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Ares Pilates no Minas Náutico
Nosso estúdio, funciona há 13 anos dentro
do Minas Náutico e oferece as modalidades
fitness, reabilitação e ginástica hipopressiva.
Nossa equipe conta com fisioterapeutas
e educadores físicos certificados internacionalmente em Pilates (Polestar e PMA), método Mckenzie, TRX e Ginástica Hipopressiva.
Um espaço completo, com mais de 10 equipamentos de ponta (®Balanced Body).

pilates

pilates
Agende uma
aula experimental
(031) 3547 3663 - 98799 1568

www.arespilates.com.br
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AresPilates
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Ares Pilates. Desde 2006. Minas Náutico. Alphaville, Lagoa dos Ingleses.
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EDITORIAL

O ano mal começou e muitas novidades já surgiram. Sempre em movimento, a Associação Geral trabalha incessantemente para buscar
melhorias para os seus associados, e assegurar a força do Alphaville
enquanto comunidade e sociedade influente.
Dentre as várias pautas relevantes, gostaríamos de destacar a reestruturação da área de segurança, já em andamento. A temática é do
interesse de todos, e dar passos firmes na melhor direção exige estudo, autocrítica e discernimento.
As estratégias de atuação foram repensadas por uma equipe altamente preparada. Para tanto, foi contratado um consultor especializado para respaldar as novas táticas, além da implantação de profissionais de supervisão para melhor gestão dos atendimentos. Alguns
pontos de vigilância foram alterados, sendo os carros de monitoramento, posicionados em locais mais assertivos.
A grande novidade se faz com relação à prevenção. Além das estruturas presentes dentro dos residenciais, serão instaladas novas câmeras para cobrir a Av. Wimbledon. Contaremos com uma Central de
Monitoramento, funcionando 24h por dia, em todos os dias da semana, para varredura e vigilância da movimentação viária.
As ações citadas têm prazo de início imediato, sendo algumas já
implantadas. Todas compõem um projeto macroestrutural, a ser desenvolvido ao longo dos anos, e estamos confiantes de que o novo
alinhamento vai nos assegurar - além de legitimidade, amplitude de
trabalho e novas possibilidades de acolhimento das demandas.
Acompanhe os nossos canais de comunicação e se mantenha informado sobre tudo que acontece no Alphaville. Nos mantemos
abertos à sugestões, e esperamos que gostem da edição 68 da Revista Alphavida, estreando seu novo projeto gráfico, que traz também: orientações sobre o uso de quadriciclo e o conteúdo de capa
sobre os animais de estimação dos nossos moradores.
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

PENÍNSULA DOS PÁSSAROS PROMOVE MELHORIAS
NA SEGURANÇA E REELEGE DIRETORIA

O Península dos Pássaros está investindo em espaços cada vez
mais acolhedores e seguros para os moradores. Após concluir
a fase de modernização da segurança -que contou com investimentos no circuito interno de TV, e a substituição do sistema
de acesso à área interna- o residencial promoveu a troca dos
motores dos portões de entrada e saída, possibilitando maior
agilidade no controle da movimentação do público.
Outra novidade é a reeleição dos diretores, no dia 18 de mar-

ço, com a continuidade de Kátia Oliveira, Paula Linhares e
José Luiz de Barros na composição do corpo diretivo do Península dos Pássaros. Para Kátia, a formação da diretoria é
sinônimo de atividades bem executadas “A permanência da
equipe se deu em virtude do bom trabalho que vem se desenvolvendo com dedicação, afinco e responsabilidade, dando
continuidade aos projetos já iniciados, sempre atendendo às
necessidades do residencial e às demandas apresentadas
pelos associados”, observa.

MINAS TÊNIS NÁUTICO TEM ACADEMIA REFORMADA
Com o objetivo de possibilitar treinamentos completos e cada
vez mais dinâmicos, o Minas Tênis Náutico Clube investiu na
reforma de sua academia. O novo espaço de musculação
conta agora, com um salão multifuncional para treinamento
integrado, e recebeu equipamentos que possibilitam executar os mais variados formatos de práticas, como air bikes,
esteiras mecânicas e elétricas, plintos, cordas navais, argolas
e uma infinidade de materiais inovadores.
Sempre atentos às tendências do mercado, o clube também disponibiliza aos associados, as modalidades coletivas:
aulas de Spinning, abdominal e alongamento, treinamento
funcional, aerodance, jump, ioga, meditação e respiração, e
acquafit. Para o público adolescente, a novidade são as aulas
de Funcional Teens e Aero Teens.
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL COSTA LAGUNA
LAZER, SEGURANÇA E ESTRUTURA
A Associação dos Moradores do Costa Laguna, preocupada
com uma melhor qualidade de vida dos residentes, está realizando uma série de mudanças na infraestrutura do condomínio. Para um melhor acolhimento as quadras de tênis estão
sendo inspecionadas para avaliar a necessidade de adequações nos espaços. Além disso, a quadra poliesportiva será
toda fechada, com rede de proteção elevada, para melhor
conforto dos usuários.
As áreas sociais também passaram por melhorias. Foram feitas instalações de cortinas nos espaços gourmet e

academia e foi instalado um bebedouro interno no espaço
fitness. Já na área de eventos foram instalados freezers,
forno, fogão e mesas na cozinha do salão de festa, como
também a impermeabilização de todos os móveis do espaço.
Para melhor segurança no Residencial estão sendo implantadas lanternas de longo alcance. Novos projetos
também já estão previstos, como a construção de um bicicletário e a instalação de tampos de vidro para as mesas
das áreas sociais.

COLÉGIO NORTEAR REALIZA PROJETO VISANDO

AUMENTAR A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL DAS CRIANÇAS

O colégio Nortear - Unidade Alphaville, buscou por meio de
ações criativas e cativantes, despertar a consciência ambiental de seus alunos. Ao longo de todo o ano de 2018, o projeto
nomeado como “Programa Estendido”, idealizado em parceria
com a empresa Vallourec, propôs atividades que estimulassem discussões e reflexões sobre a temática da reciclagem,
consumismo e a importância da preservação dos recursos
naturais do Planeta.

adubo natural; além da redação de dois livros pelos próprios alunos, e um CD, sempre abordando conteúdos ambientais.

Dentre as atividades realizadas destacam-se: a criação e fabricação de brinquedos com materiais que, inicialmente, seriam descartados; a implantação de uma horta com flores, leguminosas
e hortaliças, cultivada com “chorume orgânico” -liquido formado
pela decomposição de alimentos que serve como poderoso

Dorcas fala ainda, sobre o poder estimulante de tais ações ”Os
pequenos precisam olhar para uma árvore e compreender a
ampla importância deste elemento, não só para ele mas para
as outras pessoas. É assim que começamos a transformar o
mundo”, destaca.

A professora do colégio Nortear, Dorcas Thomaz Maia, salienta
que tratar sobre esses assuntos no ambiente escolar é de grande importância para formar cidadãos responsáveis. “Um indivíduo que cresce consciente tem mais noção de suas atitudes a
curto e longo prazo”, revela.
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SISTEMA DE SEGURANÇA DO

RESIDENCIAL INCONFIDENTES
É REFERÊNCIA NO ALPHAVILLE

O Residencial Inconfidentes implantou
um novo sistema de segurança que
permite monitorar todo o perímetro circundante do condomínio. Foram instaladas 30 novas câmeras com o objetivo de monitorar o espaço, coibindo
ações indesejáveis e dando respostas
ágeis e assertivas às demandas que
possam surgir. O sistema conta com
14 câmeras speed dome, que oferecem movimentos panorâmicos de alta
definição, além dos 16 equipamentos
instalados em pontos fixos.
O diretor e consultor da AC Net Soluções em Segurança, Ricardo Andrade, explica que o sistema está sendo
cuidadosamente testado e continuamente melhorado. As áreas internas
e externas são monitoradas, mas é
importante ressaltar que a privacidade
das residências é preservada por meio
da aplicação de tarjas protetoras, formando uma máscara que impede as
câmeras de visualizarem o interior das
propriedades. Ricardo acrescenta que
uma das preocupações do projeto, era
assegurar a qualidade das imagens, inclusive no período noturno.
De acordo com o diretor presidente do
Residencial Inconfidentes, Manoel Luiz
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Soares Magalhães, todo o perímetro
do residencial está coberto pala vigilância das câmeras. “Entre os residenciais do Alphaville, o Inconfidentes tem
um sistema que é modelo e referência
em segurança. Buscamos oferecê-lo
com uma infraestrutura integral, todo
em fibra ótica, com sistemas de segurança interligados, câmeras, cerca elétrica e cabo microfônico, totalmente
implementados, em funcionamento, e
com uma malha de aterramento que
cobre todo o perímetro do residencial”,
destaca.
CERCA ELÉTRICA
A cerca elétrica também foi aprimorada, como informa o diretor Manoel:
“Tudo o que tentar ultrapassar a cerca será registrado pelas câmeras que
oferecem ainda, uma “cerca virtual” de
segurança de aproximadamente um
metro. O monitoramento é feito com
os alertas da cerca virtual que é acompanhada 24 horas por dia”.
Para assegurar a eficiência de todo o
planejamento, a equipe de segurança
está sendo submetida à treinamentos
para assimilação dos novos protocolos e procedimentos.

ESPORTE & AVENTURA

Aventura
com

segurança
Conheça algumas regras
para conduzir quadriciclos
e dicas para garantir a
diversão sem acidentes
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ESPORTE & AVENTURA

Esporte, lazer ou trabalho. Foi por causa dessa versatilidade que os quadriciclos logo caíram no gosto de muitos brasileiros. Ideal para práticas esportivas, trilhas em finais de
semana ou para auxiliar tarefas em fazendas e sítios, esse
veículos vêm conquistando adeptos de todas as idades.

veículos. No roteiro estão as trilhas conhecidas como Engenho e Mineração e um belo circuito com adrenalina e a
belezas de rios com uma parada para apreciar a vista de
um “mar de montanhas”. Lavras Novas também tem ótimas trilhas para passeios de uma a seis horas de duração.

Para quem deseja sair em busca de aventura e encarar algumas trilhas, uma dica valiosa é nunca ir sozinho. O ideal
é ir em grupo e, se possível, com a presença de um guia.
Esse é o alerta do gerente da Quadri Adventure, empresa
especializada em passeios, Igor Martins, que destaca a segurança e o uso de capacetes para a prática do esporte. “As
trilhas são sempre em pontos mais isolados, em terrenos
acidentados e esburacados, com circuitos que mesclam
terra, asfalto e brita. Por isso, é indicado estar acompanhado, para o caso de algum problema ou dificuldade”, afirma.

RELAÇÃO IDADE X POTÊNCIA

A região de Macacos, em São Sebastião das Águas Claras
(Nova Lima) é considerada ideal para a prática, revela Leco
Rocha, da Trilha 4 Rodas. As empresas especializadas
em passeios promovem trilhas que duram, normalmente,
cerca de 1h30 e contam com apoio de guias e aluguel de
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A potência de um quadriciclo para adultos pode variar de
250 até 1000 cilindradas. Por esse motivo, a relação entre
idade e potência também deve ser levada em consideração
pelos maiores de 18 anos. Os veículos de maior cilindrada
não são indicados para jovens adultos e principiantes. “Os
quadriciclos com mais potência e torque são mais difíceis
de serem controlados por uma pessoa inexperiente e isso
pode aumentar os riscos de acidente. É extremamente importante que as pessoas tomem cuidado com a condução.
“Muitos acham que por ser um veículo de quatro rodas
será fácil pilotar, mas não é bem assim. É preciso muito
cuidado, não acelerar demais, sobretudo nas curvas. Nada
de fazer ‘gracinha’, pois o condutor pode machucar a si
mesmo e a outras pessoas”, frisa.

ESPORTE & AVENTURA

CONFIRA AS
EXIGÊNCIAS
DA LEI

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA PILOTO
Quem deseja praticar esse esporte deve ter todo cuidado com
a segurança pessoal, dos pedestres e dos animais. Quando a
segurança é de todos, a responsabilidade é de cada um. Por
isso, é obrigatório o uso de capacete e viseira pelo condutor e
passageiros. É recomendado pelo fabricante coletes de proteção, uso de botinas, luvas e camisas de manga comprida e
nunca usar sandálias e nem chinelos, durante a direção.

Apesar da popularidade, muitas
pessoas ainda desconhecem a
legislação que rege quem pilota
quadriciclo, o que é ou não
permitido na hora de pilotar o
veículo. Confira as normas do
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), Resolução 573/2015.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Os quadriciclos devem ser registrados e licenciados, terem
placas na traseira e os condutores precisam ter habilitação
na categoria B.
É PROIBIDO O TRANSPORTE
DE CRIANÇAS COMO PASSAGEIROS
É proibido o transporte de crianças menores de sete anos.
CUIDADOS AO PILOTAR EM ALPHAVILLE
Por ser um veículo de quatro rodas, o quadriciclo corresponde
a uma motocicleta, por isso, segue a legislação vigente. Em
Alphaville as exigências também devem ser cumpridas para
minimizar o risco de acidentes e garantir a proteção de todos.
Não pilote em vias movimentadas para garantir segurança de
pedestres e de animais.

PASSEIOS
E TRILHAS

Programe sua aventura:
Quadri Adventure
Rua da Saudade, 100, Macacos
(31) 98393-5337
Trilha 4 Rodas
Rua Nova Lima, 101, Macacos
(31) 99810-1685
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BOAS-VINDAS AO MORADOR

surpreendente
Para além de

Professor da Fundação
Dom Cabral e morador do
Condomínio Lumière, o
português Paulo Almeida
fala do prazer de
morar em Alphaville
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Paulo Almeida chegou há apenas quatro meses,
em Alphaville. Na mala, trouxe a expectativa de
morar perto do campus Aloysio Faria, conhecido
por ser um espaço de padrão mundial na Fundação Dom Cabral (FDC). Originário de Portugal, o
professor lisboeta se mudou para Minas Gerais,
em Nova Lima, onde ministra aulas de Liderança
e Gestão de Pessoas. “A FDC é uma das melhores
Escolas de Negócios do mundo, possui uma forma de trabalhar e de excelência únicas e, por isso,
morar junto do campus sempre foi um desejo e
uma opção natural para mim. Ser professor em
uma Escola de Negócios implica estar próximo
dos participantes em nossos programas, trabalhar nos finais de semana, ter jantares de trabalho
com alunos no final do dia. Tudo fica bem mais
fácil morando e trabalhando próximo”, explica o
professor, que é doutor em Sociologia.
Morador do Condomínio Lumière, Paulo chegou
acompanhado da esposa Paula. Sua percepção
de Alphaville é a de um condomínio muito bem
estruturado e seguro. “A oferta de serviços é de
muita qualidade e tenderá a ficar melhor no futuro com o novo shopping. Por isso, ela e eu escolhemos nosso apartamento - foi uma decisão natural. Na minha chegada ao Condomínio Lumière
fui muito bem acolhido por toda equipe. É muito
organizado e os serviços são todos de primeira linha no profissionalismo e na qualidade”, destaca.

esse ‘bom dia’ especial com que todo o mundo
se cumprimenta em nossos passeios matinais,
transforma esse em um momento super gostoso. Devido à intensidade e ao ritmo de trabalho,
gosto de curtir o final de tarde na Lagoa. Terminar meu dia jantando no Centro Comercial é algo
simples mas muito prazeroso. Me revigora”, revela.
Quando o assunto é o entorno de Alphaville, a beleza das montanhas, os restaurantes do Jardim
Canadá, como o Mercado da Boca e os botecos
da Savassi e do Lourdes são locais onde Paulo
gosta de passar o tempo experimentando a excelente gastronomia mineira, que segundo ele,
é muito próxima da portuguesa. As atividades
culturais preferidas são os concertos de jazz e
blues e também as feiras de rua. “A feira de arte
de rua na Savassi aos sábados, a arte e todo o
imenso colorido da Feira Hippie aos domingos
estão também em minha pauta. Um concerto na
Filarmônica de Minas Gerais ou uma sessão de
cinema no Belas Artes são coisas que também
me dão muito prazer”, finaliza.

BH É UMA CIDADE GENUÍNA
Desde que chegou à Minas Gerais, no final de novembro de 2018, Paulo conta que o adjetivo que
melhor descreve Belo Horizonte, para além de
surpreendente, é o de uma cidade muito genuína,
que atrai. “Do meu primeiro contato com o entorno de Belo Horizonte fica logo a imagem de uma
grande metrópole e de uma enorme extensão de
áreas urbanas. Recordo uma vegetação bastante
diferente e ruas em que o moderno dos prédios
e das lojas contrasta com uma arquitetura mais
tradicional”, relembra.
Pai de três filhos de um primeiro casamento, o
professor conta que foi cativado desde a primeira
hora pela beleza e segurança da Lagoa dos Ingleses. “Gosto de começar minhas manhãs com
uma caminhada em torno da Lagoa. A enorme
simpatia e calor dos moradores do Alphaville,
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CAPA

pet

Meu querido
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Considerados como parte
da família, animais de
estimação são adorados
em Alphaville. Conheça
os cuidados essenciais
para mantê-los saudáveis,
seguros e felizes

CAPA
Eles estão em quase todos os lares e são tratados como
membros da família. Se não são os “melhores amigos” do
homem, com certeza são os melhores companheiros para
uma vida mais divertida. Sim, os pets são mesmo adoráveis!
A convivência entre humanos e animais de estimação é carregada de benefícios, e o amor incondicional e a fidelidade
absoluta, são as principais características de uma relação
que melhora a rotina e traz qualidade de vida para toda a
família. Em Alphaville, o número de pets vem aumentando
cada vez mais. De acordo com Sarah Assunção, responsável
pelo Petshop Ville Dog, localizado no Centro Comercial, são
poucas as casas na região que não têm um bichinho de estimação. “Além de muitos cães, temos aqui também gatinhos,
pássaros e algumas tartarugas”, conta.

dormir até 16 horas por dia.” Ela acrescenta que a chegada
dos gatos trouxe mudanças na rotina da casa, especialmente
em relação aos horários. “Para garantir o bem-estar deles,
dormirmos e acordamos cedo”, explica Corina.

Para se ter uma ideia da importância do lugar ocupado pelos
pets, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) revelam que a cada cem famílias brasileiras, 44 criam
cachorros, por exemplo, enquanto que aquelas com crianças
de até 12 anos, resultam em 36. São cem milhões de cães
e gatos vivendo nos lares brasileiros. A casa de Corina Oliveira, moradora do Residencial Árvores, é um bom exemplo.
Apaixonada por animais, vive com quatro gatos, os adoráveis
Saquê, Tequila, Caip e Pinga. “Realmente são parte da minha
família, meus sobrinhos amam fazer carinho e brincar, e os
amigos e familiares sempre perguntam por eles”, revela Corina, que é maquiadora.

Para garantir que essa relação seja ainda mais longa e feliz, é
fundamental tomar algumas precauções na hora de escolher
um animal como companhia. Sarah, da Ville Dog, explica que
essa escolha geralmente está relacionada aos gostos pessoais e à disponibilidade de tempo e espaço para criar o bichinho. “A pesquisa, antes de ter um companheiro de estimação,
é de extrema importância para conhecer as personalidades
e necessidades básicas de cada espécie. Do contrário, você
pode acabar com um animal mal cuidado ou sem o amor que
precisa”, defende.

Ter um bichinho é uma grande alegria, mas a presença de um
pet requer paciência e disposição para entender as necessidades específicas do animal, criando assim, espaço para
um rotina saudável, segura e para um aprendizado cheio de
ternura. “A convivência com meus gatos é sensacional. Foi
um aprendizado divertido, porque precisei entender o quão
distintos são dos cães. Conhecer o significado da posição da
cauda, o que eles querem com os tipos de sons e miados,
qual o momento em que eles querem sossego, já que podem

Já a advogada Brenda Lima, moradora do Residencial Lumière, é apaixonada por cães. Tutora de três apaixonantes
“vila-latas”, todos adotados, Tina Helena, Luna Maria e Fredo
Corleone, ela diz que a convivência é mágica e dotada de uma
amor incondicional. “O amor para com os animais e o amor
que eles me fazem sentir, é para mim, talvez, o mais próximo
do amor incondicional que todos deveríamos ter”, conta.
DICAS PARA ESCOLHER UM PET

É importante ainda evitar escolher por capricho ou impulso.
Analise antes, converse com amigos que já tem um pet em
casa, e procure um veterinário para saber qual raça combina
com seu estilo de vida. A chegada de um novo companheiro
pode alterar a estrutura de uma família e deve ser aceita por
todos os seus membros. Sarah reforça que os animais de
companhia trazem grande benefícios para crianças e idosos,
por exemplo. “Ter à sua responsabilidade um animal, pode
ajudar na autoestima, devido ao grande afeto que se cria com
os animais. Pássaros, cães e gatos são uma ótima opção
para o ambiente doméstico”, diz.

Corina Oliveira, moradora do
Residencial Àrvores e Saquê
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Acreditamos que
construir sonhos
é construir o futuro!

Maria Clara,
Sarah Assunção,
do Ville Dog,
junto do amável
Woody

3656-3959
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CAPA

Animais de estimação são, inclusive, excelentes companhias
para outros bichinhos. A psicóloga Maria Clara Jost, moradora do Residencial Inconfidentes, conta que adotou Woody, um Golden Retriever, para fazer companhia a Velázquez,
um cão idoso da mesma raça, que enfrentava um câncer.
“Velázquez morreu aos doze anos, mas a convivência com
Woody por seis meses foi especial. Woody preencheu nosso
coração. Sua marca registrada é a alegria e cuidamos dele
com muito carinho. Ele é meu companheiro de corrida, está
sempre perto. Tomo o cuidado de levá-lo com coleira e guia,
pois apesar de ser dócil é um cão de grande porte. Por isso,
mantenho-o por perto”, conta.
Além de cães e gatos, Sarah revela ainda que, em Alphaville,
muitas pessoas pensam em ter espécies pouco comuns em
casa. “Além das calopsitas, que já estão ficando bem corriqueiras nas residências, algumas pessoas optam pelas
iguanas, furão, cacatua e várias outras espécies exóticas. No
petshop, tínhamos um lindo amigo, o porquinho Rodolfo, que
vivia em uma casa com três cachorrinhas e conviviam super
bem”, diverte-se.

Moradora
Brenda Lima e
seus adoráveis
cães na orla
da Lagoa dos
Ingleses

ADOTAR É UMA ÓTIMA OPÇÃO!
A moradora do Residencial das Árvores, Luciana Fraiha, é protetora e
atua junto ao projeto Cãomer, que atua há 10 anos no Jardim Canadá.
Os animais, que são recolhidos na região, recebem abrigo e cuidados
médicos, como castração e vacinas. Depois são disponibilizados para
adoção. Os interessados podem falar com Kely pelo telefone 994926049 (whatsApp). Em Casa Branca, a Clínica Bichos da Serra promove
uma feirinha de adoção com animais resgatados todos os sábados de
manhã. Mais informações pelo telefone 3575-3140.
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CAPA

RELAÇÃO DURADOURA E FELIZ
Antes de levar seu novo amigo para casa é essencial considerar que vocês irão passar um bom tempo juntos.
Confira as dicas para uma relação nova e duradoura.

ESCOLHA A RAÇA DE ACORDO COM
O SEU ESTILO DE VIDA
Alguns pets são ativos, requerem passeios diários e
não gostam de ficar muito tempo sozinhos. Ter tempo
para passear, brincar e dar carinho é fundamental.
SAÚDE
Para que um pet viva bem é fundamental que se tenha um cantinho sempre limpo para dormir, comer e
descansar, higienizar comedouros e bebedouros toda
semana, dar banhos periódicos, oferecer alimentação
de boa qualidade, estar em dia com a vacinação, vermífugo, providenciar a castração e levá-lo periodicamente ao veterinário.

DEDICAÇÃO PARA BRINCAR
Cães e gatos são sociáveis e precisam de afeto e
horas de brincadeiras com seus donos. Esteja por
perto!
ATENÇÃO AO ORÇAMENTO
Além das despesas cotidianas, vale lembrar que eles
precisarão de um lugar para ficar, em casos de viagem por parte da família. Nem sempre é possível levá-los, por isso, considere uma graninha extra para
o hotelzinho, ou procure por algum conhecido que
se disponha a cuidar do seu pet.

DICAS DE BOA CONVIVÊNCIA
Para garantir a segurança do
animal e dos transeuntes,
use sempre a coleira e a
guia. Como previsto em lei,
algumas raças de grande
porte, também devem usar
focinheira.

Leve sempre um
saquinho para
mantermos os
ambientes limpos.

Procure saber quais
são as orientações
do seu residencial,
quanto às boas
práticas de convívio
para os pets.

Uma convivência tranquila e saudável
traz mais qualidade de vida para todos.
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POR DENTRO DA AG

Cuidar bem
de Alphaville
é o maior orgulho do Departamento
de Manutenção e Meio Ambiente

Se a primeira impressão é realmente a que fica, o Departamento de Manutenção e Meio Ambiente da Associação
Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses é o responsável pelo
impacto visual e funcional que o empreendimento causa
em visitantes e moradores. A conservação, manutenção,
reparação e melhoria do sistema viário, áreas verdes, praças e demais espaços de interesse comum são responsabilidade do departamento, desde que tais serviços não
sejam prestados por associações civis ou pela administração pública.

às obras realizadas no Alphaville.

De acordo com o supervisor do Departamento, o engenheiro civil João Paulo Reis, o principal objetivo do setor é
preservar as características arquitetônicas e urbanísticas,
mantendo a integração paisagística e a unicidade ambiental do empreendimento na orla da lagoa. “O trabalho é subdividido entre as equipes de Jardinagem e de Manutenção
Civil. Atualmente, contamos com 20 funcionários das mais
diversas classificações, como bombeiro hidráulico, eletricista, mecânico de manutenção, jardineiros, pedreiros,
dentre outros profissionais. Todos são experientes e comprometidos com o objetivo de deixar o Alphaville cada dia
mais belo”, diz orgulhoso.

Em 2019, a principal ação do Departamento de Manutenção e Meio Ambiente consiste em entregar ao morador e
visitante do Alphaville um novo espaço de convivência na
orla da lagoa. João Paulo explica que trata-se uma área
nobre, com mais de dois mil metros quadrados e que estava carente de infraestrutura e de áreas verdes.

Vale ressaltar também que a Associação Geral tem realizado grandes investimentos nos últimos anos para a
aquisição de equipamentos, como gerador, compactador
de solo, trator de poda, máquina de pintura viária, serra
clipper e dentre outros, que oferecem agilidade e economia

João Paulo Reis acrescenta que foram feitas melhorias
na infraestrutura física dos vestiários, refeitório e na implantação de uma oficina capaz de atender praticamente
toda demanda de manutenção interna, propiciando, assim,
mais comodidade e segurança aos colaboradores e prestadores de serviços.
ÁREAS VERDES

O projeto, de autoria do arquiteto Lucas David, do Departamento Técnico da Associação Geral, irá beneficiar a área
com o prolongando da pista de caminhada e será integrado a uma praça com cerca de 900 metros quadrados de
área. “Além de bancos e outros equipamentos públicos,
foram plantadas diversas espécies de árvores frutíferas,
mais de 500 metros quadrados de grama esmeralda, além
de espécies de grande porte com mais de cinco metros
de altura, que irão proporcionar sombra e conforto aos
espaços de convivência e contemplação da linda vista da
lagoa”, destaca João Paulo.
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EM DESTAQUE

Vitória do Grupo

SOS BR 040
Pelo grande número de acidentes que ocorrem na BR 040,
moradores da região a apelidaram de rodovia da morte.
Após seis meses de intensa mobilização do grupo SOS 040,
o Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Via 040,
concessionária que administra a estrada, melhorias relacionadas à segurança. O documento solicita medidas emergenciais com estabelecimento de prazos para cada ação. Dentre as medidas estão: 198 km de obras de duplicação de via,
implantação de novos postos da Polícia Rodoviária Federal e
implantação de sistema de circuito fechado de TV.
Kátia Negreiros Oliveira, Diretora-presidente da Associação geral
Alphaville Lagoa dos Ingleses, faz parte do grupo SOS e observa
que as medidas solicitadas pelo MPF serão eficazes na diminuição
de acidentes na região. “Essas medidas são essenciais, é o mínimo
para garantir a segurança de quem transita pela rodovia”, pontuou.

Grupo formado por moradores
do entorno à BR 040 consegue
posicionamento do Ministério
Público Federal sobre duplicação
da via e outras melhorias
Os trechos que serão mais impactados com as obras estão entre Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete, e os acessos
ao município de Moeda, Piedade do Paraopeba e Brumadinho, que hoje se encontram em estado crítico. O grupo
SOS 040 nasceu em 2016 e desde então vem lutando para
solucionar problemas básicos da rodovia.
“A situação é crítica. Existem trechos que não possuem
o mínimo de estrutura e segurança. À noite, por exemplo, alguns locais não possuem quase nenhuma sinalização e, com isso, quem trafega pelo local não sabe se
está ou não na contramão. Acredito e espero que medidas sejam cumpridas”. Kátia ainda reitera que o papel do Grupo SOS 040 não acaba com essa conquista.
“Agora é necessário fiscalizar os prazos e acompanhar
as obras”, conclui.

RECOMENDAÇÕES DO MPF
Implantação Imediata:
• Fiscalizar e realizar manutenção diária nas tachas refletivas
dos eixos e bordas da rodovia, entre os quilômetros 563 e
640. Reforçar a sinalização em situações de baixa visibilidade.
• Disponibilizar os Painéis de Mensagem Variável (PMV) para
orientar o cidadão-usuário sobre eventuais problemas que
impliquem reduções drásticas de velocidade.
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Prazo de até seis meses:
• Instalar cabo de fibra ótica e Circuito Fechado de TV no trecho Ouro Preto-Conselheiro Lafaiete, e colaborar com a cessão de imagens para a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Prazo de até nove meses:
• Duplicar a via nos acessos à Moeda, Piedade do Paraopeba e Retiro do Chalé -dentro dos limites da faixa de domínio,
com retornos com faixa de aceleração e desaceleração, e
barreiras rígidas para conversão em 90º.

ESPAÇO DO MORADOR

Outono-Inverno
Lançamento

de roupas, semijoias e calçados movimenta Alphaville
No último dia 15 de março, as amigas Helfha Mares, Marina
Oliveira e Lu Meneses juntaram suas paixões pelo mundo da
moda para organizar um coquetel de lançamento de roupas,
semijoias e sapatos da coleção outono-inverno 2019. O evento ocorreu no Residencial Península dos Pássaros e reuniu
amigos e convidados para prestigiar a nova coleção. O coquetel contou com delícias preparadas pela chef Larissa Franco,
também moradora da Alphaville.
Helfha é formada em Relações Públicas e trabalha com a
venda de semijoias desde 2012, quando resolveu sair da área
comercial e apostar na melhoria da qualidade de vida após o
nascimento de seu filho. Hoje, consegue oferecer um atendimento personalizado, com custos menores para seus clientes, além da comodidade, já que as pessoas não precisam sair
da Alphaville para comprar.
Lu Meneses é formada em Decoração e resolveu trazer seu
trabalho com moda para o Alphaville em 2014, pensando
também no bem-estar e satisfação profissional. “Aqui a
gente é mais feliz e tenho a sensação de me divertir trabalhando. Meus dias mais felizes são os que mais trabalho”, disse.
Marina Oliveira cursa Design de Moda e expôs a nova
coleção de sapatos. Ela conta que morar no Alphaville
contribui muito para o seu trabalho. “Acredito que a tranquilidade daqui me ajuda a criar, me dá inspiração. A possibilidade de sentar na beira da lagoa, sentir a brisa da
tarde, conversar com um vizinho, caminhar, correr e fazer
exercício me inspiram e tudo isso só foi possível graças
ao Alphaville e às pessoas que fazem o local acontecer”.
CONTATOS:
@helfha_mares 31 991997881
@lumeneseslounge 31 988722221
@marinaoliveirashoes 31 983397070
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AG POR VOCÊ

Segurança ganha nova força
A pauta de segurança sempre foi uma temática prioritária para
a Associação Geral, que não mede esforços para proporcionar
condições cada vez mais favoráveis aos moradores e circulantes de Alphaville.
Desde o fim do ano passado, em 2018, com a contratação de
um consultor especializado, novas estratégias e táticas foram
pensadas a fim de compor um planejamento de segurança
mais amplo e assertivo, visando a prevenção de incidentes,
sempre com ações respaldadas juridicamente.

mento das equipes atuantes, e criação de uma central de monitoramento. Grandes esforços para garantir a tranquilidade
de todos.
Celio Pereira e Francismaycon Ottoni,
coordenador e supervisor de segurança

Algumas novidades já podem ser notadas como, a implantação do cargo de Supervisão que auxiliará nos atendimentos e
deslocamentos, além da instalação de câmeras de vigilância
para varredura dos perímetros viários, capacitação e treina-

Melhorias no transporte executivo
Desde janeiro, várias etapas e processos da pesquisa sobre o
serviço do transporte executivo em Alphaville foram realizadas.
Dentre elas, estão a implantação de leitores de credenciais dentro
dos ônibus; pesquisa qualitativa online com moradores, usuários
ou não do serviço; e a coleta de dados presencial, feita por meio
de promotoras, dentro dos ônibus.
Nos próximos meses, serão realizadas novas ações com procedimentos que visam a melhoria do serviço, ajudando a entender
melhor as demandas dos usuários, além de proporcionar aos moradores que não utilizam o serviço, a oportunidade de utilizá-lo.
As novidades serão divulgadas em breve. As sugestões podem ser
encaminhadas para o e-mail: comunicacao@alphavillemg.com.br.

Apresentação Vallourec
Em meio à tantas calamidades envolvendo estruturas de
barragens e os processos de mineração, a Associação Geral promoveu um encontro entre a empresa Vallourec e os
moradores de Alphaville, no dia 05 de Fevereiro de 2019, no
auditório da Fundação Dom Cabral.
Nesta oportunidade, o público pôde tirar dúvidas e conhecer
mais sobre as atividades de responsabilidade da empresa,
em Nova Lima. O grupo Vallourec apresentou suas metodologias de extração, a manipulação dos recursos e insumos, e
tratou sobre a acomodação dos rejeitos.
A Associação Geral disponibilizou materiais sobre todo o
conteúdo abordado no encontro, para que aqueles que não
estiveram presentes, possam se inteirar das pautas. Os mesmos se encontram disponíveis na parte de Notícias, do site
www.alphavillemg.com.br.
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GASTRONOMIA

Muito além da

salada
Alimentação vegana dispõe
de produtos variados e
receitas saborosas, como
prova o cardápio da recéminaugurada Officina Vegana
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ESTILO DE VIDA

Carol Mendonça e Cassius
Silveira, proprietários
da Officina Vegana,
em Alphaville

Os motivos que levam uma pessoa a adotar uma alimentação vegana são diversos, desde a escolha de novos hábitos
que trazem benefícios para a saúde, passando pela preocupação com o impacto ambiental negativo da pecuária, até a
indignação com o sofrimento animal em todas as fases do
processo de produção de alimentos. O fato é que o número
de veganos cresce e a demanda por novos produtos para
atender esse segmento também. Considerados “naturebas”
no passado, eram vistos como “exóticos”, mas ser vegano
nos novos tempos tem se tornado uma tendência de comportamento mundial.
Essa busca por uma alimentação mais saudável e sustentável já pode ser percebida nas prateleiras de supermercados, em restaurantes e até na indústria de roupas, sapatos
e cosméticos, que também passaram a oferecer linhas de
Loja Natural Verde,
no Centro Comercial
Alphaville

produtos veganos. Apesar desses avanços, o cotidiano de
quem opta por esse estilo de alimentação ainda não é tão
simples, conforme explica Carol Mendonça, proprietária, ao
lado do marido Cassius Silveira, da Officina Vegana, inaugurada em janeiro deste ano, no Alphaville.
Segundo Carol Mendonça, ainda existe a cultura de que vegetarianos e veganos comem apenas salada e, por isso, alguns restaurantes não estão preparados para atender esse
público. “Sentimos na pele a dificuldade de encontrar locais
que ofereçam alimentação sem produtos de origem animal.
Foi por isso que surgiu a ideia de abrirmos a Officina. Como
moramos próximos ao Alphaville, optamos por montar o estabelecimento no centro comercial do condomínio”, esclarece.
SIM, É SABOROSO!
O carro chefe da Officina são os pães de fermentação natural. “Nossos pães levam até 30 horas para finalizar a fermentação. Nenhum produto químico ou de origem animal
é utilizado, já que a proposta é produzir alimentos frescos,
saudáveis e veganos. Atualmente trabalhamos com pães
diversos como baguetes, foccacias e ciabattas, granola, cafés e cappuccinos. Muito em breve começaremos a produzir também confits, patês e sanduíches. Comercializaremos
Ovos de Páscoa veganos”, garante Cassius.
Mostrar que a comida vegana não é apenas saudável, mas
também gostosa, e que pode ser consumida por qualquer
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pessoa é, aliás, uma das principais propostas da casa.
“Nossa intenção não é atender apenas o público vegano
e vegetariano. “O cardápio vegano é repleto de comidas
saborosas e que passam longe de um paladar sem graça”, salienta Carol Mendonça, sócia da Officina. Ela afirma que o café, inclusive, já recebe muitos clientes não
veganos. “Outro dia, um desses clientes provou nosso
cappuccino de leite vegetal e achou simplesmente delicioso”, diverte-se.
O TO.DAY também tem uma proposta de refeições saudáveis e com muitas opções de salada para os vegetarianos. O restaurante, que fica no Centro Comercial, tem
26 opções de insumos, inclusive grelhados, para atender
à todos os públicos. O cliente combina do jeito que desejar, podendo incluir até frutas na salada. Para dar um toque especial, o molho de amora e aceto balsâmico com
nozes é a sugestão do momento! À frente do negócio,
estão os sócios Vinícius de Freitas e Frederico Paixão.

Saboroso e saudável
Hambúrguer de Grão de Bico – rende 6 unidades
2 xícaras de grão de bico cru
½ cebola média picada e 3 dentes de alho picados
2 colheres de suco de limão
água e azeite e sal a gosto
salsinha e cebolinha picadas a gosto
orégano, páprica defumada
ou picante, açafrão, cominho
¼ de xícara de farinha de aveia, de arroz
ou de trigo (branca ou integral)
MODO DE PREPARO
Coloque o grão de bico de molho por 8 horas, depois escorra e coloque na panela de pressão por 20 min, após pegar a
pressão.Escorra bem e coloque o grão de bico num processador /mixer/ liquidificador potente ou pode amassar com o
garfo. Sugiro deixar alguns pedacinhos.

Restaurante TODAY,
no Centro Comercial
Alphaville

Também seguindo a proposta de oferecer alimentos
saudáveis, a Natural Verde proporciona aos clientes várias opções de produtos naturais, para veganos, vegetarianos e aos que possuem algumas restrições alimentares, como a intolerância à lactose e alergias. Além de
chocolates sem adição de açúcar, low carb e chás variados, a Natual Verde conta com um setor de refeições
prontas e práticas. Já há 3 anos no Centro Comercial,
o diferencial da marca são as dicas, esclarecimentos e
consultoria que a Drª Miriam Vargas, nutricionista e proprietária, cede aos clientes na loja. Vale ressaltar que é
importante consultar um profissional de saúde para receber orientações sobre alimentação, antes de se tornar
adepto deste estilo de vida.

Coloque em uma vasilha e reserve. Na panela coloque o azeite e refogue o alho e a cebola picada até ficarem dourados.
Depois coloque tudo numa vasilha, junto com os outros temperos (cebolinha, salsinha, orégano, páprica, açafrão, cominho) e suco de limão. Tempere com sal a gosto e misture
bem. Adicione ¼ de farinha de aveia, de arroz ou de trigo até
obter uma mistura modelável.
Modele o hambúrguer e coloque sobre uma assadeira antiaderente levemente untada. Regue os hambúrgueres com
azeite e asse em forno preaquecido a 200ºC por cerca de 20
minutos. Vire os hambúrgueres e asse por mais 10 minutos
ou até ficarem douradinhos.
DICAS
Se você quiser preparar hambúrgueres fritos, recomendo que
coloque no freezer por um tempinho (30 minutos) para ficarem mais firmes. Frite em um fio de azeite até ficarem douradinhos dos dois lados. Evite mexer muito.Para armazenar em
freezer, embale um a um e depois para consumir é só retirar
cada unidade do freezer a aquecer imediatamente.
Agradecemos a moradora do Residencial Lumière, Michelle
Russo, pela receita disponibilizada aqui
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Família de
Alphaville

HISTÓRIAS E LEMBRANÇAS

parte em nova aventura
ao redor do mundo

A ideia é visitar 20
países durante 300
dias de viagens
Ser mais e ter menos. Essa é a filosofia de vida que inspirou a
advogada Dani Ziegler, 37, e o publicitário Lucas Magalhães, 36, a
viajarem pelo mundo durante um ano sabático. Acompanhados
pelos dois filhos, Dudu e Gustavo, o casal irá percorrer 20 países.
Dani e Lucas planejavam passar o ano de 2019 em Portugal e, em
alguns momentos, fazer viagens pelos países vizinhos. Mas, durante as pesquisas sobre o novo país de morada, o casal encontrou a história da Adriana Bechara, ex-diretora de moda da Revista
Glamour. Adriana inspirou o casal de mineiros, por também ter
vivido uma grande aventura ao lado do marido e da filha: rodaram
o mundo e posteriormente, se mudaram para Portugal. “Essa história foi o nosso despertar! Por que não rodar o mundo antes de ir
para Portugal?”, disse Lucas.
O casal, morador de Alphaville, conta que em apenas dois meses,
planejaram os roteiros e passagens. “É um grande quebra-cabeça
definir a partida, quanto tempo ficar em cada lugar, qual vai ser
o próximo destino”, afirmou. Para garantir o conforto da família
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e principalmente das crianças, eles acrescentam que a infraestrutura e segurança dos países, foram fatores decisivos na escolha do roteiro. “Começamos a escolher países e locais em que a
gente tem muita vontade de ir, que a gente acha que tem muito o
que acrescentar, mas que não são tão exóticos”, explicou. “Ainda
não é hora de acampar”, brincou o Lucas. Emocionados, Dani e
Lucas revelam a satisfação em começar essa aventura com os
pequenos Dudu e Gustavo. “Viajar com os filhos é a melhor coisa
do mundo, é muito gratificante, é você levar quem você mais ama
para compartilhar aquilo que você mais gosta, então é perfeito!”,
disse Dani.
COMO TUDO COMEÇOU
Tudo começou quando Dani partiu sozinha, em 2007, para uma
temporada de estudos na Austrália. Junto com marido, já havia
conhecido mais de 28 países juntos, e pensavam que as viagens
acabariam com a chegada do primeiro filho do casal, Dudu. Nem
imaginavam o quanto seria prazeroso viver as aventuras em fa-

mília, e Dudu, que começou a conhecer o mundo com um ano,
agora tem também a companhia do irmão Gustavinho, que
com apenas 11 meses já coleciona boas histórias. Eles eram
dois, agora são quatro!
CORAGEM, EXPERIÊNCIA E INSPIRAÇÃO
A dica mais importante que o casal dá para quem quer se
aventurar com as crianças é estudar o destino e fazer uma
programação que se encaixe com o perfil da família. Conferir
o clima do local, pesquisar as atrações, estudar a segurança,
verificar se há vacinas indicadas, etc. Eles também contam
que o interessante é saber equilibrar a programação entre atrações turísticas e as atrações infantis. Durante o ano sabático,
por exemplo, eles vão visitar todos os parques da Disney. Uma
curiosidade é que antes de visitar algum lugar, os pais contam
histórias para instigar o interesse e a imaginação dos meninos.
A família se autodenomina como 4FamilyTrip e divide as suas
experiências por meio do site, blog, Instagram e canal do Youtube que levam este mesmo nome. “Conhecer lugares diferentes,
outras pessoas, culturas, climas e comidas, faz a gente evoluir
como ser humano e como família”. O casal ainda afirma que é
preciso coragem, pois por mais que seja a realização de um sonho, não é fácil sair da zona de conforto e deixar tudo para trás.

Países já visitados
pelo 4familytrip
Argentina
Estados Unidos
Canada
Emirados Arabes
França
Inglaterra
Alemanha
Itália

Portugal
Suiça
México
Bahamas
Belize
Jamaica
Nova Zelandia

Site: 4familytrip.com.br
Instagram: @4FamilyTrip

Sabe aqueles sonhos que você
considera tão surreais que nem
passa pela cabeça realizá-los
um dia?! Então… Quem nunca
sonhou em sair por aí, rodando
de país em país, com uma
mochila nas costas?

N O V I DA DE !
Agora a Lanchonete Chefão entrega no
Alphaville e região. Confira o cardápio no
site e peça direto da sua casa!

Delivery
elivery Chefão

(31) 3541-2381

Pizza . Salgado . Sanduíche . Sobremesa . Suco
Cerveja Artesanal . Vinho . Refrigerante

ADZ

www.chefaobr.com.br
com.br
Siga-nos:
chefaobr
V E N H A C ON H E CE R!
R. Alaska, 156 | B. Jardim Canada | Nova Lima
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TRANSPARÊNCIA

O que vai para a AG e o que fica dentro do Residencial Associado
Mês de Referência: MARÇO/2019

Valor médio do
contribuinte

Valor que fica no
Associado (1)

% Contribuição que
fica no Associado (1)

Valor destinado à
Associação Geral (2)

Residencial Inconfidentes (Com taxa extra)
Residencial Real
Residencial das Árvores
Residencial das Minas (VR médio - 700m)
Residencial das Flores
Residencial Península dos Pássaros
Residencial Costa Laguna - Associados

-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$

1,013.39964.18777.00644.00797.73719.00614.80-

-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$

706.80664.62492.47357.36525.09449.52308.42-

69.75%
68.93%
63.38%
55.49%
65.82%
65.52%
50.17%

-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$

306.59299.56284.53286.64272.64269.48306.38-

28.68%
34.27%
36.62%
40.07%
34.19%
37.73%
49.83%

Lumiere I - Ref.: APTO 3 quartos
Mirante do Sol - Ref.: APTO 3 quartos
Felice - Ref.: APTO maior

-R$
-R$
-R$

749.10- -R$
1,681.49- -R$
850.00- -R$

567.491,459.43651.98-

75.76%
86.79%
76.70%

-R$
-R$
-R$

181.61222.06198.02-

24.24%
13.21%
23.30%

(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.
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% Contribuição
destinado à Associação
Geral (2)

INVESTIMENTO

% Valor da
Contribuição

Segurança
Transporte
Investimentos

35.50%
17.50%
2.30%

Administrativo

13.90%

Manutenção
Ambulância
Comunicação
Técnico

13.20%
4.60%
5.30%
4.80%

Descrição

Contratos, veículos, combustível e manutenção.
Transporte Executivo.
Investimentos nas áreas externas do Alphaville.
Despesas com pessoal, imóveis, consultorias, locações, telefonia, contratos
contábeis e jurídicos, dentre outros.
Despesas com pessoal, veículos, máquinas, materiais de limpeza, elétrico e
hidráulico, água e energia.
Ambulância e serviços de eemergência.
Despesas com pessoal, eventos e mídias.
Despesas com pessoal, veículos e combustível.

ASSOCIAÇÃO GERAL
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CENTRO COMERCIAL

Alegria e diversão no Carnaval Infantil
Odaliscas, palhaços, abelhinhas, bailarinas, anjos, homem-aranha, pirata, tartaruga ninja e até um bebê fantasiado de
sushi. Foi assim, com muita originalidade e disposição que
as crianças do Alphaville e região participaram do Carnaval
Infantil, realizado no último dia 28 de fevereiro.

O evento reuniu cerca de 400 pessoas que se divertiram
com as músicas carnavalescas apresentadas pelos músicos
Júnia Vilela e o maestro Luiz Flávio, do Grupo Suis Generis,
no repertório, saudosas canções que fazem parte de nossa identidade cultural, como Mamãe eu Quero, Ó Abre Alas,
Máscara Negra e muitas outras. Afonso Mendonça, diretor-presidente da Associação Comercial, agradeceu o envolvimento dos comerciantes do Alphaville e a participação dos
moradores. “O Alphaville Centro Comercial está crescendo,
temos que nos unir cada vez mais para garantir que eventos
como este sejam mais frequentes e promovam o sucesso
dos nossos negócios”, reforça.
DESFILE DE FANTASIAS
E CONCURSO DE MARCHINHAS
A programação contou com desfile de fantasias que foi dividido por faixa etária. Os trajes mais originais receberam
prêmios em produtos da Paper Ville, CMW, M Lobo Representações, Mundo Amora, SBR Café, Ville Kids, Helfha Mares
Semijoias, Prazeres da Pizza e Buffet Patrícia Chaves. Todas
essas empresas são de comerciantes que atuam no Alphaville Centro Comercial ou de parceiros locais que apoiaram
o evento com muito entusiasmo. Outras nove empresas e
parceiros deram apoio e suporte para o evento: Associação
Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses, Bumbo Eventos, CMW,
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Mundo Amora, Paper Ville, Buffet Patrícia Chaves, Ritmhar e
Ville Kids.Teve ainda a apresentação de um delicioso concurso de marchinhas carnavalescas compostas por alunos da
Ritmhar Escola de Música. E mais uma vez nossas crianças
brilharam e deram um show de criatividade para o delírio dos
pais e familiares.
Organizado pelo Alphaville Centro Comercial, o Carnaval Infantil contou com o patrocínio de 10 empresas que atuam
na região do Alphaville como Cândido de Sá Imóveis 100%
Alphaville, CSul, Carlota Joaquina, Deck 108, English’s Cool,
Heidelberg, Prazeres da Pizza, SBR Café, Somapel e Ville Gastrô. Segundo os organizadores, este foi apenas o começo de
um ano com muitos eventos programados que terão como
foco principal os moradores do Alphaville e região. “Vamos
fazer mais eventos dedicados à família e às crianças. Eventos que promovam a diversão e entretenimento de nossos
principais clientes que são os moradores”, declarou Elisabeth
Portela, diretora da Associação Comercial do Alphaville.

CENTRO COMERCIAL

2ª Corrida e Caminhada Feminina
agita Alphaville
Para marcar o Dia Internacional da Mulher, o Alphaville Centro Comercial realizou, no último dia 17 de março a 2ª Corrida
e Caminhada Feminina Alphaville. O evento teve o objetivo de
promover a prática esportiva e homenagear as empreendedoras e mulheres que trabalham no Alphaville Centro Comercial, que estão à frente de 50% dos negócios no shopping. “A
Corrida é um evento que já entrou para o nosso calendário.
Esse tipo de acontecimento, que evolve as mulheres, é mais
inclusivo porque toda a família abraça a causa. Quando a
mulher vem participar da corrida, ela traz o marido, a mãe
e os filhos. A nossa proposta é fazer do Alphaville Centro
Comercial uma opção de lazer para todos”, declarou Afonso
Mendonça, diretor-presidente da Associação Comercial.

SBR Café e Running for Life e contou com patrocínio e apoio
de 29 comerciantes locais e empresas parceiras.

O evento contou com a participação de cerca de 100 mulheres que se dividiram para disputar as corridas de 11k, 6k, e
a caminhada. Este ano foi aberta a categoria kids, que teve
a participação de 20 crianças, entre 2 e 10 anos de idade.
A 2ª Corrida e Caminhada Alphaville foi uma realização do
Alphaville Centro Comercial, da Jasper Mountain Hardwear,

Comida vegana: saudável
e sem proteína animal
A Officina Vegana é a novidade gastronômica mais recente
do Alphaville Centro Comercial e oferece alimentação vegana e saudável para os moradores e frequentadores do local.
O ambiente lembra as cafeterias ou delis nova-iorquinas. A
casa oferece pães e granolas e pretende oferecer brunch, nos
finais de semana, com pães, frutas e produtos como tofu mexido, iogurte vegetal, babaganush de jiló, carpaccio de abobrinha, tabule de quinoa, cafés e capuccino com leite vegetal,
sucos, além de bebidas especiais, como os vinhos selecionados pela Wine e cervejas artesanais. Funciona de quarta
a sexta-feira, com fornadas a partir de 17h até 20 horas. Aos
sábados, de 9h a 14h30.
A Officina Vegana: Center II Loja 104. Tel (31) 99663-7373.
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CENTRO COMERCIAL

Heidelberg inaugura
deck com vista
para a Lagoa

O restaurante alemão Heidelberg inaugurou um deck com vista
privilegiada para a Lagoa dos Ingleses. A iniciativa faz parte da
introdução de uma série de mudanças para tornar a experiência
do cliente cada vez mais positiva. O deck tem a capacidade para
7 mesas, é de madeira envernizada, cercado por floreiras de
maria-sem-vergonha que foram especialmente cultivadas por
Emilda, que é paisagista e responsável por dar ao ambiente uma
atmosfera mais europeia.
A entrada em funcionamento do novo espaço marca também a
despedida de Lucas Magalhães, que deixa o comando do restaurante durante o período de um ano para se dedicar ao projeto 4
Family Trip. Com a viagem de Lucas, o comando do restaurante
fica a cargo do casal Wolfgang e Emilda Ziegler, que garantirão que
a qualidade do serviço prestado seja mantida. A cozinha continua
sob o comando do chef Marcio Gomes, que introduziu no cardápio
vários pratos de petiscos e novas opções de grelhados. E como gerente-geral Liliane Moura. A casa investiu também na capacitação
de seus funcionários, prestigiou produtores locais, trazendo para o
Alphaville a cerveja artesanal Verace, do Jardim Canadá.
Heidelberg: Center VI Loja 107 Tel (31) 3547-3630.

Tratamentos faciais e corporais
com a esteticista Ana Rosa
O Alphaville Centro Comercial conta agora com os serviços
de estética e massoterapia de Ana Rosa Mandir. A profissional oferecerá tratamentos faciais e corporais tanto para o
público feminino quanto para o masculino. Entre os serviços
destacam-se tratamentos para queda de cabelos; drenagem
linfática facial com efeito lifting e redução de manchas; para
o corpo, massagens modeladoras, relaxantes, drenagens linfáticas e pós-operatório; além de design de sobrancelhas e
micropigmentação com técnicas de fio a fio, esfumaçadas e
correção das sobrancelhas.
O tratamento capilar combate a calvície e a queda de cabelos
e consiste na combinação da aplicação de cosméticos específicos para o problema com a técnica de microagulhamento
e terapia de LED com o capacete Capellux. Para o cuidado
com a pele do rosto, o cliente tem tratamentos como limpeza
de pele profunda, peeling químico de cerveja, drenagem linfática facial com efeito lifting e utilização de radiofrequência.
Além do microagulhamento com aplicação de ácido hialurônico e vitamina C. As massagens são combinadas com equipamentos como a radiofrequência e a cavitação. Já as massagens relaxantes incluem a utilização de peças aquecidas
(moxas e pedras aquecidas). O microagulhamento corporal
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promove a diminuição da flacidez, inclusive pós-parto, e a redução das estrias. O cliente pode fazer a massagem na clínica ou em domicílio. Todas as sextas das 9 às 18 h e sábados.
Agende seu horário e confira!
Ana Rosa Mandir: Center III, sala 207, Whatsapp (31) 993301944.

CENTRO COMERCIAL

CMW se destaca pela
exclusividade das peças
Muitas pessoas buscam originalidade na hora de se vestir
como uma forma de se expressar e de se diferenciar na multidão. Essa originalidade pode ser experimentada através das
peças comercializadas pela CMW, do Alphaville Centro Comercial. A loja, sob a direção de Ana Paula e Nubia Carla, selecionou com muito cuidado o leque de produtos oferecidos.
São roupas, acessórios, objetos para casa e artigos esportivos criados por designers mineiros que conferem às peças
exclusividade por não serem vendidas em larga escala.

A CMW: Center IV Loja Tel: (31) 98951-5783 | (31) 98696-7277.

Tem ainda artigos da marca Rip Curl, o tênis Old Skool, da
Vans, que é o mais procurado no mercado atualmente; os
acessórios da Misfit e semijoias em parceria com a Swarovski. Ana Paula dá preferência a marcas mineiras como
Minha Mãe Faz, uma linha de objetos para casa num estilo
mais alternativo; a Quimonera, marca de quimonos. “Tem a
Boutique Bardot, além dos acessórios da Carlota Joaquina; a
Femme, marca feita por artesãs mineiras de tricô; as camisetas da Lob’s, criadas pelo designer gráfico Thiago Jardins
em parceria com a fotógrafa Beatriz.

Fotos de família: recordação eterna
Desde 2008 no Alphaville Centro Comercial, Rodrigo Dai está
à frente do Retrato 3 Estúdio. Com mais de 30 anos de experiência profissional, ele se especializou na produção de fotos
de noivas, 15 anos, gestantes, newborn (recém- nascido) e
famílias. “Eu vim para o Alphaville em 2008 e descobri, na
época, que o mercado de gestantes estava muito defasado
de bons profissionais. Então, nos especializamos em fotografar gestantes e newborn. A minha esposa, Katia Bazzoni,
se juntou à equipe e é ela quem faz produção dos clientes.
Com o nascimento de nossa filha, abrimos nossos olhos
para importância da fotografia de famílias”.
O estúdio tem estrutura completa, é amplo e equipado com
aquecedores para dar maior conforto à criança e à mamãe
durante o ensaio e totalmente climatizado e higienizado para
receber os bebês. “Nós tratamos os nenéns que vêm aqui
como se fossem nossos próprios filhos. Com muito carinho
e cuidado”. As fotos com as gestantes também são cercadas
de cuidados. “É a nossa família atendendo a sua família!” diz.
O Retrato3 Estúdio: Center II salas 208 e 209. Tel: (31)
99990-5833.
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PUBLIEDITORIAL

Projeto CSul

lança canais de comunicação
Após a emissão da Licença Prévia, a próxima fase do
licenciamento ambiental está em fase de estudos e projetos.
O projeto da Centralidade Sul (CSul) vem sendo planejado desde
2013 e todo o processo foi construído a partir do Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (PPDI-RMBH), que indicou a necessidade de criação de
novas centralidades na RMBH, sendo uma no vetor sul da metrópole, na região da Lagoa dos Ingleses. Desde o início do processo
de licenciamento ambiental, a CSul implantou o Programa Permanente de Transparência para apresentar o Projeto Centralidade Sul e também receber contribuições em quase 90 encontros
com todos os segmentos da sociedade, de forma a construir um
processo participativo, inovador e inclusivo para a região.

litana, na medida em que apresenta um planejamento integrado para implantação nos próximos 50 anos, perfazendo o
desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo, formado por
um conjunto de bairros que atenderão a todos os segmentos da sociedade, reunindo moradia, trabalho, lazer, cultura e
meio ambiente.

No final de setembro de 2018, foi aprovada a Licença Prévia do
masterplan (plano geral) CSul, durante uma reunião colegiada
da Câmara Técnica Especializada de Atividades de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF), que
atestou a viabilidade ambiental do empreendimento.

Além desses canais, também estamos à disposição em nossa
sede, em horário comercial, localizada à Avenida Princesa Diana, nº 55, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG. Esses
canais de comunicação fazem parte do programa de comunicação social, que tem como objetivo a aproximação entre
comunidade, empreendedor e equipe gestora.

Atualmente a equipe CSul se dedica ao detalhamento de estudos e projetos para formalização da próxima etapa do licenciamento ambiental, denominada Licença de Instalação.
Somente após a obtenção da Licença de Instalação é que o
empreendedor poderá realizar intervenções relativas à implantação urbanística do empreendimento.
A expectativa é que o processo de Licença de Instalação da
primeira fase da Centralidade Sul seja formalizado ainda em
2019. O início das obras de implantação urbanística dependerá
dos prazos de tramitação e aprovação da Licença de Instalação, bem como da aprovação urbana junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (ARMBH) e Prefeitura de Nova Lima.
É importante ressaltar que o projeto da Centralidade Sul se
diferencia de outras iniciativas existentes na região metropo-
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A CSul disponibilizou um canal de comunicação para receber
dúvidas, reclamações, sugestões e para que os todos os interessados também possam acompanhar o projeto.
Telefone: (31) 2342-0037 e/ou csul@myrprojetos.com.br

PROJETO CANTO DAS AVES
Conheça o Projeto Canto das Aves, parte integrante do Protocolo de Sustentabilidade da CSul em parceria com o empreendimento Costa Laguna. Nesse protocolo, o eixo Ecossistema e
Biodiversidade visa promover ações de educação ambiental e
investigação científica. O Programa Canto das Aves tem duração prevista de 24 meses e divulga espécies da avifauna que
ocorrem na Lagoa dos Ingleses, grupos de observação de pássaros e palestras nas escolas com os biólogos responsáveis.
A primeira ave divulgada foi o Tangará (Chiroxiphia caudata).
Acompanhem as atualizações do programa através dos sites
costalaguna.com.br e csullagoadosingleses.com.br, pelas redes sociais do empreendimento, pelo aplicativo da AG e através dos cartazes em exposição no bairro.

Seu novo catálogo
de produtos e serviços.

ALFA Alumínio&Fachadas
Esquadrias HOMOLOGADAS atendendo às NORMAS de desempenho das edificações - PSQ.
Av. Marcelo Diniz Xavier, 681 Bairro California - B.Hte
Tel: (31) 2568-0300 www.alfaaluminio.ind.br
TOCA ARQUITETURA
Projetos e execução de obras de
Arquitetura e Design de interiores.
Av. Picadilly, 105 - Loja 116 Center III
Centro Comercial Alphaville
(31) 98741-4167 @tocarquitetura
EMPÓRIO CAIPIRA SÍTIO DO VOVÔ
Galinha, ovos e pernil caipira, queijo
fresco, linguiças tradicionais, doces,
EMPÓRIO CAIPIRA
biscoitos, bolos artesanais, legumes
SÍTIO DO VOVÔ
eQueijo
verduras
orgânicas.
Galinha, Ovos e Pernil Caipira,
Fresco,
EMPÓRIO
CAIPIRA
Linguiças
Tradicionais, Doces, Biscoitos, Bolos
Centro
Comercial
Alphaville
Artesanais, Legumes e Verduras
Orgânicas.
SÍTIO Centro
DO VOVÔ
Comercial - Center
109 - Center II
Galinha, Ovos e PernilAlphaville
Caipira, Queijo Fresco,
LojaII - Loja
109
(31) 99708-1844 | (31) 97173-444
Linguiças Tradicionais, Doces, Biscoitos, Bolos
(31) 99708-1844 ou (31) 97173-4444
Artesanais, Legumes e Verduras Orgânicas.

Alphaville Centro Comercial - Center II - Loja 109
(31) 99708-1844 | (31) 97173-444

SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Energia Fotovoltaica para sua residência ou empresa. Fornecemos soluções
adequadas à sua realidade.
(31) 3266-4000 / 99283-2473
www.sunus.com.br

virgínia leal
arquitetura

VIRGINIA LEAL
Arquitetura, design e viabilidade
de empreendimentos.
Rua Miranda Ribeiro 65,
Vila Paris. BH/MG
Centro Comercial Alphaville
projetos@virginialeal.com.br
(31) 99978-8002

Espaço
Descobrir
PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA
CONSTELAÇÃO FAMILIAR
PEDIATRIA
Center IV - Sl 224 Alphaville

ESPAÇO DESCOBRIR
Psicologia, Psicopedagogia,
Constelação Familiar e Pediatria.
Espacodescobri@gmail.com
Centro Comercial Alphaville - Center IV - Sala 224
(31) 99616-3314
FC INFORMATICA
Soluções em TI – Para a sua empresa!
Você foca em seu negócio.
Nós cuidamos do TI.
www.informaticafc.com.br
(31) 3546-7828
PRAZERES DA PIZZA
Centro Comercial Alphaville
Center V - Lojas 106 e 107
www.prazeresdapizza.com.br
(31) 3347-9809
RC ELETRICIDADE
Eletricista e Manutenção - Residencial e predial.
(31) 99337-6437 ou (31) 99811-4322
augusto.rc78@gmail.com
CASA MIA ALPHAVILLE
(31) 3582-6141 (31) 98272-3466
www.casamiaalphaville.com.br
Av Picadilly,105 - Alphavillle Lagoa dos Ingleses
TECH ENGENHARIA
Contrutora certificada ISO9001/PBQH.
Rua Miranda Ribeiro, 65, Vila Paris, BH/MG
(31) 3297-7447 www.techeng.com.br

MARIANA GOMES MASSOTERAPEUTA
Mariana Gomes, massoterapeuta, especialista em saúde da mulher! Massagens tradicionais e terapêuticas.
Técnicas: dreno detox, relaxante, pedras quentes, drenagem e redutora. Sabe aquele momento em que
você se desliga do mundo? Agora você pode tê-lo na comodidade da sua casa.
(31)98890-5943 Instagram: @mari.fgomes
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