras de alta definição, 4,0 Megapixel, da Hikvision,
composta por dispositivos de captura de imagens especialmente desenvolvidos
para aplicações de média distância, com infravermelho de 80m de alcance. A
imagem em 4,0 Megapixel permite ao operador, com a utilização do software de gestão, fazer zoom de até 10x mantendo a alta
resolução de imagem e percebendo detalhes significativos.
A comunicação de sinais se dá em tempo real pelo sistema de fibra ótica, que foi adaptado e ampliado.
É o Residencial Península dos Pássaros cuidando bem de seus condôminos!
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ESUITES LAGOA DOS INGLESES
Portal “De boa na Lagoa”
O hotel eSuites Lagoa dos Ingleses Alphaville lançou o site
De Boa na Lagoa dos Ingleses para potencializar o turismo
no Alphaville. Com um layout simples, moderno e ícones
que facilitam a navegação, o portal apresenta dicas sobre gastronomia, atividades esportivas, equipamentos e
agendas culturais de toda a região. O objetivo é divulgar o
Alphaville como um destino de lazer, entretenimento, rico
polo gastronômico, além de um local ideal para realização
de práticas esportivas.
A iniciativa surgiu depois que o hotel realizou encontro
com blogueiros e influencers para destacar o potencial da
região. Após diversos retornos positivos, a ideia de reunir
informações relevantes para o público ganhou forma. No mesmo evento, o eSuites Lagoa dos Ingleses lançou um vídeo destacando
as principais atividades para se fazer durante a hospedagem no hotel (o material está disponível nas redes sociais do empreendimento).
Conheça o portal no endereço: www.deboanalagoadosingleses.com.br.
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL REAL
Diversão garantida
A segurança dos moradores e principalmente das crianças é
uma das prioridades do Residencial. A fim de garantir o bem-estar de seus pequeninos, o residencial concluiu e entregou,
na segunda quinzena de julho, a reforma do playground do
Condomínio U2, também conhecido como Pracinha do Real.
Preocupados em garantir diversão de qualidade às famílias, os
próprios frequentadores do local realizaram a reforma, que
durou um mês e meio. O parquinho sofreu diversos reparos.
As madeiras dos brinquedos, danificadas devido ao tempo e ao
acúmulo de água, foram trocadas. Os equipamentos também
receberam nova pintura.
Agora, graças ao cuidado, dedicação, espírito de coletividade
e empenho de todos, a brincadeira na Pracinha do Real está
ainda mais segura e, com certeza, mais animada.
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FIQUE LIGADO

PAIS DEVEM FICAR ATENTOS AO
CALENDÁRIO DA MATRÍCULA ESCOLAR
O ano de 2018 já está quase em sua reta final e os papais e mamães devem ficar atentos à rematrícula dos filhos nas escolas.
Para os que pretendem realizar a matrícula pela primeira vez, a
atenção é ainda maior, pois, os processos seletivos das instituições de ensino começaram em setembro.

Maple Bear divulga edital
Dentre as escolas presentes em Alphaville, a Maple Bear possui
turmas do ensino infantil até o ensino fundamental e no próximo ano vai iniciar a turma Year 6 – do Middle Years que correspondente ao sexto ano do Ensino Fundamental II, atendendo a
uma solicitação dos pais de alunos e moradores do Alphaville.
A escola oferece a educação trilíngue, na qual as crianças são
alfabetizadas em duas línguas, o português e o inglês, e, a partir do sexto ano, também têm aulas de francês, como terceiro
idioma.
Matrícula
O edital foi divulgado em setembro no site da Maple Bear, e nele
constaram as informações detalhadas de cada etapa e documentação necessária. A sua leitura é primordial para o sucesso
do processo de admissão de novos alunos. O processo de inscrição é on-line, e o período estará divulgado no edital.
Rematrícula 2019:
Os pais serão informados do procedimento de rematrícula por
meio de Informativo que será publicado no aplicativo da escola.
O processo possui duas etapas. A 1ª consiste na reserva de vaga
on-line durante o mês de setembro e a última etapa é presencial, que será realizada em dezembro.

A matrícula e o processo de seleção de novos alunos acontecem
em diversas etapas. Confira as datas para novos alunos:
- Período de inscrição e seleção de novos alunos: de 15/10 a
18/10
- Atividade diagnóstica para seleção de alunos do Ensino Fundamental: 20/10
- Disponibilização de Informativo de Matrícula e Formulários
para Novos Alunos e Divulgação dos inscritos convocados para
realização da matrícula: 25/10
- Período de Matrícula: de 06/11 a 09/11
Para outras informações como os documentos solicitados, procure a secretaria da escola por meio do telefone: 3330-1122.
Rematrícula
O Edital que vai orientar o processo de rematrícula dos atuais
alunos foi divulgado por e-mail e disponibilizado na Secretaria
do Colégio Nortear no dia 5 de outubro. A etapa inicial da matrícula deverá ser feita no início de novembro.

Colégio Nortear abre processo
de matrícula em outubro
As matrículas escolares do Colégio Nortear começaram em outubro e os pais devem ficar atentos para não perderem o prazo.
O Colégio Nortear possui localização privilegiada, infraestrutura completa e alta qualidade de ensino em todas as turmas
ofertadas, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental
I e II. A equipe da instituição está à disposição dos pais ou responsáveis para o agendamento das inscrições.
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INAUGURADA IGREJA PRESBITERIANA
LAGOA DOS INGLESES
Diversos estudos comprovam que indivíduos que praticam alguma religião ou creem em algo superior - que transcende
o mundo físico - apresentam melhores condições para lidar
com as adversidades do cotidiano. Foi inaugurada, no dia 8
de julho, a Igreja Presbiteriana Lagoa dos Ingleses, localizada na Avenida Regent, 405.
Este trabalho nasceu através de pessoas que frequentam a
Igreja Presbiteriana do Bairro Belvedere, em Belo Horizonte.
“Elas têm parentes e amigos que residem nas imediações da
Lagoa e que, até então, precisavam se locomover até à capital para visitar a igreja”, conta o Reverendo Geraldo Silveira
Filho, pastor da congregação.
De acordo com o religioso, todas as despesas originárias da
aquisição do terreno e da construção das instalações foram
custeadas pela Presbiteriana do Belvedere. “A frequência
aos trabalhos da igreja ainda é pequena, devido ao pouco
tempo de implantação. Moradores das imediações estão chegando aos poucos e, em breve, contaremos com mais pessoas
que residem nos condomínios próximos”, garante.
Geraldo revela que a congregação pretende se envolver em
todas as atividades realizadas no entorno, com o intuito de
melhorar a qualidade de vida das pessoas. “Inclusive iremos
colocar nossas instalações a serviço da comunidade para reuniões e atividades que têm como objetivo desenvolver a
cidadania de forma consciente”, informou.

História
A Igreja Presbiteriana do Bairro Belvedere, em
Belo Horizonte/MG, foi organizada no dia 15
de fevereiro de 2009, através de moradores
do bairro e o principal objetivo era a evangelização de fiéis do Belvedere. Depois de diversos encontros, foi solicitado ao conselho da
Primeira Igreja, onde a maioria era membro, a
sua organização em congregação e posteriormente ao Presbitério Belo Horizonte, que os
organizou em igreja.

Outro projeto da igreja que deverá ser implementado são os
grupos de estudo. A ideia é estabelecer reuniões durante a
semana na própria congregação ou nos lares de seus frequentadores visando oferecer conhecimento bíblico. As iniciativas, entretanto, estão em fase de análise. “Nossos horários
ainda são provisórios, uma vez que, até o momento, estamos
identificando as demandas dos moradores”, explica Geraldo.
Enquanto a Igreja Presbiteriana Lagoa dos Ingleses trabalha
para ampliar sua programação, os fiéis do Alphaville já contam com as seguintes opções: Escola Bíblica Dominical, às
17h30; e Culto de Adoração, também aos domigos, às 18h30.

AlphaVida
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ESPECIAL

Por Kátia Portilho
Apaixonados por aventura, moradores do Alphaville
reúnem experiências incríveis de passeios sobre duas
rodas, seja com a família ou amigos, e planejam rotas
diferenciadas para quem curte desbravar rodovias no
Brasil e no mundo.
São diferentes modelos de motocicletas e diferentes
propósitos. Mas todos possuem uma coisa em comum:
a paixão pelos modelos da famosa marca Harley Davidson Motor Cycles, fundada nos Estados Unidos em
1903.
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ESPECIAL

O espírito aventureiro, design arrojado, a potência dos motores e a sensação de liberdade são a combinação perfeita para
conquistar os admiradores do veículo de duas rodas, que transformam a paixão por motos em hobby. Quem pratica o esporte
sabe que o céu é o limite – já que não existem fronteiras para
esses viajantes. Esse é o caso da gastrônoma Ana Lobo e seu
marido Marcelo Lobo, moradores do Alphaville e pais de três
filhos.
Eles dividem planos, sonhos e vivem juntos a paixão por motos.
Se o relacionamento para casais, em geral, é um desafio, para
quem gosta de moto, segundo o casal, há ingredientes extras
como a adrenalina e socialização com pessoas que dividem o
mesmo hobby. Ana conta que pilota há 10 anos, mas há 15 ela
e seu marido compartilham esse lazer. “Temos uma Harley-Davidson C.V.O. muito confortável, segura e bem equipada para
viagens de longa distância”. O modelo ao qual ela se refere é
um dos “queridinhos da Harley”. Possui design arrojado, banco
aquecido, GPS, central multimídia com sistema de navegação
e punhos recheados de comandos e funções. “É possível procurar uma estação no rádio ou trocar de faixa musical, aumentar o som, como também habilitar o piloto automático (cruise
control) e o sistema de comunicação entre piloto e a garupa.
Tudo sem tirar as mãos das manoplas, um acessório que serve
para proteger as mãos dos pilotos para que elas não fiquem em
contato direto com o guidão da motocicleta”.
A paixão por motocicletas na família é tão forte
que, Marcelo tem uma tatuagem em homenagem
a Harley na perna e fez uma garagem dentro da
casa para guardar a “máquina” do casal. “Meu filho
mais velho, hoje com 26 anos de idade, também
já tomou gosto por motos”, acrescenta. Quando
questionada sobre as viagens que já fez em cima da
sua Harley, Ana comenta que foram muitas. “Aqui
no Brasil o mais longe que fomos foi para Recife.
Foram 2.200 km de estrada. A viagem é ótima, mas
o calor é insuportável”, brinca.
Pelo mundo, o casal relembra uma de suas viagens
marcantes. “Nosso primeiro encontro de motos no
exterior foi em Daytona Beach, na Flórida, EUA.
Para o evento Daytona Bike Week, fizemos um
roteiro passando por Miami, Key West, Orlando,
Savannah e Daytona”. A gastrônoma conta que o
encontro acontece desde 1937 e agita as ruas de
Daytona Beach por 10 dias consecutivos, sempre
em março. “A cidade se transforma em uma festa
do motociclismo, com exposições, desfiles, tours e
shows”.
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HOMEM, MÁQUINA E ESTRADA
O empresário e morador do Alphaville, Manoel Luiz Soares, o
Manolo, também compartilha a admiração pela Harley Davidson. Casado e com duas filhas, ele conta que tudo começou
há 37 anos, quando ainda tinha 13 anos. “Tenho um primo que
praticava motocross e eu sempre o acompanhava nas pistas.
Gostávamos de passear também em Lagoa Santa nos finais de
semana e eu aproveitava para andar de moto com ele. Foi assim que esse hobby foi me conquistando”.
Manolo roda numa Harley Davidson FXS Blackline 2012. “Faz
parte da linha Dark Custom da HD - um modelo customizado
de fábrica com um estilo retrô minimalista, que lembra as choppers da Califórnia das décadas de 60 e 70. Não é uma moto

tilo da viagem. O objetivo é um passeio com a nossa família,
sendo que Felipe e eu iremos de moto e as esposas e filhos de
motorhome”, comenta.
Durante os passeios, Manolo destaca que não abre mão da segurança. “Capacete de boa qualidade, luvas de proteção adequadas ao clima e ao estilo da moto, jaqueta e calças com prote-

que cultiva o conforto, mas sim por estilo e, nesse ponto, as
viagens longas se tornam mais sofridas!”, ressalta. Manolo
gosta mais das viagens curtas, estilo “bate e volta”. “Quando
estou pilotando sinto que é um momento só meu: homem, máquina e estrada”.
Um passeio que ele destaca entre os que mais gostou de fazer é para Tiradentes, MG. “Anualmente acontece o Bikefest,
evento focado nos motociclistas e que não tem como deixar
de ir!”. Há algum tempo venho planejando um roteiro para
a Rota 66” - uma viagem clássica do motociclismo, saindo de
Chicago a Los Angeles. Recentemente, por ideia de um amigo
e vizinho, Felipe Drumond, estamos alterando o roteiro e es-

ções nos cotovelos, joelhos e costas são muito importavvntes”.
Para quem deseja iniciar esse hobby, o empresário deixa a seguinte mensagem: “O motociclismo é mais que um hobby, é
um conceito de vida. Está na veia! Se você sente atração pelas
duas rodas, então tem que experimentar e, garanto que não vai
querer largar. Como diz um bom amigo: “Só deixo meu par de
rodas quando ganhar um par de asas”!
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ROCK NA VEIA E HARLEY NA ESTRADA
Amante do bom e velho rock ‘n’ roll, principalmente quando está pilotando, o morador do Alphaville e advogado, Kassim Schneider Raslan,
conta que é apaixonado por motos há 20 anos, influenciado pelo sogro
que praticava trail. “Hoje, meu pai e minha esposa também praticam.
Fazemos muitos passeios e viagens com a nossa Harley-Davidson”.
Dentre as viagens que Kassim já fez sobre a sua máquina, ele conta
que uma das mais marcantes ocorreu em 2007, quando ele havia acabado de entrar para a família Harley. “Minha esposa e eu fizemos nossa
primeira grande viagem no Brasil, com os amigos Tião e Miná, partindo
de Belo Horizonte e passando por belas paisagens do Nordeste, incluindo as capitais Salvador, Aracaju e Maceió. Nessa viagem fizemos um
roteiro alternativo, evitando autoestradas e priorizando os caminhos a
beira-mar e travessias de balsa”, relata.
Outras viagens memoráveis, segundo o morador do Alphaville, ocorreram nos Estados Unidos, em 2013, para celebrar os 110 anos da Harley-Davidson em Milwaukee (IL), e em 2015, no mais antigo encontro
de motos americano, em Sturgis (SD), ocasião do 75º Rally. “O ano de
2013 foi agitado, nesse mesmo ano percorremos boa parte da França,
de Paris a Córsega, cruzando a Rota de Napoleão, na companhia dos
nossos amigos Jean Michel, Jeanne, Laerte e Rosinha”.

SAIA JUSTA SOBRE RODAS
Kassim conta que além do frio na barriga e surpresas deliciosas que as
viagens de moto proporcionam, já passou por algumas “saias justas”
que tornaram o passeio inesquecível. “Minha esposa, alguns amigos e
eu saímos de Assunção, no Paraguai, para celebramos o Reveillon em
Salta, Angentina, e vivenciamos alguns momentos tensos (e engraçados) em virtude de uma enchente histórica do Rio Uruguai. Atravessamos rodovias e fronteiras alagadas, superamos buracos e empurramos
as motos, quando necessário, contando com a ajuda dos viajantes locais. Nesse dia percorremos mais de 1.000 km e perto do fim do trajeto
ainda enfrentamos uma tempestade de areia e ventos fortíssimos”.
Apesar do imprevisto, ele conta que, no fim, o susto se transformou
em boas risadas e muitos “causos” para contar.
Quanto à próxima aventura na estrada, Kassim conta que já tem roteiro definido. “Iremos de Belo Horizonte a San Pedro do Atacama, no
Chile, para conhecer o deserto do Atacama, atravessar a Cordilheira
dos Andes”. A escolha da região, segundo ele, se deu porque o Atacama é um destino quase obrigatório para os motociclistas na América do
Sul, seja pelo desafio de atravessar os Andes. Com aproximadamente
4.900 metros de altitude, seja pelas belas estradas, culinária, cultura
e paisagens diferentes que brindam os viajantes que se aventuram por
lá.
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ROTEIROS PELO BRASIL PARA
FAZER SOBRE DUAS RODAS

Estrada da Graciosa (PR)

Rota do Sol (RN)

Livre de ônibus e caminhões,
da tem 33 km de extensão e
ranaense, pela Serra do Mar
ca, de onde também se avista

essa charmosa estrapassa pelo litoral pae pela Mata Atlântia baía de Paranaguá.

Para quem viaja pelo Nordeste, a dica é pegar a RN063, que vai da praia de Ponta Negra, ao Sul de Natal, até a praia da Pipa, uma das mais bonitas da capital. O trecho inclui a faixa litorânea de Cotovelo,
Pirangi, Búzios, Tabatinga, Camurupim e Barreta.

Rota Romântica (RS e SC)

Tiradentes (MG)
Além da cidade de Tiradentes ser convidativa ao turismo, vale a pena conferir o tradicional encontro de motos clássicas, em junho.

O trecho da BR-116 que liga Porto Alegre a Nova Petrópolis tem paisagens encantadoras e bucólicas.
Chamado de Via-Serrana, está incluso na Rota Romântica, que passa por algumas pequenas cidades como Picada Café e Morro Reuter, além de Canela, Gramado, Nova Petrópolis e Novo Hamburgo.
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PODE COMEMORAR! A FESTA MAIS
CHARMOSA DO ALPHAVILLE VOLTOU!
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CAPA

E foi com muita animação, comilança e música boa que
o frio ficou em segundo plano e o Arraiá do Alphaville
foi um sucesso. O dia 7 de julho ficou marcado como o
dia da volta da sempre tão requisitada Festa Junina do
Alphaville.
Foram vendidos cerca de 1.200 ingressos, esgotados antecipadamente. A estrutura da nossa Festa Junina reuniu
16 barracas de alimentação, com opções para todos os
gostos. Tinha pastel, macarrão na chapa, acarajé, massas artesanais, churrasquinhos, doces, cachorro quente,
hambúrgueres, tropeiro, caldos, churros, sucos naturais,
vinho, chopp artesanal e drinks diversos. Junto a elas
e também com mix de produtos variado, as lojinhas do
nosso arraiá ofereciam produtos de vestuário, biscoitos,
geleias, licores, produtos eletrônicos e até lareiras. Importante destacar a participação dos lojistas do Centro
Comercial no evento.

A comissão organizadora do evento

E o que é uma Festa Junina de verdade sem as brincadeiras típicas? Tinha boca do palhaço, tiro ao alvo, pescaria,
jogo de argolas, derruba lata, escorregador, touro mecânico, e piscina de bolinhas. No espaço kids, a criançada
se esbaldou nas várias opções e ainda tinha churrros, pipoca e algodão doce. E pra quem sempre imaginou como
seria o Alphaville lá de cima, tem gente agora que pode
responder. Uma das atrações mais bacanas da festa, o
passeio de balão chamou rapidamente a atenção dos presentes já no momento que foi inflado. Foram pouco mais
de 30 “viagens”, uma subida a alguns metros na vertical.
Uma experiência única na vida dos participantes.

Teve sorteio de brindes para os presentes

A quadrilha maluca chegou agitando ainda mais a festa,
provocando gargalhadas com o casamento na roça e chamando todo mundo para dançar. Depois de tanta dança,
foram sorteados brindes, oferecidos por patrocinadores
e lojas participantes do evento. Para fechar a festa, a
cantora Anne Rosa subiu ao palco e mostrou um vasto
repertório de músicas do cenário pop rock nacional.
Um dia especial que entrou para a história do
Alphaville. Até o ano que vem!
O passeio de balão foi uma das atrações da festa

ACESSE A GALERIA DE FOTOS DO EVENTO:
www.alphavillemg.com.br/festajunina2018
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ESPAÇO DO MORADOR

A Responsabilidade Civil por
danos ambientais

Alexandre Sion, Sócio-Fundador da Sion Advogados,
morador do Residencial Península dos Pássaros
No Brasil, a obrigação de reparar o dano causado ao ambiente,
conhecida como responsabilidade civil ambiental, possui uma
série de características especiais, sendo a principal delas a sua
natureza objetiva. Isto importa dizer que qualquer pessoa física
ou jurídica que cause danos ao meio ambiente estará sujeita
a repará-lo, ainda que não tenha agido com culpa. De forma
simples, age com culpa aquele que age sem cuidado. Ou seja,
ainda que a pessoa tenha tomado todos os cuidados necessários,
mesmo que não queira causar o dano, nem tenha assumido o
risco de produzir aquele resultado danoso ao ambiente, ainda
assim poderá ser obrigada a repará-lo.
Via de regra, os únicos requisitos necessários para a responsabilidade civil ambiental são a existência do dano e o nexo causal,
ou seja, a relação entre a conduta praticada e o dano ambiental
ocasionado. Todavia, tem sido adotado no país o entendimento
de que a responsabilidade civil ambiental não admite as chamadas hipóteses de exclusão de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, ato de terceiro e culpa exclusiva da vítima.
A despeito de entender que falta, a tal entendimento, amparo
legal, é fato que o entendimento majoritário dos tribunais tem
sido nesse sentido. Sendo assim, mesmo que um raio, uma enchente, chuvas torrenciais, entre outros, tenham sido a causa
determinante para o dano ambiental, é possível que a pessoa
física e/ou jurídica, envolvida numa relação de interesse com o
dano, seja chamada a responder pela sua reparação.
Ainda tratando das características especiais da responsabilidade
civil ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem consagrado o
entendimento de que a obrigação de reparar o dano possui natureza propter rem. Isso quer dizer que a obrigação de reparar
o dano ambiental adere ao imóvel. Em outras palavras, se, por
exemplo, for danificada a área de reserva legal de uma propriedade rural por conta de um incêndio natural, o proprietário será
responsável pela reparação do dano ambiental, ainda que em
nada tenha contribuído para a ocorrência desse.

E mesmo que o incêndio tenha ocorrido enquanto a propriedade
pertencia ao proprietário anterior. Assim, se João vendeu a propriedade a José sem recuperar a área danificada pelo incêndio,
poderá ser exigida de José a reparação do dano, cabendo à José
cobrar de João a restituição dos valores que despendeu para
recuperar integralmente a área afetada.
O mesmo vale para o caso de um lote que seja invadido para
extração ilegal de minério, como muito tem ocorrido em Nova
Lima. Ainda que o proprietário do terreno não seja multado pelo
dano ambiental ocorrido ou tenha que responder uma ação criminal, ele será solidariamente responsável por providenciar a
recuperação ambiental do terreno, sem prejuízo de poder cobrar regressivamente seus prejuízos daquele que efetivamente
tenha causado a degradação.
Por isso, é essencial que quando for comprar alguma propriedade, seja ela residencial ou rural, avalie se existe algum passivo,
incluindo eventual passivo ambiental. Para tanto, é sempre importante a contratação de serviços como as auditorias ambientais e due diligences, oferecidas por consultorias ambientais e
escritórios de advocacias especializados, tudo com o objetivo
de minimizar riscos.

DESEJA COMPARTILHAR ALGUM ASSUNTO, CONTAR UM POUCO SOBRE SUA CARREIRA OU UM HOBBIE?
ENVIE E-MAIL PARA COMUNICACAO@ALPHAVILLEMG.COM.BR
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TRANSPARÊNCIA: UM DIREITO DO ASSOCIADO E
UM DEVER DA ASSOCIAÇÃO GERAL

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

MÊS REFERÊNCIA
AGOSTO/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$ 968,22

R$ 674,43

69,66%

R$ 293,79

30,34%

Residencial Real

R$ 964,18

R$ 677,14

70,23%

R$ 287,04

32,83%

Residencial das Árvores

R$ 761,00

R$ 448,90

64,18%

R$ 272,60

35,82%

Residencial das Minas (VR médio 720 metros)

R$ 644,00

R$ 369,37

57,36%

R$ 274,63

46,63%

Residencial das Flores

R$ 765,77

R$ 504,60

65,89%

R$ 261,17

34,11%

Residencial Península dos Pássaros (com taxa extra)

R$ 750,12

R$ 491,98

65,59%

R$ 258,14

32,38%

Residencial Costa Laguna (Associados)

R$ 610,06

R$ 328,70

53,88%

R$ 281,36

46,12%

-

-

-

-

-

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%

Town Houses
Lumière
Mirante do Sol (Ref.: Ap 3 quartos)
Felice

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

CONTA

%VALOR

DESCRIÇÃO

CONTRIBUIÇÃO

SEGURANÇA

34,20%

Contratos, veículos, combustível, manutenções.

TRANSPORTE

18,30%

Transporte executivo.

INVESTIMENTOS

9,20%

Investimentos nas áreas externas do Alphaville.

ADMINISTRATIVO

14,90%

Despesas com Pessoal, imóveis, consultorias, locações,
telefonia, contratos contábeis, jurídicos, dentre outros.

MANUTENÇÃO

15,10%

Despesas com Pessoal, veículos, máquinas, materiais de
limpeza, elétrico e hidráulico, água, energia.

AMBULÂNCIA

4,00%

Ambulância e serviços de emergência.

COMUNICAÇÃO

3,10%

Despesas com Pessoal, eventos, mídias.

TÉCNICO

4,50%

Despesas com Pessoal, veículos, combustível.
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COLETA SELETIVA ALPHAVILLE
Desde sua implantação, em 2016, o projeto de Coleta Seletiva do Alphaville tem nos orgulhado a cada dia. Atualmente, coletamos, aproximadamente, 110 m3 de material reciclável por mês! Números relevantes,
mas que podem ser ainda melhores. Por isso, seguimos investindo nesse
importante projeto de sustentabilidade.
A Empresa responsável pela coleta agora é a ECA Sistema, que surgiu
de um trabalho acadêmico que visava buscar alternativas conscientes,
para minimizar o problema causado pelo lixo produzido pela comunidade. A principal ideia desse projeto é que o resíduo que descartamos
diariamente gere renda. Nesse processo os resíduos produzidos a partir
do nosso consumo são reutilizados como matéria-prima para a produção
de outros bens de consumo, reduzindo a utilização de novos recursos
naturais.
Tem novidade!
Agora, além do lixo reciclável, também serão coletadas garrafas de óleo
de cozinha, pilhas e baterias. Os recipientes estão sendo produzidos e
ficarão expostos nas portarias dos residenciais. Mas enquanto isso, você
já pode utilizar a lixeira reciclável para esse tipo de material. Lembre
de selar bem o recipiente de óleo, para não correr risco de danificar os
demais materiais e use preferencialmente garrafas PET.
E não esqueça, a coleta de lixo eletrônico continua. Basta levar o material (celulares, laptops, impressoras, etc.) para a Associação Geral. A
lista completa está disponível no site da AG.
Expansão do projeto
Nos últimos meses, nos reunimos com as instituições do Alphaville, visando expandir a coleta seletiva para todo o Alphaville. Nos próximos
meses teremos novidades.
Fique atento às datas de coleta no seu residencial e siga separando o
lixo e contribuindo para um planeta mais sustentável.

SINALIZAÇÃO REVITALIZADA
A equipe de manutenção da Associação Geral concluirá em outubro a
revitalização de toda a sinalização indicativa das áreas comuns do Alphaville. Placas de indicação das ruas e avenidas ganharam nova pintura e
novos adesivos, aplicados em um layout com melhor visibilidade.
Nos próximos meses, serão revitalizadas também as placas de indicação
dos residenciais e placas de trânsito. Em alguns casos, serão instaladas
novas placas, para suprir a demanda atual. Além das placas, todos os
abrigos de ônibus ganham repintura.
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RECAPEAMENTO DAS VIAS

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

A equipe de manutenção da Associação Geral realiza
também no mês de setembro, o recapeamento das vias
externas de modo preventivo e corretivo.

No dia 27 de setembrofoi realizada a campanha nacional de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação
foi oferecida pela Prefeitura Municipal de Nova Lima e
realizada na Central de Segurança e Saúde do Alphaville, junto à sede da Associação Geral. Foram mais de
100 doses aplicadas em cães e gatos.

SEGURANÇA NA BR 040
Como parte das ações articuladas pelo Grupo SOS BR 040 para a
promoção de melhorias na segurança da BR 040, foram realizadas
reuniões nos dias 29 e 30 com a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público Federal, bem como uma reunião interna do Grupo
para definição de ações a serem realizadas nos próximos dias para
garantir maior visibilidade ao movimento de reivindicações e protestos. Na reunião com a PRF estiveram presentes o deputado Fred
Costa e uma comissão representando o Grupo SOS BR 040.
O MPF entende, como os integrantes do SOS BR 040, que apesar da
formalização do pedido de devolução da concessão já feito pela
INVEPAR, a empresa continua vinculada às obrigações contratuais,
referentes à concessão da BR 040, até que outra concessionária assuma o seu lugar.
A título de colaboração, o SOS BR 040 apresentará ao MPF ações emergenciais que entende pertinentes, dentre as quais:
-

Redução de velocidade para 70km/h com colocação de radares fixos e sonorizadores;
Reforço da sinalização vertical e horizontal;
Melhorias no acesso à Piedade do Paraopeba;
Identificação da responsabilidade pela iluminação da rodovia trecho BH-Alphaville e consequente responsabilização do omisso;
Mudança na localização do radar já existente nas proximidades do trevo de Moeda, para mais próximo a ele.

Entre as ações realizadas recentemente pelo Grupo SOS 040 está a criação de uma página no Facebook para divulgar informações
relevantes sobre o seu trabalho. O endereço é www.facebook.com/sos040.
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Vida tranquila e bodas de ouro
CASAL DE APOSENTADOS VIVE “ANOS DOURADOS” EM ALPHAVILLE

Há cerca de dois meses, o residencial Lumière, em Alphaville,
recebeu um senhor gentil e bom de prosa, daqueles cheios de
histórias para contar. José Pereira Lacerda, o “Seu Lacerda”,
79, é aposentado. Engana-se, porém, quem pensa que ele fica
quietinho dentro de casa. Dono de um sítio em Betim, ele se
desloca diariamente até lá para cuidar da propriedade. São dois
ônibus na ida e outros dois na volta. “Ficar parado, só assistindo
TV, não dá. Lá eu mexo em várias coisas e nem vejo o tempo
passar”, conta.
Lacerda e a mulher, Mirani, vieram para Alphaville, em definitivo, a pedido dos filhos. Juntos há 50 anos, os dois se conheceram ainda muito jovens, na época da escola, em Ipanema,
cidade localizada na Zona da Mata, a cerca de 300 km de Belo
Horizonte. Vieram para a capital em 1962 e, seis anos depois,
disseram “sim” diante das testemunhas e juntaram as escovas
de dentes. Em BH, o casal morou em vários lugares e as mudanças na vida profissional de ambos também foram recorrentes. “Fui vendedor, gerente de restaurante, caminhoneiro, já
tive distribuidora de doces”, recorda. Dona Mirani não ficou para trás. De professora a vendedora de roupas e joias, seguiu
o ritmo do marido.
Há doze anos, os dois filhos do casal se mudaram para Alphaville. Desde então, Lacerda e Mirani passaram a frequentar
o residencial, em busca de um pouco de descanso nos finais de semana. De segunda a sexta, entretanto, lidavam com
intenso trânsito de veículos, poluição sonora, violência. “No bairro em que morávamos, às vezes, tinha assalto durante o
dia”, conta.

Novas amizades e caminhadas diárias
Foi pensando na segurança de Lacerda e Mirani que os filhos os convidaram a morar em Alphaville. “Estou gostando. A vida
aqui é tranquila e tenho feito novas amizades. Também faço minhas caminhadas na parte da tarde.”, relata. A esposa,
segundo ele, “está adorando!” Lacerda tece mais elogios ao residencial: “Lá fora, a bandidagem tá geral, né? Mas aqui é
bem diferente. O pessoal é muito educado. Tudo gente boa. É uma mordomia”.
Apesar das visitas diárias ao sítio em Betim, ele tem agora mais tempo para a esposa. O casal celebra suas bodas de ouro
em meio à paz e às belezas de Alphaville. Nada mais justo, já que ambos trabalharam anos a fio, permanecendo juntos
durante todo o tempo. A fórmula para a felicidade na vida a dois ele tem: “Tolerância”. “Duas cabeças nunca pensam igual.
São ideias diferentes. Por isso, tem que tolerar muita coisa”.
Além da nova fase nova moradia, Lacerda terá, em breve, outro grande motivo para comemorar. Completará 80 anos de
idade em dezembro. Em sua lista de convidados para a festinha, certamente estarão velhos e novos amigos, os filhos, o
neto, e ela, Dona Mirani, sua eterna companheira.
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Alphaville por
toda a vida
EMPRESÁRIO E ESPOSA TROCAM CIDADE HISTÓRICA DO
INTERIOR DE MINAS GERAIS POR TRANQUILIDADE EM
ALPHAVILLE
A histórica cidade de Ouro
Preto, com seus célebres
monumentos e suas incontáveis belezas naturais,
exportou para o Alphaville
uma família que promete
fincar raízes e se estabelecer por aqui. Pelo menos é
o que deseja o empresário
Admilson Queiroz, 33, morador da região há quatro
anos e recém-chegado ao
Residencial Península dos
Pássaros. “O acolhimento
foi sensacional”, garante.
Casados há cinco anos, Admilson e Ana Paula, 33, deixaram o apartamento no
Residencial Lumiére há duas semanas e escolheram o Península dos Pássaros para
uma moradia definitiva e ao que parece, não se arrependeram. “A ideia era ter
experiência em apartamento e, caso nos habituássemos aqui, mudaríamos para
uma casa. Agora eu pretendo permanecer em Alphaville pelo resto da vida”, revela o empresário. A mudança, ele garante, foi única e exclusivamente por conta
do desejo de morar em um imóvel mais espaçoso.
“Nosso convívio com os vizinhos do Lumiére era extremamente tranquilo. Sou
muito grato ao síndico, Rodrigo Cortez, que sempre solucionava qualquer eventualidade. Criamos uma relação de amizade”, recorda. A camaradagem, entretanto, não foi capaz de reuni-los para uma partidinha de futebol. “Do futebol eu
passo longe”, conta o praticante de Mountain Bike que, sozinho, desbrava os mais
remotos rincões de Alphaville.
Sua opção pela prática esportiva individual e singular indica um traço de sua
personalidade. “Viemos para Alphaville em busca de tranquilidade. Quanto mais
sossego, melhor”, explica o pacífico empresário. A justificativa para a escolha do
Residencial Península dos Pássaros é de se imaginar. “Fizemos esta opção por causa da tranquilidade e organização do condomínio. Aqui é mais calmo que cidade
do interior. Sem falar, é claro, da proximidade com a natureza”.
Admilson, que sonha em ser pai, garante que pretende criar seus filhos em Alphaville. A dúvida que fica é: será que as crianças permitirão que o casal continue
desfrutando de toda essa tranquilidade? Ainda em tempo... sejam muito bem-vindos ao novo endereço.

Acreditamos que
construir sonhos
é construir o futuro!

Na água, na
terra ou no ar...

MINHA VIAGEM

Conheça um pouco sobre o turismo de aventura que encantou o
casal Regina e Leonardo, moradores do Alphaville

Como anda o seu fôlego? Se a resposta for positiva, então prepare-se para mergulhar no universo do turismo de aventura. Um esporte que cresce exponencialmente ano após ano, e que, qual for
a escolha, na terra, na água ou no ar, existem atividades diversas
para se aventurar em novos destinos. Foi o que aconteceu com
o casal Regina Penna e Leonardo Coelho, moradores do Alphaville Lagoa dos Ingleses, quando decidiram ingressar no turismo de
aventura, há sete anos. Não tiveram dúvidas de qual atividade
escolher. “O mergulho sempre nos encantou. Quando começamos
a desbravar o mundo aquático nos sentimos como astronautas entrando em uma nova galáxia (risos). Voando, flutuando e conhecendo novos mundos”, conta Leonardo, Relações Públicas.

Mergulho com baleias e tubarões

Dentre as inúmeras e emocionantes viagens do casal, Leonardo
cita a Tailândia como um dos destinos mais inesquecíveis. “Fizemos mergulho perto de Phi Phi Island e ficamos encantados com
a riqueza da fauna marinha local e com a água cristalina”. E é
justamente desse destino que o casal guarda na memória uma das
histórias mais interessantes das viagens que já fizeram. “Assim
que pulamos na água em Phi Phi, encontramos com alguns tubarões black tips, foi bárbaro e surpreendente! Ficamos seguindo os
tubarões por um bom tempo, encantados”, lembra.
Já no Brasil, Abrolhos, na Bahia, é o destino preferido do casal,
que já visitou três vezes o local. “Lá desbravamos os destroços
de naufrágios, fizemos mergulhos noturnos e fomos presenteados
com a presença ilustre de baleias jubarte durante o trajeto até
chegar ao local do passeio aquático. Foi memorável”, relata Leonardo com empolgação. Quanto ao próximo destino, já tem data e
local. “No próximo ano, planejamos ir para Bonaire, uma ilha localizada no Caribe que faz parte das Antilhas Holandesas (Bonaire,
Curaçao, Saba, San Eustatius e St Marteen) a 60 milhas da Costa
Venezuelana. Lá é considerado um paraíso para os mergulhadores”, destaca entusiasmado.
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Dica para praticar o mergulho

Para quem deseja começar a mergulhar, Regina dá a dica. “É importante fazer o curso de mergulho e adquirir os equipamentos necessários como colete, roupa, máscara, nadadeiras, computador, etc. Temos curso de mergulho básico, avançado e outros. Gostamos tanto de
mergulhar que o Léo acabou por se tornar sócio da empresa Alto Mar
Mergulho. Os cursos são muito legais, da maior certificadora mundial, a
PADI. Turmas pequenas, com aulas na sala e na piscina (que tem 3 metros de profundidade). O foco mesmo são as aulas práticas. A maioria
dos cursos tem finalização no mar e os instrutores dão todo o suporte e
segurança para a gente”, finaliza.

Aventure-se com segurança

Atividades que reúnem uma experiência física e sensorial com desafios e riscos controlados são considerados esportes de aventura. Entre
as atividades do turismo de aventura estão canoagem, ciclismo, arborismo, mergulho, caminhada, paraquedismo, entre outras, praticadas
sem finalidade de competição. O ideal é procurar o acompanhamento
de profissionais capacitados e priorizar a segurança.
Quer se aventurar e não sabe por onde começar? Separamos alguns destinos e esportes para você escalar, desbravar ou mergulhar de cabeça
aqui mesmo, em solo brasileiro. Confira!

Rafting nas Cataratas do Iguaçu (PR)

Um passeio simplesmente incrível no meio das correntezas das Cataratas do Iguaçu. A prática do rafting no Rio Iguaçu consiste em uma
descida de bote em corredeiras por quase quatro quilômetros, sendo
dois quilômetros de corredeiras de nível médio (classe III +) e dois quilômetros de águas calmas, onde é possível fazer flutuação. Seu início é
próximo às Cataratas, com uma vista magnífica das quedas.Toda descida
é acompanhada por um barco a motor, com um piloto e um auxiliar e
equipada com cordas e boias de resgate, que auxiliam no caso de algum
imprevisto.

Trekking no Monte Roraima

O Monte Roraima está em uma das regiões mais antigas e exóticas do
planeta e fica localizado em três países da América do Sul: Brasil, Venezuela e República Guiana. As atrações são as formações geológicas,
piscinas naturais e mirantes pitorescos para prática de trekking. Como é
proibido subir o monte sozinho, é extremamente importante contratar
uma agência de turismo que lhe leve até lá. Na região existem agências
que possuem pacotes que incluem todos os transfers, hospedagens, as
licenças necessárias para entrar no parque, acompanhamento de guias
experientes e toda a alimentação durante a trilha e equipamentos de
camping.
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Curso de mergulho no Alphaville
Para quem deseja começar a mergulhar, uma boa
notícia: dentro do Alphaville Lagoa dos Ingleses tem
uma escola de mergulho, a AlphaDivers Brasil, localizada no Residencial das Flores. O proprietário e
também morador do Alphaville, Ricardo Diniz, conta
que, no local tem uma piscina térmica própria para
as aulas de mergulho, com 1,40 a 2,50 metros de
profundidade e 12,5 metros de comprimento por 3
metros de largura. “Na escola, realizamos cursos
de mergulho em todos os níveis: básico, avançado,
resgate, naufrágio e entre outros, sempre buscando
uma educação continuada e melhorando as técnicas
de mergulho autônomo”.

A AlphaDivers também é a única escola em Minas Gerais qualificada pela Handicapped Scuba Association
(HSA) autorizada a ministrar treinamentos de mergulho adaptado para pessoas com deficiência.
Sobre os benefícios gerados pela atividade, Ricardo enumera vários. “Além de ser uma atividade de aventura e lazer, é muito relaxante. Mergulhar desperta a curiosidade, o desejo de desvendar os mistérios do fundo do mar e observar de perto a beleza da vida
marinha. Após a certificação, as pessoas começam a mergulhar e não param mais. Ficam fascinadas por esse turismo de aventura”.
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COG STUDIO OFERECE TREINO PRESENCIAL NA
ACADEMIA OU REMOTO
Créditos: Alphaville Centro Comercial

Uma nova modalidade de academia acaba de ser aberta no Alphaville
Centro Comercial: o COG Studio, que alia o conceito de academia com
treinamento físico personalizado com o que há de mais moderno e inovador na área digital. Comandado por Camilo Geraldi, a empresa possui o
APP “Studio Saúde Online” um aplicativo que permite às pessoas fazerem
seus treinamentos ou praticarem seus exercícios físicos em casa, nas academias low cost, academias de condomínios ou em viagens.
O treinador recebe todos os dados e traça o treino que melhor se encaixa
no perfil do cliente. Depois disso, ele acompanha remotamente a progressão, solucionando dúvidas e avançando no treinamento.
Já na academia física, o cliente pode fazer o treino presencial com Camilo, que faz um estudo detalhado das condições físicas, utilizando-se de
equipamentos de alta tecnologia com avaliação biomecânica: análise de
movimentos, análise da marcha, bike fit, entre outros.
O COG Studio fica no Center V, Loja 103, agende horário para atendimento pelo telefone e whatsapp (031) 98304-7019, e-mail
camilo@studiosaude, site studiosaude.com.br

ALPHASUL INVESTE NA VENDA DE IMÓVEIS
EM PORTUGAL
As oportunidades de novos negócios no mercado imobiliário despertaram o interesse da Alphasul Netimóveis Consultoria Imobiliária que,
este ano, abriu uma filial em Portimão, na região litorânea de Algarve,
no Sul de Portugal, e se tornou a primeira imobiliária brasileira a atuar
nesse território. O investimento foi motivado pelo bom momento econômico de Portugal, em especial no setor de turismo, que tem atraído
brasileiros para a terra de Camões, seja para investir, empreender ou
morar, e também pela crise no Brasil, cuja recuperação vem acontecendo ainda gradualmente.

Créditos: Alphaville Centro Comercial

A Alphasul atua com imóveis de alto padrão não só no Alphaville Lagoa
dos Ingleses como nos demais condomínios fechados da região de Brumadinho, Itabirito e Nova Lima. Com a filial de Algarve, a projeção da
Alphasul Netimóveis é obter um incremento de 20% no volume geral
de vendas (VGV), até o final de 2018. “Desde que começamos a operar
na região portuguesa, já iniciamos negócios da ordem de € 1 milhão
por mês”, declara Marcio Lanna, proprietário da empresa.
A Alphasul Netimóveis fica no Center VI, lojas 111 e 112, telefone
(31) 3547-3277 e 3889-0288.
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A PSICANALISTA ROSANE FIUZA PASSA A ATENDER NO
ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL
Rosane Macedo Fiuza iniciou, recentemente, sua atuação como psicanalista, no
Alphaville Centro Comercial. Ela destaca a importância da psicanálise diante das
angústias no cenário atual. “As profundas transformações ocorridas nos laços sociais nos nossos dias têm trazido grande sofrimento psíquico. Nesse cenário, a
Psicanálise possibilita lidarmos de uma maneira mais ativa e responsável com o
nosso mal-estar”, declara.
A sociedade hoje tem se organizado de uma forma mais horizontal, em rede, não
mais no antigo e conhecido modelo de hierarquia vertical, quando existiam referências concretas, então consideradas sólidas, que proporcionavam alguma ancoragem e apresentavam roteiros de vida mais definidos. “A Psicanálise se apresenta como um importante instrumento para que, em nossa singularidade, nos
posicionemos de uma forma mais satisfatória perante o mal-estar e as angústias
inerentes ao nosso contexto de vida”, reforça.
Moradora do Residencial das Flores há 13 anos, Rosane tem formação em Psicanálise pelo CPMG-Círculo Psicanalítico de Minas Gerais e também possui graduação
em Direito.

Créditos: Alphaville Centro Comercial

Roseana Fiuza atende no Center I, sala 209, às quintas-feiras pela manhã. Os
agendamentos podem ser feitos pelo telefone (31) 98816-8362.

PAUTA COMUNICAÇÃO OFERECE SOLUÇÕES DE
QUALIDADE EM COMUNICAÇÃO E MARKETING
Não existe trabalho ou cliente pequeno. Essa é a filosofia da
Pauta Comunicação e Marketing que, há 40 anos, oferece serviço de qualidade aos seus clientes, com acompanhamento direto
dos sócios em todo o processo.Com o objetivo de atender às
demandas de clientes, a empresa expandiu seu espaço físico no
Alphaville Centro Comercial. “Hoje, mais do nunca, é crucial
investir nas mídias impressas, eletrônicas e digitais”, explica
Felipe de Queiroz Mesquita, diretor da agência.

Créditos: Alphaville Centro Comercial

A empresa também investiu em um novo site, que reflete a modernidade da nova fase da agência, que tem como diferencial
sua proximidade com o cliente. “Nosso atendimento é personalizado e isso permite dar uma resposta mais rápida às suas demandas e necessidades. Além disso, o cliente pode acompanhar
a produção de seu trabalho na agência; nossas portas estão
sempre abertas”, destaca Jussara de Queiroz, que, junto com
Custódio Mesquita Filho, são diretores da agência. A agência
atua nas áreas de publicidade, design, comunicação corporativa, marketing e comunicação digital.
A Pauta Comunicação fica no Center IV, Sala 213, telefone
(31) 3427-0000, email pauta@pauta-comunicacao.com.br.
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ALPHA REAL: ATENÇÃO EXCLUSIVA ÀS NECESSIDADES E
DESEJOS DO CLIENTE
Com dois anos de fundação, a imobiliária Alpha Real conta com um time de
profissionais altamente qualificados e competentes. A atenção exclusiva às necessidades e desejos do cliente é a forma que a Alpha Real encontrou para
mantê-lo, fazer com que ele volte e indique a imobiliária para os amigos.
“Nosso atendimento é diferenciado, procuramos entender as necessidades dos
nossos clientes e indicar o imóvel que melhor se encaixe em seu perfil. Essa
atenção é dada em todas as fases do negócio desde a abordagem, o fechamento, até o pós-venda”, declara Soraya Celeste de Oliveira, sócia da Alpha Real.
A sintonia entre os membros da equipe, que possuem uma atitude positiva e
bem-humorada, é traduzida na energia e filosofia da empresa. “O mercado
imobiliário é extremamente competitivo e exige um nível de agressividade
muito grande. Procuramos fazer diferente, incentivamos a cooperação entre
nossos corretores. Trabalhando em equipe, um apoiando o outro. Com isso
todos saem ganhando, tanto a equipe quanto os nossos clientes”, afirma Paulo
de Oliveira, sócio da Alpha Real.

Créditos: Alphaville Centro Comercial

A Alpha Real fica no Center V, sala 207, telefone 31 3059-5252 e 995233433

ALPHA CENTER CAR WASH TROCA O ÓLEO DO CARRO SEM POLUIR O MEIO AMBIENTE
A Alpha Center Car Wash está oferecendo aos seus clientes, além
da lavagem e limpeza de carros, a troca de óleo para veículos nacionais e importados. “Temos todos os tipos de óleos disponíveis
no mercado. No caso dos carros importados, é importante que o
cliente nos informe o modelo do veículo para providenciarmos o
filtro específico”, orienta Marcos Costa, proprietário do estabelecimento.
A lavagem do carro leva de 40 minutos a uma hora e é feita mediante agendamento. O local possui um deck para receber seus
clientes e que pode ser usado também para promoção de eventos
automobilísticos. Outra novidade da empresa é a busca e entrega
dos carros em domicílio sem cobrança de taxas extras. A empresa lava cerca de 150 carros por mês, utilizando uma técnica de
lavagem que economiza água. Enquanto as empresas tradicionais
gastam entre 100 e 200 litros de água por carro, a empresa no
Alphaville utiliza apenas um litro por carro, não gerando, dessa
forma, resíduos para o meio ambiente.
O Alpha Center Car Wash fica no estacionamento par do Alphaville Centro Comercial. Funciona de segunda a sábado, das 8h30
às 16h50, telefone (31) 99261-8033.

AlphaVida

33

CENTRO COMERCIAL

ESTACIONAR EM VAGA DE DEFICIENTES OU IDOSOS NO ALPHAVILLE
CENTRO COMERCIAL DÁ MULTA
Há vagas para todos!
Muitas pessoas não sabem, mas estacionar em
vaga de deficientes ou idosos em shopping center sem a devida autorização constitui infração
gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira
de habilitação, e o usuário pode, ainda, ter seu
veículo removido. Com o intuito de evitar esse
tipo de ocorrência no espaço e prevenir que
usuários do estacionamento e frequentadores
do Alphaville do Centro Comercial sofram com
os transtornos decorrentes do não cumprimento da legislação nacional de trânsito, alertamos nosso público para a questão.
Estas penalidades estão previstas nos termos
do artigo 181, inciso XX, do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) – válido em todo o território
nacional (veja box no final da matéria) - Segundo o CTB, compete aos órgãos e entidades
executivos de trânsito do município fazer a fiscalização e aplicar as penalidades. Isso quer
dizer que a Guarda Municipal de Nova Lima
tem a autoridade para “executar a fiscalização
de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito
e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada
previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia
de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que
aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas
reservadas em estacionamentos.” (art. 24, inciso VI, do CTB).
Por isso, pratique e multiplique a gentileza urbana! Evitando estacionar em locais proibidos e respeitando a demarcação das vagas
para idosos e deficientes, eliminamos os riscos de enfrentamento
de situações que são desagradáveis para todos, como a aplicação
de multas e medidas administrativas previstas em lei, e a indisponibilidade de vagas para os públicos prioritários. Dessa forma,
garantimos também um ambiente sempre organizado, funcional e
pautado pelo respeito e o bem-estar coletivo.
Colabore! Faça a sua parte!
Valorize e preserve a nossa boa convivência social.
A comunidade do Alphaville Centro Comercial agradece.

34

AlphaVida

PENALIDADE
CTB – ART.181 “ESTACIONAR O VEÍCULO: (...)
XX – NAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA OU IDOSOS, SEM CREDENCIAL QUE COMPROVE TAL CONDIÇÃO:
INFRAÇÃO: GRAVÍSSIMA
PENALIDADE: MULTA;
MEDIDA ADMINISTRATIVA:
REMOÇÃO DO VEÍCULO
§ 1º NOS CASOS PREVISTOS NESTE ARTIGO,
A AUTORIDADE DE TRÂNSITO APLICARÁ A
PENALIDADE PREFERENCIALMENTE APÓS
A REMOÇÃO DO VEÍCULO.”

Créditos: Thiago Fernandes

