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Alphaville Os meses correm e a cada nova etapa, novos passos nos levam em 
direção à conclusão do que foi planejado. Chegamos no meio do 
ano com muito trabalho pela frente, mas comemorando desde já, as 
conquistas pelo caminho. 

Como destaque, ressaltamos na Edição 69 da Revista Alphavida, a 
inauguração da Central de Monitoramento 24 horas, que faz parte 
do macroplanejamento elaborado pelo setor de segurança; e a fo-
mentação do serviço de Coleta Seletiva implantado pela Associação 
Geral, com objetivo de orientar usuários e conquistar novos adeptos, 
por meio da campanha de conscientização realizada a partir do Dia 
Mundial do Meio Ambiente. 

Vale comentar ainda sobre as estratégias de aproximação política 
adotadas pela diretoria. A AG busca através de eventos e outras 
ações de relacionamento, estreitar laços com os representantes 
eleitos do município. Afinal, não basta apenas eleger um corpo go-
vernamental, mas sim, acompanhar de perto as decisões que dizem 
respeito ao bem-estar e a qualidade de vida de toda a população e 
cobrar por melhorias e direitos, quando necessário. 

Ainda nesta publicação, acompanhe os atletas que praticam triathlon 
em Alphaville, conheça mais sobre o serviço ambulatorial e funciona-
lidades da importante Base de Saúde AG, e relembre os dias de Bazar 
Alphaville - Dia das Mães.

Boa leitura!

Alphavida é uma publicação editada 
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aos associados, moradores e usuários 
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DICAS DE ORGANIZAÇÃO
A organização transforma a rotina e 
melhora a qualidade de vida

SAÚDE MENTAL
A depressão e seus efeitos 
em nossos dias

CONTINENTE AFRICANO
Família de Alphaville vive experiência 
intensa e única no Sul da África

TRIATHLON
Esporte reúne corrida, 
natação e bicicleta em Alphaville

POR UM MUNDO MELHOR
Confira dicas sobre coleta seletiva e 
conheça famílias engajadas

SUMÁRIO
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ESTILO DE VIDA

Não é segredo para ninguém que uma vida organizada pode facilitar 
a rotina. No entanto, a organização não consiste apenas em eliminar 
a bagunça. Manter as coisas de casa e do trabalho em ordem, é uma 
maneira eficiente de tornar o dia a dia descomplicado, menos estres-
sante e de ganhar tempo. 

Michelle Russo, moradora do Residencial Lumiere, profissional de 
marketing há 19 anos, resolveu há 8, explorar também o seu dom de 
organizar, e faz da consultoria como Personal Organizer, sua segunda 
profissão. Para ela, a organização colabora com o equilíbrio do ser hu-
mano, restaurando a ordem e clareando os pensamentos. “Além dos 
benefícios psicológicos, a organização aumenta o conforto, harmonia, 
praticidade, agilidade, economia, produtividade e sobra mais tempo 
para a pessoa curtir a vida”.

Prova disso, é a experiência vivenciada pela moradora do Residencial 
Árvores, Florença Drumond, que confessa nunca ter tido muito senso 
de organização, e após o casamento e a chegada dos filhos a bagun-
ça aumentou mais ainda. Foi então que resolveu investir na organiza-
ção da casa com a ajuda de um profissional. “Ao saber do trabalho 
da Michelle não pensei duas vezes! A casa ficou mais arrumada e 
agradável visualmente. Hoje, consigo encontrar as coisas com mais 
facilidade e aumentei a minha percepção. Recentemente me mudei e 
mais uma vez, contei com o apoio da Michelle. Fiquei muito feliz com 
o resultado”, conta. 

HÁBITO CULTIVADO EM FAMÍLIA

Manter a casa organizada deve ser um hábito cultivado por toda a 
família. “Aconselho meus clientes a manterem um quadro com um 
plano e métodos de organização personalizados para cada membro e 
funcionários da casa. É importante que toda a família aprenda a man-
ter a casa organizada para não atrasar ou prejudicar a rotina do outro”, 
essa é a dica de ouro para quem deseja uma vida descomplicada, en-
sina a consultora.

Michele explica que faz um cronograma de rotina doméstica perso-
nalizado para todos os seus clientes, de acordo com a dinâmica da 
casa, horários e tarefas e os funcionários também fazem parte desse 
processo. “Existem várias formas e métodos de organizar a rotina, 
porém para tornarem-se um hábito, é preciso que sejam exercitadas. 
Não adianta ter mil aplicativos, agendas ou planilhas se você esquecer 
de preencher com todas as informações importantes e necessárias 
para organizar a sua rotina”. Florença revela que hoje percebe que até 
a forma de dobrar as roupas influencia na logística da organização e 
sabendo guardá-las, é possível otimizar espaço e tempo.

Por uma vidamais
descomplicada 

A organização pode transformar a 
rotina e a arrumação da casa, além de 
melhorar a qualidade de vida

DICAS PARA VOCÊ ORGANIZAR 
OS HORÁRIOS E AS TAREFAS

• Tenha uma única agenda para anotar os seus 
compromissos. 

• Defina as prioridades e determine os passos que o 
levarão até às suas metas.

• Foque em uma atividade por vez, e, se possível, 
evite retrabalhos.

• Faça intervalos entre uma tarefa e outra para 
renovar os pensamentos.

• Uma vez por semana, verifique se algo na sua casa 
precisa de reparos.

• Construa uma lista de tudo o que precisa 
fazer e diariamente escolha as três coisas mais 
importantes da lista.

• Faça uma revisão dos projetos que estão em 
andamento em cada área de vivência e repense. 
Ainda fazem sentido? Algo pode ser melhorado?

• Quando adiar determinada tarefa repetidamente, 
procure descobrir o motivo da sua procrastinação.

• Aprenda a abrir mão de compromissos e tarefas 
que não caibam em sua vida no momento.

• Conheça as suas limitações e distribua as tarefas, 
ninguém consegue fazer tudo sozinho.

• Quando uma tarefa puder ser feita em dois 
minutos ou menos, faça imediatamente.

• Encontre uma maneira de tornar as suas tarefas 
cotidianas mais prazerosas.

Michelle, responsável pela empresa Boa 
Disposição, ressalta que existem várias 

formas e métodos de organizar a rotina.
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

O Residencial Inconfidentes promoveu a já consagrada Festa 
dos Inconfidentes, no dia 27 de abril. Cerca de 300 convida-
dos fizeram dessa edição mais um grande sucesso de públi-
co e a confraternização foi marcada por muita descontração, 
ao som da famosa Banda Lurex, cover do Queen, grupo do 
lendário vocalista Fred Mercury.

Um dos destaques da festa foi a chopeira de cinco torneiras, 
que fez a alegria dos amantes de chope artesanal. O buffet 
serviu a já tradicional Comida de Buteco, além de deliciosas 
massas.  A descontração ficou por conta da equipe de ani-
madoras que envolveu as crianças durante todo o evento. 

FESTA DOS 
INCONFIDENTES

MAPEAMENTO DE POTENCIAS FOCOS DE AEDES AEGYPTI

O Residencial Inconfidentes inovou novamente, desta vez con-
tra a reprodução do tão temido Aedes Aegypti, ao contratar a 
empresa Andrones Soluções Aéreas, a fim de mapear e diag-
nosticar possíveis focos de multiplicação do mosquito.
 
A Andrones, responsável pela varredura área do espaço de 
todo o residencial por meio de drones e softwares específicos, 
conseguiu detectar três locais com alto potencial de reprodu-
ção do Aedes. Os espaços são as piscinas abandonadas em 
obras paralisadas dentro de terrenos trancados, e uma caixa 
d’água destampada na laje de um outro imóvel. Os proprie-
tários destes terrenos receberão uma correspondência para 
redobrar a atenção sobre a importância de se evitar focos da 
doença.

Ainda por meio da Andrones, larvicidas foram lançados pelos 
drones nas principais áreas de risco, o que colaborou com o 
controle do transmissor do vírus da dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela. O serviço complementa a ação dos agentes 
públicos, visto que em lugares sem a presença de moradores, 
ou com animais de estimação e peçonhentos, além do mato 
denso, o trabalho tem sua eficácia reduzida, devido o difícil 
acesso.

O relatório completo da ação está à disposição de qualquer in-
teressado na Administração do Residencial Inconfidentes. Os 
detalhes sobre a atuação da Empresa Andrones podem ser ob-
tidos pelo site www.andrones.com.br ou pelos telefones (31) 
99828-6799 ou 99941-2252. 
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL DAS MINAS 
REALIZA OBRAS DE REFORMA DO PARQUINHO
E RECUPERA SINALIZAÇÃO DAS RUAS

O Residencial das Minas finalizou a recuperação da sinali-
zação vertical viária, colocando os nomes de todas as ruas 
em placas. Os postes também receberam reparos com 
nova pintura e grafismos, a fim de padronizar os espaços 
internos e zelar pela segurança de pedestres e veículos. 

Ainda sobre segurança, o foco atual é a proteção do perí-
metro do condomínio, com a realização de manutenções 
periódicas, e a implantação de testes frequentes no siste-
ma de cerca elétrica, visando eliminar qualquer vulnerabi-
lidade no entorno da área. 

NO PARQUINHO

No mês de maio, a administração iniciou a reforma do par-
quinho do residencial, com melhorias nos meios fios dos 
bancos de areia, retirada das mesas danificadas e a cons-
trução de um novo piso para a instalação do mobiliário.
Na próxima etapa, serão realizadas as manutenções nos 
brinquedos de madeira, que serão lixados e pintados. 

Novos bancos de concreto e mesas serão instalados para 
trazer mais conforto e segurança aos usuários. De acor-
do com Regis Reatti, da administração do residencial, a 
iluminação da portaria também está passando por ma-
nutenção. Lâmpadas antigas foram substituídas pelas de 
LED para melhorar a iluminação e reduzir do consumo de 
energia elétrica. Novos pontos de iluminação serão inau-
gurados nos próximos meses.

O Minas Tênis Náutico Clube oferece seis novas modalidades 
coletivas em sua academia: Ginástica Localizada, Round 31, 
Aero Teens, Treinamento Funcional Teens, Spinning e Jump, 
todas com aulas em período vespertino e noturno. Os novos 
horários estão em vigência desde o dia 13 de maio, no Sa-
lão Multifuncional. A academia oferece ainda vagas para os 
cursos esportivos como natação para bebês, infantil e adulto. 
Outro destaque são as aulas básicas de futsal e tênis.

Para ficar ainda melhor, desde o dia 1 de junho, a academia do 
Clube Náutico oferece pacotes exclusivos para musculação, 
em que a frequência é livre em qualquer dia e horário da se-
mana, além de acesso a todas as atividades coletivas, incluin-
do Acqua Fit e Ioga. Mais informações: 3517-3000

NOVAS MODALIDADES EM ATIVIDADES COLETIVAS 
NO MINAS NÁUTICO
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

O Costa Laguna comemora a implantação do sistema de se-
gurança do residencial. O serviço procura trazer mais tecnolo-
gia em segurança para os moradores. Será instalada em todo 
o perímetro do residencial uma cerca eletrificada, e câmeras 
CFTV’s para monitoramento e controle de acesso. O períme-
tro conta também com sistema de cabeamento em fibra ópti-
ca, incluindo a portaria, o que irá favorecer futuras instalações 
e o uso de internet pelos moradores. 
 
Outro ponto importante é a instalação de dois modelos de 
câmeras. O primeiro, a Speed Dome, responsável por capitar 
as imagens de todo o residencial em 360º, oferecendo am-
pla visibilidade e alta definição em grandes distâncias, é ideal 
para monitorar grandes ambientes com agilidade e precisão. 
Já o segundo equipamento, chamado de Câmera Inteligente, 

simula a criação uma linha virtual em torno do perímetro, e 
caso alguém tente ultrapassá-lo, um alarme será imediata-
mente acionado, antecipando a tomada de decisão e o dire-
cionamento dos vigilantes ao local correto da abordagem.
 
A diretoria do residencial acrescenta que ainda será instalado 
mais um controle, denominado My Village. Além de permitir o 
monitoramento de entrada e saída de circulantes, o sistema 
gerencia a comunicação entre proprietários e moradores, fa-
cilitando a gestão do residencial e integrando todos os usuá-
rios em um só canal.
 
Para concluir os investimentos, o projeto inclui a troca de to-
das as cancelas e catracas, adaptando a portaria para deman-
das de alto fluxo de entrada e saída de pessoas.  

COSTA LAGUNA AVANÇA
RESIDENCIAL INVESTE EM SISTEMA DE SEGURANÇA

REFORMA DE PISCINA E PLAYGROUND OFERECE MAIS 
QUALIDADE DE VIDA NO FELICE

O Residencial Felice concluiu as obras de reforma da piscina 
e do playground. As áreas de lazer foram reinauguradas no 
mês de abril, trazendo conforto e valorizando ainda mais o 
empreendimento. “Com a finalização das obras, o Felice ofe-

rece mais qualidade de vida aos moradores do condomínio”, 
comemora o síndico Atussi Watanabe, que acrescenta que 
o residencial é privilegiado por sua localização e tranquili-
dade.  
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

RESIDENCIAL ÁRVORES REELEGE DIRETORIA 
E APROVA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Residencial Árvores realizou em abril a eleição e a pos-
se dos membros da diretoria para o biênio 2019/2021. Por 
unanimidade, foram reeleitos João Alves Neto como pre-
sidente, Elison Ribeiro Lacerda e Ricardo de Almeida, na 
posição de diretores. Os diretores reforçaram o seu com-
prometimento em realizar um trabalho sério e responsável, 
focado na otimização dos serviços e na efetividade dos 
procedimentos operacionais, além do constante controle 
orçamentário e financeiro. “Esperamos continuar trilhando 
um caminho de avanços e de modernização para o nosso 
Residencial”, afirmou João Alves Neto. 

Além da eleição, foram apresentados a Prestação de Con-
tas, o Relatório de Auditória e o parecer do Conselho Fiscal, 
referentes ao exercício de 2018, aprovados por unanimida-
de e sem ressalvas, conforme relatório da auditoria inde-
pendente.

RESULTADOS OBTIDOS:

• Novos escaninhos de correspondência na portaria, agora 
com disponibilidade para atender a 100% da demanda;

• Dois novos monitores de 43” para visualização das câ-
meras de vídeo na Portaria e outro para a sala da Admi-
nistração;

• Manutenção e conservação do paisagismo nos lotes e 
irrigação nas áreas comuns;

• Revitalização da demarcação viária e reinstalação de ta-
chões nas vias de trânsito interno;

• Instalação de um novo quebra-molas na rua dos Ipês, 
proporcionando mais segurança e controle da velocidade 
no local.
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Três 
modalidades, 

ESPORTE & AVENTURA

uma paixão!
Triathlon é um esporte que 
reúne corrida, natação e 
bicicleta e fascina atletas 
que buscam desafios 
e autossuperação
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Um mergulho no mar ou na represa, seguido de longos qui-
lômetros de pedalada pelo campo e para fechar, uma corri-
da em ritmo intenso pelo parque. Se você perdeu o fôlego 
só de ler esta introdução, imagine quem combina essas três 
modalidades (corrida, natação e bicicleta) num só esporte, o 
triathlon. A prática que exige resistência, habilidade, velocida-
de e intensidade têm atraído olhares apaixonados em todo o 
mundo e conquistado o coração de muitos mineiros. E haja 
coração para dar conta dessa adrenalina toda! “Minha paixão 
pelo triathlon começou em 2002, quando trabalhei em uma 
prova do Troféu Brasil de Triathlon que ocorreu aqui no Alpha-
ville. Fiquei completamente fascinado e desde então venho 
praticando e participando de competições em todo o mundo”, 
conta o triatleta Rogério Silva de Paula, 39 anos, morador do 
residencial Lumiere.

Antes de contar a história do triatleta Rogério, é importan-
te entender um pouco sobre o esporte. O triathlon surgiu 
na década de 70, em um clube de atletismo de San Diego, 
nos Estados Unidos. Tudo começou como um simples pro-
grama de treinamento de férias para os atletas, no entanto, 
eles acharam a prática divertida e pediram para ser realiza-
da com mais frequência. A primeira competição de triathlon 
foi realizada no ano de 1978, no Havaí, e foi chamada de 
Iroman Triathlon. Já no Brasil, a primeira competição ocor-
rida de forma oficial aconteceu em 1983, no Rio de Janeiro. 
Com o tempo, surgiu uma entidade que representa a moda-
lidade no país, a Confederação Brasileira de Triathlon, que já 
conta com 24 federações, possuindo mais de 2.200 atletas 
filiados.

DEDICAÇÃO E MUITO FÔLEGO

O esporte que desperta fascínio principalmente daqueles que 
buscam novos desafios e superação, exige muita dedicação. 

“A rotina de um triatleta profissional é basicamente trei-
nar, alimentar e descansar. Mas a rotina de um triatleta, 
que além de treinar tem que trabalhar, é ainda mais cor-
rida. Divido meus treinos em dois períodos: o primeiro 
é na parte da manhã, onde começo antes do sol nascer 
(corrida ou ciclismo), e o segundo é à noite, quando faço 
natação e musculação”, relata Rogério.  Entre os treinos, 
ele ainda faz uma “viagem” até a Cidade Administrativa, 
em Belo Horizonte, onde trabalha. “No fim de semana os 
treinos costumam ter apenas uma modalidade por dia, 
mas com duração maior, podendo chegar até 200 km de 
ciclismo ou 36 km de corrida”.

O triatleta conta que a maioria dos treinos é realizada 
no Alphaville, especialmente os de ciclismo e de corrida, 
por ser um local propício para a prática. “Já os treinos de 
natação realizo na academia Tribheca, que fica no bairro 
Floresta, em Belo Horizonte, e nas sextas-feiras corro na 
Cidade Administrativa, local onde trabalho”, complemen-
ta.

Rogério leva tão a sério o esporte que já participou de 
campeonatos em diversos países. “O local mais distante 
que competi foi na Estônia, onde ocorreu o mundial militar 
em 2010”. O último evento que participou foi o Ironman, 
no final de maio, em Florianópolis. “É a prova mais longa 
do triathlon. Foram 3.8km de natação, 180 km de ciclismo 
e 42 km de corrida”, destaca.

Quando questionado sobre o que mais aprendeu com o 
esporte, o triatleta responde com segurança: “Aprendi a 
ser mais disciplinado no meu dia-a-dia, mais concentrado 
e a acreditar que somos capazes de chegar a lugares que 
antes nem imaginávamos que fosse possível. Isso não 
somente no esporte, mas na vida”.

ESPORTE & AVENTURA

Rogério, morador do 
Lumiere, destaca que a 
rotina de um triatleta exige 
muita dedicação
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ESPORTE E SUPERAÇÃO

Outro atleta que vem dedicando a vida ao esporte e se trans-
formou em um exemplo de superação é Marcos Melo Junior, 
de 40 anos, morador do Residencial Felice. Marcos desde 
muito cedo praticava o ciclismo, esporte que ama, até que em 
2007, sofreu um acidente que o deixou tetraplégico. 

Buscando novas modalidades, passou a praticar o rúgbi e a es-
grima sob cadeira de rodas mas em 2014, a paixão pelo ciclis-
mo falou mais alto, e ele voltou ao paraciclismo e aos treinos 
mais intensos. “No início foi difícil a adaptação em uma hand-
bike – bicicleta pedalada com as mãos, mas consegui vencer 
os obstáculos pedalando com os cotovelos e me dedicando 
100% aos treinos de alto rendimento. Tenho investido também 
no paratletismo, mas a natação ainda é um desafio, que pre-
cisa ser vencido para que eu possa competir o paratriathlon”. 

Marcos já participou de várias competições de paraciclismo 
nacionais e internacionais, dentre elas a Copa do Mundo, rea-
lizada na Itália e na Bélgica, e o Pan-Americano, realizado em 
Diadema, competição em que se destacou com o terceiro lu-
gar. “Gosto do paraciclismo porque foi o que me trouxe mais 
lembranças do que eu fazia antes do acidente, da sensação de 
velocidade, de vento no rosto”, confidencia. 

PAIXÃO SE TORNOU PROFISSÃO

Assim como Rogério, o seu treinador Camilo Oliveira Geraldi, 
38, também morador do Alphaville, descobriu o esporte por 

acaso e desde então não só pratica, como ensina triathlon. 
“Eu era nadador, machuquei o ombro e fui tratar a lesão em 
uma clínica que cuidava da recuperação de alguns triatletas. 
Enquanto me recuperava da lesão no ombro treinei ciclismo e 
corrida para manter o condicionamento. Ao final do tratamen-
to os colegas da clínica me convidaram para participar de um 
triathlon que largava do Iate Clube Lagoa Grande e chegava no 
bairro Belvedere. Gostei tanto da prova que decidi me tornar 
triatleta!”, conta.
 
Daí em diante a paixão só aumentou e Camilo transformou 
o esporte em seu ofício. “Pratico triathlon há 25 anos e nos 
últimos 17, passei a treinar atletas amadores e profissionais 
em Alphaville e regiões do entorno”. Sobre a rotina de treinos 
para se tornar um triatleta, ele explica que depende muito de 
qual perfil de esportista a pessoa deseja ser: profissional ou 
amador. “Um profissional treina três vezes por dia, seis dias 
por semana, entre 4h e 7h no total. Um amador (como eu hoje) 
treina uma vez por dia, entre 1h e 4h, 4 a 6 dias por sema-
na. Os treinos incluem a corrida, o ciclismo e natação, além 
de musculação e alongamento”. A principal lição que Camilo 
passa aos seus alunos que iniciam no esporte é sobre nunca 
desistir por mais difícil que pareça. “Somos capazes de tudo 
quando nunca paramos de avançar, não importa a velocidade 
do avanço”, finaliza.

Marcos faz paraciclismo  
e participa de várias 
competições nacionais e 
internacionais

Rogério
praticando
corrida

Gosto do paraciclismo porque 
foi o que me trouxe mais 
lembranças do que eu fazia 
antes do acidente, da 
sensação de velocidade, 
de vento no rosto

Marcos Melo
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POR DENTRO DA AG

A Associação Geral, sempre preocupada em zelar pela qualida-
de de vida dos usuários de Alphaville, disponibiliza atendimento 
ambulatorial de urgência e emergência por meio de sua Base de 
Saúde, 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. A Base 
de Saúde, situada em anexo à sede da AG (Avenida Picadilly 55), 
foi pensada a fim de oferecer atendimento ágil e qualificado aos 
pacientes, visto que o pronto-socorro mais próximo está situa-
do no Jardim Canadá. Além da ambulância, a equipe é sempre 
composta por um enfermeiro plantonista, um motorista socor-
rista e um médico regulador. 

De acordo com a enfermeira Tamara Cristina, o atendimento 
da ambulância prioriza os casos de urgência e emergência, 
encaminhando os socorridos até os hospitais indicados. Já a 
Base de Saúde realiza outros procedimentos como aferição de 
pressão arterial, medição dos dados vitais em geral, curativos, 
primeiros socorros, e nos casos em que o médico regulador 
prescreve, são ministradas medicações injetáveis para alivio da 
dor, enjoos etc.

A AG acredita que oferecer este tipo de serviço é essencial, pois 
em casos críticos, cada minuto pode fazer a diferença. A Asso-
ciação investe cada vez mais em infraestrutura de ponta, e Ta-
mara acrescenta que desde o mês de maio, o serviço de ambu-
lância conta com um veículo zero quilômetro, da marca Renault 

Master, totalmente equipado oferecer mais conforto aos usuá-
rios e equipamentos como respirador de transporte, bomba de 
infusão, cardioversor, eletrocardiógrafo e monitor cardíaco.

INVESTINDO EM PREVENÇÃO

De acordo com a superintendente da AG, Paula Gomides de 
Castro, a Associação pretende elaborar um calendário de ações 
relacionadas à qualidade de vida e ao bem-estar a serem pro-
movidas na própria Base de Saúde para orientar e conscientizar 
os usuários sobre autocuidado, além de realizar parcerias com 
a Prefeitura de Nova Lima para a promoção de campanhas sa-
zonais.

Um exemplo deste tipo de ação, foi a Campanha de Vacinação 
contra a Gripe, realizada no dia 27 de maio. “Nessa parceria, a 
Prefeitura de Nova Lima forneceu as doses da vacina contra a 
gripe, enquanto a AG viabilizou a Base de Saúde como espaço 
para os atendimentos. Cada vez mais queremos fomentar o 
atendimento, mobilizando as pessoas e trazendo comodidade 
ao Alphaville. Isso evita que o morador tenha que se deslocar até 
o centro de saúde mais próximo, que fica no Jardim Canadá”, 
explica a superintendente. Na vacinação contra a gripe foram 
imunizadas 130 pessoas, todas do grupo de risco determinado 
pela Prefeitura. 

Base de Saúde 
e Ambulância 
garantem cuidados médicos 
24 horas em Alphaville

Para buscar atendimento, o morador pode se dirigir até o ambulatório ou ligar para os 
telefones (31) 99400-1309 e (31) 3547-3005 (opção 1). Outra possibilidade é solicitar 
que o serviço de portaria dos residenciais acione a ambulância pelo rádio comunicador.
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Cuidamos da
sua saúde onde
você estiver
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AGENDE SEU HORÁRIO PARA VACINAS 
E COLETA DE EXAMES NA SUA CASA:
31 2104-5700   •    99707-9945
www.humbertoabrao.com.br

Mais que atendimento domiciliar, levamos a excelência 
do Laboratório Humberto Abrão à sua casa ou ao seu 
trabalho. Assim, suas vacinas e exames fi carão sempre 
em dia sem que você precise ir ao laboratório.

HUMBERTO ABRÃO
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Mais uma vez o Bazar do Dia das Mães organizado pela Asso-
ciação Geral Alphaville (AG) foi um grande sucesso e reuniu 
cerca de 1.500 pessoas nos dias 26, 27 e 28 de abril, no esta-
cionamento IV, do Centro Comercial. O evento, que é bastante 
aguardado pelos moradores e visitantes de Alphaville, contou 
com a participação de 46 expositores, que ofereceram pro-
dutos variados e uma deliciosa área gourmet. O público pôde 
degustar pizzas saindo do forno, churrasquinho, comida mi-
neira, hambúrguer artesanal, doces, drinks exclusivos feitos 
com cachaça, chopes artesanais e massas frescas. Tudo de 
dar água na boca!

Entre os estandes haviam expositores de moda, artesanato, 
acessórios, brinquedos, decoração e perfumaria. Neste ano, 
a AG investiu em atividades variadas para entreter todas as 
idades. Crianças e adultos viveram momentos de descontra-
ção e aprendizado na Oficina de Argila, promovida pela mora-
dora do Lumière, Marli di Paula. O participantes fizeram mo-
delagem à mão livre e puderam brincar com o Torno Elétrico, 
criando lindas peças para levarem para casa. 

O Espaço Kids ficou por conta da CSul, onde os pequenos 
fabricaram brinquedos com material reciclado e personaliza-

EM DESTAQUE

Bazar do
Dia das Mães 
movimenta o Alphaville

Muitas opções de presentes, 
atrações musicais, 
homenagens e oficinas, no 
consagrado Bazar Alphaville.
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ram bolsas ecológicas para as mamães, como presente. No 
primeiro dia do evento, a moradora Cris Saporetti ofereceu 
um Mini Curso de Bolo Low Carb, com muitas dicas sobre 
alimentação saudável e degustação da receita ensinada. A 
massoterapeuta Ana Rosa Ferreira, que atende no Centro 
Comercial Alphaville, no Espaço Mandir, ofereceu massagens 
relaxantes e tratamentos estéticos aos visitantes do Bazar e 
conquistou todo o público. “O bazar possibilitou maior inte-
ração com as famílias do Alphaville e me deu a oportunidade 
de oferecer um pouco do meu trabalho para as mamães e 
familiares presentes”, ressalta.

MUITA MÚSICA BOA

No segundo dia de evento, a animação ficou por conta da 
apresentação da Escola de Música Ritmhar, com sede no 
Centro Comercial, apresentando um repertório que incluiu 
sertanejo e MPB em homenagem às mamães. Neste mesmo 
dia, o artista argentino Dàmian Zantedeschi encantou o públi-
co com canções de pop rock e r&b internacionais tocadas ao 
violino, e arrancou muitos aplausos do público que curtia o 
happy hour na área gourmet. No domingo, iniciando as ativi-
dades do dia, houve a apresentação do coral Canto da Lagoa, 
formado por moradores do Alphaville, emocionando a todos 
e fechando com chave de ouro as atrações do Bazar. 

INVESTIMENTO QUE VALE A PENA

Este ano, patrocinadores variados prestigiaram a festa. A 
concessionária Mila Wolkswagen, da Pampulha, aproveitou a 
oportunidade para lançar o modelo T-Cross, e além de recriar 
um ponto de vendas em seu estande, realizou o test drive do 
novo veículo com os interessados. 

A logísitica de segurança e vigilância do evento ficaram por 
conta da empresa Gol, e como sempre a imobiliária Cândido 
de Sá Imóveis esteve presente como parceira da Associação 
Geral. O translado dos artistas foi feito pela empresa Santa Fé 
e a Medical Save disponibilizou sua equipe de pronto atendi-
mento e mais uma ambulância ficou a postos para casos de 
emergência. 

A Verisure Alarmes apresentou ao público suas alternativas 
de segurança domiciliar e privada, com condições super es-
peciais para os contratos fechados nos dias do evento. Já o 
patrocinador Hificlub recriou o seu showroom, recém instala-
do no Centro Comercial, a fim de apresentar ao público seus 
serviços de automação, áudio e vídeo. A Hifi, que tem foco em 
automação residencial com rede estruturada de internet wifi, 
sonorização de ambiente e consultoria, comemora a participa-
ção no evento. “Participamos do Bazar do Dia das Mães pela 
primeira vez como patrocinadores e ficamos muito gratifica-
dos, pois o evento estava bem movimentado e tivemos a opor-
tunidade de compartilhar esses momentos com o público. O 
retorno foi muito bom e o público pode conhecer a nossa mar-
ca”, diz Nudson Maris, consultor de Projetos.

A Associação Geral se sente engrandecida com os retornos 
que recebeu do público. Visitantes, expositores e patrocina-
dores se disseram muito satisfeitos e o evento que se conso-
lida a cada ano, já tem sua próxima edição planejada para o 
fim do ano, no Natal. 
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Os moradores da região da Lagoa dos Ingleses agora podem 
fazer suas compras com mais facilidade e conforto. A região 
recebeu um novo ponto comercial, o Navegantes, empreen-
dimento do Grupo EPO, Locare e CSul Desenvolvimento Ur-
bano, inaugurado em maio. As novas lojas-âncoras possuem 
unidades do Supermercado Super Nosso, Drogaria Araújo, 
Americanas Express e Store, e já iniciaram suas atividades. 
Representantes da Associação Geral, empresários, morado-
res e políticos da região estiveram presentes na cerimônia 
que, além do tradicional corte de fita, contou com um culto 
religioso que marcou o início das operações. 

O projeto arquitetônico do Empreendimento Navegantes é 
do renomado arquiteto Gustavo Penna e mescla um visual 
requintado e moderno, em um projeto que vai impactar posi-
tivamente a economia local. 

O presidente da CSul, Maury Bastos, destaca a importância 
deste empreendimento para a autonomia e facilidade dos 
moradores e gera novas oportunidades de trabalho e confor-
to. “Em nosso projeto, acreditamos que ao atrair empresas 

como essas para a região, aumentamos a geração de empre-
gos, de renda e possibilitamos uma autonomia para a Lagoa 
dos Ingleses, que não contava com lojas desse porte. Nosso 
objetivo é que a região se transforme em um local autossus-
tentável, com novas oportunidades de moradia, trabalho, in-
fraestrutura, saúde, educação, dentre outros”, explica.

EM DESTAQUE

Inauguração 
de novas lojas Super Nosso, Drogaria Araújo, 

Americanas Express e Store, 
inauguradas em maio, já iniciaram 
suas atividades

na região da 
Lagoa dos Ingleses 

 Presidente do Conselho Deliberativo, Elisson Lacerda, e as Diretoras 
da Associação Geral, Fabíola Carvalhido e Kátia Negreiros
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Por um 

  melhormundo 
Despertar a consciência 
ambiental é pauta urgente 
nos dias de hoje. Conheça 
dicas sobre o processo de 
coleta seletiva

CAPA
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CAPA

Você já parou para pensar no impacto que o seu consumo 
causa ao planeta? Alguma vez já observou a quantidade de 
lixo que a sua família gera? Reflexões como essas levam à 
novas questões como, por exemplo, para onde vai todo o lixo 
produzido e como diminuir os impactos causados ao meio 
ambiente? Uma das iniciativas para minimizar o impacto do 
consumo humano no planeta é a adoção do conceito 5 R’s 
(Repensar, Reduzir, Reciclar, Recusar e Reutilizar), reduzin-
do, dessa forma, o consumo, praticando a coleta seletiva e 
ressignificando objetos a partir da reutilização. Essas ações 
demonstram o engajamento em práticas ecológicas e a 
vontade de construir um mundo melhor.

Em Alphaville, o Programa de Coleta Seletiva é um passo 
importante nessa direção. Lançado em julho de 2018 pela 
Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses (AG), já 
conta com a adesão de todos os residenciais e está se ex-
pandindo para as áreas comerciais. O objetivo do projeto é 
conscientizar os moradores, lojistas e usuários do Alphaville 
sobre o reaproveitamento de resíduos.

A coleta seletiva consiste em um sistema de recolhimento 
de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros 
e metais. O ponto decisivo é a adesão dos moradores, lo-
jistas e empresários na separação do material por serem 
a fonte geradora dos resíduos. Para facilitar o processo, é 
fundamental que as pessoas saibam identificar o que pode 
ser reaproveitado ou não, e as formas adequadas de des-
carte dos materiais. 

Em todos os residenciais, os moradores contam com duas 
lixeiras: uma verde e outra preta, para uso domiciliar. Na 
verde, devem ser depositados os resíduos secos a serem 

reciclados: papel, plástico e metal. Na lixeira preta, são des-
cartados os resíduos molhados e/ou orgânicos, como res-
tos de comida, papel higiênico, fraldas descartáveis, jornais 
com restos de fezes de animais, por exemplo.  

A coleta é feita em caminhões, nos dias predeterminados 
para cada condomínio. O material é recolhido da lixeira cor-
reta (cor verde), segue para o centro de triagem, que fica ao 
lado da base operacional da Associação Geral, e a partir daí, é 
reinserido na cadeia produtiva. 

PARTICIPAÇÃO DOS MORADORES

Luzana Munhões, moradora do Residencial Felice, já aderiu à 
coleta seletiva e à rotina de separação do material. Ela conta, 
inclusive, com o engajamento do filho de apenas dois anos 
de idade. Bióloga por formação, Luzana relata que morava no 
bairro Buritis e já fazia a separação em casa e entregava os 
materiais no supermercado Verdemar. “Quando cheguei no 
Alphaville continuei indo ao supermercado, no Jardim Cana-
dá, duas vezes por semana. Depois descobri que o Alphaville 
possui a rotina de coleta dos recicláveis e isso precisa ser 
assimilado por todos. Apesar de não consumir industrializa-
dos, percebo que minha casa produz lixo em excesso e ob-
servando a lixeira de recicláveis do residencial muito cheia, 
me preocupo com o destino dado a todo esse lixo, o que me 
fez repensar sobre o uso de tantas embalagens. Meus filhos 
sabem separar e a Vanusa, que trabalha comigo, já está fa-
zendo na casa dela também! É uma medida educativa, as 
pessoas acham interessante e vão fazendo”, diz. 

De fato, a adesão ao Programa de Coleta Seletiva tem como 
um de seus pilares o processo educativo dos moradores e 

colaboradores no Alphavil-
le. A diretora do Residencial 
Península dos Pássaros, 
Paula Greiner, destaca que 
para o melhor aproveita-
mento dos resíduos, a par-
ticipação de moradores e 
funcionários dos condomí-
nios, deve ser efetiva, por 
meio de estímulos contínu-
os e orientações assertivas. 
“Uma dica importante é, 
sem dúvida, disponibilizar 
em casa recipientes dife-
renciados para resíduos re-
cicláveis e não recicláveis. 
É bom lembrar que a cole-
ta seletiva contribuí com a 
redução da poluição, gera 
receita por meio da comer-
cialização do material, além 
de diminuir o consumo de 
novas matérias primas”, de-
fende. 

Filhos de Luzana estão 
engajados na rotina de 

coleta seletiva
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Outro residencial que tem se destacado com um excelente 
engajamento no projeto é o Mirante do Sol. O administrador, 
Maurício Jammal, comemora o comprometimento dos mora-
dores em cuidar melhor da comunidade e sustenta: “A coleta 
seletiva é importante para toda a comunidade, então come-
çamos pela nossa casa, depois pelo bairro e, quem sabe, a 
cidade inteira? A todos que desejam um mundo melhor, eu 
convido para darem o primeiro passo”, reforça.

Por sua vez, a médica veterinária Joana Tavares defende que 
o sentimento de responsabilidade social é recompensador, 
e quando as pessoas descobrem que a separação dos resí-
duos não exige muito tempo para ser feita, passam a reali-
zá-la com frequência. “A opção de não segregar os resíduos 
deve ser repensada. O plástico e o vidro, por exemplo, levam 
anos para retornar à natureza. Esta, deveria ser uma ativida-
de corriqueira, como escovar os dentes. Temos que ensinar 
aos nossos filhos que se eles tomam um iogurte devem lavar 
o recipiente e depois descartar para a reciclagem. Na nossa 
casa já temos uma pia exclusiva para isso. Moramos no Al-
phaville, um lugar cheio de natureza! É preciso fazer a nossa 
parte, mesmo que minimamente, para que seja bom para to-
dos”, reforça. 

Paula Greiner: A participação
de moradores e funcionários dos 
condomínios deve ser efetiva, por
meio de estímulos contínuos
e orientações assertivas.
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NÃO RECICLÁVELMATERIAL RECICLÁVEL

PRINCIPAIS DÚVIDAS E DICAS NA HORA DE RECICLAR

Papéis e impressos em geral, folhetos, envelopes, 
cartolinas, jornais, revistas, embalagens, papelão, 
cartazes. O papel pode estar rasgado, mas não 
amassado.

Papel molhado ou sujo; papel carbono, celofane, 
vegetal; fotografias; papel de fax; papel toalha; 
etiquetas adesivas, fitas crepe e adesiva, papéis 
metalizados e plastificados.

Garrafas; copos; cacos; frascos; recipientes em geral. 
Embale bem este tipo de resíduo para evitar acidentes. 
A dica é usar jornal ou qualquer outro tipo de papel grosso.

Espelhos; cristais; vidros planos; lâmpadas; tubos de TV 
e vídeo; cerâmica; pirex; porcelana.

Embalagens de água e refrigerante (pet); caixas longa vida; 
embalagens de higiene e limpeza; vasilhas; embalagens de 
margarina; tampas; sacolas. 

Os materiais devem ser enxaguados antes do descarte.

Embalagens com lâminas metalizadas, como balas, 
sacos de café; bombons e biscoitos; embalagens 
transparentes como as de ovo de codorna; peças de 
acrílico; chicletes e isopor; e copos descartáveis de 
água e café.

Latas de óleo, sardinha, creme de leite, achocolatado em 
pó; latas de refrigerantes, cerveja, chás, cápsulas de café; 
ferragens; arame; fio de cobre; tampas de panelas.

Armazene em garrafa PET, pois o vidro pode quebrar e causar 
acidentes. Pode ser descartado no seu lixo de recicláveis ou no 
ponto de coleta do Centro Comercial.

Este material pode ser entregue na sede da Associação Geral, 
de segunda à sexta-feira, de 8h às 16h.

 Todos os metais podem ser reciclados.
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ÓLEO DE COZINHA PILHAS, BATERIAS E LIXO ELETRÔNICO

Precisa ser lavada e amassada/dobrada, e só então, 
depositada junto aos demais itens, pois o leite contamina 
os outros resíduos e causa mal cheiro ao se decompor.

Não deve ser misturado
 ao material reciclável.

CAIXA DE LEITE ISOPOR 

Deve ser muito bem embalado em jornal, para evitar 
acidentes com os coletores.

Galhos, folhas, plantas não são recolhidos. 
Procure pelo seu residencial para saber 
sobre a coleta de lixo verde. 

VIDRO  
JARDINAGEM

Cimento, entulho e madeira devem ser descartados 
em caçambas de empresas especializadas.

Reduza o tamanho de cada embalagem: 
Amasse metais e plásticos; desmonte caixas de papelão, e 
esvazie recipientes.

RESTOS DE OBRAS OTIMIZE O ESPAÇO DA LIXEIRA

Cada propriedade tem suas próprias lixeiras para descarte 
do lixo reciclável e orgânico. É de responsabilidade do 
morador mantê-las limpas!

Ao usar os pontos de coleta do estacionamento do Centro 
Comercial, não deixe lixo no chão ou ao redor do espaço. 
Descarte corretamente dentro dos box indicados.

MANTENHA AS LIXEIRAS LIMPAS PONTO DE COLETA DO CENTRO COMERCIAL 
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AG POR VOCÊ

Em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), a Associação 
Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses (AG) promoveu o evento 
Roda de Conversa com os Vereadores de Nova Lima, no dia 3 
maio. O evento, realizado na FDC, teve como objetivo estreitar 
a relação da AG com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de 
Nova Lima.  Conselheiros da Associação Geral e representan-
tes dos residenciais estiveram presentes para tratar de pautas 
de interesse como o incentivo ao esporte em Alphaville, coleta 
de lixo, iluminação pública, campanhas de vacinação, dentre 
outros. Na oportunidade, o presidente do Conselho Deliberati-
vo da AG, Elison Lacerda, apresentou aos vereadores um pou-
co sobre o funcionamento, estrutura e missão da Associação 
em favor dos usuários de Alphaville. Vale ressaltar a presença 
em massa dos vereadores: Wesley de Jesus, Tiago Tito, Jucilei 
Ferreira representando Silvanio Aguiar, Jose Carlos Boi, Solda-
do Flávio, Fausto Niquini e Álvaro Azevedo. Além do Secretário 
da Regional Noroeste, Ramon Madeira; a Procuradoria Jurí-
dica, representada por Guilherme Fabregas; os Assessores, 
Miriam Santos e Junio Francis; e a Secretaria de Habitação, 
representada por Fabrício Balieiro.

Roda de conversa com os vereadores

A Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses (AG) conclui 
o processo de instalação de dez câmeras de vigilância, em 
três pontos diferentes da Avenida Wimbledon, na rotatória da 
Wimbledon com BR 356, na rotatória com a Princesa Diana, 
e no acesso aos residenciais Costa Laguna e Península dos 
Pássaros. São sete câmaras fixas e três câmeras móveis, de 
modelo Speed Dome, que tem suas imagens monitoradas 24 
horas pela Central de Monitoramento de Segurança, instalada 
na base da AG, em funcionamento desde o mês de junho.

De acordo com o consultor de Segurança, Fernando Pires, a 
Central de Monitoramento faz parte de uma ação estratégica, 
que ainda vislumbra estender a cobertura por outros pontos 
do Alphaville. “Esse trabalho irá contemplar outros pontos que 
serão devidamente monitorados 24 horas por dia, durante os 
sete dias da semana. Para garantir a eficiência da Central de 
Monitoramento, os vigilantes não ficam mais de duas horas na 
Central, criando um sistema de revezamento e garantindo aten-
ção e foco em todas as escalas.”, explica. 

O consultor destaca outra conquista da AG, que em parceria 
com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), se faz cada vez 
mais presente, realizando blitz e patrulhamentos no Alphaville. 

Central de Monitoramento 
reforça segurança em Alphaville

Central de 
Monitoramento
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AG POR VOCÊ

A Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses (AG) par-
ticipou da reunião da Comissão de Participação Popular, re-
alizada no plenário da Câmara Municipal de Nova Lima, no 
dia 3 de maio. A pauta, que abordou a iluminação pública 
da BR 040, foi promovida por iniciativa do vereador Wesley 
de Jesus. 

O vereador destacou que a iluminação da BR 040 está des-
ligada em certos pontos onde não há rede elétrica para ali-
mentar os postes, falou sobre a necessidade da troca de 
cerca de 160 lâmpadas em condomínios da região e a ma-
nutenção da iluminação ao longo da Rodovia BR-356 para 
evitar acidentes e oferecer mais segurança aos que transi-
tam pelo local. A participação da AG teve como intuito co-
brar do poder público a iluminação do trecho de forma pre-
sencial, visto que há muito, o assunto é discutido por meio 
de outras plataformas. 

REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

O Projeto de Lei (PL) 1776/19, em tramitação na Câmara de 
Nova Lima, foi debatido com moradores do município que 
desejam regularizar em cartório suas construções. O objeti-
vo é regularizar edificações que estão fora do padrão cons-

trutivo como determina o Código de Obras do município. A 
Associação Geral participou da Audiência Pública, realizada 
no dia 6 de maio, junto a outros representantes de associa-
ções de moradores que apoiam a PL, do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) e entidades de classe. 
Para os participantes a aprovação do projeto pode aquecer 
a economia na cidade e garantir direitos à população.

Com a proposta, os proprietários terão a oportunidade de 
regularizar seus imóveis. A PL está em análise da Comissão 
de Meio Ambiente e em seguida passa pela Comissão de 
Serviços Públicos e depois será apreciada para a aprova-
ção em plenário. De acordo com o vereador Tiago Tito, a 
regularização traz vários benefícios ao morador que, além 
de conquistar um endereço oficial, reconhecido pelo muni-
cípio e por instituições, poderá ainda registrar e regularizar 
em cartório suas construções, valorizando o imóvel e ain-
da permitindo acesso a até mesmo crédito no comércio. A 
regularização das edificações irá observar desvios como a 
construção de área acima do permitido pelo Coeficiente de 
Aproveitamento, o não atendimento aos afastamentos fron-
tal, laterais e de fundo mínimos, entre outros trâmites legais. 
Os imóveis que não forem legalizados estão sujeitos a mul-
tas e em casos mais graves até à demolição da propriedade.

Comissão discute 
iluminação 
pública na 
BR 040 
Participantes destacaram 
a necessidade de troca de 
lâmpadas e outras questões  
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Quando pensamos em roteiros de viagens diferentes e enri-
quecedoras é impossível não levar em conta o continente afri-
cano, berço de todas as nações.

A África, tão intensa em nosso imaginário pelas cores, danças, 
religiosidade, suas lutas históricas contra o preconceito e a 
pobreza arrasadora, nos surpreende, quando permitimos fugir 
dos estereótipos e conhecer a verdadeira essência da região. 

Em busca de férias extraordinárias, a família Avelar partiu , em 
janeiro, para uma viagem de 14 dias pela África do Sul. O pro-
pósito era claro: “eternizar momentos e viver experiências ma-
ravilhosas que certamente serão lembradas para a vida toda”, 
conta Raquel.

De um voo doméstico saindo de Joanesburgo - a maior ci-
dade da África do Sul, com destino à Reserva de Safari do 
Kapama, a designer de interiores Raquel, seu marido Luiz 
Eduardo, cirurgião plástico, e seus filhos, João Victor, de 22 
anos, e Lorena, de 23; já conseguiram perceber que a esco-

lha do roteiro traria lembranças intensas. 

CONEXÃO COM A NATUREZA

Há lugares que nos ampliam a consciência! Nossos sentidos 
são despertados e passamos a ter uma visão diferente do que 
é estar neste mundo. A Savana Africana com certeza é um lo-
cal para se conectar com a natureza, se divertir e se inspirar. 
“Fazer um safari provoca arrepios na espinha, faz nosso cora-
ção bater mais forte com tanta adrenalina e mexe com todos 
os nossos sentidos”, relembra Raquel.

Nas savanas, ponto alto da viagem, a família conta sobre este 
momento de inserção no meio ambiente: “Nos deparamos 
com um mundo mágico e silencioso. Silêncio quebrado so-
mente por bramidos, folhas, galhos, risadas das hienas, chão 
trepidando quando uma manada de elefante está passando 
ou pelo disparo dos animais correndo quando são de alguma 
forma, alertados por um companheiro que o leão está por per-
to e certamente ainda não ‘preparou seu jantar’. São momen-

Experiências
transcedentais  

no sul da África

HISTÓRIAS E LEMBRANÇAS

Família Avelar vive experiências 
intensas e únicas no continente 
africano por meio de safaris e 
inserção na cultura local 

Família Avelar 
na África
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tos que nos conectamos profundamente com a natureza, com 
o Criador e nos faz dobrar diante da Sua multiforme sabedo-
ria”, relata Raquel. 

GIRAFAS, ELEFANTES E O REI DA SELVA

Nos safaris, realizados logo nas primeiras horas da manhã ou 
à noite - períodos em que a vida selvagem é mais ativa; a fa-
mília pôde desfrutar de momentos precisos e ver os famosos 
animais deste tipo de fauna em seu habitat natural. “Vimos 
girafas elegantérrimas, zebras, búfalos, rinocerontes, além de 
ouvir histórias intrigantes sobre a vida na selva, vindas da boca 
dos experientes “rangers”, os guias do local”, conta. 

“O destaque do passeio, sem dúvida, foi sentir o coração dis-
parar ao observar o “Rei da Floresta” com sua juba majestosa, 
se aproximando calmamente e decidido, indo de encontro do 
nosso jipe aberto”, relembra Raquel. 

HOSPEDAGEM E GASTRONOMIA: 
NOVOS GOSTOS E SABORES

A família se hospedou no Kapama Lodge, um hotel totalmen-
te integrado com a natureza, com comidas típicas, danças e 
apresentações de nativos. Lá, Raquel, Luiz Eduardo, João Vic-
tor e Lorena puderam conhecer a culinária local que recebeu 
a “influência” de várias culturas, e tornou-se um “caldeirão” de 
ideias e sabores, principalmente quando acompanhada dos 
vinhos locais”, diz Raquel. 

A base da culinária do país é constituída de carne bovina, suí-
na, frango, arroz e feijão, regionalmente chamado de “pap” ou 
“farinha de milho”. Um prato típico famoso é o Babotie, um co-
zido de carne moída, pão, leite e temperos. 

VIAGEM PARA UMA VIDA TODA

“Dizem que depois que você vai à África e tem contato com 
esse “amazing people”, a cultura fica em você para sempre”, 
diz Raquel. “Sabemos que tudo ainda está vivo em nossos co-
rações, não sabemos ainda se será para sempre, mas com 

certeza, a África é daqueles lugares especiais que queremos 
voltar, antes mesmo de ir embora”, complementa. 

Para essa inesquecível viagem, a família contou com todo 
apoio e organização da FVO Travel. “Se não fosse o auxílio do 
Philippe da FVO Travel, que tem um conhecimento profundo 
da África, com certeza nossa experiência não teria sido a mes-
ma”, conta Raquel. A agência foi essencial para o sucesso da 
experiência.

Para essa inesquecível viagem, a família contou com todo 
apoio e organização da FVO Travel. “Se não fosse o auxílio do 
Philippe da FVO Travel, que tem um conhecimento profundo 
da África, com certeza nossa experiência não teria sido a mes-
ma”, conta Raquel. A agência foi essencial para o sucesso da 
experiência. 

Documentação
Os brasileiros não precisam de visto para entrar na 
África do Sul. O recomendado é que o passaporte 
tenha validade mínima de seis meses até a data da 
viagem.

Vacinação
A vacina contra a Febre Amarela é indispensável. É 
recomendado que o turista receba a dose dez dias 
antes da viagem e apresente o Certificado Interna-
cional de Vacinação junto à documentação. 

Língua e moeda
Na África do Sul são falados diversos idiomas como 
sepédi, sessoto, setsuana entre outros dialetos. O in-
glês e o francês também são amplamente utilizados 
em grande parte da região.

Quanto à moeda, o interessante é que além de dó-
lares, o turista tenha também o Rand – a moeda 
local, pois nem todos os lugares aceitam a moeda 
americana.

DICAS PARA QUEM 
DESEJA VISITAR A 
SAVANA AFRICANA
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TRANSPARÊNCIA

Valor médio do 
contribuinte

Valor que fica no 
Associado (1)

% Contribuição que 
fica no Associado 

(1)

Valor destinado à 
Associação Geral (2)

% Contribuição 
destinado à 

Associação Geral (2)

Residencial Inconfidentes  (Com taxa extra) 1.113,39R$         806,80R$              72,46% 306,59R$                 28,17%
1.007,88R$         708,32R$              70,28% 299,56R$                 31,14%

777,00R$            492,47R$              63,38% 284,53R$                 35,92%
Residencial das Minas (VR médio - 700m) 644,00R$            357,36R$              55,49% 286,64R$                 39,31%

797,73R$            525,09R$              65,82% 272,64R$                 33,51%
719,00R$            449,52R$              62,52% 269,48R$                 36,97%
739,83R$            433,45R$              58,59% 306,38R$                 41,41%

749,10R$            572,81R$              76,47% 176,29R$                 23,53%
1.681,49R$         1.464,75R$          87,11% 216,74R$                 12,89%

850,00R$            674,05R$              79,30% 175,95R$                 20,70%
(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.

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

Mês de Referência: MAIO/2019

% Valor da 
Contribuição

INVESTIMENTO Descrição 

Residencial Real
Residencial das Árvores

Residencial das Flores
Residencial Península dos Pássaros
Residencial Costa Laguna -  ( Com taxa extra)

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

4,50%
1,30%
4,60%

Segurança
Transporte

Investimentos

Administrativo

Manutenção
Ambulância

Comunicação
Técnico

32,90%
16,50%
4,00%

13,40%

12,90%

Despesas com pessoal, eventos e mídias.
Despesas com pessoal, veículos e combustível.

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.

AG POR VOCÊ

Em 1972, durante uma conferência em Estocolmo, a Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. A data, 
tem como objetivo principal chamar a atenção de todas 
as esferas da população para os problemas ambientais e 
para a importância da preservação dos recursos naturais.

Desde então, iniciou-se uma mudança de paradigmas sob 
o ponto de vista das temáticas ambientais ao redor de todo 
o mundo, e foi possível estabelecer princípios e parâmetros 
que norteiam as políticas ambientais e possibilitam plane-
jamentos a curto e longo prazo dentre as nações.

Em Alphaville, região rodeada por tanta natureza, a Asso-
ciação Geral (AG), na manhã do dia 8 de junho, comemo-

rou o Dia Mundial do Meio Ambiente junto aos moradores, 
no gramado do Centro Comercial, também parceiro no 
evento. O intuito foi conscientizar os moradores e usuá-
rios da região sobre a importância da coleta seletiva, ins-
truir aqueles que já são adeptos da prática e incentivar 
mais pessoas a aderirem. 

Para despertar o olhar do público mais jovem, as crian-
ças foram acolhidas na oficina de brinquedos reciclá-
veis, realizada em parceria com a CSul. Além disso, 
foram distribuídas mudas de Manacás da Serra, Ipês 
amarelo, rosa e branco e fechando o evento com chave 
de ouro, o público pôde assistir à apresentação teatral 
sobre consciência ecológica, promovida pela empresa 
Vallourec.

Comemoração do 
Dia Mundial do 
Meio Ambiente
aborda coleta seletiva e 
mobiliza moradores Foram feitas

distribuições de
mudas no Dia do

Meio Ambiente
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Às margens da Lagoa dos Ingleses e com vista panorâmica 
para a Serra da Moeda, o Alphaville Centro Comercial é o es-
paço ideal para a realização de exposições, eventos empre-
sariais, festas temáticas, eventos automobilísticos e espor-
tivos. O Centro Comercial dispõe de infraestrutura completa 
como estacionamento, bicicletários, banheiros e fraldários, 
além de lojas, restaurantes e serviços. Empresas como a 
Bamaq Automóveis, Harley Davidson e Euroville já utilizam 
o espaço como local para a realização de eventos. Consul-
te nossa disponibilidade de data e mais informações com 
Michelle Russo pelo telefone (31) 3547-3100 e 98799-7549.

As bailarinas irmãs Eloá (11) e Leona Bimbato (9), alunas do 
Núcleo de Dança Alphaville, estão comemorando importan-
tes conquistas pela participação em duas principais compe-
tições mundiais de dança,  realizadas nos EUA, o Youth Ame-
rica Grand Prix (YAGP) e o World Ballet Competition (WBC). 
Elas empataram em 3º lugar no WBC e ganharam bolsa de 
bolsa de estudos para a Cheng Ballet Academy em Cingapura 
- um dos berços formadores dos bailarinos na Ásia. 

No YAGP, considerado como a Copa do Mundo da Dança, a 
caçula Leona ficou entre as Top 12 do Mundo e Eloá conquis-
tou uma bolsa de estudos para uma escola de dança profis-
sionalizante nos EUA.  Filhas da professora de ballet Leonora 
Lima, fundadora do Núcleo de Dança Alphaville, credenciada 
pela Royal Academy of Dance (RAD), de Londres, as meninas 
praticam ballet desde os três anos de idade, sempre  com 
muita dedicação, determinação e disciplina. 

Segundo Leonora Lima, “a dança se transforma numa ferra-
menta que ensina a competir, ganhar e perder, lidar com as 
frustrações, treinar e repetir para melhorar e alcançar um ob-
jetivo, e desenvolver o autocontrole e equilíbrio emocional nas 
dificuldades e desafios.”

Realização de 
eventos em um 
espaço privilegiado

Bailarinas conquistam prêmios 
em competições internacionais

CENTRO COMERCIAL

Núcleo de Dança Alphaville:  Center V (lojas 101, 102, 110 a 113), tel: (31) 3567-9920 / (31) 98988-6192, 
                                                          email: leonoralima.nucleo@gmail.com
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CENTRO COMERCIAL

Muitas pessoas desconhecem, mas existe tratamento para 
lidar com o bruxismo, que  provoca tensionamento dos mús-
culos da face, causando uma dor que irradia para as regiões 
dos músculos temporais, dos masseteres, da cervical e tra-
pézios. Isso traz limitações funcionais ao comer, bochechar 
e falar; dificuldade ou limitação dos movimentos da boca; dor 
de cabeça; ruídos articulares; zumbido ou desconforto no ou-
vido e travamento da mandíbula.

A fisioterapeuta Brenda Ferreira, do Ville Pilates, além de ins-
trutora de Pilates, possui formação em fisioterapia aplicada 
no tratamento da disfunção da articulação temporomandibu-
lar (ATM), caracterizada pelo apertamento dentário ou ranger 
dos dentes, popularmente chamada de bruxismo. Segundo 
Brenda, a causa dessa disfunção está relacionada a diversos 
fatores como estresse, ansiedade e tensão. O tratamento do 
dentista, aliado às técnicas da fisioterapia, promove a recupe-
ração mais rápida do paciente. 

O tratamento consiste em desenvolver a consciência do to-
que dentário, que é despertada por meio de estratégias de 
percepção visual nas quais o paciente olha para o estímulo 
e observa se está tocando os dentes ou não, aprendendo a 
se autocontrolar. A fisioterapeuta associa essa técnica com 
exercícios respiratórios para neuromodular o sistema nervo-
so central, atuando diretamente no controle da ansiedade. 

Brenda Ferreira utiliza também ferramentas e técnicas tera-
pêuticas da Medicina Tradicional Chinesa, como o Gua Sha e 
o Tui Na e também da laserterapia. 

Ville Pilates: Center VI, salas 207 e 208, tel: 3547-3257 
99798-3257.

Para ampliar a visibilidade dos produtos e serviços de um 
negócio uma das ações é divulgar a marca em sites e se 
conectar aos clientes de forma mais assertiva. Para isso, o 
Alphaville Centro Comercial está disponibilizando o site ins-
titucional para divulgar produtos, eventos, serviços e atingir 
o público da região. Os interessados podem ligar para a As-
sociação Alphaville Lagoa dos Ingleses Centros Comerciais, 
telefone (31) 3547-3100, falar com Michelle Russo ou enviar 
um e-mail para comunicacao@alphavillemall.com.br. So-
mente serão aceitos anúncios de empresas, produtos e ser-
viços que não competem diretamente com nossos lojistas e 
salistas. 

Tratamento de bruxismo no Ville Pilates

Divulgação de 
marcas no site do 
Centro Comercial
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A  Colen  Imóveis chega ao  Alphaville Centro Comercial  com 
perspectivas positivas da economia brasileira e pelo desen-
volvimento econômico e do mercado imobiliário da região. A 
empresa atua na administração, venda e locação de imóveis 
desde 2012 e terá como foco principal a comercialização de 
imóveis residenciais na região. 

Moradores do Alphaville há dez anos, os diretores Mauro e Ro-
berta Colen perceberam a oportunidade de crescimento da re-
gião e decidiram abrir uma filial no Centro Comercial, além da 
sede no bairro Belvedere. Para o empresário Mauro Colen, a 
região do Alphaville tem um grande potencial imobiliário, exis-
tem muitos lotes para serem comercializados e os projetos de 
desenvolvimento para a região são bastante ambiciosos, am-
pliando o perfil de moradores, com diferentes faixas de renda,  
aumentando, dessa forma, as possibilidades de crescimento 
dos negócios. “Decidimos abrir uma filial, apostando na re-
gião e no lugar em que moramos. Principalmente por conta 
da chegada do novo shopping, que vai trazer pessoas com 
um novo perfil”, revela Colen.

Colen Imóveis: Center I, sala 213, tel: (31) 2526-1100, www.
colenimoveis.com.br

Uma nova opção para construção de casas e de empresas 
chegou ao Alphaville Centro Comercial:  a CRJ NL Produtos 
em Alumínio.  A empresa tem no seu portfólio produtos de 
alto padrão em alumínio, esquadrias, fachadas, portas em 
ACM, brises, guarda-corpos e pele de vidro. Com fabricação 
própria, a CRJ NL usa materiais inovadores e tecnologia de 
ponta como esquadrias da Linha Aura System, que tem seus 
perfis desenvolvidos na Alemanha e produzidos no Brasil pela 
Tera Metais. Os acessórios, roldanas e sistemas são da Roto 
Frank, da Alemanha.
 
A empresa produz e comercializa também outras linhas tradi-
cionais como Gold e Suprema. Por meio de parcerias sólidas, 
a CRJ NL incorpora a seus produtos sistemas de automação 
que permitem o acionamento remoto, via celular, para a aber-
tura e fechamento de portas, janelas, sistema de som ambien-
tes, persianas. O proprietário da empresa, Ricardo Mello, pre-
tende disponibilizar o showroom como um coworking, onde 
arquitetos e clientes poderão trocar ideias e receber orienta-
ção técnica para elaboração de seus projetos.

CRJ Produtos em Alumínio: Center III, lojas 101 e 102, tel: 
(31) 3541-6121 (31) 99901-7029.

Colen Imóveis aposta no 
potencial imobiliário da região 

CRJ NL Produtos em Alumínio
inaugura showroom no mall

CENTRO COMERCIAL
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Se algum historiador quiser entender o século XXI daqui a 200 
anos terá dificuldade em definir este século. Não diria que é 
a época de maior número de tragédias ou feridas éticas na 
história da humanidade, mas sem dúvida alguma é momento 
em que as transformações acontecem de forma mais intensa 
e rápida. Afinal, quando pensamos no século XXI precisamos 
tomar cuidado para não estar pensando em um mundo que 
não existe mais. Hoje o mundo está conectado. Assim, uma 
prática pedagógica ou uma forma de aprendizado vivenciada 
do outro lado do planeta pode ser acessível à escola. Conec-
tar professores, alunos, permitir experiências de contato, pa-
lestras, conversações via Skype são ferramentas que podem 
transformar e atualizar a escola. Interessante também notar o 
impacto da tecnologia nas ciências da natureza e exatas. Em 
breve, serão mais acessíveis impressoras 3D, que permitirão, 
dentre outras coisas, a criação de moléculas, desenhos geo-
métricos, materiais de forma concreta.  

Na mesma direção se encontra a “realidade virtual”, que per-
mite a projeção de espaços geográficos, a reprodução de 
contextos históricos etc. Os jovens estão muito conectados 
às redes sociais, aos celulares. Por que não utilizar essas ca-
racterísticas a favor do processo de formação e não vê-las 
sempre como vilãs? Hoje estamos vivendo a época dos proje-
tos. Pessoas que vivenciam algo diferente em sua vida conse-
guem encontrar nas redes sociais uma forma de compartilhar 
suas experiências, dores e alegrias. 

Escutava há poucos dias um relato de um homem de 43 anos 
que teve câncer e escreveu um livro onde relacionava cada 
fase da doença a uma música dos Beatles. Dessa forma, pode 
tornar sua dor algo compartilhado, ajudando a si próprio e 
aos outros. Por que não a educação por projetos? Os jovens 
poderiam produzir mais, com ferramentas tecnológicas hoje 
muito acessíveis, vídeos, blogs, de forma a compartilhar suas 
experiências, seus projetos. O mundo atual é acelerado! Não 
somente em nossa vida parece, por vezes, não caber mais 
tempo para novas atividades, mas também na nossa mente 
parece não existir espaço para mais informações. O fato é que 
hoje podemos ter informação sobre todos os assuntos imagi-
náveis (e inimagináveis!). 

Nossa mente se acostuma a receber um fluxo enorme de in-
formações e não nos habituamos mais a utilizarmos a razão, 
que propicia o senso crítico. Assim, tendemos cada vez menos 
a transformar informação em conhecimento. O conhecimento 
passa a ser automaticamente informação. Eis uma atitude 
que nos limita! Por que isso acontece? Porque as informações 
passam a ser preenchidas por emoções (muitas vezes ódio, 
rancor ou entusiasmo, euforia). Por isso mesmo somos cada 
vez mais afetados pelas informações que absorvemos no dia 
a dia. A consequência desse processo é o crescimento absur-
do de ansiedade! Vivemos em um mundo onde as pessoas 
estão cada vez mais ansiosas e não conseguem focar seus 
desejos e seus pensamentos e, portanto, desejar e pensar. Tal-
vez o maior problema nessa tendência seja a característica 
crescente e constante de mímesis (imitação) sob a qual vivem 
as pessoas e um dos efeitos mais nocivos é a insônia. Afinal, 
não desligamos nunca! Quando absorvemos tudo (ou parece 
tudo!), mas não individualizamos e configuramos a informa-
ção de forma singular (e isso se dá de forma inconsciente), 
perdemos a capacidade de fazer aquilo que é mais genuíno 
na espécie humana: a criação! Assim, nunca podemos perder 
de vista o velho enigma da esfinge: “Conhece-te a ti mesmo”. 

ESPAÇO DO MORADOR

A depressão e 
seus efeitos

em nossos dias

René Dentz, 
psicanalista, 
morador do 

Condomínio Flores

Psicanalista adulto e infantil com atendimento 
no Alphaville. Escritor, pesquisador e palestrante. 

Contato: 99184-9384
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O Vidas Group acaba de lançar o aplicativo VidasApp, uma so-
lução inédita em saúde com grandes parceiros em sua rede 
credenciada. Felipe Castro, COO do empreendimento e mora-
dor do Residencial das Flores, explica que o funcionamento é 
simples: o usuário se cadastra na plataforma e tem acesso à 
uma série de produtos e serviços relacionados à saúde, como 
horários nas clínicas e consultórios médicos e odontológicos, 
com preços exclusivos e acessíveis. 

Também estarão disponíveis serviços como exames labo-
ratoriais e de imagem em clínicas de ponta, além de des-
contos em medicamentos em mais de 27 mil farmácias e 
drogarias pelo país. Para as empresas parceiras, o VidasApp 
contribui para a divulgação de serviços em mídias sociais, 

encaminhamento de clientes, entre outros. “Um dos princi-
pais objetivos do Vidas é buscar a melhoria da qualidade de 
atendimento através da nossa rede credenciada, gerando 
indicadores e metas estabelecidas com nossos parceiros”, 
afirma Felipe Castro. 

Outro objetivo do empreendimento é criar pontes entre a rede 
particular de saúde e a população que busca atendimentos, 
sempre oferecendo uma vasta gama de serviços. “Queremos 
inovar no setor de saúde, tornando-o mais acessível e inclu-
sivo, tanto no acesso para quem precisa quanto no preço que 
é pago pelo usuário”, diz David Ribeiro, CEO do Vidas Group.

Para mais informações, basta acessar o site www.vidas.app

ESPAÇO DO MORADOR

Aplicativo chega para 
revolucionar o 

mercado de saúde
VidasApp conecta digitalmente 
pessoas que buscam serviços 

relacionados à saúde com 
empresas do setor
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 SEM TÍTULO, SEM VOTO! 

Sabendo da importância de se formar um colégio eleitoral representativo 
junto aos órgãos públicos, o TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas 

Gerais), em parceria com a AG, traz para o Alphaville, o serviço para 
Transferência de Título e Cadastramento Biométrico, 

obrigatório a partir de 2020 em Nova Lima.

ANOTE NA AGENDA!
De 03 à 10 
de Agosto 

Dias Úteis: 12h às 18h
Finais de Semana: 10h às 16h
Local: Em frente à sede da AG

de Minas Gerais
Tribunal Regional Eleitoral

 
Documento de identidade,
Comprovante de endereço dos últimos três meses,
Título de eleitor,
CPF,
Comprovante de quitação com o serviço militar
(para homens maiores de 18 anos que forem fazer
o título pela primeira vez).

Leve com você:


