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Esporte é sensação 
entre os moradores 

do Alphaville

AG investe em 
tecnologia para 

integrar portarias dos 
residenciais

SQUASH

FIBRA ÓTICA

Projeto do novo pórtico 
torna o acesso ao Alphaville 
mais seguro e funcional

Mais segurança e

modernidade
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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.
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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.

Chegamos à edição de número 70 da Revista Alphavida, com mui-
to a se comemorar. A publicação, que já se consagrou como veícu-
lo impresso oficial da Associação Geral, ganha cada vez mais força, 
mantendo os usuários de Alphaville informados quanto às conquistas 
realizadas ao longo do ano pela AG e seus associados, além de gerar 
relacionamento entre a comunidade, ao contar histórias e comparti-
lhar lembranças e o cotidiano da sociedade. 

Neste ano movimentado, ciclos se encerraram para outros iniciarem. 
Em setembro, por meio de votação do Conselho Deliberativo, ocor-
reu a programada renovação do corpo diretivo da AG. Em 23 de no-
vembro, assumiram: Manoel Magalhães - Diretor Técnico, Paulo Vas-
concellos – Diretor Administrativo, Kátia Negreiros em nova função 
– Diretora de Relações Institucionais, João Alves Neto, agora como 
Diretor Presidente, e Elison Lacerda, permanecendo à frente do Con-
selho Diretivo. 

Agradecemos em nome de toda equipe da Associação Geral, pela 
disponibilidade e entrega dos diretores Fabíola Carvalhido e Walter 
Lacerda ao longo deste intenso um ano de trabalho.  

Nesta edição, última de 2019, você vai saber sobre o recém aprova-
do projeto para o novo pórtico de entrada em Alphaville, conhecerá 
moradores praticantes de meditação, relembrará o Arraia Alphaville, 
terá mais detalhes a respeito da fibra ótica implantada recentemente, 
entre outros. 

Ansiosos pelas próximas publicações que nos esperam, 
desejamos boa leitura e nosso até logo!

Alphavida é uma publicação editada pela 
Com Você Comunicação, direcionada aos 
associados e usuários do Alphaville Lagoa 
dos Ingleses.
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ESPORTE EM FAMÍLIA
Squash é sensação entre os 
moradores do Alphaville

MEDITAÇÃO
Prática proporciona bem-estar e 
autoconhecimento

FIBRA ÓTICA
Tecnologia integra portarias dos residenciais e a 
Central de Monitoramento de Segurança

BOAS-VINDAS AO MORADOR
Casal Leopoldo e Regina desfrutam da 
natureza e dos laços em comunidade no 
Residencial das Árvores

MAIS SEGURO E FUNCIONAL
Construção de novo pórtico torna 
acesso ao Alphaville mais seguro
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GIRO PELOS ASSOCIADOS

MINAS TÊNIS NÁUTICO INICIA ATIVIDADES 
COLETIVAS PARA A TERCEIRA IDADE

RESIDENCIAL COSTA LAGUNA 
SEDIA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

O mês de agosto foi marcado por eventos esportivos impor-
tantes no Residencial Costa Laguna. Um deles foi a 15° Copa 
Sicepot de Tênis, promovida pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Pesada no Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG). 
A data escolhida para o torneio anual foi o dia 24 de agosto e 
reuniu sócios, diretores e gerentes das empresas de constru-
ção pesada em uma disputa solidária e emocionante. O valor 
arrecadado por meio das inscrições e do apoio à competição 
foi revertido em cestas básicas, que foram repassadas a en-
tidades filantrópicas cadastradas. Isso se deve a iniciativa do 
programa Sicepot-MG Solidário, que organiza ações de volun-
tariado e cooperação humanitária.

Outro momento que agitou as quadras do residencial foi o 
evento da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP), 
realizado em parceria com a CSul - Desenvolvimento Urbano. 
Convidados e proprietário do residencial interagiram em uma 
animada partida de Tênis. O Residencial Costa Laguna ao 
disponibilizar os espaços para a realização desses eventos, 
recebe como contrapartida, benfeitorias para os ambientes 

cedidos. Dentre as melhorias estão as instalações de redes 
e telas de proteção contra a luminosidade para a quadra de 
tênis coberta.

Melhorar a autoestima, proporcionar qualidade de vida e sobretudo bem-estar. Foram com esses 
objetivos que a academia do Minas Tênis Náutico iniciou atividades coletivas voltadas à terceira idade

Dentre as práticas oferecidas estão alongamentos e treinos de 
contra resistência com utilização de pesos livres, todas pen-
sadas em atender o público da melhor idade. Esses exercícios 
físicos ajudam a recuperar a sensação de autonomia e a con-
dição da força muscular do idoso, auxiliam ainda na reversão 
de alguns sintomas do envelhecimento, aliviam o estresse 
e contribuem na diminuição de dores. Tudo isso, ao som de 
muita música e descontração, promovendo a socialização dos 
praticantes.

As aulas de atividades coletivas para a terceira idade aconte-
cem das 16h às 16h50, às terças e quintas-feiras, na sala de 
ginástica do clube. As inscrições podem ser feitas na Central 
de Atendimento, mediante a apresentação de atestado médico. 

Para mais informações sobre valores e modalidades ofereci-
das, o telefone de contato é o (31) 3517-3000. 
O que: Atividades coletivas para a terceira idade oferecidas 
pelo Minas Tênis Náutico
Onde: Sala de Atividades Coletivas da academia do Náutico 
Horário: 16h às 16h50, às terças e quintas-feiras
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RESIDENCIAL INCONFIDENTES CONCLUI 
A REFORMA DO PARQUINHO

GIRO PELOS ASSOCIADOS

Todo adulto já foi criança um dia e aqueles que tiveram a opor-
tunidade de crescer brincando em parques infantis, com certe-
za têm boas memórias dessa época. Pode-se dizer que foram 
nesses espaços comuns, junto à convivência na escola, que se 
formam as primeiras amizades, tem-se contato com a nature-
za e se dá o desenvolvimento da imaginação e criatividade, por 
meio de novas brincadeiras e aventuras.

O Residencial Inconfidentes anuncia a conclusão da reforma 
do parquinho infantil e acredita que promover esta obra é pre-
servar a tradição das interações de antigamente, em que se 
podia brincar na rua com tranquilidade. Afinal, construir uma 
infância saudável é fundamental para formação do cidadão. 

Visite o novo espaço!
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ESPORTE E AVENTURA 

Entre as brincadeiras e atividades em escolinhas esporti-
vas, o squash se destaca na rotina da pequena Camille, de 
12 anos, nascida em uma família apaixonada por esse es-
porte. Seus pais, Cláudio e Liliane Dornellas, moradores do 
Residencial das Flores, conheceram esta atividade ainda 
recém-casados, há 18 anos, por meio de um amigo. “Mar-
camos de jogar com um conhecido do Cláudio, que acabou 
não aparecendo. Saímos de lá, compramos os equipamen-
tos e não paramos mais de jogar”, lembra Liliane. Hoje a 
família se diverte junta aos finais de semanas, no Minas 
Náutico, e transformam cada momento em lembranças 
para a vida toda. 

O squash tem conquistado cada vez mais adeptos no Al-
phaville, por se tratar de uma atividade para toda a família, 
que requer pouco tempo para se praticar e proporciona 
muitos benefícios. Moradores e associados de todas as 
idades têm visto no esporte uma oportunidade de cuida-
do com a saúde, bem-estar e socialização, revela Jorge 
Guimarães, engenheiro civil de 63 anos, que também mora 
no Residencial das Flores, e fez da pratica uma rotina. “O 
squash melhora o condicionamento físico, nos auxilia na 
queima de calorias e permite contato direto com outras 
pessoas”, diz. 

Para ele, a inauguração das três quadras do esporte no Mi-
nas Náutico refletiu em um aumento significativo na busca 
pelo esporte. “Desde a inauguração das quadras, em 2018, 
notamos que têm mais pessoas interessadas no squash”, 
conta. “Ter esse espaço ajudou demais, pois não precisa-
mos ir à Belo Horizonte. Com as quadras aqui temos mais 
comodidade”, complementa Cláudio Dornellas, de 44 anos. 
Segundo ele, o Alphaville possui cerca de 50 atletas e o 
número está em constante crescimento devido ao clima 
familiar que o esporte propicia. “Quem vem morar nos re-
sidenciais busca, geralmente, mais contato com a família, 
um ambiente tranquilo e o squash, apesar de exigir aten-
ção e rapidez, permite esse relacionamento, pois é muito 
acolhedor. Temos um grupo no Whastapp de pessoas que 
praticam o esporte e adicionamos novos membros a cada 
semana”, diz Cláudio. 

    Esporte 
  em família 

        Squash tem se tornado sensação
        entre os moradores do Alphaville

Família Dornelas se 
diverte jogando squash 

nos finais de semana

Camille nasceu em uma família 
apaixonada pelo squash
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SQUASH, SAÚDE E VITALIDADE

Apesar de ser um esporte unilateral, o squash trabalha 
todo o corpo. Para Daniel C. Eunapio Borges, de 47 anos, 
professor de squash há 25, o esporte é muito funcional e 
completo, e pode ser executado por todas as idades. “O 
squash é um esporte muito prático, equilibrado e acessí-
vel. Não precisamos esperar fechar um time para praticar, 
precisamos apenas de duas pessoas e o equipamento. A 
partir de 10 anos, pode-se começar a jogar e em meia hora 
você fez seu exercício do dia, pois é uma das atividades 
que mais se gasta caloria em menos tempo devido a sua 
alta intensidade”, diz. 

De acordo com ele, o esporte permite que o praticante 
adquira condicionamento físico e mental. “Com o squash 
você melhora a coordenação motora, a atenção, trabalha 
os membros inferiores e superiores, e relaxa. Tenho uma 
aluna que diz que o squash é a terapia dela!”, conta. 

Para Liliane, os benefícios vão além do físico. “O squash 
é um esporte que nos dá mobilidade, é divertido e distrai. 
Ganhei em saúde física e mental, pois nos relaxa e diminui 
o estresse”, afirma. A professora de Ciências, acredita tam-
bém que a atividade é essencial para o desenvolvimento 
de sua filha Camille. “Esporte é bom para tudo, para o cor-
po, para a mente e por isso tentamos sempre fazer com 
que ela goste. O squash a ajuda em seu desenvolvimento e 
crescimento”, diz contente.

Jorge já pratica o esporte há 16 anos, desde que foi apre-
sentado ao squash em uma academia em Laranjeiras, 
no Rio de Janeiro (RJ). Com o acompanhamento de um 
profissional, ele aprendeu as técnicas necessárias e hoje 
joga quatro vezes por semana, nas quadras do Minas Náu-
tico e Minas I. “O squash é um esporte o qual não se pode 
aprender, sem o direcionamento de um professor. Por ser 
um jogo de raquete no qual você trabalha mais um lado do 
corpo, é necessário um certo grau de técnica para evitar 
lesões”, explica. 

Daniel afirma que a orientação de um professor é impor-
tante para uma melhor experiência com o squash.  “É um 
esporte muito fácil e não requerer muita habilidade, o ide-
al é que se faça pelo menos uma aula experimental para 
aproveita-lo em sua essência”, diz. 

PAIXÃO E EMPREENDEDORISMO

Cláudio viu na sua paixão pelo esporte, uma oportunidade 
de empreender. A Squashstore é pioneira na venda exclusi-
va de artigos esportivos de squash pela internet no Brasil. 
Segundo ele, a loja nasceu da necessidade de adquirir os 
equipamentos para a prática do esporte de maneira mais 
fácil. “Como atleta, eu sentia falta de um lugar onde eu en-
contrava os produtos”, lembra. Hoje o e-commerce é refe-
rência na venda e distribuição de materiais de squash em 
todo o país.  

Como funciona:

O jogador deve ter pelo menos um dos 
pés no quadrado de saque para sacar. 
O saque precisa acertar a parede frontal 
entre a linha superior e a de saque. Este 
deve retornar atrás da linha divisória da 
quadra e do lado oposto ao sacador. 
São 11 pontos corridos - melhor de 
cinco ou três games.

Equipamentos: 
• raquete 
• bola de squash 
• óculos de proteção, testeira 
• tênis de soldado claro ou “non 
marking” e shorts e camisas esportivas, apropriadas para o jogo em um 
ambiente fechado em que se transpira bastante. 

POR DENTRO DO SQUASH

ESPORTE E AVENTURA 

Daniel Borges: Funcional e 
completo, o squash pode ser 
executado por todas as idades
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BOAS-VINDAS AO MORADOR

Uma vida nova

em Alphaville
A família de Leopoldo e Regina 
desfrutam da qualidade de vida em 
Alphaville e revelam que a segurança, a 
natureza e os laços com a comunidade 
fazem do Residencial das Árvores um 
lugar especial para se viver
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O Residencial Árvores é um lugar que carrega no nome 
suas características mais marcantes: o contato com a na-
tureza e um belo paisagismo. Foram essas qualidades, en-
tre outros diferenciais, que atraíram a família Vilaça e Melo 
para Alphaville. O engenheiro Leopoldo de Lima e Melo, 
conta que a mudança ocorreu há um ano e que a adap-
tação foi tranquila para a família, formada por sua esposa 
Regina e os dois filhos do casal, José Lucas e Thamiris. 
“Antes de nos mudarmos, morávamos no bairro Serra e 
viemos para cá em busca de uma vida mais sossegada. 
A comodidade, e principalmente, o fato de ser próximo à 
Belo Horizonte foi decisivo para escolhermos o Alphaville”, 
revela.

A vida no apartamento em que moravam fazia com que re-
corressem ao sítio da família - localizado distante de Belo 
Horizonte - para as reuniões dos finais de semana, que 
sempre incluíram a presença dos amigos. “Somos uma 
família muito apegada e gostamos de ficar juntos. Íamos 
quase sempre para o sítio quando queríamos nos reunir. 
Depois que nos mudamos, recebemos nossos amigos 
em casa com muito mais facilidade de acesso e desloca-
mento”. Outro ponto positivo é a possibilidade de formar 
laços com os vizinhos. “É muito bom ter uma vizinhança 
grande e diversa. Isso nos ajuda a formar laços de comu-
nidade e de proximidade, o que é favorecido pelo processo 
de comunicação do residencial. A segurança merece ser 
mencionada e quando viajamos ficamos mais tranquilos. 
O transporte executivo também faz muita diferença no co-
tidiano e atende às necessidades da minha família, soma-
da à van interna oferecida pelo residencial, que dispensa o 
uso de carro”, elogia Leopoldo.

CENÁRIO INSPIRADOR

As caminhadas diárias são um hábito que o casal Leopol-
do e Regina sempre tiveram. Enquanto moravam na Ser-
ra, os locais preferidos para a prática de esporte eram o 
Mangabeiras e a Praça da Liberdade. Depois da mudança, 
mantiveram o hábito de caminhar, e agora se exercitam 
no entorno da Lagoa dos Ingleses. “Hoje não temos que 
adotar uma logística de deslocamento grande e as cami-
nhadas se tornaram mais descomplicadas. O que mudou 
foi o cenário inspirador da lagoa”. Aliás, viver em meio à 
natureza tem feito muito bem a toda a família. “O fato do 

Residencial Árvores estar bem inserido no contexto da na-
tureza e em um ambiente silencioso é muito bom”. Depois 
da mudança, o filho José Lucas se casou e a filha Thamiris 
aceitou uma proposta de trabalho em Congonhas. Agora 
a alegria de Leopoldo e Regina é a pequena Maria Clara, 
filha de José Lucas, que está sempre na casa dos avós, se 
divertindo no parquinho e nos passeios que fazem juntos 
próximo da lagoa. 

ESCOLHA CERTA

Leopoldo conta que um fato ocorrido no segundo dia após 
a mudança para o Residencial Árvores, foi um sinal de que 
haviam feito a escolha certa.  “Regina sofreu uma queda 
em nossa casa e chamei o serviço de socorro médico, 
oferecido pela Associação Geral. A ambulância chegou 
em menos de dez minutos, com atendimento paramédico. 
Eles a imobilizaram e levaram para o hospital que solicita-
mos em Belo Horizonte. É uma comodidade, um diferen-
cial que me deixou muito satisfeito pela agilidade, atendi-
mento e flexibilidade em permitir que o morador defina o 
hospital onde quer ser atendido”, enaltece.

Juntos há três décadas, o casal Leopoldo e Regina declara 
que já se acostumou e que a vida em Alphaville segue con-
fortável. “Agora já estamos bem assentados por aqui. Foi 
uma sorte porque no início nos deslocávamos mais até BH 
para fazer compras, e agora com o novo supermercado e, 
a cada dia mais lojas e serviços, ficou mais fácil, agregou 
muito para nós. Este ano também deixamos de participar 
da festa junina que acontece próximo ao nosso sítio para 
aproveitar em família o Arraial do Alphaville e achamos ex-
celente, nos divertimos muito”, complementam. 

Leopoldo, Regina e Maria Clara
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Mais segurança e 

modernidade

CAPA

AG investe na construção 
de um pórtico mais 
seguro e funcional na 
segunda via de acesso 
ao Alphaville
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Mais um projeto da Associação Geral Alphaville Lagoa dos 
Ingleses (AG) está ganhando forma e deve ser entregue 
aos moradores no primeiro trimestre de 2020. As obras 
de construção de um pórtico mais moderno e funcional 
na segunda via de acesso aos empreendimentos, torna-
rá o trajeto mais confortável e seguro. O projeto é uma 
demanda antiga que a AG priorizou para oferecer mais 
segurança na chegada ao Alphaville. O pórtico é uma es-
trutura, localizada na entrada da Av. Wimbledon,  e por es-
tar em uma área pública, a obra foi autorizada por meio 
de um Decreto emitido pela Prefeitura de Nova Lima. A 
edificação começou a ser traçada pela AG no primeiro tri-
mestre de 2018, motivado pela reavaliação da segurança 
para os moradores que ali transitam, visto o aumento no 
número de veículos que percorrem diariamente pelo local 
e o crescimento no número de moradores nos residen-
ciais, pontos decisivos para a concretização do trabalho 
que já está na fase de cotação de preços.

O presidente do Conselho Deliberativo da AG, Elison Ribei-
ro Lacerda, destaca que o pleito teve também o objetivo 
de oferecer aos moradores um projeto com um padrão de 

excelência, mas com a identidade e a “cara” de Alphaville. 
“O local onde será construído o pórtico é a segunda en-
trada do empreendimento e já é muito utilizada devido à 
agilidade. Foi necessário um projeto que se adeque à re-
alidade de Alphaville e ao crescimento dos últimos anos”, 
afirma.
De acordo com o Diretor Técnico da AG, Manoel Maga-
lhães, o pórtico irá contar com segurança física reforçada 
24 horas e câmeras de monitoramento. “Nosso objetivo é 
proporcionar mais segurança para transitar, além de fa-
zer com que as pessoas se sintam confortáveis depois da 
construção do pórtico, especialmente no caso dos resi-
denciais Árvores, Minas, Flores, Península dos Pássaros, 
Costa Laguna e Felice”, destaca. 

ESTRUTURA METÁLICA

A edificação será uma obra complementar que tem como 
característica fundamental proporcionar mais segurança 
a um ambiente totalmente planejado. O projeto do arqui-
teto da AG, Lucas David, apresenta uma edificação con-
cebida em estrutura metálica, sendo mais leve e de maior 

CAPA

Construção do pórtico irá 
proporcionar mais segurança e 
conforto aos moradores
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agilidade em sua implantação. Desta forma, a obra seguirá 
de maneira organizada e com menos resíduos, minimizan-
do os impactos gerados neste período. Segundo Lucas, 
além da segurança, a proposta dos pórticos leva em con-
sideração a valorização do acesso pela Avenida Wimble-
don ao Alphaville, vencendo os grandes vãos existentes no 
local. “É um projeto simples, porém imponente e seguro”, 
esclarece o arquiteto.

A central de monitoramento da Avenida Wimbledon terá 
dois andares, possibilitando maior visibilidade e controle 
da região, além de dispor de um “quarto vedado” equipado 
com os aparelhos necessários para garantir a integrida-
de do vigilante e do empreendimento. “Esperamos que as 
obras comecem imediatamente após o anúncio da empre-
sa “vencedora” da licitação da mesma”. Lucas acrescenta 
que foram respeitadas todas as normas e parâmetros para 
construções próximas às linhas de transmissão de alta 
tensão e rodovia BR-356. “O pórtico de acesso ao Alphavil-
le será um benefício importante para moradores, gerando 
mais comodidade e segurança no dia-a-dia”.

CAPA

Nosso objetivo é 
proporcionar mais 
segurança para transitar, 
além de fazer com que 
as pessoas se sintam 
confortáveis depois da 
construção do pórtico, 
especialmente no caso 
dos residenciais Árvores, 
Minas, Flores, Península 
dos Pássaros, Costa 
Laguna e Felice

A central de monitoramento da Avenida 
Wimbledon terá dois andares, possibilitando 

maior visibilidade e controle da região
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ESPAÇO DO MORADOR

O Outubro Rosa é um movimento popular e internacional ini-
ciado nos Estados Unidos, em 1990, que se espalhou para o 
mundo inteiro e todos os anos chama a atenção de mulheres 
e da sociedade para a importância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer de mama. O oncologista, mestre e 
doutorando em Ginecologia Oncológica e Mastologia, e mo-
rador do Residencial Inconfidentes, Warne Pedro de Andrade, 
explica que a ideia do movimento é estimular a participação 
da população em geral, sociedade civil, governos, empresas, 
condomínios e entidades ligadas ao tratamento do câncer de 
mama, difundindo informações sobre a doença e destacando 
a importância da mamografia como uma forma de diagnós-
tico precoce.

A campanha se consolidou e tem no laço cor-de-rosa um 
símbolo do movimento, que estampa e ilumina prédios públi-
cos, monumentos e praças. Warne destaca que quanto mais 
cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura 
e menos agressivo é o tratamento. “No Brasil, as campanhas 
de conscientização acontecem desde 2002 e, por isso, vamos 
aproveitar a onda de conscientização que invade o Outubro 
Rosa e adotar cuidados anuais, que são atitudes importantes 
na luta contra o câncer de mama. Dentre elas estão a manu-
tenção dos hábitos de vida saudáveis, o controle médico de 
rotina e a realização da mamografia”, pondera.

SINAIS E SINTOMAS

O oncologista explica que o câncer de mama é a neoplasia 
mais incidente na população feminina mundial, excluindo os 
casos de câncer de pele não melanoma. Segundo dados do 
Instituto Nacional do Câncer (INCA), foram estimados 59.700 
novos casos para 2019, o que representa uma taxa de inci-
dência de 51,29 casos por 100.000 habitantes. A incidência da 
doença aumenta em mulheres a partir dos 40 anos.
 

Os principais sinais e sintomas do câncer de mama é a pre-
sença de nódulo na mama e/ou axila, alterações na pele que 
recobre o órgão, abaulamento ou retrações. Em geral as le-
sões são indolores, todavia, é recomendado realizar exames 
de mamografia para detecção precoce, com o tumor visto so-
mente no exame de imagem e sem alteração à palpação da 
mama, aconselha Warne.

O tratamento é multidisciplinar e deve contar com uma equi-
pe de mastologista, oncologista, radiooncologsita e outros 
profissionais da área da saúde. Novos conhecimentos sobre 
a biologia molecular do câncer, testes moleculares e novos 
agentes, quimioterápicos e imunoterápicos, ajudam no com-
bate à doença. Porém, a prevenção e diagnóstico inicial são o 
melhor caminho. “A prevenção consiste em modificar os fa-
tores de risco ambientais e de estilo de vida que promovem 
o câncer, tais como o sedentarismo, tabagismo, obesidade, 
consumo de álcool, exposição à radiação em altas doses e re-
posição de hormônio em mulheres com risco aumentado para 
câncer de mama (menarca precoce, menopausa tardia, idade 
mais avançada na primeira gestação, mulheres que nunca ti-
veram filhos e história familiar de câncer de mama e ovário”, 
alerta o médico.

Contato:

Fone:991940613
E-mail: warne800@hotmail.com

Outubro
Rosa:
Oncologista morador do Alphaville chama 
a atenção para a prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama
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POR DENTRO DA AG

A Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses (AG) está 
implantando um novo software destinado a gerenciar to-
das as atividades da AG e dos residenciais associados, in-
tegrando os setores administrativo, financeiro, técnico e 
de manutenção. O novo sistema permite conciliar todas as 
informações financeiras, facilita a gestão dos cadastros de 
moradores, tem integração com o sistema bancário e suas 
múltiplas funcionalidades colaboram para maior assertivida-
de nos resultados dos setores. 

A equipe foi capacitada para operacionalizar o sistema antes 

de sua implantação, e constantes acompanhamentos conti-
nuam sendo realizados a fim de ampliar o conhecimento da 
ferramenta e possibilitar a inserção de novas tecnologias. O 
diretor administrativo, Paulo Vasconcellos, destaca que a in-
tenção é trazer mais modernidade, confiabilidade e agilidade 
no processamento dos dados. “Vários projetos e processos 
internos irão melhorar substancialmente com essa nova for-
ma de lidar com as informações. O sistema integrará todos 
os procedimentos internos, trazendo mais agilidade, confia-
bilidade nas informações e consequentemente, um melhor 
serviço ao associado”, finaliza.

Funcionários da Associação Geral Alphaville Lagoa dos In-
gleses (AG) e moradores do condomínio desfrutam de um 
espaço mais confortável com novos ambientes que valori-
zam a claridade, salas amplas e circulação agradável, após 
a entrega das primeiras etapas do projeto de revitalização da 
sede da Associação concluídas em meados do mês de julho. 
A intenção é criar um ambiente mais corporativo, integrado e 
que reflita a melhoria dos processos internos da Associação. 

De acordo com arquiteto responsável pelo projeto, funcioná-
rio da AG, Lucas Silva, as obras começaram no dia 6 de maio 
deste ano e na primeira etapa foram revitalizadas a recepção, 

a sala para a plotter e os banheiros, além da criação de uma 
nova copa e lavabo. Em seguida foi a vez dos departamentos 
Técnico e Administrativo, da antiga e de uma nova sala de 
reunião.

O projeto foi executado em grande parte por profissionais or-
gânicos da Associação. O resultado, explica Lucas, apresen-
ta, além de ambientes esteticamente mais agradáveis, salas 
amplas e arejadas, com mobiliário novo, feito sob medida. A 
AG acredita que o melhor ambiente de trabalho, torna os fun-
cionários mais motivados e engajados na melhoria do aten-
dimento. 

AG investe em modernização dos processos

Primeiras etapas 
da obras de 
revitalização da 
sede da AG são 
concluídas
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O significativo avanço das tecnologias de comunicação exigem cada vez mais 
capacidade de tráfego de voz, vídeo e dados de alta velocidade. Para atender a 
essa necessidade, a Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses (AG) está 
investindo na instalação de uma rede de cabos de fibra ótica que aumenta 
a velocidade de transmissão da informação digital. Sistemas baseados em 
fibra ótica podem transmitir bilhões de bits de dados por segundo, por meio 
de cabos que são tão finos quanto um fio de cabelo e carregam a informação 
digital ao longo de grandes distâncias. 

No Alphaville, as câmeras de segurança estão ligadas ao projeto de fibras óti-
cas da Associação, que envolvem também telefonia sobre IP/Voip e a interli-
gação de todas as portarias dos residenciais com a Central de Monitoramento 
de Segurança, formando um cadastro único para estabelecer uma rede de 
comunicação própria e específica sem interferência externa.  O diretor presi-
dente da AG, João Alves Neto, explica que essa integração entre as portarias 
significa a criação de uma intranet, ou seja, uma rede local do Alphaville, admi-
nistrada pela AG, que não possui conexão com empresas de telefonia, o que 
traz mais segurança e funcionalidade na transferência de dados.

Foi realizado um trabalho de consultoria para a elaborar o projeto de fibras óti-
cas que envolve a estrutura, quantidade de fibras, derivações e especificações 
do material.   O diretor ressalta que a Associação está trabalhando para que o 
sistema seja instalado e entregue até o final deste ano.

Para receber todos estes dados, a Associação Geral está reformulando o pri-
meiro andar de sua Sede para que possa ser implantada uma grande Central 
de Monitoramento de Câmeras. O projeto, de autoria do Departamento Téc-
nico da AG, conta com tecnologia de ponta e tem capacidade para cinco ou 
mais vigilantes supervisionarem uma série de monitores, onde as imagens 
captadas pelas câmeras serão transmitidas 24h.

EM DESTAQUE

Tecnologia de 
fibra ótica
em Alphaville

Projeto promoverá integração de todas as 
portarias dos residenciais com a Central de 
Monitoramento de Segurança
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VIGILÂNCIA ATIVA

Fazer o Alphaville um empreendimento cada vez mais se-
guro, com vigilância ativa e envolvida em processos mo-
dernos faz parte de um grande investimento em tecnologia 
que vem sendo feito pela AG, tornando o trabalho mais as-
sertivo e satisfatório. O sistema de fibra ótica e a Central 
de Monitoramento de Segurança interligada pode, inclusi-
ve, envolver a instalação de câmeras e demais associados 
para que a AG faça a guarda das imagens, de forma com-
partilhada ampliando a segurança, grande preocupação da 
Associação.

CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA AV. PICADILLY

Já no início do projeto de instalação das fibras óticas, a AG 
identificou que o empreendimento possui vários dutos prin-
cipais instalados, sem a necessidade de obras civis, o que 
reduziu custos. “Precisamos apenas passar as fibras óticas 
pelos dutos”, afirma o diretor presidente da AG. Entretanto, 
Alves explica que foi necessário antecipar a colocação de 
câmeras de monitoramento, exigindo a instalação de fibras 
óticas temporárias. “Essa ação foi importante e substituiu 
a segurança física que existia na entrada da Av. Wimbledon, 
local onde será construído o pórtico de acesso aos residen-
ciais. Por outro lado, as fibras definitivas já foram passadas 
na Av. Princesa Diana, conectando a avenida até a sede da 

AG. As fibras se estenderam também da rotatória da Av. 
Princesa Diana e Wimbledon até o Residencial Península 
dos Pássaros e o Costa Laguna”, diz. 

No mês de setembro, foi instalado um outro conjunto de 
três câmeras na Avenida Picadilly, na Entrada da Av. Pica-
dilly. O equipamento fará o registro da entrada e saída dos 
carros no local. “Com as câmeras instaladas vamos partir 
para o processo de instalação das fibras definitivas”, con-
clui Alves. 

Sabe aquele sonho 
de poder andar 
tranquilamente 
pelas ruas? Hoje 
em dia, já não nos 
parece tão distante.

 Câmeras de seguranças 
são instaladas na Av. Picadilly
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A Associação Geral (AG) trouxe até Alphaville, o ônibus para 
atendimento itinerante do Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG), disponibilizando à população os serviços de 
recadastramento biométrico, primeira via e transferência do tí-
tulo de eleitor para o município de Nova Lima. O ônibus esteve 
estacionado em frente à sede da AG e, durante os oito dias de 
realização, foram atendidas mais de duas mil pessoas. 

O evento aconteceu entre os dias 3 e 10 de agosto, e para 
maior tranquilidade dos pais, as crianças puderam se divertir 
nos brinquedos infláveis e degustar deliciosos churros. O ci-
dadão pôde regularizar seu cadastro junto à Justiça Eleitoral 

e visando dar representatividade política à região, o serviço foi 
oferecido ainda a outros condomínios e bairros vizinhos ao 
Alphaville. 

De acordo com o diretor do Residencial Costa Laguna, Walter 
Lacerda, esta parceria foi de grande importância para o Alpha-
ville. “O evento foi um sucesso. Além do conforto oferecido 
aos moradores, houve o atendimento ao dever cívico de cada 
um. A representatividade perante o poder público, com poder 
de voto traz para a comunidade o engajamento político para 
escolha de seu representante, que tem foco no bem comum 
desta região”, ressalta. 

DIA NACIONAL DA SAÚDE

A fim de agregar mais serviços essenciais à ação, em co-
memoração ao Dia Nacional de Saúde – celebrado em 5 de 
agosto, contamos com a presença das Secretarias de Saúde 
e Zoonozes de Nova Lima. No final de semana, mais de 200 
pessoas entre adultos, crianças e idosos puderam atualizar o 
seu cartão de vacinação, e a aplicação das doses de vacinas 
seguiram o calendário de imunobiológicos do Ministério da 
Saúde. 

Em participação inédita no Alphaville, a Secretaria de Zoo-
noses, apresentou sua exposição de animais alados e peço-
nhentos, a fim de alertar os presentes sobre a prevenção de 
arboviroses, como a Febre Maculosa e a Dengue. Espécies 
de cobras, insetos, morcegos e outros animais, chamaram a 
atenção das crianças, levando conhecimento a toda família. 

O evento contou ainda com a participação de lojistas do Cen-
tro Comercial, oferecendo serviços e brindes ao público. A Óti-
ca Artesanal realizou ajustes nas armações de óculos e lentes 
gratuitamente; o Spa Odontoville fez a apresentação de seus 
produtos com muita simpatia e o Instituto Nakainoses distri-
buiu brindes e lanches saudáveis aos presentes.

De acordo com a educadora ambiental, Angélica Matos, a mo-
bilização social levou até os moradores do Alphaville conhe-
cimento e informação. “Falamos sobre a prevenção da Febre 
Maculosa e de seus reservatórios, que não é transmitida ape-
nas por roedores como as capivaras, mas também por equi-

nos, marsupiais, gambá e o cão, todos com importante par-
ticipação no ciclo desta doença. Ensinamos como proceder 
nos casos em que o vetor - carrapato, é encontrado e a forma 
correta para retirá-lo, além de explicarmos sobre os sintomas 
e a importância de se procurar uma unidade de saúde, nos 
casos de contágio. Também levamos um monitor que falou 
sobre os cuidados na prevenção de acidentes com animais 
peçonhentos, e parte da nossa exposição com exemplares 
de cobras como a Coral verdadeira e a Coral falsa, e a espé-
cie Cascavel, que não é comum em Nova Lima.” ressalta. Ela 
acrescenta que a ação teve uma adesão grande da população, 
e que as pessoas demonstraram muita curiosidade. “Os mo-
radores levaram demandas e dúvidas sobre roedores, e pude-
mos orientar sobre a prevenção. O resultado foi positivo, de-
vido ao envolvimento e foi uma forma de entreter as pessoas 
enquanto elas aguardavam pelo atendimento para cadastro 
no TRE”, finaliza.

EM DESTAQUE

AG com o TRE-MG e Prefeitura 
de Nova Lima levam serviços 
essenciais ao Alphaville

Evento atendeu duas mil pessoas com 
cadastramento biométrico e vacinação gratuita
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O dia 2 de setembro foi marcado pelo início de um enor-
me incêndio florestal na área empresarial próxima à Asso-
ciação Geral, no entorno de Alphaville. O vento e o clima 
seco alastraram rapidamente o fogo, fazendo com que as 
chamas atingissem grandes proporções e prejudicassem 
consideravelmente a qualidade do ar. 

A AG, com a urgência necessária, tomou todas as medidas 
cabíveis para combate ao fogo in loco, além de monitorar 
e acompanhar as demais atividades, em apoio ao Corpo 
de Bombeiros e o IBAMA. Atuando em conjunto à Brigada 
da AMDA, Brigada de Itabirito, CSul e a equipe do Grupo 
Vallourec, profissionais trabalharam por quatro dias inin-
terruptos a fim de cessar as queimadas. Foram disponi-
bilizados caminhões pipa e um helicóptero sobrevoava a 
região despejando água sob os pontos atingidos.

Na terça, 3 de setembro, dia em que as chamas alcança-
ram ainda maior proporção, fez-se necessária a evacua-
ção de algumas empresas próximas ao foco do incêndio 
– ação conduzida pela equipe de segurança. A ambulância 
esteve presente no local, e a Base de Saúde recebeu aque-
les que precisaram de atendimento médico. A Associação 
Geral acolheu professores e alguns dos alunos da escola 
Maple Bear, até que os seus responsáveis pudessem che-
gar ao Alphaville. 

Quatro dias após o início das chamas, os focos foram 
debelados. A causa do incêndio ainda é desconhecida. O 
técnico em segurança do trabalho da Vallourec, Raimundo 
Júnior Candeia, ressalta que “devido ao período de seca, as 

queimadas se tornam mais comuns e em casos de focos 
de incêndios o Corpo de Bombeiros deve ser imediatamen-
te acionado. Tem que se estar preparado para encarar o 
fogo!”. 

É sempre válido reforçar que é preciso cuidado por parte 
da população, visto que uma simples guimba de cigarro ou 
mesmo uma latinha de alumínio, descartados em local in-
correto, podem ocasionar sérios prejuízos ambientais. 

EM DESTAQUE

Atuação de brigadistas 
ajuda a combater 
incêndio no Alphaville

Com duração de quatro dias, 
incêndio mobiliza brigadistas 
para contenção do fogo 

Helicópteros sobrevoaram a região 
despejando água sobre os pontos atingidos
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AG POR VOCÊ

A frota veicular da AG, destinada ao suporte dos setores de 
infraestrutura e manutenção, além das fiscalizações de obras, 
teve seus veículos renovados por modelos mais novos e bem 
equipados. A associação conta hoje com dois Onix, uma Savei-
ro, um caminhão, duas Kombis e um trator de pequeno porte. 
Os automóveis da equipe de segurança também foram atu-
alizados, inclusive com aumento de potência dos motores. A 
negociação consistiu na troca dos veículos antigos por uma 
pick-up Amarok 4x4 e quatro Voyages. 

De acordo com a diretora de relações institucionais da AG, Ka-
tia Negreiros, “todos os veículos possuem motor 1.6 e além 
de serem mais novos, são mais econômicos. A potência tam-
bém foi um fator decisivo no processo de substituição, visto 
que principalmente os veículos do setor de segurança exigem 

mais robustez e imponência.” Os carros já foram plotados 
com a identidade visual da Associação Geral,.

Diretoria substitui veículos da 
frota da AG por modelos mais 
novos e potentes
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AG POR VOCÊ

“O objetivo do Arraial foi cumprido. Conseguimos reunir mo-
radores, famílias e vizinhos como se fosse uma cidade de in-
terior, em um ambiente agradável e seguro, proporcionando 
atividades e diversão para todas as idades”, foi assim que Hel-
fha Mares, integrante da comissão de eventos do Alphaville, e 
também moradora do Residencial das Árvores, definiu o Arraial 
do Alphaville, que envolveu a todos em uma festança para lá 
de agitada.

O evento que aconteceu no dia 13 de julho, das 16h às 23h, 
no espaço saúde e família, foi organizado e promovido pela 
Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses (AG). Em sua 
3° edição, aproximadamente, 1.500 pessoas participaram da 
festa. As atrações foram diversas: Teve quadrilha com casa-
mento na roça, bloco baião de rua com repertório de músicas 
regionais do nordeste brasileiro e a cantora Anny Rosa, que fez 
apresentação de ritmos como sertanejo, axé e música popular. 
Foi um autêntico mix de estilos. 

O festejo reuniu delicias como pizza, batata no cone, cachorro 
quente, hambúrguer, churros, pipoca, churrasco, chope, vinho, 
quentão, entre vários outros. O comerciante Gérson Schimedt 
participou pela primeira vez do Arraial de Alphaville e destacou 
a organização da festa. “Achei muito bem organizado e propor-
cionou ótimos resultados de vendas e negócios para a Tribone 
Steakhouse, um bar especializado em carnes, tira-gostos va-
riados, além de possuir um cardápio diversificado de cervejas 
e uma ótima carta de vinhos. A festa estava muito bem fre-
quentada, com público excelente e bons shows”, afirma.

Para Rosemaura Lopes, moradora do Residencial Inconfiden-
tes, foi uma das melhores festas juninas.  “A combinação da 
gastronomia, música boa e cultura local foram o toque espe-
cial desse grande dia. Para mim a gastronomia foi bem diver-
sificada, tinha várias opções de comidas e tudo muito bem 
feito. Eu me senti imersa na tradição dessa festa, com tantos 
elementos típicos”, conta.

Evento Arraial Alphaville 2019 
foi um verdadeiro sucesso 

Uma festa democrática, cheia de surpresas e com uma programação especial

Festa reuniu moradores para 
momento únicos e agradáveis 
para todas as idades.
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A criançada não ficou fora da comemoração. As brinca-
deiras infantis compuseram o cenário de divertimento 
da festividade. Boca de palhaço, pescaria, argola, espaço 
kids, recriadores e monitores, foram só alguns dos atrati-
vos para os pequenos. Claro, sem esquecer do ponto alto. 
As crianças puderam brincar com um pônei na Orla da 
Lagoa.  

A noite caiu suave, na companhia de pessoas especiais, 
comida boa e no melhor ritmo. Até a próxima!
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ESTILO DE VIDA

Gabriela M. Baião, praticante de yoga 
há mais de 20 anos, faz da atividade 
uma rotina de bem-estar

Contemplação e

cuidado
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ESTILO DE VIDA

Em um mundo de workaholics, também conhecidos como 
trabalhadores compulsivos, o contato com a natureza e o 
autoconhecimento ficam em segundo plano. Nestes mo-
mentos, é preciso se permitir e buscar novas formas de se 
reconectar, como diria a famosa escritora e tradutora bra-
sileira, Lya Luft, “eu gostaria que na correria da época atu-
al a gente pudesse se permitir, criar uma pequena ilha de 
contemplação, de autocontemplação, de onde se pudesse 
ver melhor todas as coisas: com mais generosidade, mais 
otimismo, mais respeito, mais silêncio”. 

A prática da contemplação é milenar. O estudioso Willard 
Johnson, em seus livros sobre a origem da meditação, afir-
ma que na antiga China, em 300 a.C, e na Índia, entre 1500 
a 1000 a.C, já se encontravam exercícios meditativos de 
forma organizada para o auxílio na concentração e na re-
conexão do ser humano com ele mesmo, um objetivo que, 
apesar dos anos de diferença, não se alterou no século XXI. 
A professora de meditação e ioga do Minas Náutico, Ga-
briela Macedo Baião, mais conhecida como Gabi, moradora 
do Residencial das Flores, explica que a procura pela prá-
tica tem se intensificado, principalmente por pessoas que 
buscam se aprimorar. “Temos um número grande de alunos 
frequentando as aulas e se beneficiando. Percebemos que 
a forma com que estamos vivendo hoje está desgastando 
nosso corpo e consequentemente nossa mente, e as pes-
soas que tem essa percepção, que estão preocupadas com 
sua saúde e bem-estar, estão vendo na ioga e na meditação 
uma possibilidade de cuidado”, afirma. 

O equilíbrio entre corpo, mente e espirito é um dos resulta-
dos da atividade. Praticante há mais de 20 anos, Gabi ex-
plica que a meditação e a ioga preparam o indivíduo para 
um processo de autoconhecimento e aceitação, gerando 
assim mais flexibilidade em todos os campos da vida. “Com 
a prática você começa a se conhecer, perceber e respeitar 
os seus limites, entender as suas possibilidades naquele 
momento e aceitar. Passamos a ter um olhar diferente para 
várias situações, trabalhando a flexibilidade do seu corpo e 
da sua vida. Neste caminho, você vai aprender a perceber 
quando mudar sua respiração para se equilibrar durante o 
dia, em qualquer situação”, diz. 

Juliana Caldeira O. Fuccio, moradora do Residencial Town 
House, faz da prática sua rotina. Seu primeiro contato com 
a meditação foi através de sua vizinha e desde então, a fi-
sioterapeuta se dedica aos estudos e exercícios com disci-
plina e dedicação. “Vânia Aroeira, minha vizinha, me levou 
em um curso sobre o DABRAKÁ – a meditação segundo a 
antiga tradição egípcia. A partir deste momento, comecei 
minha prática da meditação; no início não foi fácil, porque 
os pensamentos vinham como um turbilhão na cabeça, 
mas tudo é hábito e fui fazendo alguns cursos de desenvol-
vimento pessoal. Hoje consigo praticar durante 30 minutos, 
é a minha hora de silenciar, aquietar a mente, concentrar na 

respiração e no meu momento presente, onde consigo ele-
var minhas vibrações e recarregar minhas energias”, conta. 
A meditação é indicada para todas as idades e pessoas. 
Seus benefícios, comprovados cientificamente, proporcio-
nam a diminuição do estresse, ansiedade, melhora a imuni-
dade, a qualidade do sono, além de potencializar o autocon-
trole e o bem-estar. A empresária e terapeuta holística do 
centro Cura Yang, Letícia Henriques Coutinho, de 36 anos, 
afirma que a prática foi essencial para a reestruturação de 
sua vida e a descoberta de seu propósito. “Quando a me-
ditação se transformou em uma rotina, minha vida mudou 
completamente, pois me reconectei com minha essência. 
Deixei de lado as empresas, mudei meu profissional, me re-
conectei como divino, com a fé, a simplicidade e sou muito 
grata por tudo isso. Se sou a pessoa que sou hoje, é resulta-
do de todo esse processo”, conta.

Letícia medita pelo menos duas vezes por dia, e busca, 
sempre que possível, um contato com a natureza. “Ou no 
jardim da minha casa ou em alguma praça, o contato com 
meio ambiente é fundamental”, diz.

IOGA E MEDITAÇÃO: PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Muito conhecidas, as asanas, as posturas da prática da 
ioga, são responsáveis pelo controle da flutuação da men-
te, auxiliando no desenvolvimento do foco e da concentra-
ção. Gabi explica que por este motivo a meditação e a ioga, 
apesar de práticas diferentes, estão interligadas. A ioga uti-
liza as posturas físicas para adequar o corpo para o estado 
meditativo. Dessa forma, durante a meditação, o corpo não 
será o foco da sua atenção no caso de algum desconforto”, 
afirma. 

Uma das técnicas mais famosa e utilizadas para o desen-
volvimento destas qualidades é o Mindfulness, a atenção 
plena. “Na meditação, trabalhamos com este método para 
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trazer a atenção do praticante para o foco daquele momen-
to, que esteja presente na pessoa. Pode ser a respiração, as 
sensações do seu corpo, sempre é algo que esteja naquele 
momento”, esclarece Gabi.

Outros métodos e linhas também podem ser utilizados para 
o benefício da prática como o Kundalini Yoga, Ashtanga Yoga, 

Vinyasa Yoga, o uso de mantras, velas, cristais e o foco na 
própria respiração. Para Letícia, mais importante que a forma 
é a frequência e a disciplina ao praticar. “Meditação é como 
tomar banho, é melhor praticar cinco minutos por dia que 
uma hora uma vez por semana. É necessária disciplina, força 
de vontade, compromisso, dedicação e o acompanhamento 
de um profissional pode auxiliar neste processo”, afirma. 

Projeto Canto das aves

voCê bem Perto das belezas da lagoa dos Ingleses.

A região da Lagoa dos Ingleses conta com uma grande diversidade 
de flora e fauna e, em especial, de belas espécies de pássaros.

O Canto das Aves é uma iniciativa da CSul e do Costa Laguna 
que procura divulgar essas espécies típicas da região. 

O projeto oferece passeios de observação de pássaros e visitas 
educativas a escolas, ajudando na preservação da região.
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não deixe de acompanhar de perto as novidades 
do Canto das aves: em oUtUbro, teremos a nossa 
primeira atividade de observação.

A  V I D A  T O D A  P R A  V O C Ê

jacuaçu

tangará 

Coruja 
buraqueira

costalaguna.com.br
@costalagunaoficial
/costalaguna

“Na meditação, trabalhamos 
com o método para trazer a 

atenção do praticante para o foco 
daquele momento”, explica Gabi.
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TRANSPARÊNCIA

Mês de Referência: AGOSTO/2019

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

Valor médio 
condomínio do 
RESIDENCIAL / 

ASSOCIADO

Parcela do valor do 
condomínio paga ao 

RESIDENCIAL / 
ASSOCIADO

% Contribuição mensal 
que fica no 

RESIDENCIAL / 
ASSOCIADO (1)

Parcela do valor do 
condomínio paga a 
Associação Geral (2)

% Contribuição mensal 
que fica na Associação 

Geral (2)

Residencial Inconfidentes  (Com taxa extra) -R$ 1,113.39 -        -R$ 806.80-               72.46% -R$ 306.59-                 27.99%
Residencial Real -R$ 1,007.88 -        -R$ 708.32-               70,28%% -R$ 299.56-                 30.93%
Residencial das Árvores -R$ 777.00-            -R$ 492.47-               63.38% -R$ 284.53-                 35.67%
Residencial das Minas (VR médio - 700m) -R$ 644.00-            -R$ 357.36-               55.49% -R$ 286.64-                 39.05%
Residencial das Flores -R$ 797.73-            -R$ 525.09-               65.82% -R$ 272.64-                 33.51%
Residencial Península dos Pássaros -R$ 719.00-            -R$ 449.52-               62.52% -R$ 269.48-                 36.70%
Residencial Costa Laguna - Associados (Com taxa extra) -R$ 739.83-            -R$ 433.45-               58.59% -R$ 306.38-                 41.41%

Lumiere I - Ref.: APTO 3 quartos -R$ 749.10-            -R$ 572.81-               76.47% -R$ 176.29-                 23.53%
Mirante do Sol - Ref.: APTO 3 quartos -R$ 1,681.49 -        -R$ 1,464.75 -           87.11% -R$ 216.74-                 12.89%
Felice -R$ 850.00-            -R$ 674.05-               79.30% -R$ 175.95-                 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.

INVESTIMENTO
% Valor da Contribuição

Descrição 

Segurança 32.80% Contratos, veículos, combustível e manutenção.
Transporte 17.70% Transporte Executivo.

Investimentos 10.90% Investimentos nas áreas externas do Alphaville.

Administrativo 14.40% Despesas com pessoal, imóveis, consultorias, locações, telefonia, contratos 
contábeis e jurídicos, dentre outros.

Manutenção 13.80% Despesas com pessoal, veículos, máquinas, materiais de limpeza, elétrico e 
hidráulico, água e energia.

Ambulância 4.90% Ambulância e serviços de eemergência.
Comunicação 10.95% Despesas com pessoal, eventos e mídias.

Técnico 5.00% Despesas com pessoal, veículos e combustível.

AG POR VOCÊ

Desde janeiro deste ano, a Associação Geral Alphaville (AG) re-
aliza pesquisas e estudos em busca de viabilizar melhorias no 
serviço do Transporte Executivo. Os estudos divididos em três 
fases, foram desenvolvidos ao longo de sete meses, levantan-
do informações sobre qualidade, rotas, horários, público e pro-
cedimentos, entre outros pontos como os custos do serviço. 

Na primeira etapa, ocorreu a caracterização do serviço e do 
perfil de uso por parte dos moradores. Na segunda, foi feita a 
construção de alternativas, com a consolidação de uma pro-
posta de ajustes operacionais, visando qualificar o serviço. 
Atualmente, estão sendo feitos os detalhamentos da proposta, 
e o Conselho da AG definirá em breve quais serão as modifica-
ções a serem feitas efetivamente. 

De acordo com Paulo Monteiro, diretor da Locale Trânsito e 
Transporte – empresa que presta consultoria à AG para rea-
lização das pesquisas e preposição de estratégias, “as etapas 
do estudo envolveram pesquisas operacionais, mapeamentos 
de itinerários, pontos de embarque e desembarque das duas 
linhas que atendem à região, além de dois momentos, de pes-
quisas eletrônicas junto aos moradores do Alphaville. Os da-
dos coletados permitirão maior assertividade com relação as 

tomadas de decisão acerca das demandas do usuário, visto 
que o perfil e as necessidades para uso do transporte são vá-
rios.”

Concluída a fase de pesquisas sobre o  
Transporte Executivo em Alphaville 
O estudo avalia melhorias para atender às demandas de transporte dos moradores.

 AG realiza pesquisas e estudos 
para melhorias no serviço do 
Transporte Executivo
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A busca das pessoas por mais qualidade de vida, autoconsci-
ência e a vontade de cuidarem do emocional levaram a tera-
peuta Leticia Henriques a inaugurar a Cura Yang, um espaço 
especializado em terapia do autoconhecimento, meditação 
e exercícios corporais para trabalhar as emoções, no Centro 
Comercial. “A Cura Yang cuida de você como um todo. Somos 
parte de tudo o que é. Nosso corpo e mente precisam estar 
em perfeito estado e harmonia para que a energia possa fluir. 
Convido os moradores a conhecerem o meu trabalho e o nos-
so espaço para viverem uma experiência única”, revela Letícia. 
As técnicas adotadas são milenares para trabalhar a energia que 
une o corpo à mente, proporcionando autoconhecimento, con-
centração, evolução e qualidade de vida. A terapeuta reforça que 
as técnicas contribuem para o aumento da imunidade, a diminu-
írem o estresse, traumas, dores físicas e compulsões.

Cura Yang: Center II, sala 207,  Tel 31-99951.9994       cura yang    

O Alphaville tem uma nova unidade que ensina o método Ku-
mon de ensino e foi inaugurada recentemente. À frente do em-
preendimento está a experiente professora universitária Maria 
Zabelê Dantas Moura. A unidade Nova Lima Alphaville oferece 
aulas de matemática, português e inglês pelo método Kumon, 
que permite o aluno desenvolver confiança e autodidatismo, ha-
bilidades que serão refletidas nos estudos e na vida.

O Kumon é uma metodologia que visa incentivar na criança 
a autonomia nos estudos, buscando fortalecer o potencial de 
aprendizado de cada um. Por meio de um processo de apren-
dizagem individualizado, o aluno se torna confiante e capaz de 
enfrentar sozinho o desafio da conquista do conhecimento. 
Criado por um professor de matemática e pai, preocupado com 
o processo de aprendizagem do filho, o método Kumon estimu-
la o aluno a gostar de aprender e a se sentir seguro. O Kumon é 
uma metodologia exclusiva e amplamente aplicada no mundo, 
que visa fortalecer o potencial de aprendizado de cada aluno de 
forma individualizada. 

Na matemática, o método ajuda a desenvolver o raciocínio lógi-
co e amplia as habilidades em cálculo. No português, o objetivo 
maior é desenvolver o gosto pela leitura e aprimorar a capaci-
dade de compreensão e interpretação de textos, e no inglês, o 
Kumon oferece materiais didáticos e audiobooks exclusivos, 

criados especificamente para desenvolver o potencial do aluno 
no domínio da pronúncia, leitura e compreensão, e escrita do 
novo idioma. O aluno Kumon de inglês faz TOEFL Junior® e 
os resultados da rede são excelentes. O método é para todas 
as idades, pré-escolares a partir dos 3 anos, crianças, jovens e 
adultos. As aulas ocorrem na unidade, duas vezes por semana, 
além das tarefas diárias, sendo todo material incluso na mensa-
lidade. Comporta até 12 alunos hora-aula, sendo que o interes-
sado pode fazer uma ou mais disciplinas, todas independentes. 
Importante salientar que não é aula de reforço, é um curso inde-
pendente que desenvolve essas habilidades ao mesmo tempo 
em que ensina os conteúdos de cada disciplina. 

Kumon: Loja 111 do Center II, (31) 3517-9313, 99927-1007. 

Terapias da Cura Yang contribuem 
para o equilíbrio emocional 

Método Kumon incentiva autonomia nos 
estudos e aprendizado individualizado 

CENTRO COMERCIAL
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Um novo espaço que concilia cuidado pessoal, saúde e sus-
tentabilidade. Essa é a proposta da Amo Green, inaugurada 
recentemente, que foi cuidadosamente projetada para aco-
lher as melhores marcas do mercado natural, orgânico e ve-
gano. À frente do empreendimento está Sirlene Viana, que 
pela paixão do poder curativo dos óleos essenciais chegou 
ao mundo dos cosméticos naturais.   

O uso diário destes produtos foi o começo da contribuição 
dela para a sustentabilidade do planeta, pois o consumo sem 
consciência passou a incomodá-la. Sirlene decidiu que faria a 
sua parte como incentivadora da conscientização e mudança 
de hábito da comunidade em que vive. 

Hoje, a loja oferece itens que possuem certificados reconhe-
cidos no Brasil e no mundo, garantindo a qualidade de seus 
insumos. Com respeito e encanto pela natureza, a empresá-
ria busca ser parte do processo de transformação do mundo 
em um lugar melhor para todos. Ela ressalta que a escolha 
consciente para um novo estilo de vida, cuidando da saúde 
e beleza com os cosméticos naturais com o compromisso 
com a preservação da vida animal, reduzindo o impacto am-
biental é um novo estilo de vida. “É possível conciliar o cui-
dado pessoal e o cuidado com o mundo, por isso faço um 
convite a todos conhecerem a AMO GREEN”, reforça.

Amo Green:  Loja 102, Center I, 
Tel: (31)3517-8353, (31)99517-8353, 
www.amogreen.com       amogreen_cosmetics

Com a ideia de unir o melhor de Minas com o Rio Grande do Sul, 
os amigos de longa data, o mineiro Rodrigo dos Santos Pompeu  
e o gaúcho Gérson Schimedt se uniram para montar o Restau-
rante Tribone Steakhouse, localizado no Center ll. “Nossa inten-
ção é formar um grupo de amigos e não apenas de clientes”, re-
velam os sócios. Por serem moradores de Alphaville, decidiram 
realizar o empreendimento no Centro Comercial para prestigiar 
o comércio local e ficarem mais perto da família e dos amigos.

O restaurante é especializado em carnes nobres e conta com 
um cardápio variado de tira-gostos como dadinhos de tapioca 
servidos com geleia de pimenta biquinho, fish and chips (peixe 
e batata), chicken croc, entre outros.Tudo é feito manualmente, 
como os molhos e acompanhamentos sem a utilização de tem-
peros químicos ou industrializados. 

Com ótimos produtos e preços atrativos, o Tribone tem no 
menu, além dos cortes nobres já consagrados como a picanha, 
filé mignon, assado de tira, baby beef, iron steak e bife ancho, 
uma deliciosa tilápia na manteiga e cortes de frango. Tudo isso 
com diversos acompanhamentos como o risoto da casa com 
queijo canastra, batata parrileira com molho gorgonzola, fritas 

com carne desfiada e molho cheddar, hambúrguer e churipan, 
entre outros. O cardápio variado também conta com drinks, es-
pumantes e carta de vinhos bem como uma variedade de cer-
vejas. 

Tribone Steakhouse:  Center ll tel: (31) 99103-9451

Tribone Steakhouse oferece carnes 
nobres e cardápio variado

Cosméticos naturais: equilíbrio entre 
beleza, saúde e meio ambiente

CENTRO COMERCIAL
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A viagem em comemoração aos 50 anos do marido, o advogado 
Renato Zechlinski Júnior, rendeu à designer de interiores e mo-
radora do Residencial Árvores, Alexandra Zechlinski, momentos 
inesquecíveis. O roteiro especial de nove dias pelas paisagens 
de Israel, em maio deste ano, incluíram visitas à Judeia, Galileia 
e Palestina e tornou-se ainda mais especial com as presenças da 
filha Amanda e dos sogros Maria Alípia e Renato.  Israel é um país 
repleto de história, tradições e belezas naturais e sempre foi um 
desejo da família conhecer cenários sagrados como Jerusalém, 
Tabgha, Cafarnaum, Tiberíades, o Yadernit, Nazaré e Belém. “Ao 
percorrer Israel a impressão que temos é a de caminhar pelas 
passagens da Bíblia”, revela.

A chegada ao país teve como primeira parada a cidade de Jeru-
salém e a característica que logo chamou a atenção de Alexan-
dra foi as construções feitas de pedra calcária da região, fazendo 
com que toda a cidade tenha a mesma cor. Há milhares de anos, 
Jerusalém recebe peregrinos do mundo inteiro para percorrer as 
vielas apertadas e que são tão significativas para a humanidade. 
Considerada a maior cidade do país, Jerusalém data de mais de 
três mil anos a.C e concentra lugares sagrados para seguidores 
de várias religiões. “É impossível não se impressionar com o le-
gado histórico da cidade ou ficar indiferente às demonstrações 
de fé. As muralhas, construções, ruas e templos acolhem a todos 
que pisam aquele chão”, analisa. 

VIA SACRA

Conhecer a Velha Jerusalém é talvez, o momento mais esperado 
para o visitante que chega à cidade sagrada. Alexandra destaca 
a divisão do local em bairros: Judeu, Árabe, Armênio e Cristão, 
um exemplo de diversidade e pluralidade. A designer conta que 
apesar de ser uma viagem segura e um percurso tranquilo, Israel 
é um lugar que pede na primeira visita o acompanhamento de 
uma agência de viagens para ajudar com o roteiro e os traslados, 
por exemplo. “Eu e minha família ficamos mais tranquilos dessa 
forma e nos sentimos seguros. Também nos chamou a atenção 
o fato de que o guia faz a ligação entre os lugares visitados e as 
passagens descritas na Bíblia”, observa. 

A caminhada pela Velha Jerusalém inclui visitas a todos os pas-
sos da Via Sacra, o Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações e 
a Esplanada da Mesquita. Os membros da família Zechlinski fi-
caram particularmente tocados em lugares como o Monte das 
Oliveiras, a Igreja das Nações e os Jardins de Getsêmani, tudo 
detalhado em uma maquete da cidade que funciona como um 
mapa e é muito famosa entre os turistas. 

SHABAT SHALOM

No capítulo 20, do livro de Êxodo, guardar o sábado é um man-
damento de Deus e os judeus da Terra Santa seguem com muito 

Moradora do Residencial Árvores fala 
sobre os momentos de encontro com 
o sagrado em uma viagem cheia de 
lugares históricos e emocionantes

HISTÓRIAS E LEMBRANÇAS

Pelos caminhos de

Israel
Vista do mar da Galileia, 
no Distrito Norte de Israel.  
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rigor o Shabat Shalom. Alexandra conta que na Terra Santa as 
tradições do povo judeu são latentes e por onde você anda é 
possível notá-las. O Shabat Shalom começa às 18h da sexta-
-feira e termina no mesmo horário de sábado. Neste período 
nada pode ser feito e, como conta Alexandra, os elevadores do 
hotel já são programados para parar de andar em andar auto-
maticamente. “Não é permitido tirar fotografias no Muro das 
Lamentações e na cozinha, por exemplo, o café da manhã é 
servido com alimentos previamente preparados, a base de de-
liciosos pães e peixes defumados, além do homus, preparados 
com antecedência, mas sem perder o sabor e a qualidade”.

Saindo de Jerusalém, a família Zechlinski seguiu viagem para o 
Deserto da Judeia, local da tentação de Cristo, passando pelo 
Oásis de En Gedi, onde nos anos 40 e 50 foram encontrados 
os manuscritos do Mar Morto, dentre os quais está o mais an-
tigo rolo, o livro de Isaias. Depois subiram até Massada, palavra 
que quer dizer fortaleza, e foi o refúgio de Heródes em caso de 
invasões no ano 37 a.C. “Descendo as montanhas de Massa-
da está o Mar Morto, cujas águas incomparáveis têm grande 
quantidade de minerais e uma altíssima concentração de sal. 
Há ainda a famosa lama que se pega ao fundo da areia para 
aplicar na pele e que juntos possuem propriedades medicinais 
e cosméticas”, conta Alexandra que, seguiu para Tabgha, lugar 
antes conhecido como Ein Sheva, que quer dizer sete fontes. 
Uma delas é conhecida como a fonte de Jó, onde Jesus encon-
tra a samaritana e fez o milagre da multiplicação dos pães e 
peixes. “Em uma montanha próxima, Jesus proferiu o Sermão 

das Boas Aventuranças e próximo à praia desta cidade, após a 
ressureição, aparece ao apóstolos”, explica.

BATISMO NO RIO JORDÃO

Na passagem pelo Rio Jordão, existe um parque chamado 
Yadernit, local em que são realizados os batismos como eram 
feitos à época de Jesus. Alexandra relata que toda a família alu-
gou as túnicas para serem batizados e a filha, Amanda, ficou 
tão tocada durante a viagem que acabou se convertendo aos 
ensinamentos de Cristo. “Foi maravilhoso, a fé é uma coisa mui-
to forte na minha vida. Para quem é cristão é uma experiência 
inexplicável. Outro lugar que me deixou muito tocada foi a visita 
a Igreja da Natividade, em Belém, na Palestina, uma comprova-
ção arqueológica que aponta o local do nascimento de Jesus”, 
finaliza. 

Ao percorrer Israel a 
impressão que temos 
é a de caminhar pelas 
passagens da Bíblia

Casal Zechlinski se impressiona 
com a beleza e o legado 

histórico de Israel
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A startup Lavemcasa trouxe ao Alphaville uma comodidade 
inovadora que só a tecnologia pode oferecer nos dias de hoje. 
A empresa presta serviços de lavanderia online via aplicativo, 
disponíveis para os sistemas Android e IOS, com atendimento 
personalizado. O negócio se assemelha a uma “Uber” de lavan-
deria que inclui buscar, lavar, passar e entregar as roupas com 
mais praticidade e conforto para seus clientes. De acordo com 
o morador do Residencial Árvores e um dos quatro sócios da 
Lavemcasa, André Bretas, a proposta é oferecer ao Alphaville 
um serviço diferenciado das lavanderias tradicionais. “A co-
modidade é a principal característica do empreendimento. O 
celular agora é o controle remoto da lavanderia. O importante 
é que o cliente sinta a praticidade que o serviço oferece. A che-
gada ao Alphaville tem sido uma maneira de testar o serviço 
de perto e receber o feedback dos moradores”, ressalta.

Fundada em 2015, a marca está em expansão pelo país e já 
atua em Belo Horizonte, Nova Lima, Curitiba, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Blumenau, Goiânia, Fortaleza e Brasília. A empresa 
inovou com a criação do aplicativo, que foi pensado a partir 
de um estudo de mercado e identificou processos e logística, 
buscando oferecer aos seus clientes um serviço de qualidade 
com economia, sustentabilidade e praticidade, tudo a um pre-
ço justo e acessível. 

VANTAGENS

Depois de baixar o aplicativo, o cliente pode escolher se de-
seja adquirir o serviço de lavar e passar ou somente passar 
para peças avulsas, pacote ou assinatura. A Lavemcasa pos-
sui pacotes mensais individuais, familiares ou sob demanda 
para roupas do dia a dia, cama, mesa ou banho. Por geolo-
calização serão apresentadas as ofertas da região. Na opção 
“Sua Cesta” é possível verificar os itens selecionados, escolher 
o endereço, datas e horários. Um veículo da Lavemcasa rea-

liza a coleta e a entrega das roupas no endereço informado 
e nos dias e horários combinados. O aplicativo permite, tam-
bém, acompanhar todo o processo de execução do serviço. 
Bretas destaca que é uma comodidade a mais para famílias 
que moram nos apartamentos, pessoas que vivem sozinhas 
ou que se hospedam nos hotéis da região do Alphaville. “Com 
o crescimento da startup, pessoas que viajam muito podem 
usar os créditos adquiridos em outras regiões que possuem o 
serviço”, complementa.

CASE DE SUCESSO

Em 2016, a Lavemcasa recebeu o convite para participar de 
um programa na Universidade de Stanford, na Califórnia, Es-
tados Unidos, destinado a startups inovadoras do Brasil. Em 
2017, foi realizada uma parceria com uma companhia britâ-
nica, líder do segmento online de lavanderias no Reino Unido, 
com tecnologia já testada na Austrália e na Nova Zelândia. Já 
em 2018, a Lavemcasa recebeu o prêmio de “Melhores Práti-
cas Globais” na categoria “Desenvolvimento de Negócios” con-
cedido pelo Comitê Internacional de Profissionais de Cuidados 
da Indústria Têxtil (CINET), em Milão, na Itália.

leva a comodidade 
de uma lavanderia 
online ao Alphaville

Considerada a Uber das lavanderias, empresa se consolida como um case de sucesso

Lavemcasa

ESPAÇO DO MORADOR

FIQUE LIGADO! 

Promoção exclusiva para o Alphaville e região. Baixe 
o app e use o cupom ALPHAVIDA para garantir 10% 
DE DESCONTO em seu primeiro pedido. Válido até o 
final de 2019.

www.lavemcasa.com.br 
          lavemcasa

No primeiro serviço, 
moradores do Alphaville 
recebem 10% de desconto 
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Seu novo catálogo
de produtos e serviços.



34



35



36

Agradecimento

Oficinas educativas, intervenções culturais, esporte e muitas 
brincadeiras  para relembrar o  tempo em que era possível 
brincar livremente pelas ruas do bairro.

 

A  Festa das  Crianças Alphaville 2019  aconteceu no  dia 19 
de Outubro, e gostaríamos de agradecer a presença de todos 
os que passaram este alegre dia conosco.

A Associação Geral agradece os patrocinadores, parceiros e 
apoiadores mas antes de tudo, o público que prestigiou o 
evento!
 

              Fotos em:www.facebook.com.br/alphavillemg.com.br

Um evento que reuniu toda família, com atrações para todas 
as idades, e fez pais e filhos criarem lembranças incríveis 
juntos.

Realização: Patrocínio:


