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UM 2018 INESQUECÍVEL!

Certamente esse ano ficará marcado na história do Alphaville. 
Foram diversas ações institucionais importantes para o futuro da 
Associação e do Alphaville como um todo.

Destacamos o fortalecimento do Conselho Deliberativo da AG, 
sempre com quórum significativo em todas as reuniões e assem-
bleias, ilustrando um empenho verdadeiro de todos, em prol do 
Alphaville. As diversas assembleias realizadas durante o ano apro-
varam importantes medidas e trataram de assuntos delicados e 
essenciais para a AG, como regulamentos e estatutos.

Nosso calendário de eventos foi bem movimentado e o retorno 
nos deixou muito felizes. Nos trouxe enorme satisfação ver mo-
radores se divertindo na Festa Junina, ver a criançada correndo 
e interagindo com outras na festa das crianças e ver expositores 
locais satisfeitos com o volume de vendas no bazar de dia das 
mães e também no bazar de Natal. Ficamos impressionados com 
o número de pessoas que prestigiou a abertura do nosso Natal, e 
com a festa feita no momento da chegada do Papai Noel. Tudo 
nos traz ainda mais motivação para repetir a dose em 2019, com 
eventos cada vez melhores para nossa comunidade.

2019 que, por sinal, está com uma agenda repleta de ações ins-
titucionais, investimentos importantes em obras de melhoria das 
áreas comuns e, claro, mais eventos. Contamos, como sempre, 
com a participação de todos. É por meio de sugestões, observa-
ções e críticas de todos que conseguimos detectar as principais 
demandas da comunidade e levá-las à discussão.

Nesta primeira edição do ano, lembramos um pouco do evento 
de abertura do nosso Natal, além de mostrar como foi mais uma 
edição do nosso tradicional bazar de Natal do Alphaville.

Além disso, a coluna “Espaço do Morador” mostra um 
pouco da atividade de personal organizer, damos boas-
vindas aos primeiros moradores do Residencial Costa 
Laguna e mostramos o trabalho bacana do Núcleo de 
Dança com jovens karatecas e praticantes de jiu-jitsu.
Na coluna “Minha Viagem”, aventuras sobre duas rodas 
na América do Sul e, como sempre, ações da Associação 
Geral no fim de ano e as novidades do Alphaville Centro 
Comercial.

Aproveitamos o espaço para desejar a todos os morado-
res e proprietários no Alphaville Lagoa dos Ingleses um 
ano de 2019 repleto de alegrias e boas realizações.

Boa leitura!
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Os moradores do entorno da BR 040 vêm travando uma verda-
deira cruzada pela duplicação da rodovia, e que já está sendo 
chamada de “rodovia da morte”. A concessionária responsável 
pela obra possui um contrato que prevê a duplicação, recupera-
ção, operação, manutenção, conservação, implantação de me-
lhorias e ampliação pelo período de 30 anos. Entretanto, depois 
de quase quatro anos de concessão apenas 13% das obras de 
duplicação foram finalizadas.

O contrato firmado em 2014 prevê a duplicação de 557,2 qui-
lômetros em cinco anos. Outras intervenções previstas também 
não saíram do papel, como a construção de passarelas e trin-
cheiras no perímetro urbano. O atraso no cronograma das obras 
e uma sequência de acidentes violentos na curva do km 567,8 
da rodovia, que vitimou cinco pessoas, em apenas uma semana 
do mês de julho de 2018, foram o estopim para que o grupo 
composto por moradores do Alphaville e de outros residenciais 
localizados no entorno, dessem um novo nome ao movimento, 
batizado de SOS BR 040. “A revolta foi enorme e o grupo de 
WhatsApp passou de aproximadamente 60 integrantes para 210. 
São moradores de todos os condomínios, comunidades e muni-
cípios do entorno da BR 040, no trecho entre Belo Horizonte 
e Conselheiro Lafaiete”, explica a advogada é Kátia Negreiros 
Oliveira, moradora e integrante da diretoria da Associação Ge-
ral de Alphaville.

O grupo SOS BR 040 iniciou uma série de ações mais incisivas. 
“O objetivo principal no momento é fazer com que Via 040, 
concessionária responsável pela duplicação, adote medidas 
imediatas e urgentes, que mitiguem o número de acidentes e 
consequentemente de óbitos. Nossa união tem sido motivada 
pela luta por segurança e pelas vidas perdidas diariamente e 
de forma trágica, em virtude da irresponsabilidade da Via 40”, 
explica Kátia.

Uma das principais reivindicações do grupo de moradores é o 
engajamento de autoridades competentes no cumprimento das 
obrigações que constam do contrato de concessão. “É uma chu-
va de explicações que tentam justificar o injustificável”, diz.

MEDIDAS PALIATIVAS

Apoiador de longa data das reivindicações dos moradores, o 
deputado Fred Costa, está profundamente ligado ao movimen-
to e abraçou a causa já no primeiro embate entre moradores, 

Via 040 e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 
Quando, originariamente a praça de pedágio seria instalada nas 
proximidades da Polícia Rodoviária Federal no Jardim Canadá, e 
praticamente impossibilitaria os moradores de utilizar a rodovia 
para se deslocar diariamente, Com a participação da advogada 
Sibele Barony, que também reside em Alphaville e os demais 
moradores, o deputado atuou intensamente, até conseguir com 
que a praça de pedágio fosse transferida para Itabirito, depois 
de todos os condomínios residenciais.

Desde então, Fred Costa vem promovendo audiências públicas, 
agendando em seu gabinete reuniões com integrantes do gru-
po SOS BR 040 e representantes da concessionária. No último 

encontro, o grupo foi comunicado de que a Via 040 havia “de-
volvido” a concessão para que fosse realizada uma relicitação, 
alegando que o contrato apresentava desequilíbrio econômico-
financeiro, mesmo com a cobrança do pedágio no valor de R$ 
5,30. “A concessionária informou que não faria qualquer novo 
investimento na rodovia, apenas a manutenção. Diante da si-
tuação, solicitamos medidas paliativas, como a instalação de 
radares para redução da velocidade no trecho, mas só obtive-
mos o silêncio da concessionária”, lamenta Kátia.

O grupo solicitou então a colocação de sonorizadores para redu-
ção da velocidade, reforço na sinalização vertical e horizontal 
nos locais com alto índice de acidentes e diminuição da velo-
cidade máxima no trecho. O representante de concessionária 
se comprometeu a avaliar, mas nada foi feito até o momento.

PROCESSO DE RELICITAÇÃO

Dados da Polícia Rodoviária Federal comparados aos arquivos e 
relatórios do deputado Fred Costa, revelam que em três anos 
e meio foram registrados mais de 1.100 acidentes, no trecho 
que vai do Jardim Canadá até a praça de pedágio, em Itabirito, 
equivalendo a quase um acidente por dia nesse trajeto.

Durante a primeira audiência pública chamada pelo deputado, 
a concessionária deu como justificativa para o abandono das 
obrigações contratuais, a falta de liberação das licenças am-
bientais pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais (IBAMA), que emperravam a duplicação no trecho 
do Viaduto da Mutuca à praça de pedágio em Itabirito. “Enquan-
to isso, diariamente, acordamos ou dormimos com um cadáver 
à porta e que amanhã poderá ser o de qualquer um de nós, de 
nossos parentes, de funcionários ou amigos”, denuncia Kátia.

Com a ajuda de Fred Costa, o grupo SOS BR 040 se reuniu com 
a superintendência da Polícia Rodoviária Federal, que intensifi-
cou as operações com radar móvel. O grupo se encontrou ainda 
com o secretário de Estado de Obras, Murilo Valadares, bem 
como com o Ministério Público Federal, que oficiou a concessio-
nária. Mais uma vez empresa alegou falha na execução do pro-
jeto por falta de equilíbrio econômico-financeiro, que resultou 
na adesão ao programa de relicitação do Governo Federal. “A 
Via 040 obteve uma liminar em ação Justiça Federal de Brasília 
para se eximir de suas obrigações contratuais, no que se refere 
a novos investimentos, ou seja, não fará duplicação e nada que 
requeira novos investimentos. Já os problemas oriundos da falta 
de manutenção na rodovia denunciados pelo nosso movimento, 
foram rebatidos com dados e argumentos que chegam a ser ri-
síveis”, lamenta Kátia, mais uma vez.

O grupo SOS BR 040 apresentou a tréplica ao Ministério Público 
Federal, no início de dezembro para prosseguir com as medidas 
legais cabíveis, até mesmo com a proposição de uma Ação Civil 
Pública.

Em visita à ANTT, em Brasília, o deputado Fred Costa foi infor-
mado de que o direito a relicitação criado pela lei 13.448/17, 
depende de decreto presidencial para ser regulamentada. A 
matéria deve ficar para apreciação em 2019. De acordo com 
Kátia Negreiros, o deputado já está buscando agenda para os 
representantes do SOS BR 040, com integrantes do futuro go-
verno.

GRUPO SOS BR 040 BUSCA SOLUÇÃO PARA O IMPASSE COM
A CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA
O grupo SOS 040 é formado por moradores dos condomínios e das cidades do entorno da BR 040; A empresa solicitou à 
ANTT a relicitação da concessão alegando desequilíbrio econômico e financeiro

CAMPANHAS EM PROL DAS VÍTIMAS

O SOS BR 040 segue organizando outras ações em favor das 
vítimas da rodovia como campanha de doação de sangue, rea-
lizada em novembro de 2018, na sede da Prefeitura de Nova 
Lima, Para ficar por dentro da divulgação das atividades do 
grupo, as pessoas podem acompanhar a página no facebook 
SOS 040, denunciando as condições da rodovia e da falta de 
manutenção.

“Nos últimos meses, nosso grupo se prontificou a trabalhar em 
prol da comunidade que vive no entorno da rodovia. Fizemos 
várias ações e uma delas, doação de sangue pela vida, rendeu 
27 coletas de sangue, fato único ocorrido no Jardim Canadá 
com o apoio incondicional do Robert Laviola, representando 
a Prefeitura e de Ana Carolina Ferreira do Setor de Captação 
do Hemominas. O foco do nosso movimento está baseado nas inúmeras reivindicações da busca pela segurança. Neste sentido, 
não nos acovardaremos e seguiremos adiante, um passo de cada vez, com ações que irão trazer resultados objetivos. Política e 
tecnicamente, estamos nos fortalecendo a cada dia”, explicou o Conselheiro da Associação Geral e também integrante do grupo 
Paulo Azevedo.
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NATAL ALPHAVILLE 2018
Melhor decoração

O Alphaville entrou com tudo no clima de Natal. Além da decoração 
na área comum realizada pela Associação Geral, diversos associados, 
residenciais e comerciais, também decoraram suas portarias e fachadas 
com muitas luzes e adornos natalinos.

Abrimos então no dia 14 de dezembro votação online para escolher a 
melhor decoração de Natal do Alphaville em 2018. O grande vencedor 
foi o Residencial Costa Laguna.

O troféu foi recebido pelo diretor Walter Lacerda e pela administradora 
Jordana. Parabéns aos vencedores e também aos demais associados pela 
participação. Ano que vem tem mais!

COSTA LAGUNA
Sinalização e segurança

O Residencial Costa Laguna vem investindo em ações para aprimorar 
cada vez mais a segurança e sinalização. A administração implantou 
um projeto de comunicação visual e o residencial já está com a por-
taria sinalizada, utilizando placas desenvolvidas com design diferente 
e moderno para direcionar proprietários, visitantes e prestadores de 
serviço. 

RESIDENCIAL DAS ÁRVORES
Balanço das ações de 2018
 
Mais um ano terminou e o foco dos trabalhos na otimização dos ser-
viços e controle de gastos foi uma prioridade para a Diretoria U3. 
Destacamos algumas das ações desenvolvidas:
 
- Pequena correção da taxa de associado de apenas  2,1% , não sendo 
necessário a correção de IGPM que foi de 7,54% ao ano;
- Substituição dos  escaninhos de correspondência com disponibilida-
de para 100% da demanda;
- Implantação no sistema de controle de acessos da portaria do mó-
dulo “visitante expresso” para os dias de festas e maior fluxo de vi-
sitantes;
- Aquisição de monitores de 43” para melhor  visualização das câme-
ras de vídeo na Portaria  e 1 para a sala da Administração;
- Reforma das placas de sinalização interna; 
- Manutenção do talude da Av. Princesa Diana em parceria com a AG;
- Manutenção e conservação do paisagismo e irrigação nas áreas co-
muns;
- Manutenção em geral das estruturas internas e de uso comum;
- Pintura da demarcação viária nas vias de trânsito interno. 

A Diretoria  está disponível para atendimento aos associados normal-
mente nas reuniões que são realizadas às terças-feiras, às 19h30min. 
na sede administrativa do residencial. Os associados interessados de-
vem agendar com o Administrador do Residencial.
 
Contamos com a cooperação de todos para que em 2019 possamos 
fazer do nosso Residencial um lugar cada vez  melhor para se viver.
 
Diretoria U3
João Alves, Ricardo Almeida, Elison Lacerda
Administrador Mariotoni

Acreditamos que 
construir sonhos 

é construir o futuro!
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RESIDENCIAL DAS MINAS
Sinalização viária é revitalizada 
no Residencial das Minas

O Residencial das Minas iniciou a revitalização 
da sinalização viária de todas as ruas do condo-
mínio. Na primeira fase, ocorreu a reforma da 
sinalização horizontal que compreende as faixas 
e marcações no pavimento com o objetivo de 
organizar o fluxo de carros e pedestres. 

Na segunda etapa, foi iniciada a manutenção da 
sinalização vertical, com a reforma e pintura 
das placas de identificação das ruas. O processo 
está em andamento e serão 24 postes reforma-
dos. O objetivo da intervenção é a melhoria no 
trânsito de veículos no interior do Residencial, 
propiciando mais segurança a todos os morado-
res e visitantes.

ESUITES
Obra de arte do eSuítes Lagoa dos Ingleses
homenageia as mulheres

A beleza e a força da figura feminina ganharam representatividadena de-
coração do eSuítes Lagoa dos Ingleses com a obra Eva, do artista plástico 
Ramiro Cerqueira. A figura bíblica de Eva, conhecida como a primeira mu-
lher e origem de toda a humanidade, segundo o Cristianismo, empresta seu 
nome e forma à escultura que está localizada na entrada do eSuítes. “Ela 
representa todas as mulheres do mundo com suas belezas, forças e desa-
fios. A Eva esculpida não tem rosto porque retrata todas ao mesmo tempo: 
a brasileira, a africana, a europeia ou a asiática”, destaca o artista.

De acordo com a gerente geral do eSuites, Camila Gischewski, é um privilé-
gio para o hotel participar de uma discussão tão atual como a do papel da 
mulher na sociedade. “Vivemos um cenário em que a força feminina tem 
sido totalmente repensada e colocada em um patamar mais elevado. Re-
presentar isso de uma forma tão especial, é muito gratificante e demonstra 
a nossa luta por mais igualdade entre homens e mulheres”, afirma.

A obra pode ser contemplada no eSuítes Lagoa dos Ingleses, localizado na 
Avenida Princesa Diana, 440- Alphaville.
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Na ponta dos pés, na palma das mãos.
Alphaville se destaca na formação de campeões

Para se ter uma ideia, da capacidade dos alunos, a 
jovem Eloá Bimbato, foi eleita a melhor bailarina 
do Festival de Dança de Joinville 2018, referência 
na área. Já a bailarina Leona Bimbato, levou o 1° 
lugar com o solo clássico livre e foi selecionada para 

representar o Brasil no Festival Internacional do Porto, 
em Portugal. “São resultados expressivos que demons-

tram a seriedade do nosso trabalho. Participamos de gran-
des campeonatos e levamos o nome do Alphaville para todos os 

cantos do mundo. São talentos daqui que irão encantar o mundo”, 
ressalta Leonora. No início do ano, o Núcleo de Dança Alphaville partici-

pou da final do Youth America Grand Prix (YAGP), a maior competição de dança do 
mundo, representando o Brasil, em Nova York. 

Sapatilha nos pés, quimono no corpo e muitas opor-
tunidades pela frente, construídas por meio de muito 

aprendizado, força de vontade e instrução. Esses 
são os pilares da Núcleo de Dança Alphaville que há 

seis anos revela talentos da dança e da luta, atra-
vés das diversas modalidades, como Ballet, Dança 

Contemporânea, Dança de Salão, Jazz, Street Dance, 
Jiu-Jitsu, Karatê, Boxe, Krav Maga, dentre outras. 

Coordenado pela bailarina e psicóloga, 
Leonora Lima, na área pedagógica 

e o administrador, Sandro 
Bimbato, o estúdio 

já conquistou 
diversos 

campeona-
tos no Brasil em 

diferentes áreas. “Trabalhamos com metodologias 
internacionais e todas as crianças e jovens que 

desejarem seguir carreira em qualquer atividade que 
oferecemos no Núcleo, terá chances de se tornar 

um profissional”, afirma Leonora.

Com a equipe de professores qualificados, uma boa estrutura de 
espaço e a certificação da renomada Royal Academy of Dance 
(RAD), de Londres, que proporciona ao estudante de dança o 
mais reconhecido sistema de profissionalização do mundo, na 
área de ballet clássico, a academia cresce a cada ano. Atual-
mente cerca de 100 alunos estão matriculados na unidade que 
fica localizada no Center V, do Centro Comercial de Alphaville. 
“Quando abri o espaço há anos não imaginava que o retorno seria 
tão rápido. Graças aos campeonatos e ao método de ensino uti-
lizado, além de um corpo técnico de alto nível, a demanda está 
aumentando consideravelmente. Iremos inclusive, abrir novas 
unidades em 2019”, revela a bailarina.

O objetivo é fazer de Alphaville e Minas Gerais um celeiro de 
artistas e atletas para os próximos anos. “Queremos que a região 
se torne referência na qualificação de dançarinos e profissionais 
na luta. Minha geração foi privilegiada na área da dança. Me 
formei pelo Centro Mineiro de Danças Clássicas com professores 
incríveis que me proporcionaram inúmeras experiências, inclu-
sive no exterior. O que sou hoje, devo à dança e quero passar 
aos meus alunos essas oportunidades. Para que eles se sintam 
plenos e felizes com a profissão, assim como eu sou”, ressalta a 
coordenadora. 

E não é só na área da dança que a Núcleo Academia 
de Dança se destaca. Os alunos da parte de lutas tam-
bém conquistaram importantes resultados ao longo do 
ano. A equipe de Karatê obteve uma boa classificação 
no campeonato estadual da modalidade com conquistas 
de medalhas e troféus. Os alunos da turma de Jiu-Jitsu 
Kids participaram da 4º Etapa da Copa Choke 2018 e se 
sagraram campeões conquistando o 1° lugar geral na ca-
tegoria kids do evento. “São os pequeninos de Alphaville 
que daqui a alguns anos poderão fazer história com uma 
medalha olímpica”, revela a coordenadora.

O metodologia da família Grace, referência mundial na 
área de artes marciais é aplicada por experientes instru-
tores e a procura pelas modalidades aumentou, como o 
Krav Maga, técnica de defesa pessoal, é utilizada pelo 
exército israelense e que ensinar aos seus praticantes 
técnicas de legitima defesa.

“Uma criança que pratica atividade física, aprende a 
desenvolver disciplina, paciência, foco e apresenta re-
sultados. Qualidades que precisamos para todas as áreas 
da vida, em toda a sua extensão. Os benefícios são para 
a vida toda”, conclui Leonora.

Dos tatames para o mundo
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UM NATAL   DE LUZES
E MÚSICA NO  ALPHAVILLE

Todos os anos, as festas natalinas anunciam a proximidade do fim 

de mais um ano e, simbolicamente, são um convite à celebração, 

ao amor e à reflexão. Sinônimo de luzes, alegria e renascimento, o 

Natal também é a época de aproximar as famílias e amigos, apreciar 

comidas gostosas e de rever o Papai Noel trazendo esperança e alegria 

às crianças.

No Alphaville, todos esses ingredientes fizeram parte 

da programação com a chegada do bom velhinho, a 

inauguração da tradicional iluminação de Natal, 

show de fogos, o bazar e a apresentação do animado 

Coral Canarinhos de Itabirito.



AlphaVida AlphaVida 1716

CAPA CAPA

CANARINHOS
DE ITABIRITO

Na abertura da festa, o coral apresentou um repertó-
rio variado de canções, como a famosa Hallelujah, de 
Leonard Cohen, Happy Christmas, de John Lennon e a 
contagiante Happy, de Pharrell Willians, que colocou 
os participantes para dançar. A apresentação durou 
cerca de 45 minutos e teve a regência do maestro Éric 
Vinícius de Aguiar Lana.

A Associação Cultural Coral Canarinhos de Itabirito 
é reconhecida como patrimônio imaterial da cidade 
e conta com aproximadamente 200 alunos que fre-
quentam gratuitamente aulas de canto, instrumen-
tos, musicalização e expressão corporal, realizando 
atividades de sensibilização em comunidades através 
de concertos, espetáculos e recitais.

Os Canarinhos já percorreram 10 estados brasileiros 
e o Chile, ocupando os mais diversos e importantes 
teatros e casas de espetáculo do Brasil. Realizaram 
apresentações ao lado de importantes orquestras, 
promovendo concertos, festivais, congressos e cum-
prindo uma agenda anual de inúmeras apresentações 
regionais e interestaduais.

A decoração natalina da avenida Picadilly recebeu 
aproximadamente 70 mil microlâmpadas, além de 
300 metros de tecido, que transformaram a festa de 
2018 em um espetáculo de luzes e cores. A inauguração 
da iluminação foi seguida pela queima de fogos de 
artifícios que durou cerca de oito minutos.
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CHEGADA
DO PAPAI NOEL

O Papai Noel chegou com estilo, em um Chevrolet Bel Air 1951, 
e percorreu a avenida cercado de crianças. O bom velhinho re-
cebeu crianças e adultos para fotos e distribuiu presentes.

Thomaz Mattos de Paiva, morador do Residencial Inconfidentes, 
disse que achou a festa muito organizada, bem posicionada, e 
destacou que os eventos em Alphaville estão seguindo por um 
caminho muito legal. Pai de duas crianças, Thomaz disse que os 
filhos ficaram extasiados com a chegada do Papai Noel. “Nos-
sa família acompanhou todos os momentos das festividades. As 
crianças gostaram muito do coral e dançaram o tempo todo”.

Sentimento parecido foi o de Fernanda Tompa, que também é 
moradora do Residencial Inconfidentes. Ela assistiu à apresen-
tação do coral e à chegada do Papai Noel com os dois filhos, um 

de 5 anos e outro de 5 meses. A moradora conta que a chegada 
do bom velhinho encantou as crianças, que esperaram na maior 
expectativa. Quando ele finalmente chegou, os pequenos pude-
ram seguir o carro do Papai Noel junto com os pais. “Meu filho 
de 5 anos curtiu bastante e participou entusiasmado junto com 
outros amiguinhos, que aproveitaram o momento para dançar 
e se divertir. Este ano minha família aproveitou mais a festa e 
para mim a iluminação ficou linda”, disse animada.

Outro ponto positivo observado por Thomaz e Fernanda foi o 
cuidado que a Associação teve com o público infantil, protegen-
do o espaço da chuva. “Assim as famílias puderam se juntar e 
confraternizar”, reconhece Fernanda. “Esse cuidado foi muito 
positivo para os lojistas e para os expositores que ficaram pro-
tegidos”, disse Thomaz.

A abertura oficial do Natal Alphaville 2018, contou com 
a apresentação da diretoria da Associação Geral repre-
sentada por Kátia Oliveira, Elison Lacerda, Fabíola Car-
valhido e João Alves Neto, que agradeceram a presença 
de todos. Kátia ressaltou em sua fala que “a chegada do 
Natal é muito importante, pois o sentimento de união 
impulsiona a vontade de compartilhar as alegrias e con-
quistas, e de fazer novos planos para continuar o traba-
lho pelo bem comum”.

O Presidente do Conselho Deliberativo 
e morador do Residencial das Árvores, 
Elison Lacerda, agradeceu a presença 
e reiterou o quanto é importante a 
participação dos moradores nos even-
tos produzidos pela Associação Geral. 
“É um momento de encontro, de apro-
ximação dos vizinhos, onde temos a 
oportunidade de nos conhecer e in-
teragir. Acreditamos que dessa forma, 
construiremos um Alphaville melhor 
para nossa família”.

Victor Lecas, dono do restaurante Deck 108 e morador do Alpha-
ville, destacou que é muito importante ver a Associação Geral 
envolvida com o público. “Acredito que essa proximidade forta-
lece o crescimento e desenvolvimento do Alphaville. É bom ver 
a população local e dos condomínios vizinhos se reunindo para 
comemorar momentos únicos de interação”, elogia. 

Quem concorda com ele é Michelle Rodrigues, responsável pelo 
setor de marketing e eventos do Alphaville Centro Comercial. 
“todos os eventos realizados nas áreas comuns do Alphaville são 
muito valiosos para nós, do Alphaville Centro Comercial. Os mo-
radores e visitantes circulam por todo o nosso espaço, e ver as 
nossas lojas e quiosques movimentados fazem os olhos brilha-
rem”! Alguns restaurantes investiram em promoções especiais e 
souberam aproveitar a oportunidade para entreter e encantar o público presente, aumentando assim os ganhos. “Acredito que
para os lojistas de uma forma geral, é muito motivador ter o carinho e contar com a presença do público nos prestigiando”.



CAPA

AlphaVida AlphaVida 2120

PRESENTES E
COMIDINHAS

Já tradicional, o Bazar de Natal do Alphaville teve, pela pri-
meira vez, três dias de duração. As atividades foram iniciadas 
na sexta-feira, ao meio-dia, e duraram até o encerramento do 
evento, no domingo, às 19h.  O Bazar contou com a participação 
de 59 expositores, sendo a grande maioria, moradores do Alpha-
ville. Além disso, oito stands foram dedicados às mais variadas 
delícias gastronômicas, como racleteiras, sorvetes  e massas 
artesanais, paella mineira e chopp de qualidade. Outra atração 
especial desse bazar foi o Papai Noel. O bom velhinho recebeu 
as crianças no sábado e domingo.

Simone Dieguez, proprietária da Doces & Mimos Gourmet, que 
comercializa chocolates artesanais, disse que gostou bastante e 
que os produtos venderam bem. Participante de outras edições 
do bazar, ela conta que ficou impressionada com a limpeza do 
ambiente e com o apoio e simpatia da organização. “O bazar 
transcorreu em um clima muito gostoso, sem competição entre 
os expositores, que aproveitaram para confraternizar e trocar 
experiências. Gosto muito do clima e considero compensador 
participar”, ressaltou.

Outra expositora que aprovou as ações da Associação Geral, foi 
Queite Tissi, que participou do bazar natalino pela segunda vez 

consecutiva, vendendo almofadas e travesseiros para bebês. “O 
bazar estava muito organizado e achei a placas de identificação 
dos expositores pintadas à mão de muito bom gosto”, destacou.

Os bazares realizados em datas especiais, como no Natal e no 
Dia das Mães, além de atrair cada vez mais público, tem sido 
uma forma de divulgar o trabalho dos expositores. É o caso de 
Edna Pimenta Braga, moradora do Residencial das Minas, que 
comercializa acessórios para banheiro. “Ao fim de cada bazar 
os pedidos aumentam, assim como o volume de entregas”, co-
memora. 

Ritmhar Escola de Música
No domingo, os visitantes foram presenteados com uma encan-
tadora apresentação dos alunos da escola de música com sede 
no Alphaville Centro Comercial. Um grupo de aproximadamente 
15 crianças alternou entre canções solo e em grupo músicas de 
um repertório escolhido pelos próprios alunos. 

Segundo Jayme Nascimento, músico responsável pela escola,  a 
motivação partiu da possibilidade de participar de um evento 
que possibilita mostrar a trabalho que a Ritmhar Escola de Mú-
sica desenvolve em Alphaville. “Além disso, é a melhor forma 
de estreitarmos nossa relação entre alunos, professores, pais e 
comunidade”.

A Ritmhar existe desde 2015 e atua no Alphaville há quase dois 
anos, inovando na maneira de ensinar música. De acordo com 
Jayme, a grande maioria dos alunos são moradores do Alphavil-
le, e é muito importante a participação da escola em eventos da 
comunidade. “Ficamos felizes com o convite para participar do 
Bazar de Natal, por ser um evento feito de morador para mora-
dor. Tivemos boa aceitação dos pais e alunos da escola.

Campanha solidária
Idealizada por Michelle Rodrigues, responsável pelo departa-
mento de marketing e eventos do Alphaville Centro Comercial, 
uma campanha de doação de brinquedos cumpriu o papel so-
cial do Bazar de Natal Alphaville em 2018. Após buscar algumas 
instituições, Michelle decidiu pela Fundação CDL, que atende 
crianças carentes de BH, levando aos mesmos saúde, educação 
e recreação.

A arrecadação dos brinquedos começou no dia 07 de dezembro, 
em um ponto de coleta montado no próprio bazar, próximo ao 
estande da Associação Geral. A participação dos moradores do 
Alphaville foi muito positiva, enchendo o ponto de coleta de 
brinquedos novos e usados. A Associação Geral também marcou 
sua participação doando lembranças para as crianças.

Após o bazar, a campanha continuou com a entrega das doações 
na papelaria PaperVille, no Centro Comercial. Todos os brinque-
dos serão utilizados na brinquedoteca da Fundação CDL e certa-
mente farão a alegria de muitas crianças.

A grande história
A Associação Geral apoiou o musical de Natal “A grande histó-
ria”, produzido pela Central de Adoradores, da Igreja Batista 
Central de Belo Horizonte. O evento, realizado no dia 18 de 
dezembro, teve todos os ingressos esgotados em uma semana.

Além de ser oficialmente o ponto de troca dos ingressos (uma 
caixa de bombons valia uma entrada para o espetáculo), A Asso-
ciação Geral também foi responsável pelo direcionamento das 
doações. Parte delas foram levadas à uma Creche no Balneário 
Água Limpa, e o restante dividido entre a Comunidade Santa 
Teresinha e a paróquia São Judas Tadeu.
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Há quem acorde e arrume a cama imediatamente em se-
guida. Outros contam com a ajuda de funcionários para fa-
zê-lo, e, por fim, há quem não se importe em não arrumar a 
cama. Fato é que todas as pessoas, em algum momento da 
vida, se deparam com dilemas relacionados à organização e 
as inúmeras formas de proceder na procura por um ambien-
te doméstico onde “cada coisa se encontre em seu devido 
lugar”. A chegada de filhos, visitas e até mesmo animais de 
estimação podem significar novos desafios para a dinâmica 
dos lares e se traduzem em demandas por novos espaços ou 
pela otimização dos antigos.

Quem nunca perdeu as chaves de casa ou a carteira? Viver 
em um ambiente aonde haja desorganização atrapalha di-
versas ações do cotidiano e o primeiro passo rumo à conquis-
ta de tempo, tão desejado nos dias de hoje, é ordenar. 

Mais do que um conceito, a organização é uma forma de 
agir de maneira mais fácil e prática, e pode ser aprendida e 
aproveitada em todas as esferas, internas e externas de nos-
sas vidas. Não é mera arrumação, por ser funcional, lógica 
e racional. Com esse ideia em mente, diversos profissionais 
auxiliam pessoas a organizarem espaços, de maneira exclu-
siva e personalizada. A consultoria em organização avalia a 
pessoa, a rotina, o ambiente, identifica o problema e, com 
foco em objetivos como bem-estar e otimização de tempo e 
espaço, aplica soluções para a bagunça não ocupar espaço 
na vida dos clientes.

O serviço de uma personal organizer pode ser aplicado nos 
mais diversos ambientes e para diversas finalidades como 
mudanças residenciais sem stress, com muito mais tranqui-
lidade; organização de ambientes para pessoas com neces-
sidades especiais, com mobilidade restrita ou deficiência 
visual, que requerem sistemas específicos, eficientes e per-

sonalizados; treinamento de funcionárias domésticas para 
otimização de trabalho; orientação de recém-casados com 
as adequações da nova vida a dois; organização de empresas 
e escritórios, para um sistema eficiente de arquivamento de 
documentos; preparo de malas de viagem com otimização de 
espaço; auxílio à enlutados, ou seja, pessoas que perderam 
uma pessoa próxima e passam por dificuldades de organizar 
e destinar os pertences.

Os benefícios para quem contrata uma assessoria exclusiva 
são enormes, desde a economia financeira ao aumento da 
produtividade, a melhora na saúde física, no caso de doen-
ças alérgicas, stress e mal-estar, até em aspectos emocionais 
como o recebimento de familiares e amigos em um ambien-
te, agradável, harmônico e limpo. Em determinados casos há 
significativa melhora em quadros de depressão.

Vale lembrar, para aqueles que almejam alcançar a tão so-
nhada organização, é fundamental a mudança de hábitos e 
incorporar no dia a dia novos procedimentos que somente 
com a prática e mediante repetição se tornam realmente 
efetivos.

ORGANIZAÇÃO, UMA
FILOSOFIA DE VIDA
BÁRBARA SÉRGIO DO NASCIMENTO, PERSONAL ORGANIZER NA EM-
PRESA REALCE SOLUCÃO EM ORGANIZAÇÃO, MORADORA DO
RESIDENCIAL DAS ÁRVORES

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

A Ritmhar Escola de Música promoveu Audição 2018 2°Edição 
com o tema Clássicos do Cinema, é um evento que é preparado 
no segundo semestre e tem como objetivo apresentar o desen-
volvimento dos alunos durante o ano letivo. 

Para abrilhantar a apresentação, contamos com o Patrocínio da 
Csul Cultural e de empresas que fortaleceram o evento, como 
o laboratório São Marcos, a Serenata, A Dermavillage, a Eques-
trian School,  English Cool, o E-suites e a AG, que apoiou na 
divulgação.

Ao todos foram 46 alunos da escola participantes do evento que 
são moradores do Alphaville e região. Tivemos um público de 
202 pessoas.

Esta audição é um evento de culminância de um trabalho de 
educação musical desenvolvido ao longo do ano, mas que tam-
bém buscamos atrairmos novos clientes, propiciar que os alunos 
vivenciem novas experiencias nesta formação musical e ainda 
fortalecer a marca em uma região tão promissora através de 
parcerias com outras empresas da região.

Sabemos o quanto as trilhas sonoras marcaram filmes, épocas 
e até mesmo nossos momentos, e por isso decidimos homena-
gear os Clássicos do Cinema. Tivemos  a turma de Musicalização 
Infantil que cantaram uma cantiga de Roda Ciranda do Anel da 
Bia Bedran, A turma de violão I apresentou a Música My Hearth 
will go on – Celine Dion do Fime Titanic , a Turma de Violão II 
fizeram uma releitura da Música Tema da Familia Adams, não 
posso deixar de destacar os alunos de piano, onde tocaram a 
Pantera corde Rosa e A musica tema de Harry Potter Hedwig’s 
Themes e how far i’ll go de Moana. Os professores apresenta-
ram pretty Womam. 

Os Alunos de canto deram um show apresentando I love you 
Baby, do Filme 10 coisas que eu odeio em você, thaousand Years 
da saga crepúsculo, Lisbela dos Los Hermanos Representando 
um clássico do cinema Nacional, La bamba, eye of the tiger do 
filme do Rocky Balboa, mamma mia outro grande clássico e Fe-
chamos com o  coral de Alunos e professores cantando Mudança 
de Habito Happy day.

Audição Ritmhar 2018
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A ALPHAVILLE TV VOLTOU
FESTA DAS CRIANÇAS

A Alphaville TV voltou! E com uma programação diferenciada, 
focada em entretenimento e informação, para tornar a viagem 
(e a rotina) bem mais leve. Mais uma mídia para te deixar por 
dentro de tudo o que acontece no Alphaville e região!

Seguimos, como sempre, à disposição para receber sugestões 
e críticas, visando melhorar a cada dia a programação, no con-
tato comunicacao@alphavillemg.com.br

Em um animado sábado de outubro, a Associação Geral cele-
brou o Dia das Crianças no Alphaville. Com uma programação 
super animada, a criançada se divertiu com os brinquedos 
infláveis e as gincanas ao longo do dia, além de conhecer o 
incrível mundo do circo. 

As crianças gastaram bastante energia se balançando em cor-
das, correndo e pulando nas atrações da Uai Circo e se diver-
tiram com o palhaço Bisnaguinha e o mágico Gustavo. Para 
fechar a programação com chave de ouro, não poderia faltar 
a alegria da Escola Ritmhar, com suas apresentações musicais.

O evento contou ainda, com o charmoso formato de piqueni-
que, onde os visitantes tiveram a oportunidade de fazer suas 
refeições e confraternizar ao ar livre aproveitando a vista da 
Lagoa dos Ingleses, fazendo os pais e mães reviverem com 
seus filhos, os bons momentos de sua infância. Com um clima 
muito acolhedor e amigável, com certeza, foi mais uma tarde 
repleta de alegria.

ENTRADA AV. WIMBLEDON

A equipe de manutenção da Associação Geral iniciou 
em novembro o plantio de 8.000m2  de grama na en-
trada 2 do Alphaville, situada na Av. Wimbledon.

A previsão de término do plantio é logo no início do 
ano de 2019.

OPORTUNIDADES ALPHAVILLE

Outra novidade é o lançamento do portal Oportunidades Al-
phaville. Uma ferramenta preparada para que pequenos co-
merciantes e prestadores de serviços possam divulgar seus pro-
dutos e serviços de maneira fácil e gratuita.

Ao efetuar o cadastro no site (www.alphavillemg.com.br/
oportunidades), basta preencher os campos: nome, serviço 
prestado, telefones para contato e e-mail além, claro, do tex-
to livre do anúncio.

No portal, também é possível cadastrar vagas de emprego. 
Uma ferramenta completa a serviço de todos. Com o serviço, 
buscamos facilitar a busca por prestadores de serviço e forne-
cedores diversos. Acesse já e faça seu cadastro!
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TRANSPARÊNCIA: UM DIREITO DO ASSOCIADO E 
UM DEVER DA ASSOCIAÇÃO GERAL

MÊS REFERÊNCIA
NOVEMBRO/2018

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

Valor pago pelo
Contribuinte

Valor que fica 
no Associado (1)

% Contribuição que 
fica no Associado 

(1)

Valor
destinado a 

AG (2)

% contribui-
ção destina-
da a AG (2)

Residencial Inconfidentes  R$ 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 700 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%

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

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

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

(1) Os gastos relativos a este valor são inteiramente de responsabilidade dos Associados
(2) Os gastos relativos a este valor são inteiramente de responsabilidade do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva da Associação Geral

CONTA
%VALOR

CONTRIBUIÇÃO
DESCRIÇÃO

SEGURANÇA 37,50% Contratos, veículos, combustível, manutenções.

TRANSPORTE 18,30% Transporte executivo.

INVESTIMENTOS 2,90% 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 5,30% Ambulância e serviços de emergência.

COMUNICAÇÃO 5,30% Despesas com Pessoal, eventos, mídias.

TÉCNICO 4,80% Despesas com Pessoal, veículos, combustível.

ASSOCIAÇÃO GERAL

Em busca de
qualidade de vida

O casal Alvimar Luis Maria e Cíntia Guerra Araújo são os 
primeiros proprietários do Residencial Costa Laguna a se 
mudarem para o local. A chegada da família aconteceu 
no dia 5 de novembro deste ano, nove meses depois do 
início das obras. O desejo de morar em Alphaville veio 
com o nascimento da filha, Cecília, hoje com dois anos e 
nove meses. “Quando Cecília nasceu morávamos no Buri-
tis, um bairro que não tem tantas opções de lazer, muito 
movimentado e com trânsito intenso. Pensando em ter 
mais qualidade de vida e segurança resolvemos comprar 
no Costa Laguna”, conta.

Para acompanhar as obras e adiantar o processo de adap-
tação, a família se mudou primeiro para o Residencial 
Felice, que fica próximo ao Costa Laguna. Alvimar, que é 
engenheiro civil, conta que a estrutura do local foi deter-
minante para a compra do lote. “O diferencial do Costa 
Laguna foi o fato do residencial ser o último unifamiliar 
às margens da Lagoa dos Ingleses e nos chamou a atenção toda 
a infraestrutura, especialmente o espaço gourmet, o salão de 
festas e as quadras esportivas”, justifica.

Alvimar e Cíntia compraram o primeiro lote em setembro de 
2016. Depois que a casa da família já estava sendo construída, o 
casal se sentiu motivado a adquirir outros dois lotes, sendo que 
em um deles já está sendo construída uma casa que deve ficar 
pronta até abril de 2019.

Sem pilares de sustentação

“Construir essa casa era um sonho para nós. Todo o conceito da 
construção foi definido pela Cíntia e pela arquiteta que contra-
tamos. Eu entrei viabilizando a obra para materializar o proje-
to. Fazer a própria casa é um desafio, porque é seu patrimônio 
e as expectativas da família são altas”, revela Alvimar.

O projeto possui lajes em balanço, sem a utilização de pilares 
de sustentação, um recurso que dá leveza para a construção. A 
casa tem 400 m² e precisou de um planejamento muito bem fei-
to e disciplina para cumpri-lo. “Deu tudo certo e nos mudamos 
antes do prazo estimado”, conta Cíntia.

Tanto a casa quanto o processo de construção têm uma “pega-
da” ecológica. “Reaproveitamos a água da chuva para irriga-
ção do jardim, usamos um sistema fotovoltaico para geração 
de parte da energia consumida, sistema de aquecimento solar, 
que aproveita melhor a iluminação e economiza energia. É uma 
casa ecológica dentro do que pudemos fazer. Na obra, utili-
zamos material de fornecedores licenciados ambientalmente, 
madeira de reflorestamento e areia licenciada. Desde o início 
da obra a coleta foi realizada por uma empresa especializada 
que faz a separação e o descarte adequado dos resíduos”, ex-
plica Alvimar.

Bons ventos de mudança

“Foi muito bom mudar para melhor, a adaptação foi ótima e 
Cecília está adorando, até a qualidade de sono dela melhorou”, 
conta Alvimar. Como foi uma criança muito esperada, o quarto 
decorado para ela é canto da casa mais querido pelo casal. “Fi-
cou tudo do jeito que queríamos e foi feito com muito carinho”.  
Cintia completa e diz que a menina gosta tanto, que “vive fa-
lando que não quer sair da sua ‘casinha’. Aqui ela tem liberdade 
e o único arrependimento foi não ter vindo antes”, finaliza.

                                                                                      

PRIMEIRA FAMÍLIA A SE MUDAR PARA O RESIDENCIAL 
COSTA LAGUNA REALIZA O SONHO DE CONSTRUIR A 

PRÓPRIA CASA

Psicologia Clínica
CRP 04/10496

Atendimento a crianças, adolescentes e adultos

Acompanhamento aos pais

Grupos de adolescentes e mães

Orientação sobre vacinas

Avaliação neuropsicológica infantil

Orientação Profissional

Ana Luísa Lana Pinto
 Mestre em Psicologia PUC/MG

Av. Picadilly, 100-108, Center IV sala 211

Alphaville Mall - Nova Lima.

Tel.: 31 98847 9409
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Muita estrada
para contar

Conheça a história do casal Anna Carolina e Cristiano, moradores 
do Alphaville, que já percorreram mais de 200 mil quilômetros de 

aventuras sobre duas rodas
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Aventura, do latim ad venture, significa literalmente “o que vem 
pela frente”. E é exatamente esse o sentimento do casal Anna Ca-
rolina Dragunskis e Cristiano Chichorro quando o assunto são as via-
gens de moto. Moradores do Alphaville Lagoa dos Ingleses há cerca 
de três anos, os dois já percorreram juntos mais de 200 mil quilô-
metros de estradas pelo Brasil e América do Sul, sempre a bordo 
da “Gorda”, nome carinhoso pelo qual chamam a BMW modelo GS 
1150. “Já perdemos as contas de quantas foram as viagens e pas-
seios que realizamos juntos. A Gorda foi comprada em 2010, com 
apenas 12 mil quilômetros rodados. De lá para cá, foram 220 mil 
quilômetros percorridos, então por aí dá para ter uma noção, mais 
ou menos, de quantas aventuras a gente já viveu”, diverte-se Anna 
Carolina, que é profissional da área de marketing.   

Dos passeios mais simples às viagens mais elaboradas, a moto faz 
parte da vida cotidiana do casal desde que se conheceram. “O Cris-
tiano sempre foi motociclista, a paixão pelas duas rodas acompa-
nha a família dele há gerações. Para mim foi uma experiência nova, 
pela qual também logo me apaixonei. Eu nunca havia feito viagens 
de moto antes, somente alguns poucos e pequenos passeios dentro 
da cidade”, conta Anna Carolina. 

Para quem deseja se aventurar... 
Anna Carolina cita algumas dicas importantes

para os aventureiros dez plantão:

• Faça um seguro viagem que cubra despesas médicas.
Imprevistos acontecem!
• Não deixe de fazer um seguro internacional para o veículo.
Problemas mecânicos podem acontecer com qualquer um.
• Mantenha sempre a revisão do veículo em dia;
• Leve sempre água, sucos, biscoitos e algumas comidinhas que não estra-
gam. Algumas estradas podem não ter uma estrutura tão boa de serviços de 
conveniência (caso do Peru e da Bolívia);
• Leve roupas variadas – num mesmo dia pode fazer calor, frio, então é bom 
estar preparado para qualquer situação;
• Não se prenda à quantidade de quilômetros percorridos por dia. Respeite 
seu corpo, não tenha pressa, curta a paisagem.
• Evite rodar a noite em lugares que não conhece. 

Casamento, lua de mel e...estrada! 

Se a motocicleta foi responsável pelo fortalecimento da união e 
afinidade entre o casal, então nada mais justo do que passar a lua 
de mel sobre duas rodas. Quando se casaram há seis anos, Anna e 
Cristiano não abriram mão de cair na estrada para comemorar as 
bodas com uma aventura de “papel passado”. Foram poucos dias, 
já que ambos não estavam de férias, mas valeu a pena. “Fomos 
para a região da Serra da Mantiqueira, que tem paisagens lindís-
simas e visitamos alguns lugares como o Pico das Agulhas Negras e 
Visconde de Mauá”, relembra Anna Dragunskis. 

Dois meses depois, fizeram a primeira viagem internacional juntos, 
para o Uruguai. Foram 20 dias e cerca de cinco mil quilômetros 
rodados. O roteiro percorreu cidades do sul do Brasil, como Floria-
nópolis e Gramado, passando pela Argentina até finalmente chegar 
ao Uruguai. 

Em 2014, o destino foi o Chile. Dessa vez, foram 60 dias viajando e 
quase 20 mil quilômetros de estrada. “Conhecemos muitos lugares 
na Argentina e no Chile, com paisagens incríveis, como no Ushuaia, 
que foi uma aventura muito grande e também a realização de um 
sonho. O Cristiano já tinha percorrido um trecho dessa região alguns 
anos antes, mas por um problema mecânico na moto teve que inter-
romper a viagem. Então dessa vez fomos juntos e tudo deu certo”, 
explica a profissional de marketing. 

Em 2018, o roteiro alcançou Peru e Bolívia, com mais 14 mil qui-
lômetros para a conta e 40 dias viajando. “Pense em lugares fan-
tásticos e paisagens de cair o queixo”, relata Anna Carolina. “A 
América do Sul é muito linda. Eu recomendo que todas as pessoas 
explorem as belezas do nosso continente, seja de moto, carro, 
a pé. Existem milhares de lugares incríveis para se visitar”, in-
dica. Como forma de registrar um pouco das belezas que vê por 
aí, Anna mantém um perfil no Instagram – @tripsnagarupa, onde 
publica alguns relatos das viagens e dezenas de fotos de encher 
os olhos.
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NA PRAZERES DA PIZZA, OS PEDIDOS PODEM SER
FEITOS PELO APLICATIVO OU SITE

Se você ainda não conhece, está na hora de experimentar as pizzas e 
massas da Prazeres da Pizza. A pizzaria abriu recentemente suas por-
tas no Center V, do Alphaville Centro Comercial, ao lado do Deck 108.  
O restaurante oferece mais de 50 sabores de pizzas salgadas e doces, 
além de deliciosas massas, como calzones, espaguetes, lasanhas, ron-
delles e canelones.

Eldrin Prazeres, proprietário da casa, explica que a ideia de montar a 
pizzaria no Alphaville surgiu quando ele foi visitar a Lagoa dos Ingleses 
e se apaixonou pelo local. 

Um dos grandes diferenciais da casa, além da qualidade de seus pro-
dutos, é que os clientes podem fazer seus pedidos através do site ou 
do aplicativo da Prazeres da Pizza, que são muito fáceis de utilizar. 
O cliente tem acesso ao cardápio da pizzaria, tornando muito mais 
rápida e objetiva a captação dos pedidos.
A pizzaria funciona de terça a domingo, das 17 às 23 horas. Inicial-
mente apenas no delivery ou retirada no balcão. 

A Prazeres da Pizza fica no Center V – Lojas 106 e 107. Telefone: 
(31) 3347-9809. www.prazeresdapizza.com.br

MUNDO AMORA, INSPIRAÇÃO PARA SUA FESTA!

A Mundo Amora, dirigida pela empresária Gabriela Guillaume, é uma em-
presa de decoração e locação de artigos para festa.  Na Mundo Amora 
você encontra inspiração e todo o material necessário para tornar a sua 
festa inesquecível, com artigos para festa infantis, adultos ou eventos 
empresariais. Tudo muito prático. 

 “Todos os itens da loja são para locação. O cliente pode alugar desde um 
arranjo de flores, até a decoração completa da festa. “O cliente escolhe 
o tema e nós providenciamos a decoração”, declara Gabriela, que é mo-
radora do Alphaville há 7 anos e decidiu abrir a loja no Centro Comercial 
porque precisava de um espaço para ampliar seus negócios. Além do ser-
viço de decoração, as peças para locação incluem personagens, mesas, 
balões de gás hélio, mimos, lembrancinhas etc. “Prestamos assessoria 
gratuita para a mãe que não quer contratar uma decoradora. Nós monta-
mos a mesa com ela na loja e ela reproduz em sua casa.”

A Mundo Amora fica no Center III, lojas 109 e 108. Fones (31) 3972-
9169 / (31) 97136-3969. www.mundoamora.com.br - @mundoamora
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POR DENTRO DA AG

FISCALIZAÇÃO DE EMPRENDIMENTOS É UMA DAS
ATRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

Na última edição da Revista Alphavida falamos sobre 
o Departamento Técnico, que inclui o setor de pro-
jetos e de fiscalização de obras. Esses setores funda-
mentais para a manutenção do padrão hoje existente 
nos residenciais unifamiliares, para a construção de 
casas e empreendimentos no bairro Alphaville. Após 
a aprovação do projeto de acordo com as normas e 
exigências da legislação municipal e do Regulamento 
de Uso do Solo e obtenção do alvará de construção, 
as obras são iniciadas e neste momento, os profis-
sionais da área de fiscalização passam a atuar para 
certificar que as edificações sejam construídas con-
forme o projeto aprovado e conforme as exigências 
do Regulamento de Obras.

O trabalho da fiscalização consiste, principalmente, 
em acompanhar, informar e esclarecer dúvidas na 
execução das obras e evitar que haja alguma irregu-
laridade. É um trabalho constante e que exige pro-
fundo conhecimento das regras de cada residencial e 
suas especificidades. A equipe é composta por dois arquitetos 
que aprovam os projetos e dão suporte à fiscalização, que tem 
em seu quadro dois profissionais com ampla experiência no Al-
phaville, sendo um deles engenheiro civil e outro técnico em 
edificações.

Os fiscais têm como rotina visitar todas as obras dos residenciais 
unifamiliares, sendo que durante a vistoria, caso seja consta-
tada alguma irregularidade, o construtor é orientado a agir da 
forma correta. Sempre que a irregularidade não é sanada, a 
fiscalização preparar uma solicitação ou advertência com um 
prazo estimado para regularização. Na data estimada para a 
solução das pendências, os fiscais realizam nova vistoria e, caso 
a pendência não tenha sido sanada, a obra pode ser multada, 
seguindo o Regulamento Interno do residencial.

Caso o proprietário não concorde com a aplicação da multa, 
deve recorrer ao departamento técnico, registrando suas justi-
ficativas. O caso será analisado pelo departamento que enviará 
para parecer do departamento jurídico e posteriormente leva-
do à Junta Recursal que dará provimento ou não ao pleito.

PRINCIPAIS IRREGULARIDADES

Problemas na organização e limpeza das obras são as irregu-
laridades mais frequentes, como explica a arquiteta, Adriana 
Silveira. “A falta de manutenção de tapumes, principalmente 

na época de chuva, é frequente e são as principais notificações. 
O correto, de acordo com o regimento de obras, é mantê-los
limpos e pintados na cor branca durante todo o processo de 
obra, mesmo se ela ficar temporariamente paralisada. Além 
disso, não é permitida a personalização de tapumes através de 
pintura como forma de propaganda”, explica. “O ideal é que as 
vedações sejam de um material com maior durabilidade como 
as telhas metálicas, que podem ser reutilizados diversas ve-
zes”, completa. 

Em Alphaville são sete residenciais com 158 obras em anda-
mento e, em média, são geradas pelos fiscais 27 ocorrências 
por mês, entre solicitações, advertências e avisos de multa. 
Depósito de materiais fora do canteiro de obras e nos lotes de 
apoio, limpeza no entorno da obra e alterações importantes no 
projeto, que provoque uma inadequação às legislações e regu-
lamentos, também são passíveis de multas.

Para qualquer dúvida com relação à área de obras, entre em 
contato com o Departamento Técnico. “Nossa equipe está à dis-
posição para atender os responsáveis pela execução de  qual-
quer intervenção, desde a construção, até reformas. O objetivo 
da fiscalização é buscar a manutenção da qualidade de vida 
através de solicitações para as obras se manterem organizadas 
e limpas, minimizando possíveis intercorrências e preservando 
o meio ambiente, portanto, é fundamental a cooperação de 
todos e que as normas sejam seguidas”, conclui Adriana.
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Nos últimos quatro anos, o Alphaville Centro Comercial regis-
trou um crescimento constante, com a abertura de 70 novos 
negócios, apesar da crise econômica e política vivida pelo país 
no período. Das 108 lojas e quiosques existentes, apenas cinco 
encontram-se hoje disponíveis, registrando uma ocupação de 
97,2%. Ao mesmo tempo, 79,7% das 128 salas existentes abri-
gam empresas de diversos tipos. Trata-se da maior ocupação da 
história do local, que completará 18 anos de operação em 2019.

No total, o Alphaville Centro Comercial abriga hoje 116 dife-
rentes empreendimentos, dos quais 70 (ou 60% do total) foram 
abertos entre 2015 e 2018. Somente este ano, foram 12 inaugu-
rações. “A procura tem sido constante por parte de empreen-
dedores que investem em seus próprios negócios”, informa 
Elisabeth Portela, diretora da Associação do Centro Comercial. 
“Além disso, sete estabelecimentos realizaram ampliações sig-
nificativas, aumentando a oferta de seus serviços aos morado-
res dos condomínios do Alphaville e do entorno”, diz ela. “O 
aumento da qualidade é notável”, conclui.

Inaugurado em 2001, o Centro Comercial faz parte do projeto 
urbanístico do Alphaville, inspirado em modelos norte-ameri-
canos que visam assegurar aos moradores dos condomínios a 
autossuficiência, agregando em uma mesma região, o comércio 
de conveniência, escolas, serviços médicos e amenidades. Os 
shoppings a céu aberto viraram tendência nesta última déca-
da no Brasil e vêm ganhando força como uma alternativa de 
consumo para uma população cada vez mais consciente e exi-
gente. “Comprar local é mais sustentável: viaja-se menos, o 
investimento permanece na região e o bem-estar geral evolui”, 
explica a diretora.

O crescimento dos negócios do Alphaville se deve à força do 
empreendedorismo, que vem ganhando impulso no Brasil. Hoje, 
95% dos empreendimentos são de moradores dos próprios con-
domínios (ou seja, são vizinhos de seus consumidores) e de pe-
quenos empresários da Grande Belo Horizonte. São empresas 
nas áreas de lazer, entretenimento, turismo, cultura, alimen-
tação, saúde e bem-estar, esporte, beleza e estética, moda, 
empório, arquitetura e decoração, construção civil, educação, 
assessoria jurídica e administrativa, bancos, cuidados com ani-
mais de estimação, entre muitos outros. No total, o Alphaville 
Centro Comercial emprega 450 pessoas.

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Para manter o crescimento na crise, a administração do Al-
phaville Centro Comercial instituiu diversas estratégias para 
atrair um maior volume de público, empreendedores e novos 
negócios. A manutenção foi aprimorada, o centro ganhou nova 
identidade visual mais informativa, investiu-se em comunicação 
(especialmente mídias sociais) e os comerciantes iniciaram pro-
gramas de treinamento com o Sebrae. 

A criação da estrutura de marketing própria permitiu a elabo-
ração de um calendário de eventos estruturado em parceria 
entre as associações dos moradores e dos lojistas e os comer-
ciantes locais. Já se tornaram eventos fixos o Carnaval Infan-
til, Dia da Saúde e Bem-estar, Corrida e Caminhada da Mulher, 
Páscoa, Dias das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Encontro 
de Carros Antigos, Halloween, Natal Iluminado. “A participação 
dos moradores tem sido crescente e estamos desmistificando a 
ideia de que o Alphaville Centro Comercial é um espaço fecha-
do. O comércio local ainda requer o reforço de clientes que vêm 
de Belo Horizonte ou os que estão de passagem pela região”, 
explica Elisabeth Portela.

Tal crescimento vem mudando o perfil do Alphaville Centro 
Comercial. No geral, os novos negócios se caracterizam pela 
oferta de produtos e serviços diferenciados e de maior valor 
agregado, conforme o perfil de público e a demanda observada 
na região, que valoriza qualidade e bom atendimento. “Aqueles 
que não passavam por aqui há tempos estão surpreendidos com 
as melhorias”, afirma a diretora. 

TO.DAY, REFEIÇÕES SAUDÁVEIS, RÁPIDAS E A PREÇOS JUSTOS

A TO.DAY chegou ao Alphaville Centro Comercial com a proposta de trazer uma 
opção de refeições saudáveis, rápidas e a preço justo para seus clientes. Os sócios 
Vinícius de Freitas e Frederico Paixão formataram um modelo de negócio cujo 
conceito se apoia em três pilares: saúde, tempo e preço. São deliciosas refeições 
saudáveis, as saladas são frescas e acompanhadas por grelhados. O cardápio con-
tém várias opções de folhas e mais 30 ingredientes diferentes que você agrega à 
sua salada. Para temperar, tem molhos especiais. Além das carnes, há opções de 
outros acompanhamentos quentes.

O tempo do cliente é maximizado porque o local funciona no sistema de autoa-
tendimento o chamado “chef service”. O cliente pode ainda se servir direta-
mente dos produtos da gôndola “to go”, comprando a refeição já montada para 
consumir em casa ou escritório. No fim de semana, a TO.DAY faz o frango assado 
e farofa. Serve almoço, café da tarde e jantar, com saladas, grelhados, caldos, 
sanduíches e sobremesas.

A TO.DAY funciona todos os dias das 11h30 às 19h. Serve almoço, café da tarde 
e jantar com saladas, grelhados, caldos, sanduíches e sobremesas. 
A TO.DAY fica no Center III – Loja – 117 – Telefone (031) 3646-1107.

O ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL GANHA
NOVOS RECIPIENTES PARA COLETA SELETIVA
DE LIXO

A Associação Alphaville Lagoa dos Ingleses Centro Comercial 
implantou neste mês de dezembro novos recipientes para co-
leta seletiva de lixo. O objetivo é reduzir o impacto causado 
pelo descarte inadequado de lixo no meio ambiente. Para isso 
é importante proporcionar ao usuário condições de para que 
ele desenvolva o hábito de separar, na hora do descarte, os 
diferentes tipos de lixo em recipientes discriminados por cores. 
Vermelho para plásticos, azul para papel, verde para vidros, 
amarelo para metal e marrom para resíduos orgânicos.  

Os novos recipientes foram desenvolvidos pela empresa Eca 
Sistemas, empresa parceira da Associação Geral, que promove 
a reciclagem do material descartado. A CSul Desenvolvimento 
Urbano e o empreendimento Costa Laguna entraram com o pa-
trocínio. Instalados nos estacionamentos dos Centers I e II, os 
pontos de coleta foram padronizados e receberam plotagem 
para facilitar a visualização.

Créditos: Alphaville Centro Comercial
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NOVO OUTDOOR DÁ MAIS VISIBILIDADE 
AO ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL

Em dezembro foi instalado um novo outdoor próximo à 
entrada do Alphaville Centro Comercial. O objetivo é 
atingir um maior número de consumidores e atraí-los 
para consumir em nossos restaurantes e lojas. A men-
sagem é clara: o Alphaville Centro Comercial é aberto 
ao público e está pronto para receber os visitantes que 
trafegam pela BR-356.

ODONTO LAKE AMPLIA OFERTA DE
SERVIÇOS NO ALPHAVILLE

Após reforma e ampliação do novo espaço, a Odonto 
Lake foi reaberta no Center III, salas 231 e 232. A nova 
clínica terá novidades no portfólio de serviços. Além 
das especialidades em odontologia que já eram ofere-
cidas - como implantodontia, ortodontia, endodontia, 
periodontia, odontopediatria, prótese e dentística, 
fonoaudiologia e harmonização orofacial – também 
serão disponibilizadas algumas modalidades médicas 
como neurologia, biomedicina (estética corporal e fa-
cial), medicina chinesa (acupuntura e auriculoterapia) 
e nutrição.

“O objetivo da ampliação é oferecer um espaço na 
região que permita diagnóstico, orientação de trata-
mento e encaminhamento para especialistas, dentro 
de uma única equipe. Quero continuar diversifican-
do e ampliando a oferta e, até 2019, atuar somente 
no Alphaville. Temos uma demanda crescente aqui”, 
pontua a cirurgiã-dentista Fernanda Coimbra, sócia da 
Odonto Lake com o marido, o dentista Daniel Silvério. 
Eles também possuem consultório em Belo Horizonte.

Odonto Lake: Center III - Salas 231 e 232. Telefones 
(31) 3317-5271 / 9 8275-0435 / 9 8736-3301.




