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EDITORIAL

Mais um ano que se inicia! Novas oportunidades e grandes 
metas a alcançar. Nós, da Diretoria AG, damos as boas-vindas 
à 2020 com projetos grandiosos e cheios de gás para soprar 
as velinhas do aniversário de 20 anos da Associação Geral 
Alphaville. 

A construção do novo pórtico de passagem da Avenida 
Wimbledon, projetos paisagísticos e de jardinagem para 
revitalização das áreas comuns, implantação da Central de 
Monitoramento AG, desenvolvimento e evolução do projeto 
de fibra ótica, sustentabilidade e melhorias para o serviço 
de transporte executivo, robustez do setor de comunicação, 
eventos incríveis e implantação de tecnologia integrativa nos 
processos internos e externos, dentre outros. 

Fôlego para plantar novos frutos, e fôlego para comemorar as 
duas décadas de consolidação da Associação Geral Alphaville. 
Preparem-se para um ano de muita renovação e crescimento.

Na primeira edição da Revista Alphavida de 2020, relembramos 
os eventos do fim do ano passado, falamos sobre algumas das 
obras realizadas recentemente, apresentamos as projeções 
para o setor de comunicação da AG, além de contar as 
histórias, hobbys e estilo de vida dos moradores de Alphaville. 

Desejamos um ano pleno em realizações à todos. Vamos 
celebrar nossas conquistas e alcançar novos patamares 
juntos. Contem com a Associação Geral e boa leitura!

Palavra da 
Diretoria
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BOAS-VINDAS
Empresária troca as 
facilidades do Vila da Serra 
pela tranquilidade do Alphaville

STAND UP PADDLE
Lagoa atrai esportistas para a 
prática da modalidade
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Show de luzes, bazar, música e 
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20 ANOS DA AG
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Casais criam confraria e mostram 
que viajar com os amigos é mais 
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no Alphaville
O sonho de morar

BOAS-VINDAS AO MORADOR

A empresária e psicóloga Rita Gonzaga e os filhos 
Leonardo e Mateus dizem não sentirem saudades 
do Vila da Serra, onde moravam até outubro do 
ano passado. Segundo ela, estão vivendo “o sonho 
da família” de morar em Alphaville.
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Mudar para o Alphaville foi como um sonho para a empre-
sária e psicóloga Rita Gonzaga e seus dois filhos Leonardo 
(24 anos) e Mateus (15 anos). Um sonho que vinha sendo 
alimentado pelas constantes visitas a casas de amigos 
que já moravam no bairro. A família, que morava no Vila da 
Serra, passou então a procurar por casas no Alphaville até 
que Rita e os filhos se encantaram com uma casa no Resi-
dencial Real, onde vivem desde outubro do ano passado.

A empresária conta que nos últimos cinco anos vinha 
constantemente ao Alphaville – Lagoa dos Ingleses. “Pas-
sávamos finais de semana na casa de amigos e fomos nos 
encantando com o lugar. Meus filhos curtiam muito e apro-
veitavam fazendo diversas atividades com os amigos que 
têm no Residencial. Eles passaram então a me pedir para 
mudar para cá”.

Rita lembra que eles gostavam também de morar no Vila da 
Serra, na Alameda Oscar Niemeyer, para onde se mudaram em 
2011. Ela disse que ela e os filhos gostavam da praticidade do 
bairro, que tinha quase tudo muito próximo: escolas, super-
mercado, padaria, restaurantes, bares, farmácias, hospitais, 
entre outros. “Mas eu e meus filhos, depois de conhecermos 
melhor o Alphaville, queríamos uma casa aqui”.

A PROCURA

Há cerca de dois anos, a família passou então a procurar 
por uma casa. A empresária conta que chegou a visitar 
diversas casas, algumas novinhas, que ainda não tinham 
recebido morador. “Mas quando visitei esta casa no Resi-
dencial Real, na Rua Diamantina, me encantei. Meu filhos 
também gostaram muito e então decidimos que essa seria 
a nossa nova morada”.

Com a decisão de comprar a casa, a empresária lembra 
que todas as coisas pareciam caminhar para a mudança 
para o Alphaville. “Anunciei o meu apartamento no Vila da 
Serra em um dia e, no dia seguinte, já tinha recebido uma 
proposta de compra. Foi um presente de Deus!” Ela conta 
que o negócio da casa foi fechado sem problemas e que 
eles ficaram muito amigos dos antigos donos, viajando jun-

tos em algumas oportunidades.

Por outro lado, as obras de reforma da casa atrasaram e 
eles tiveram alguns transtornos. “Nós literalmente acam-
pamos na sala. A reforma da cozinha também demorou e 
tivemos que usar a área gourmet por alguns meses para 
cozinhar”. Mas a família encarou os problemas numa boa 
e estava feliz de já estar morando onde queria.

Rita lembra que outro problema que a família teve foi com 
o filho Mateus, sentindo falta dos amigos da escola, quis 
continuar estudando no Colégio Edna Roriz, onde estudava 
quando a família morava no Vila da Serra. Mas a questão 
já foi resolvida – a empresária disse que leva com prazer 
o filho todos os dias para a escola – e “estamos vivendo o 
nosso sonho de morar no Alphaville, que agora conta com 
mais infraestrutura, com a vinda no supermercado Super 
Nosso, Drogaria Araújo, Lojas Americanas e outros tipos 
de comércio”.

A QUESTÃO RELIGIOSA

Outra questão positiva na vinda da família para o Alpha-
ville foi religiosa. “Essa adaptação foi muito importante 
para nós. Somos evangélicos e, rapidamente, passamos a 
participar dos cultos que são realizados aos domingos de 
manhã na escola Nortear”. A empresária ressalta também 
que ela participa de uma célula e que os filhos também 
já participam das suas células, pois fizeram rapidamente 
muitos amigos. “Logo que mudamos, fizemos um ‘culto de 
agradecimento a Deus’ por tudo”.

Um fator também muito importante que a família conside-
rou ao escolher Alphaville foi o da segurança. Rita conta 
que seus filhos, embora sejam mais caseiros e prefiram 
receber os amigos em casa para se divertirem, podem sair, 
passear, pedalar, correr, sem se preocupar com a seguran-
ça e com o trânsito muito intenso que tinha o Vila da Serra. 
Ela ressalta que os filhos não sentem saudades do antigo 
apartamento. “Com a mudança para o Alphaville, tudo se 
encaixou de forma perfeita na nossa vida”, conclui a em-
presária e psicóloga.   

Na nova casa, no 
Condomínio Real, 
na rua Diamantina, a 
família encontrou o 
seu “lugar abençoado”
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Informação assertiva, transparente e pró-ativa, esses são 
os pilares que impulsionam o setor de Comunicação e Re-
lações Institucionais da Associação Geral Alphaville. Para 
2020, os planos do este setor são grandiosos! 

Desde o ano passado, por meio do desenvolvimento do 
planejamento estratégico do setor, foi possível detectar a 
necessidade de se centralizar todas as plataformas atual-
mente existentes em uma ferramenta focal. Desde então, 
vem sendo elaborado de forma totalmente personalizada e 
exclusiva, o novo aplicativo Alphaville MG, com lançamento 
agendado para o segundo semestre deste ano. 

O novo aplicativo Alphaville MG será não somente o princi-
pal canal de informativos da AG mas também disponibili-
zará serviços essenciais aos usuários como: calendário de 
eventos gerais, espaço do morador com dados específicos 
dos residenciais, possibilidade de solicitações diversas, in-
tegração com o sistema do Transporte Executivo, relacio-
namento entre os associados e muito mais. A plataforma 
terá visual elegante e moderno e será de fácil navegação, a 
fim de atender aos mais variados perfis de usuários. 
Segundo informou a Diretora de Relações Institucionais, 
Kátia Negreiros, moradora e também diretora do Residen-
cial Península dos Pássaros, o aplicativo “além de efetivo, 
será mais prazeroso e fácil de operar. Será uma ferramenta 
interessante, útil e que vai despertar nas pessoas o desejo 
de acessá-lo para ficar por dentro das informações. Vamos 
convergir várias funcionalidades em uma só ferramenta.”, 

destacou. 
Ainda se tratando do universo online e de tecnologia, anun-
ciamos a contratação de nova agência de publicidade res-
ponsável pelo planejamento de conteúdo e marketing digi-
tal da Associação Geral. Serão criados os perfis oficiais da 
AG no Instagram e Youtube, além de revisitarmos a página 
do Facebook, ativa desde 2014. Com objetivo de estreitar 
relacionamento e promover a interação entre os seguido-
res, estes serão espaços para compartilhar momentos, di-
vulgar informações institucionais e ativar a marca da AG de 
forma dinâmica e construtiva.

A respeito das estratégias off-line, vibramos com a conti-
nuidade dos eventos realizados nos anos anteriores como: 
Bazar de Dia das Mães, Festa Junina, Festa das Crian-
ças, Natal Alphaville -todos já consagrados pelo público, 
e ações sazonais como a Semana da Saúde, Dia do Meio 
Ambiente, entre outros. O desafio será cada vez maior, já 
que a cada edição a expectativa do público aumenta e nos-
sa ansiedade por colecionar momentos felizes junto aos 
nossos apoiadores e público presente, se renova. 

Outro destaque positivo se deve à renovação da Revista 
Alphavida, que conta a partir desta publicação, com nova 
agência de jornalismo para a redação e diagramação das 
matérias. A respeito do conteúdo, os holofotes estarão vol-
tados para os moradores e associados. Todo o conteúdo 
gira em torno de temáticas de interesse comum do públi-
co local, dentre eles: qualidade de vida, bem-estar, saúde, 

Departamento de Comunicação se 
reestrutura e lança estratégias para 
resultados mais efetivos e assertivos

POR DENTRO DA AG
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POR DENTRO DA AG

arquitetura, gastronomia e serviços, cultura, lazer, esporte 
e turismo. As histórias e estilo de viver dos moradores de 
Alphaville, contados por eles mesmos. 

A Diretora Katia Negreiros, conta ainda que os aspectos 
institucionais complementam o planejamento estratégico 
idealizado para o setor, com a atualização do material de 
papelaria, atualização do site da AG, sinalizações mais evi-
dentes para as áreas comuns, e acompanhamento efetivo 
das melhorias entregues aos usuários por meio de pes-
quisas e indicadores internos. Segundo Katia “O Alphaville 
comemora os 20 anos em 2020, e nossa missão para as 
próximas décadas é estar presente e próxima dos variados 
públicos que nos cercam (moradores, associados, stake-
holders, visitantes, poder público), buscando entender as 
demandas de cada um e superar as expectativas dentro 
das nossas possibilidades. Precisamos que a comunica-

ção seja efetiva e tenha um alcance cada vez maior.”

O AlphaviIlle cresce a cada dia, e proporcionalmente a ele, 
crescem também as demandas do setor de Comunica-
ção. Mostrar que a Associação Geral é uma organização 
com voz ativa, atuante em diversas causas relevantes à 
sociedade enquanto representante dos interesses dos mo-
radores, associados e frequentadores, e zeladora da boa 
qualidade de vida presente em Alphaville, exige constante 
autocrítica, renovação das táticas adotadas e fomentação 
de novas diretrizes.

Vivemos em um cenário dinâmico, diverso, em que várias 
oportunidades surgem a todo tempo. Neste ano de come-
moração, a Associação Geral celebra seus 20 anos e brin-
da as novidades que serão um divisor de águas no setor e 
com certeza, irão encantar à todos. 

Para receber informações do Alphaville pelo WhatsApp, 
participe da nossa lista de transmissão. Envie-nos uma mensagem.994129594

/alphavillemg
Curta a página da AG no Facebook e compartilhe 
momentos conosco.

Aplicativo AG 
Transporte

Horários, itinerários e localização dos ônibus 
em tempo real. Baixe e instale o App.

comunicacao@alphavillemg.com.br Nosso canal para assuntos 
diversos. Fale conosco!

Revista Alphavida
Publicação trimestral de conteúdo informativo
aos associados e usuários.

Para anunciar na Revista Alphavida ou nas TVs do Transporte Executivo 
solicite o mídia kit por email: comunicacao@alphaville.mg.com.br

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA AG

Coruja Buraqueira

Tangará

Jacuaçu

LAGOA DOS INGLESESA  V I D A  T O D A  P R A  V O C Ê costalaguna.com.br
@costalagunaoficial
/costalaguna

PROJETO 
CANTO DAS AVES

Encante-se com toda a diversidade 
da Lagoa dos Ingleses.

ACOMPANHE O PROGRAMA EM 
NOSSAS REDES:
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Stand up 
paddle

ESPORTE & SAÚDE

Em harmonia 
com o corpo e 

a natureza

O médico ginecologista Delzio 
Salgado Bicalho com esposa 
Francilene Lisboa Gontijo, 
praticam o esporte há mais de 
cinco anos na Lagoa dos Ingleses

Um esporte aeróbico e completo, que queima uma boa 
quantidade de calorias, treina equilíbrio e concentração, 
possibilita um contato direto com a natureza, de fácil ini-
ciação e que pode ser praticado por pessoas desde os 
quatro anos de idade até mais de 60 anos. Assim é a 
modalidade esportiva Stand up paddle (SUP), que é pra-
ticada utilizando um remo e ficando em pé sobre uma 
prancha - cada vez mais popular no Brasil nos últimos 
anos. O SUP é praticado por várias pessoas na Lagoa 
dos Ingleses.

A origem do esporte data de meados da década de 1960, 
em Waikiki, no Havaí, onde os famosos Beach Boys co-
meçaram a se equilibrar em suas pranchas. O termo 
Stand Up Paddle Boarding é chamado na língua havaia-
na de Hoe He’e nalu (e significa Ku= em pé, Hoe=Remar, 

© Foto: Orlando Bento/Cedida MTC
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ESPORTE & SAÚDE

He’e=Surfar, Nalu=Onda), e sua história está diretamente 
ligada ao Surf, pois relembra uma maneira muito antiga 
de se praticar o esporte. Antigamente, os professores e 
mestres que ensinavam seus alunos a surfar se manti-
nham em pé nas pranchas, apoiados com um remo, com 
o intuito de terem mais visibilidade da turma.

A modalidade, que também é conhecida como Beach Boy 
Surf, ganhou mais força mundialmente a partir dos anos 
2000, quando famosos surfistas havaianos começaram 
a praticar o SUP como uma forma de alternar os treinos 
de Surf quando o mar não estava em condições favo-
ráveis. Atualmente, existem eventos específicos para 
o esporte no Havaí, como Makaha’s Big Board Surfing 
Classic e Molokai to Oahu Paddleboard Race; e o SUP 
fez parte, no ano passado, dos Jogos Pan-americanos 
em Lima, no Peru, embora ainda não seja considerado 
um esporte olímpico.

No Brasil, o esporte foi introduzido pelos surfistas pau-
listas Jorge Pacelli e Haroldo Ambrósio e rapidamente 
conquistou o interesse dos brasileiros. O SUP começou 
a ser praticado aqui há alguns anos nas praias do Rio 
de Janeiro e São Paulo e já espalhou por todo o país, 
incluindo lagos, como o de Brasília, de Furnas e, é cla-
ro, o da Lagoa dos Ingleses. A Confederação Brasileira 
de Stand Up Paddle (CBSUP) é o órgão responsável pela 
organização dos eventos, pelo planejamento do esporte 
no Brasil, pela criação de normas que regem o esporte e 

pela representação dos atletas.

MODALIDADES

O Stand up paddle pode ser praticado em diversas mo-
dalidades: Wave ou SUP Surf (junta as habilidades e pos-
sibilidades de desempenho executadas no surfe clássi-
co com o uso do remo); Race (terminar um percurso no 
menor tempo possível e ultrapassar a linha de chegada 
antes dos outros competidores); Race Técnico ou Slalom 
(uma corrida entre obstáculos naturais ou artificiais com 
a utilização da prancha e do remo); Race Sprint (atingir 
a maior velocidade em percursos curtos com o uso da 
prancha e do remo); Maratona (provas com distâncias 
que podem variar entre 30 km e 50 km); Downwind (pra-
ticada a favor do vento, em mar aberto, com pranchas 
grandes); River SUP (praticada em rios e corredeiras); 
FreeStyle (realizar várias manobras sobre a prancha uti-
lizando só o remo e a mobilidade do corpo); e SUP de 
pesca ou SUPFISH (finalidade de pescar em locais de 
acesso mais difíceis).

LAGOA DOS INGLESES

O local vem conquistando pelos praticantes de Stand up 
paddle. Existem três clubes às margens da lagoa que 
oferecem a prática do esporte: o Minas Náutico, o Iate 
Clube e o Serra da Moeda. No caso do Minas, a prática 
é permitida aos sócios, o Clube tem um número limitado 

©
 F

o
to

s:
 E

sc
o

la
 S

u
p

B
H

/
D

iv
u

lg
aç

ão



12

de equipamento (cinco pranchas) para aluguel ao preço 
de R$ 33,00 por 30 minutos e as vagas para guardar a 
prancha estão todas ocupadas (existe uma lista de espe-
ra na secretaria). O clube Serra da Moeda, cuja entrada 
é pela BR-040, também permite a prática pelos sócios e 
oferece um lugar para guardar sem custo as pranchas.

Para quem é iniciante e quer aprender a praticar o espor-
te, o Iate Clube Lagoa dos Ingleses (fica no Km 565 da 
BR-040) tem uma parceria com a SupBH, uma escola que 
ensina a prática do Stand up paddle e é aberta a sócios 
e não sócios. As aulas são realizadas nas sextas-feiras, 
sábados e domingo, com horários agendados a partir 
das 11h, e têm a duração de 60 minutos. É importante 
lembrar que o Clube exige que a pessoa saiba nadar e 
que os alunos devem comparecer às aulas com, no míni-
mo, 30 minutos de antecedência.  

O professor Rafael Rocha Costa informa que “tem dis-
poníveis sete pranchas por horário e o valor da aula é R$ 
60,00 por pessoa, incluindo todo o equipamento, instru-
ção técnica e acesso ao clube”. Ele explica que também 
é oferecido aos sábados, de 9h às 10h30, o SUPFUNCIO-
NAL, que é um treinamento físico/esportivo de cerca de 
uma hora e trinta minutos (custa R$ 70,00) com o objeti-
vo de melhorar o condicionamento físico geral, utilizan-
do como metodologia os fundamentos do treinamento 
funcional e do stand up paddle. 

ESPORTE & SAÚDE

Para os acompanhantes que não vão participar das 
aulas, o Iate Clube cobra um convite de R$ 25,00. Para 
guardar a prancha, a pessoa paga R$ 80,00 por mês. As 
aulas podem ser agendadas pelos telefones (31) 99624-
0473 ou (31) 98773-2954 ou pelo e-mail escolasupbh@
gmail.com.

PAIXÃO PELO ESPORTE

Um dos amantes do Stand up paddle é o médico gine-
cologista Delzio Salgado Bicalho que, em companhia da 
esposa Francilene Lisboa Gontijo, pratica o esporte há 
mais de cinco anos na Lagoa dos Ingleses quase todos 
os fins de semana. Apreciador dos esportes de aventu-
ra e de corrida (no ano passado, completou a Maratona 
de Berlim), Delzio contou que tem uma ligação especial 
com a Lagoa, já que seu pai foi um dos fundadores do 
clube Serra da Moeda.

Atualmente sócio do Minas, ele e a esposa fazem aos 
sábados um circuito de três horas pela Lagoa praticando 
o Stand up paddle, depois de correrem alguns quilôme-
tros nas pistas das margens. “Além do contato maravi-
lhoso com a natureza que o local proporciona, o espor-
te proporciona um gasto de até 400 calorias por hora. 
Também paramos no meio do lago para praticar yoga 
e apreciar os peixes. É um esporte fantástico, capaz de 
renovar todas as energias”, conta o médico. 

O professor Rafael Rocha Costa, da escola SupBH, ensina a prática do Stand up Palde no Iate Clue Lagoa dos Ingleses

© Fotos: Escola SupBH/Divulgação
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Preços dos 
equipamentos

Vantagens

A aquisição de equipamentos pode 
ser feita pela internet em vários sites. 
Geralmente, são oferecidos os kits com 
diversos preços (a partir de R$ 2.000), 
que incluem a prancha de três quilhas 
(com cerca de 3 metros de comprimento 
e 85cm de largura), o remo, a leash 
(aquela corda de prender a prancha na 
canela), o deck anti-derrapante (parte 
onde se pisa na prancha) e os protetores 
laterais (para evitar danos na lateral 
da prancha). Os preços das pranchas 
infláveis (de 3,35m de comprimento por 
76cm de largura) giram em torno de R$ 
2.300 e incluem bomba de encher, kit 
reparo e bolsa para transporte.

ESPORTE & SAÚDE

O Stand Up Paddle é um esporte que praticamente não 
existe um limite de idade, podendo ser praticado por ho-
mens, mulheres e crianças a partir de 4 anos de idade até 
acima dos 60 anos e sem exigir muita preparação física. A 
modalidade oferece diversas vantagens: 

1. Facilidade de iniciação – No primeiro dia de práti-
ca, a pessoa já rema, fica de pé, e curte. Essa modalidade 
permite que qualquer pessoa curta a modalidade no pri-
meiro dia, e passe, desse ponto, somente a evoluir;

2. Interação – No SUP, a pessoa pode praticar sozinho 
ou pode remar em grupo, com amigos, parentes, vizinhos 
etc;

3. Descobrimento de novos lugares – Existem vá-
rios locais para a prática do esporte em todo o Brasil, em 
praias, lagos e rios;

4. Saudável – Além do contato com a natureza, que faz 
bem para o cérebro e o coração, o SUP é um esporte que 
queima muitas calorias por exigir do praticante um trabalho 
de equilíbrio constante, pois ele tem que manter as pernas 
e o abdômen contraídos para a manutenção do equilíbrio, 
trabalhando também pés, pernas e braços;

5. Baixo custo fixo – Após a aquisição do kit, que inclui 
prancha, remo e acessórios (confira alguns preços no qua-
dro ao lado), não existe manutenção fixa e o praticante tem 
que arcar, em alguns casos, apenas com os custos de aula 
e de guarda da prancha.
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Além de melhorar a acessibilidade, 
a passagem elevada na 
Avenida Picadilly também vem 
contribuindo para reduzir a 
velocidade no local

Melhorar o acesso de cadeirantes e pessoas com dificul-
dade de locomoção,  diminuir a velocidade dos veículos 
para promover mais segurança aos pedestres, e integrar 
os dois lados do Centro Comercial trazendo mais conforto 
e comodidade. Essas foram as motivações principais da 
Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses ao cons-
truir uma passagem elevada na Avenida Picadilly, unindo 
as calçadas dos dois lados do Centro Comercial passan-
do pelo canteiro central. A obra foi iniciada em novembro 
do ano passado e finalizada no início de dezembro, com 
aproximadamente um mês de trabalho.

De acordo com o gerente de manutenção da AG, Alexan-
dre Mesquita, a passagem elevada faz parte de um con-
junto de obras no local e vai incluir também um recuo 
(baias) para que os ônibus não precisem parar na pista na 
Avenida Picadilly. “Estamos aguardando apenas terminar 
esse período de muitas chuvas para iniciar essa outra eta-

pa, com expectativa de duração de 15 dias.”

Alexandre explica que a obra elevou o piso entre 10cm (no 
meio) e 15cm (nas laterais), retirando o intertravado (piso 
de tijolinhos) antigo para a colocação de um novo após 
a compactação do solo. “Antes tínhamos uma descida e 
uma subida. Com a passagem, nivelamos o piso, realizan-
do também a obra no canteiro central, e melhoramos a 
acessibilidade”. Após a colocação do novo intertravado, 
foi realizada a pintura da faixa de pedestre nas cores ver-
melha e branca (no padrão Sudecap). 

Ele conta que para realização da obra, foi necessária a 
interdição da Avenida Picadilly, inicialmente fechada nos 
dois sentidos e, posteriormente, somente um dos lados 
com fluxo de veículos interrompido. “Já para a obra das 
baias dos ônibus, que faremos no início de março, não 
será necessário o fechamento do trânsito”.

EM DESTAQUE

Passagem elevada: 
acessibilidade e 

segurança

© Foto: Eduardo Aquino



Além de melhorar a acessibilidade, a passagem elevada, que tem 15 
metros de largura por 9 metros de comprimento em cada lado da via, 
também tem como intenção reduzir a velocidade dos veículos, moto-
cicletas e bicicletas no local. “Percebemos claramente que os moto-
ristas, motociclistas, ciclistas e pedestres estão tendo mais cuidado, 
estão respeitando mais o pedestre que é nossa prioridade”, pontua.

Alexandre Mesquita ressalta que, além de evitar um certo travamen-
to do trânsito com a parada no lado direito da pista para embarque 
e desembarque de passageiros, a obra do recuo (baias) dos ônibus 
também vai contribuir para evitar o estacionamento de veículos nos 
pontos de ônibus, que, infelizmente, acontece constantemente. “As 
baias vão deixar as áreas ainda mais demarcadas, mostrando que ali 
é ponto de ônibus”.

As novas lixeiras são feitas de metal e madeira e, por enquanto, estão sendo colocadas ao lados das 
antigas, que serão retiradas em breve

Novas lixeiras

© Fotos: Eduardo Aquino

Outra ação importante da Associação Geral é a substituição das lixeiras 
de coleta seletiva e insumos orgânicos, nas áreas comuns do Alphaville 
Lagoa dos Ingleses. As antigas, que eram três em cada ponto, estão sen-
do trocadas por duas lixeiras mais modernas. A troca começou no início 
de janeiro e terminará no fim de fevereiro. No total, serão colocadas 50 
novos pares de lixeira, que são feitas de metal e madeira e têm capacida-
de de cerca de 40 litros.

Por enquanto, as novas lixeiras estão sendo colocadas ao lado das anti-
gas, que serão retiradas assim que todas forem substituídas. Atualmente, 
tanto o lixo comum quanto o reciclado são recolhidos pela Associação 
Geral e levados para o ponto de armazenagem. 
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O Natal, a data mais esperada do ano, foi celebrado com 
muitas atrações criteriosamente escolhidas para entreter 
todas as famílias dos residenciais do Alphaville. A exemplo 
dos anos anteriores, a festa organizada pela AG reservou 
atrativos que movimentaram todo o fim de semana. No sá-
bado à noite, o ponto auge da festa ficou por conta da ilumi-
nação da tradicional árvore de Natal seguida pela queima 
de fogos, um espetáculo de luzes e cores que emocionou. 
Papai Noel, figura ilustre dessa festa, chegou animando a 
criançada e distribuindo brindes. Ele posou ao lado das 
crianças para imperdível foto natalina.  

Em outro momento, a apresentação do Quinteto da Or-
questra de Ouro Preto trouxe mais beleza e encanto à 
comemoração tocando as canções natalinas e outros 
clássicos. Houve também uma apresentação infantil de 
música, da Escola Ritmhar, que trouxe várias atividades 
para as crianças. A diversidade de atrativos trouxe para a 

Show de luzes, música e muitos atrativos para toda a família

Natal no Alphaville
grande festa do Alphaville uma oficina de enfeites e aulas 
de culinária low carb, bastante apreciadas pelos morado-
res. 

Paralelamente à festa, aconteceu o tradicional Bazar de 
Natal do Alphaville. Vários expositores participaram dessa 
feira oferecendo uma diversidade de produtos, muitos de-
les excelentes sugestões de presente natalinos. Semijoias, 
flores e plantas, roupas, artigos para casa, decoração, gas-
tronomia e quitandas entre outros, expostos em estandes, 
chamavam a atenção do público. 

Já a mobilização feita pela AG junto aos residenciais para 
trazer a iluminação de Natal em todo o Alphaville resultou 
em um show de decoração natalina, com luzes dando for-
mato a objetos e adereços da época. Um concurso foi or-
ganizado para que o morador pudesse escolher, através de 
voto, a melhor decoração. 

AG POR VOCÊ

© Foto: Divulgação AG



AG POR VOCÊ
© Fotos: Divulgação AG

Moradores 
participaram 
do concurso de 
iluminação de Natal 
e, através de uma 
votação, elegeram 
a decoração do 
Residencial Costa 
laguna a mais 
bonita do Alphaville.
A entrada do 
Residencial foi 
toda decorada 
com guirlandas e 
estrelas iluminadas.



AG POR VOCÊ

© Fotos: Divulgação AG
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AG POR VOCÊ

© Fotos: Divulgação AG
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A Associação Geral vem adotando ações para promover e 
aumentar o desempenho da segurança em todo o Alpha-
ville. Uma das medidas foi a contratação de uma empre-
sa paulista especializada em planejamento de segurança, 
a Arma Forte. Após um levantamento da realidade atual, 
análise de riscos e estudo de seguridade dos condomínios 
e das áreas comuns, para apontar métodos e ferramentas 
de atuação, o trabalho será executado. Ele consiste em pa-
lestras e treinamento de equipes e agentes de segurança, 
diagnósticos de segurança patrimonial, administração téc-
nica dos sistemas instalados e análise de readequação de 
projetos já existentes. 

Durante os meses de janeiro e fevereiro, cerca de 130 pro-
fissionais foram treinados, entre vigilantes da Gol Seguran-
ça e pessoal da área administrativa da Associação Geral. 
Segundo informou o especialista Antônio Tadeu Andrade, 
da Armaforte e Oficial da Reserva do Exército, o projeto de 
segurança proposto para o Alphaville será implantado em 
três fases. “A primeira consiste no treinamento de todo os 
agentes envolvidos na área de vigilância, o pessoal da área 
administrativa e até mesmo a diretoria e conselheiros. A 
seguinte é a implantação de um novo sistema de monito-
ramento por câmeras, que contempla equipamentos fixos 
nas áreas comuns, que vão visualizar todo o ambiente e até 
mesmo fazer a leitura de placas de veículos que trafegam 
pelas avenidas. E, por fim, um sistema de monitoramento 
com utilização de câmaras térmicas, de visão noturna, para 
controle e inspeção da lagoa, além de alarmes”, explicou.

Ainda segundo o especialista, todo o sistema será contro-
lado por uma Central Integrada de Segurança Patrimonial 
(CISP), que vai monitorar as câmaras fixas e móveis e fun-
cionar em um ambiente totalmente protegido, nos moldes 
de um banker. Os residenciais vão se comunicar através 
das portarias, via rádio, e durante essa comunicação cada 
residencial estará visualizando as imagens dos demais vi-
zinhos, reforçando a observação e impedindo que inciden-
tes ocorram, pois serão dez portarias se vigiando entre si. 

Nesse centro, haverá uma capilaridade de imagens de to-
das as portarias, das avenidas e da lagoa, com visualiza-
ção em tempo real, e registro de dados para possíveis atu-
ações preventivas ou não. Ele reforçou que para o sucesso 
desse projeto a participação de todos é primordial, para 
conhecer riscos, vulnerabilidade e ações simples de pro-
teção pessoal. Para ele, os equipamentos eletrônicos são 
grandes aliados, mas são coadjuvantes em relação às nor-
mas de segurança que deverão ser implantadas, apresen-
tando atitudes individual e coletiva. “Vamos mostrar para 
as pessoas como se precaver de situações vulneráveis, por 
que colocar sistemas de alarme em residências, como se 
conduzir nas ruas para não ser sequestrado, entre outras 
situações”, explicou.

Antônio Tadeu explica que a segurança condominial hoje 
exige cadastramento prévio de todos os funcionários e 
prestadores de serviços. “Estamos em um bairro com 11 

SEGURANÇA

Planejamento de ações preventivas 
aprimora a segurança nos residenciais

O especialista Antônio Tadeu 
Andrade explicou aos vigilantes da 
Gol Segurança o projeto proposto 
para o Alphaville 
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TRANSPARÊNCIA

residenciais, sendo quatro verticais e sete residenciais ho-
rizontais, mais o comércio, serviços, empresas e escolas. É 
essencial esse trabalho consciente para pessoas se prote-
gerem. Os residenciais precisam saber quem é o prestador 
de serviços que está indo até sua casa. Daí a necessidade 
também desse bolsão de segurança, onde todos vão se co-
municar via rádio”, adverte. Ele ressalta que as portarias 
não podem mais ser um local de entrega de encomendas. 
“O foco dela é o ponto de vigilância, se você agrega outro 
serviço a atenção da vigilância fica comprometida.”

O treinamento de segurança será feito durante quatro me-
ses. As palestras consistem na apresentação de técnicas 
de segurança e técnicas operacionais, legislação, primei-
ros socorros, combate a incêndios. Em março será feita 
uma apresentação detalhada do projeto para a diretoria e 
conselho da AG, indicando um cronograma de implanta-
ção. No final do mês de maio, ele irá iniciar o atendimento 
aos residenciais, com atendimento individual à cada admi-
nistrador.  

O pessoal da área administrativa da 
Associação Geral também recebeu 
treinamento sobre o Plano de Ações 
Preventivas para os residenciais do Alphaville 
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Valor médio do 

Residencial / 

Associado

Parcela do valor 

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)

1.078,90R$        772,31R$             71,58% 306,59R$               33,14%

1.007,88R$        708,32R$             70,28% 299,56R$               35,75%

822,00R$          
 

537,47R$            
 

65,39% 284,53R$              
 

38,75%

Residencial das Minas (VR médio - 700m) 644,00R$          
 

357,36R$            
 

55,49% 286,64R$              
 

45,05%

973,43R$          
 

700,79R$            
 

71,99% 272,64R$              
 

34,86%

754,00R$          
 

484,52R$            
 

64,26% 269,48R$              
 

37,22%

614,80R$          
 

308,42R$            
 

50,17% 306,38R$              
 

49.83%

766,98R$          
 

594,14R$            
 

77,47% 172,84R$              
 

22,53%

1.680,00R$       
 

1.459,47R$         
 

86,87% 220,53R$              
 

13,13%

800,00R$          
 

609,89R$            
 

76,24% 190,11R$              
 

23,76%

(1) Os gastos rela�vos a este valor são inteiramente de responsabilidade dos Associados.

(2) Os gastos rela�vos a este valor são inteiramente de responsabilidade do Conselho Delibera�vo e Diretoria Execu�va da Associação Geral.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2020

% Valor Médio da Contribuição
INVESTIMENTO Descrição 

Residencial Real 

Residencial das Árvores

Residencial das Flores

Residencial Península dos Pássaros

Residencial Costa Laguna - Associados 

Lumiere I - Ref.: APTO 3 quartos

Mirante do Sol - Ref.: APTO 3 quartos

Felice 

Residencial Inconfidentes

4,90%

5,40%

5,10%

Segurança

Transporte

Inves�mentos

Administra�vo

Manutenção

Ambulância

Comunicação

Técnico

36,30%

19,10%

7,60%

18,10%

18,40%

Despesas com pessoal, eventos e mídias.

Despesas com pessoal, veículos e combus�vel.

Contratos, veículos, combus�vel e manutenção.

Transporte Execu�vo.

Inves�mentos 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.

21



22

CAPA

Alphaville 20 anos
Um jeito diferente de viver

Março de 1998. O arquiteto Atílio Novelli, personagem vivido 
pelo ator Antônio Fagundes na novela Por Amor da TV Glo-
bo, em um dos capítulos, abre uma enorme planta sobre sua 
mesa de trabalho. Nela estava o projeto mais inovador a ser 
lançado em Minas Gerais, o Alphaville Lagoa dos Ingleses. O 
merchandising em oito inserções na novela custou R$ 1,2 mi-
lhão e o marketing forte chamou a atenção de investidores, 
causou alvoroço entre a população da capital e impulsionou 
as vendas de tal forma que 90% dos lotes do empreendimento 
foram vendidos antes mesmo do lançamento oficial. Apenas 
no primeiro dia de vendas, 850 lotes foram vendidos, ao preço 
da época de R$ 74,00 o metro quadrado.

O pré-lançamento de cinco residenciais, com 1.545 lotes, com 
metragens variando de 700m2 a 1.300 m2, foi um sucesso. 
O investimento no negócio, entre aquisição do terreno, proje-
tos e obra executiva foi de R$ 59 milhões – valores da época. 
O empreendimento fazia parte de um repasse de um projeto 
ambiental que pertencia à Minerações Brasileiras Reunidas 
(MBR) para a Alphaville Urbanismo. No local, havia o lago ar-
tificial construído em 1932 pela empresa Saint John Del Rey 
Mining Company que explorava o ouro no município. 

Surgiu então o Alphaville Lagoa dos Ingleses, um conceito 
diferente de moradia inspirado pelas edge-cities americanas, 
as cidades planejadas, integradas à natureza e próximas às 
metrópoles, com segurança, conforto, lazer, acesso fácil e 
convívio harmonioso. O empreendimento com 4,3 milhões de 
metros quadrados, erguido à beira de uma lagoa, teve apenas 
430 hectares urbanizados. As obras de construção das casas 
começaram quase dez anos após o pré-lançamento. Junto 
com elas vieram outros empreendimentos que integram o 
complexo: a Fundação Dom Cabral, o Minas Tênis Clube, um 
hotel, escolas, um centro comercial com restaurante, padaria, 
lojas e outros serviços que compõem uma cidade.

O Alphaville é um dos maiores empreendimentos brasileiros 
entregues em prazo recorde. Da aprovação do projeto pelos 
órgãos ambientais do Estado até a execução das obras foram 
apenas dois anos. A aprovação junto aos órgãos do governo 
foi obtida por unanimidade entre todos os representantes dos 
conselhos. O motivo era que o projeto previa regras rígidas 
para a proteção ambiental.

A gleba de terras pertencia à Lagoa dos Ingleses Urbanismo 

Maior projeto urbanístico 
do país valoriza o convívio 
entre as pessoas e a 
interação com a natureza

© Foto: Paulo Márcio
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S.A., empresa que tinha com sócios Augusto Martinez de Al-
meida e Renato Albuquerque, presidente do Alphaville Urba-
nismo S.A. O loteamento foi concebido pela SWA e adaptado à 
realidade mineira trazendo a experiência de 34 anos do Alpha-
ville, que, até então, só havia desenvolvido empreendimentos 
no Estado de São Paulo  

Hoje, passados 20 anos do lançamento oficial, continua 
latente o pensamento do engenheiro Renato Albuquerque 
que, junto com Yojiro Takaoka, criou a marca Alphaville de 
planejamento e desenvolvimento urbano no país: “Mais do 
que um conceito de empreendimento, desenvolvemos uma 
filosofia voltada para a vida em comunidade, valorizando o 
convívio entre as pessoas e a interação do homem com a 
natureza. Não nos limitamos a pensar apenas na qualida-
de da moradia, mas na qualidade de vida como um todo.” 
Além de Nova Lima/Minas Gerais, o Alphaville está presen-
te nos estados de São Paulo, Paraná, Bahia, Rio Grande do 
Sul e também em Portugal.

O Alphaville Lagoa dos Ingleses é formado por sete residen-
ciais unifamiliares com um total de 1.545 unidades, e uma 
área multifamiliar que abriga 102 town houses. A área resi-
dencial possui portaria própria, sistema de segurança, ruas 
asfaltadas, praças e áreas verdes com paisagismo. 

Na área comercial e de serviços, o Alphaville Centro Comer-
cial dispõe de 100 lojas e 128 salas para comércio variado e 
serviços. O espelho d´àgua se estende por 200 hectares, acu-
mulando um volume de 240 milhões de m3, em um perímetro 
de 16 quilômetros.

EXPANSÃO LEVA À CENTRALIDADE

A partir do boom da construção civil, vivido entre os anos de 
2010 e 2011, o Alphaville ganhou sua primeira expansão. A se-
gunda fase se dá com a construção de uma ponte que passa 

a fazer a ligação com o Residencial Península dos Pássaros, 
o Costa Laguna, áreas multifamiliares previstas no projeto, 
porém agora sem a chancela Alphaville, mas obedecendo os 
mesmos parâmetros e critérios construtivos anteriores.

Em 2007, quando adquiriu várias glebas de terra na região e 
o restante dos terrenos das fases 1 e 2, a empresa INPAR de-
cidiu pelos lançamentos imolibilários e em seguida vendeu o 
restante das terras para a CSul Desenvolvimento Urbano, no 
ano de 2013. Na área verticalizada pela INPAR estão os edifí-
cios Felice, Mirante do Sol e Bora Bora. 

Segundo a arquiteta Fabíola Carvalhido, de posse dos terrenos 
a CSul deu continuidade ao projeto do urbanista Jaime Ler-
ner para criar o grande estudo urbanístico para a região que 
é a centralidade sul. Alinhado com o que preconiza o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município (PDDI), o 
projeto prevê a instalação de novos loteamentos urbanizados, 
divididos em áreas residenciais, comerciais, de pesquisa, bio-
tecnologia e de empresas não poluidoras, com infraestrutura 
completa de serviços e lazer. 

“A nova centralidade que está sendo instalada já obteve a licença 
prévia e agora irá protocolar a licença de instalação. Enquanto 
aguarda o licenciamento, a CSul atua para dotar a região de toda 
infraestrutura necessária, trazendo supermercados, farmácia, 
cinema e mais escolas. Ela atrai  novos investidores para conso-
lidar a região”, explicou Fabíola. Além do empreendimento Nave-
gantes que trouxe comércio e serviços, empresas de biotecno-
logia e pesquisas como a Biotectown, Suplimed, Bioom, TLV e 
Biocom, além da PUC Minas, já confirmaram sua vinda.   
   
Duas décadas após a instalação do Alphaville muita coisa mu-
dou. Porém, permanece o compromisso com o meio ambiente 
e com a qualidade de vida de todos. Atualmente, cerca de 5 mil 
pessoas residem no Alphaville. Os 20 anos serão celebrados 
em várias ações que estão sendo programadas pela AG. 
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e residenciais. A inspiração veio da Inconfidência Mineira 
para batizar as ruas do residencial 1. Lá estão as ruas Ti-
radentes, Tomaz Gonzaga e sua amada Marília de Dirceu, 
entre outros nomes. As cidades históricas foram lembra-
das no residencial 2: Ouro Preto, Diamantina, Mariana. 
Já no residencial 3 estão as árvores do cerrado mineiro 
como Jatobá, Ipês, Bouganvilles e várias outras. No 4, a 
inspiração veio dos minerais e as ruas receberam os no-
mes de Esmeralda, Rubi, Diamante, Ouro. No Residencial 
5, as flores aparecem nas vias e dão nomes a elas: Acá-
cias, Hotênsias, Bromélias. 

A grande avenida que corta o empreendimento de um 
ponto a outro recebeu o nome de Princesa Diana, e outras 
os nomes de Picadilly e Wimbledon. Uma lembrança aos 
ingleses da lagoa.

Além do conceito de viver, um item importante confere 
destaque especial ao Alphaville, o seu modelo de gestão. 
Cada residencial possui uma diretoria e gestor adminis-
trativo escolhidos pelos próprios moradores. O Empreen-
dimento Alphaville Lagoa dos Ingleses como um todo, por 
sua vez, é gerido pela Associação Geral em um modelo 
mais abrangente com soluções ágeis como segurança de 
ruas e jardins, organização de festas e eventos. 

O empreendimento ganhou o nome Alphaville por uma 
contraposição ao filme Alphaville, a cidade de 2030, de 
Jean-Luc Godard, dirigida em 1965. Nela o diretor francês 
mostrava uma cidade futurista com uma população domi-
nada pelo computador Alpha 60 que aboliu os sentimen-
tos das pessoas. A cidade projetada com o máximo de 
tecnologia não previa relacionamento humano, daí a ideia 
de dar o nome em contraposição a isso. 

O conceito então era o convívio social e a integração com 
a natureza, onde a vida das pessoas fossem em casas 
com portas e janelas abertas, crianças correndo pelas 
ruas, convívio com vizinhos e amigos, acesso fácil a ser-
viços, ao comércio e aos grandes centros urbanos, uma 
vez que o Alphaville Lagoa dos Ingleses surgiu ao lado de 
duas importantes rodovias, a BR-040 e a BR-356.

BELEZA E HISTÓRIA
 
A beleza da Lagoa dos Ingleses cercada de uma gran-
de área verde e as riquezas de Minas encantaram todos 
os envolvidos no projeto:  empreendedores, arquitetos e 
urbanistas americanos e brasileiros. Além de planejar a 
“nova cidade” com todos os critérios, usaram da sensibi-
lidade daquele cenário para escolher os nomes das ruas 

CAPA

Uma ‘cidade’ de convívio 
e relacionamento

© Foto: Paulo Márcio
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“O Alphaville resgata a 
forma saudável de morar”
 “O processo inicial de instalação do Alphaville se confun-
de com a própria concepção do loteamento. Nosso objetivo 
sempre foi o de desenvolver um empreendimento que res-
peitasse o meio ambiente, que fosse autossuficiente, isto é, 
que englobasse todas as etapas da vida em comunidade: 
moradia, lazer, trabalho, comércio, segurança. Nossa maior 
preocupação era criar um desenvolvimento integrado, sem o 
estigma de ‘cidade dormitório’, ou de ‘centro industrial’, mas 
um conjunto harmônico onde cidadãos poderiam morar, 
trabalhar, criar seus filhos com segurança, visitar e receber 
amigos.” A afirmação é do diretor-presidente da Lagoa dos 
Ingleses Urbanismo S/A, Augusto Martinez de Almeida, um 
dos responsáveis pela implantação do Alphaville.  

Segundo ele, a concepção do loteamento era de um empreendi-
mento moderno, porém sem os vícios verificados nos empreendi-
mentos em larga escala, até então desenvolvidos no Brasil. “Dessa 
forma, fizemos uma ampla pesquisa de empreendimentos desen-
volvidos no mundo e que atendiam às nossas expectativas. Após 
essa pesquisa e visita a inúmeros empreendimentos instalados 
em vários países, optamos por contratar a empresa SWA de São 
Francisco, nos EUA. A SWA, na época, era responsável pela concep-
ção de mais de 100 projetos e a instalação de mais de 60 empre-
endimentos. O passo seguinte foi adaptar o conceito urbanístico 
americano à cultura brasileira e à nossa legislação. Foi um trabalho 
intenso e norteado pela nossa concepção do que o brasileiro que-
ria e do que não queria, porém, sem base para comparação. Por 
exemplo, sabíamos que não podíamos isolar as residências uma 
das outras, porque o brasileiro tem um senso de pertencimento 
dentro de si e, apesar de valorizar a privacidade, não aprecia o iso-
lamento”, explicou.

Para Martinez, a preocupação era a de manter essa preser-
vação, porém permitindo a ocupação com responsabilida-

de. E realizar um planejamento urbano sem danos ao meio 
ambiente e à natureza. “Planejamento, regras de ocupação 
e convivência, educação dos moradores, todos esses itens 
fizeram parte da concepção e implantação do projeto. 
Também queríamos provar que era possível tratar o meio 
ambiente de uma forma mais rigorosa do que a própria le-
gislação exigia, como comprova o sistema de captação e 
tratamento de esgoto de todo o empreendimento”, informou.

Com relação ao perfil da oferta de moradias, ele disse que a 
ideia era oferecer opções para pessoas de várias faixas de 
poder aquisitivo e não somente para classes mais altas. “Por 
isso o Alphaville Lagoa dos Ingleses obteve tanto sucesso, 
é uma comunidade que aceita todo o extrato social, desde 
que as regras de convivência sejam observadas”, ponderou.

Augusto Martinez lembra que o local foi escolhido porque 
reunia atrativos únicos. “Clima ameno, a lagoa, de uma bele-
za natural, ímpar, muito a cara dos mineiros. Vegetação pre-
dominante de reflorestamento de eucaliptos, portanto, pas-
sível de ser retirada e substituída por árvores nativas, etc.” 

Ainda segundo ele, o projeto do Alphaville foi pensado para 
ser uma cidade totalmente autossuficiente. “O projeto con-
templava 32 milhões de m², que seriam desenvolvidos em 
várias etapas. A primeira etapa contemplou 4,3 milhões de 
m² e foi implantado em 5 fases, sendo a primeira os 5 lote-
amentos, um shopping center de vizinhança, o Minas Tênis 
Náutico Clube, a Fundação Dom Cabral, a Town Houses.” 

A proposta marcou o Alphaville Lagoa dos Ingleses que, de 
acordo com Martinez, detém, ainda hoje, a marca mundial 
de maior velocidade de vendas do segmento imobiliário, ten-
do vendido 1.545 lotes em 20 horas. 
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A fibra ótica se tornou a mais nova aliada do Alphaville. Am-
plamente utilizada nas redes -não só por se tratar de uma 
tecnologia rápida, eficiente e confiável, mas por permitir 
conexões há grandes distâncias praticamente sem perda 
de eficiência- esta ferramenta foi a aposta da Associação 
Geral, com implantação já finalizada de cerca de 6500 me-
tros de cabeamento pelas áreas comuns. 

Atualmente as empresas prestadoras de serviços que 
atendem Alphaville, por meio de uso da fibra ótica são a 
Algar, a Oi e a Net provendo telefonia, internet e canais de 
televisão aos usuários.

A AG conta com seu próprio cabeamento de fibras instala-
do e distribuído por vias subterrâneas. Este sistema já ali-
menta algumas das câmeras da Central de Monitoramento 
da segurança, em um projeto piloto, testado e com sucesso 
assegurado.

O momento é de expansão e crescimento, visando propor-
cionar cada vez mais novas alternativas e estratégias que 
fomentem a segurança de todos. O Diretor Presidente da 
Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses, João Al-
ves Neto, acrescenta “Serão instaladas inúmeras câmeras 
para captação de imagens, além da ampliação da central 
de monitoramento, mas não para por aí. Estamos empe-
nhados em realizar a interligação das diversas portarias 
com a nossa central de segurança através da tecnologia de 
voz sobre ip (VOIP), garantindo uma estrutura totalmente 
segura e de uso e controle exclusivo da AG. Outras aplica-
ções já estão sendo estudadas e a todo momento novas 
ideias aparecem, ainda há muito por vir”.

A casa vem sendo colocada em ordem. A Associação Ge-

SEGURANÇA

Fibra Ótica

ral desenvolve um estudo para o levantamento de todas as 
fibras pré-existentes na infraestrutura, visando retirar tudo 
o que for antigo e/ou não está sendo usado, a fim de liberar 
espaço e passa então a administrar e gerir esse importante 
recurso, afinal Alphaville já tem 20 anos de vida.

Foi preciso mapear todas as áreas e estruturas para com as-
sertividade, implantar novos dutos e caixas de passagem, au-
mentado assim, a capacidade das instalações para prepara-las 
e receber o cabeamento. A fibra ótica está implantada em to-
das as áreas comuns do Alphaville, passando pelas principais 
vias, com conexão até as portarias de todos os residenciais. 
 
Junto deste mapeamento, a AG conta com um consultor 
especializado na área de telecomunicações, para desen-
volver o plano de manutenção preventiva da rede subter-
rânea, com o objetivo de proporcionar melhores condições 
de infraestrutura para todo o complexo do Alphaville. 

Segundo Adriano Moura Parreira, engenheiro responsável 
pelo as built -planejamento estrutural- também está no 
escopo do seu trabalho definir parâmetros, normativas e 
procedimentos para que outros provedores possam ser ho-
mologados e passem a utilizar da infraestrutura da AG para 
prestação de serviços. “Vamos buscar por mais empresas 
para atender aos moradores, com serviços de qualidade e 
preços competitivos”, comenta Adriano. 

A normatização da infraestrutura e a instalação da fibra 
ótica, tornaram-se imprescindíveis para construção de um 
terreno seguro e fértil, com oportunidades de colheitas inú-
meras nos segmentos de segurança, comunicação, mobi-
lidade e tecnologia. Um verdadeiro marco da Associação 
Geral em benefício de todo o Alphaville.

Uma aliada pequena e poderosa, pronta para 
acompanhar o dinamismo do Alphaville
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O Alphaville Centro Comercial 
está de cara nova

Inaugurado em 2001, o Centro Comercial faz parte do projeto 
urbanístico do Alphaville, inspirado em modelos norte-ameri-
canos que visam assegurar aos moradores dos condomínios 
a autossuficiência, agregando em uma nova região o comér-
cio de conveniência, escolas, lojas, restaurantes, padaria, la-
vanderia, serviços médicos, clínicas odontológicas, bancos e 
amenidades.

Ao longo dos seus 18 anos de funcionamento o Centro Co-
mercial alterou radicalmente. Todos os seis Centers recebe-
ram uma nova pintura. Uma cor vibrante e marcante estampa 
as nossas fachadas. As torres da Avenida Picadilly ganharam 
holofotes que evidenciam ainda mais a beleza do lugar. E os 
estacionamentos ganharam uma nova iluminação, trazendo 
mais segurança e visibilidade aos nossos visitantes.

Os diretores Roberto Menta e Elisabeth Portela, conduziram 
toda a revitalização com empenho e dedicação, cuidando pes-
soalmente da contratação dos prestadores de serviços e for-
necedores. As obras foram iniciadas no dia 1º de setembro de 
2019 e terminadas no dia 20 de dezembro. Elas contaram com 
profissionais competentes e comprometidos.

O João, da JP Pinturas e sua equipe cumpriu o prazo determi-
nado nas negociações, executando um excelente trabalho. O 
Gilson da empresa BG Nacional (foto menor), com muita com-
petência trouxe a mais alta tecnologia da Tecnowatt para a 
iluminação dos estacionamentos. 

“Este novo visual está atraindo a atenção de quem mora no Al-
phaville e entorno, diz Elisabeth Portela. – Ficou mais bonito e 
atrativo”, comemora a diretora. “Uma das coisas que prioriza-
mos foi atualizar e embelezar o Centro Comercial, diz Roberto 
Menta.

A expectativa é que a revitalização 
atraia um fluxo 20% maior de clien-
tes. Nos últimos meses o Alphaville 
Centro Comercial recebeu oito novos 
empreendimentos: Kumon, Tribone 
Steakhouse, Fleur, Amo Green, Alpha 
Hobbies, Cura Yang, Instituto Anakai-
nosis e Núcleo Mais.

O Centro Comercial conta hoje com 
125 empreendimentos de segmentos 

variados, com cerca de 500 funcionários. 
Tal crescimento vem mudando o perfil do Alphaville Centro 
Comercial. No geral, os novos negócios se caracterizam pela 
oferta de produtos e serviços diferenciados e valor agregado. 
“Aqueles que não passavam aqui há tempos estão surpreendi-
dos com as melhorias”, afirmam os diretores.

As mudanças e o trabalho não param por aqui. A Associação 
Alphaville Lagoa dos Ingleses Centros Comerciais continua 
trabalhando para oferecer um espaço e experiências diferen-
ciadas para seus clientes. 

Amanda Sanchez, Roberto Menta e Elisabeth Portela
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CENTRO COMERCIAL

Nossos valores estão 
construindo a nossa história…

É através do pensamento e da idealização de um objetivo 
que as grandes histórias de sucesso começam. E com o 
Núcleo Mais Sistema de Ensino não foi diferente. Mesmo 
antes de se conhecerem, Agnaldo Reis e Valéria Vollmer 
possuíam sonhos que convergiam para um mesmo ideal: 
contribuir para o crescimento pessoal e profissional das 
pessoas, de modo a inspirá-las a construir sempre o me-
lhor.

Trilharam carreiras diferentes, uma longa jornada de apren-
dizados e conquistas, em que acumularam uma extensa 
experiência educacional, corporativa e de liderança, onde o 
foco voltava-se cada vez mais direcionado ao ser humano, 
ao desenvolvimento de suas potencialidades, ao compor-
tamento, ao participar e ao querer pertencer.

Nesta caminhada profissional, Agnaldo e Valéria se co-
nheceram em uma instituição de ensino. E, entre trocas de 
experiências e valores, encontraram o caminho: trabalhar 
com prazer, unindo experiências distintas e complementa-
res e contribuindo para o sucesso de outras pessoas. 

É uma empresa ao alcance de todos e atende um público 
diverso, visto que, como acredita na transferência do co-

© Foto: Divulagação
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nhecimento, entrega serviços diferenciados como: acom-
panhamento e reforço escolar em todas as disciplinas do 
infantil à graduação, treinamentos empresariais, Coaching 
e Mentoring pessoal e profissional, análise comportamen-
tal, orientação vocacional, preparatórios para o vestibular/
ENEM, preparatório para concursos e cursos técnicos, polo 
de ensino à distância da Faculdade Católica Paulista e da 
Universidade de Marília, entre outros.

Todos os serviços prestados são realizados por profissio-
nais competentes em suas áreas de conhecimento e são 
baseados na melhoria contínua através de ferramentas de 
gestão.

O Núcleo Mais dispõe de um ambiente agradável e acon-
chegante, com salas climatizadas, que permitem o atendi-
mento individualizado ou em grupo.

A empresa também realiza parcerias, trazendo palestras e 
cursos que enriquecem ainda mais a troca de conhecimen-
to entre pessoas de diferentes saberes.
 
NÚCLEO MAIS SISTEMA DE ENSINO: Salas 213 e 214 do 
Center VI, (31) 3517-9313 e (31) 99798-1899



Resgatar um antigo hobby de construir miniaturas em escala. Essa é a pro-
posta da Alpha Hobbies Modelismo, uma loja-escola que oferece aulas para 
crianças, a partir dos 6 anos de idade (com acompanhamento dos pais), 
adolescentes e adultos de qualquer idade.  No espaço, os amantes do plas-
timodelismo também podem encontrar material completo para iniciantes 
ou já praticantes do hobby. “Temos kits de vários temas, que variam desde 
aviões da Segunda Guerra Mundial, caças modernos e antigos, navios civis 
e militares, tanques, carros de corrida e até naves espaciais da saga Star 
Wars”, conta Glener Arruda de Barros, fundador do espaço. 

 A Alpha Hobbies Modelismo é um espaço de aprendizado pedagógico, que 
busca potencializar o desenvolvimento das habilidades manuais e intelec-
tuais, o interesse pela história, a criatividade, a coordenação motora fina, 
a atenção e a disciplina. “Além disso, é uma oportunidade para criar um 
momento saudável entre pais e filhos”, comenta o fundador, que é também 
professor da escola. Glener Barros, plastimodelista desde os 8 anos de ida-
de, a esposa Karina Fonseca e a filha do casal, Sofia Fonseca de Barros, que 
também já é modelista, vislumbraram o potencial que uma loja e escola de 
hobby tem para esta região.

“Vivemos em mundo cercado de tecnologias nas relações sociais, nos am-
bientes familiares e escolares. Pesquisas revelam os efeitos nocivos deste 
excesso, como dificuldade de memorização e concentração, além do declí-
nio da atividade cerebral, em todas as faixas etárias. Queremos fugir disso, 
estimulando o retorno de atividades manuais de crianças, jovens e adultos”, 
comenta Karina Fonseca. 

As aulas são ministradas ao longo da semana, com turmas pela manhã, tar-
de e noite. Os proprietários disponibilizam o local para a confraternização 
aos Sábados. “Cresci trocando ideias, dicas e técnicas com outros plasti-
modelistas e isso foi muito enriquecedor. Por isso quis recriar este mesmo 
ambiente acolhedor e familiar para meus alunos e clientes”, revela Glener.

ALPHA HOBBIES MODELISMO: CENTER IV, SALA 231, tel: (31) 99685-3476, 
www.alphahobbies.com.br

CENTRO COMERCIAL

Loja recém-inaugurada 
no Alphaville resgata 
hobby de Plastimodelismo

© Foto: Divulagação
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HISTÓRIAS & LEMBRANÇAS

Pelo menos uma vez por ano, o casal José Carlos Bonfatti 
Cardoso e Patrícia Mourão Cardoso realizam uma viagem 
com um grupo de amigos, chamado carinhosamente pelos 
integrantes de Confraria Sem Frescura, formada por 12 ca-
sais, todos moradores do Residencial Península dos Pássa-
ros. No “diário de bordo” da turma já constam países como 
Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Itália, Portugal e Suíça, 
e locais de muita beleza no Brasil, como Búzios, Maragogi, 
Resort Iberostar na Bahia e a charmosa Tiradentes.

O casal conta que a Confraria Sem Frescura se reúne uma 
vez por mês na casa de um dos confrades. “O anfitrião pro-
videncia a comida e cada um leva a sua bebida”. Nos encon-
tros, o grupo recorda os momentos vividos nas viagens já 
realizadas e aproveitam para pensar no próximo destino.
José Carlos e Patrícia disseram que a Confraria troca ideias 
sobre o destino, mas a “batida do martelo” somente é feita 

é mais divertido

Viajar com os 
amigos

© Foto: Eduardo Aquivo

© Foto: Arquivo pessoal
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HISTÓRIAS & LEMBRANÇAS

depois que “um de nós consegue alguma promoção de voo 
na classe Executiva que possa acomodar todos os casais”. 
Preferimos pensar primeiro no conforto da viagem para to-
dos e depois elaborar o roteiro”. Eles procuram sempre ficar 
no mesmo hotel e disseram que raramente as viagens são 
realizadas com os 12 casais, pois as datas não coincidem 
com a disponibilidade de todos.

José Carlos destaca que o grupo é muito homogêneo e com-
posto em sua maioria por pessoas com mais de 60 anos 
e isso facilita bastante as coisas. “Como estamos sempre 
em contato, já conhecemos o gosto de cada um e, acima 
de tudo, nossa turma respeita a individualidade de cada um, 
pois em uma viagem, assim como acontece também no dia a 
dia, uns vão optar por um tipo de passeio ou visita enquanto 
outros vão querer fazer outro programa”.

ROTA ROMÂNTICA

Uma das viagens que marcou bastante o casal José Carlos 
e Patrícia foi a que eles fizeram em março de 2017 em com-
panhia de quatro casais e a filha de um dos confrades. Eles 
fizeram a Rota Romântica, na Alemanha, um roteiro de cerca 
de 400 quilômetros entre as cidades de Würzburg e Füssen 
(entre o rio Main e os Alpes germânicos); e incluíram também 
na mesma viagem Áustria, Bélgica e Holanda.

Eles lembram com carinho das cidadezinhas medievais, suas 
histórias e cenários diferentes na Alemanha e, principalmente, 
a oportunidade de saborear a farta cozinha da Baviera. José 
Carlos lembra que a viagem também foi marcante porque ele 
pode comemorar o seu aniversário de 62 anos na companhia 
dos amigos em uma cervejaria de Munique, na Alemanha. “Foi 
muito bacana poder dividir um momento tão especial e um 
lugar tão incrível com os amigos”.

O casal destaca que as viagens nunca são planejadas com 
a intenção de realizar compras, mas José Carlos reconhece 
que nem sempre é possível frear o ímpeto das mulheres. “São 
apenas aquelas compras normais de uma viagem, mas não 
elaboramos um roteiro pensando somente nas compras”. Eles 
disseram que, para evitar correrias e estresse, eles sempre re-
alizam a viagem em um período maior, acima de 15 dias.
Com relação aos lugares que mais marcaram, enquanto Pa-

trícia escolhe Paris, destacando principalmente o charme da 
avenida Champs-Élysées e os monumentos históricos da ci-
dade; José Carlos cita Amsterdã como a sua cidade predile-
ta, ressaltando o movimento dos bares e restaurantes e a se-
gurança de poder caminhar tranquilamente de madrugada.

DESTINOS BRASILEIROS

A Confraria Sem Frescura também escolhe seus destinos de 
viagem no Brasil. O grupo já foi diversas vezes para Búzios. 
No final do ano passado, a viagem de uma semana para a 
charmosa praia do litoral fluminense teve como motivo prin-
cipal a comemoração de 40 anos de casado de quatro casais 
do grupo, incluindo José Carlos e Patrícia. “Foi também um 
momento muito especial para nós”.

A turma também adorou a viagem para o hotel Iberostar, na 
Praia do Forte, na Bahia. “O local tem uma reserva natural de 
fauna e flora incrível e uma infraestrutura completa, com seis 
restaurantes, campo de golfe, spa, piscinas aquecidas ao ar 
livre e muitas atividades. Num encontro que fizemos logo de-
pois, todos que foram disseram que queria voltar lá”.

Entre os destinos brasileiros, os amigos também curtiram 
bastante as belezas e piscinas naturais de Maragogi, no lito-
ral de Alagoas, de onde trouxeram na bagagem lembranças 
que ainda serão motivos de boas conversas nos futuros en-
contros da Confraria Sem Frescura.

© Fotos: Arquivo pessoal
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Tudo começou em 2003, quando o engenheiro mecânico 
Rogério Bueno Ribeiro, morador do Residencial Península 
dos Pássaros, fazia uma viagem de trabalho na Bélgica, 
que é um país que leva muito a sério a questão do tipo de 
copo para cada tipo de cerveja. Nascia ali uma paixão pela 
bebida, que levou a um hobby que virou outra paixão de Ro-
gério: a de colecionar copos de cerveja do mundo inteiro.

Com quase 600 copos na coleção e uma busca incessante 
por um conhecimento maior em torno da sua bebida prefe-

VIDA E ESTILO

rida, o engenheiro olha para a prateleira de copos com uma 
saudosa alegria: “se você me perguntar sobre qualquer um 
desses copos, eu me lembro da história em torno dele, é 
como um livro de memórias”.

Rogério recorda que na viagem de 2003 à Bélgica um ami-
go alemão que morava lá apresentou-lhe diversos tipos de 
cerveja de qualidade, que eram e são abundantes naquele 
país. Em uma dessas ocasiões, seu amigo lhe presenteou 
com um copo que veio a ser o primeiro da coleção. “Foi 

Rogério Bueno e sua coleção de 
quase 600 copos de cerveja vindos 
de vários países do mundo

uma história
Em cada copo, 

© Foto: Eduardo Aquivo
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VIDA E ESTILO

um copo da cerveja Kwak, do tipo Strong Dark Ale, que veio 
num suporte de madeira, que tem a função de evitar que a 
mão toque no copo e esquente a cerveja”, lembra.

UM MARCO NA PAIXÃO

O engenheiro conta que aquela viagem pode ser conside-
rada um marco na sua paixão pela cerveja. “Até então eu 
consumia cerveja sem me interessar muito pela questão 
do tipo, da qualidade, da produção. Depois de ser apresen-
tado a cervejas de qualidade, passei a me interessar mais 
pelo assunto”.

Ele lembra que esse despertar não refletiu diretamente na 
coleção e até o ano de 2010 ele não tinha mais do que 30 
copos. Em 2010, Rogério passou a trabalhar em projetos 
internacionais e a visitar muitos países. Foi quando sua co-
leção começou a crescer. “Passei a trazer vários copos em 
cada viagem. Na maioria deles, eu bebi a cerveja antes de 
comprar ou pedir de presente o copo”.

Rogério disse que a coleção inclui copos de todos os con-
tinentes e vindos de países que não têm tanta tradição de 
cerveja, como Myanmar, Vietnã, Guiné Francesa, Indonésia 
e Filipinas. “A minha maior dificuldade em conseguir copos 
em alguns países asiáticos era de tentar convencer o gar-
çom a chamar o dono do estabelecimento para eu dizer a 
ele que queria comprar o copo. Os atendentes não queriam 
chamar o dono achando que queria fazer uma reclamação 
sobre o atendimento”.

Por outro lado, o argumento de que ele faz uma coleção de 
copos e que seria importante ter um copo daquela marca 
de cerveja funciona para entusiasmar o dono do estabele-
cimento a vender ou doar o copo.
 
VIAGEM DAS TULIPAS

Uma página do livro de memórias que representa a coleção 
de copos relembrada com carinho por Rogério é o que ele 
chama de “Viagem das Tulipas” (numa referência ao copo e 
à flor), feita em companhia da esposa Marina Barros Bueno 
para comemorar o aniversário de 35 anos de casamento. 
“Resolvemos elaborar um roteiro que combinasse com a 
paixão da minha esposa pelas flores com a minha pela cer-
veja. Nossa viagem incluiu Alemanha, Bélgica e Holanda”.

O engenheiro lembra que foi uma viagem inesquecível, pois 
possibilitou que eles visitassem tanto locais que agrada-
ram a sua esposa, como o parque de flores Keukenhof, na 
Holanda, considerado o “maior jardim de flores do mundo” 
e que fica aberto apenas 45 dias no ano; como locais que 
fazem a felicidade de qualquer bom apreciador de cervejas, 
como a pequena fábrica da saborosa cerveja brugse Zot, 
no centro da cidade belga de Bruges, que conta com uma 
construção interessante: um “cervejoduto”, que transporta 
o precioso líquido para outro local, onde é feita a matura-
ção e distribuição. O roteiro também contemplou Munique, 

onde o casal visitou várias cervejarias, como HB, Paulaner, 
Augustiner e Lowenbrau.

Pensando sempre em aumentar a sua coleção e o seu co-
nhecimento em torno da cerveja, Rogério faz antes de cada 
viagem uma pesquisa na internet para incluir em seu rotei-
ro novas cervejas e cervejarias.

Para evitar repetições, ele tem na memória do seu celular 
um registro fotográfico de cada copo da coleção. Ele brin-
ca que, por meio de seus grupos de whatsapp, pede aos 
amigos que querem colaborar com a coleção para “nego-
ciarem o copo com o dono do bar ou restaurante antes de 
postar a foto, para evitar frustrações (rsrsrs...)”. Além dos 
copos que traz nas viagens e da contribuições dos amigos, 
atualmente, Rogério faz parte de dois clubes de cerveja, 
que alimentam mensalmente a sua coleção com pelo me-
nos dois novos copos.

ESTUDANDO O ASSUNTO

Rogério está fazendo atualmente um curso à distância 
(mas com aulas práticas) em uma escola superior de San-
ta Catarina para se tornar um cervejeiro caseiro. “Dentro da 
minha paixão, do meu hobby, quero fabricar minha cerveja 
e ter o prazer de dividi-la com meus amigos”.  

Sobre a cerveja em Minas, Rogério ressalta que o Estado é 
o segundo polo cervejeiro do país e que “não ficamos nada 
a dever em termos de qualidade e variedade de rótulos em 
relação às melhores cervejas do mundo”. 

Quanto ao futuro, o engenheiro disse que pretende ampliar 
em breve o espaço na sua casa para acomodar o cresci-
mento da coleção – já que o atual espaço não está mais 
comportando – e que seu filho, Leonardo, já garantiu a ele 
que pretende continuar a povoar as prateleiras, ou melhor, a 
escrever novas histórias no livro que a coleção representa.

Como um bom 
apreciador de 
cerveja, Rogério 
tem em sua casa 
duas chopeiras
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