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EDITORIAL

2020, um ano marcante na história de todos nós.
O mundo enfrenta uma pandemia viral, que se alastra e deixa 
muitas incertezas no ar. Alguns planos foram adiados, mas sa-
ber lidar com as mudanças e a inconstância da vida, nos forta-
lece e faz crescer. 

É chegado o momento imperioso de repensar escolhas e for-
matos, rever acertos e planejar melhorias, se adaptar e se rein-
ventar, no ambiente dos negócios e no âmbito pessoal. Fica 
evidente a importância da união, e cada vez mais marcante a 
responsabilidade e poder do indivíduo, enquanto unidade per-
tencente à uma comunidade viva e interdependente.  

Mesmo que tomados de assalto por este inesperado cenário, 
ao olhar para trás, os 20 anos que se passaram desde a cons-
trução do Alphaville, nos levam a acreditar que há muito pelo 
que se comemorar. Os desafios foram superados, e com con-
fiança, prevemos um futuro melhor para todas as gerações.

Nesta edição falaremos sobre a encantadora Lagoa dos Ingle-
ses, em celebração às duas décadas de vida do Alphaville; você 
também irá conhecer o compilados de medidas adotadas pela 
AG para o enfrentamento do Covid-19; saber sobre as delícias 
de se praticar tênis quando se tem uma animada turma de vizi-
nhos; explorar o Alaska com a incrível viagem feita por um casal 
de moradores, e muito mais. 

A Associação Geral se mantém esperançosa, trabalhando ar-
duamente em prol dos seus associados, moradores, usuários 
e abraçando (mesmo que à distância), a região em que está 
inserida. 

Há muito por vir, então que os novos ventos 
nos tragam saúde e sabedoria.

Boa leitura!

Palavra da 
Diretoria
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NESTA EDIÇÃO

BOAS VINDAS
Eles namoraram o Alphavilhe 
durante 20 anos e há oito meses 
estão morando aqui.

POR DENTRO DA AG
Como é feita a administração do 
Complexo Alphaville 

ESPORTE
Um grupo de amigos do tênis 
transformou o esporte em laços 
afetivos entre suas famílias.

20 ANOS DO ALPHAVILLE – A 
HISTÓRIA DA LAGOA DOS INGLESES
A história da Lagoa dos Ingleses, 
construída para gerar energia e 
desenvolvimento. 

VIAGEM INESQUECÍVEL
A experiência de quem conheceu o 
Alaska, paisagens incríveis, glaciares 
extensos e até mesmo ursos brancos.
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sossego e da tranquilidade
Desfrutando do

BOAS-VINDAS AO MORADOR

O casal, Elder Machado e Norma 
Cristina Machado, revela que a 

família sempre teve a vontade de 
morar no Alphaville, pois visitam o 

complexo praticamente desde a sua 
inauguração. 

A ideia de morar no Alphaville surgiu praticamente com o 
lançamento do empreendimento, há cerca de 20 anos. E, 
desde então, o sonho foi evoluindo para a realidade com 
constantes visitas a amigos que já moravam aqui, lembra 
o casal Elder Machado e Norma Cristina Machado que, em 
companhia dos filhos Gabriel e Carina, se mudaram para 
o Residencial Inconfidentes em 28 de setembro de 2019. 
“Uma data muito significativa para a nossa família, pois foi 
no dia do aniversário da minha esposa”, conta Elder Macha-
do.

O casal disse que a família sempre teve a vontade de morar 
no Alphaville, pois visitam o complexo praticamente desde 
a sua inauguração. “Mas, devido à falta de alguns itens de 
infraestrutura, optamos por não vir inicialmente. Nossos fi-
lhos (atualmente adultos), quando menores, participavam 
de diversas atividades extracurriculares e a logística não 
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O casal Elder Machado e Norma Cristina com os filhos Gabriel e Carina
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de mais ou menos uns 600 metros quadrados no terreno 
que tinha apenas grama. Resolvemos então construir uma 
área de lazer. Daí, as obras duraram de outubro de 2018 a 
setembro de 2019”, lembra Elder.

Quanto à adaptação do estilo de vida de Alphaville, o casal 
conta que foi fácil, pois, como já visitavam bastante o local, 
já conheciam como as coisas funcionavam. “Apreciamos 
muito o sossego e a tranquilidade do complexo, onde você 
pode desfrutar desde uma caminhada pela orla da lagoa até 
um relaxante fim de tarde em um boteco. Também curtimos 
bastante passear de bicicleta pelas várias trilhas que exis-
tem por aqui”.

FIM DE TARDE RELAXANTE

Elder conta que já conheceram e fizeram amizades com 
vários vizinhos, com os quais têm um excelente relaciona-
mento. Ele acrescenta que a família procura sempre presti-
giar os eventos realizados em Alphaville. “Fomos em quase 
todos, incluindo dos shows à Feijoada do Freire, o Natal So-
lidário e a Festa Julina da AG, além de diversos no Minas 
Náutico”, lembra.

Quanto a morar no Alphaville em tempos de coronavírus, o 
casal disse que é muito tranquilo, pois “aqui temos tudo o 
que precisamos e, como temos uma casa que nos dá con-
forto e liberdade (uma área completa com piscina, sauna, 
churrasqueira entre outras coisas), isso nos ajuda a aceitar 
um pouco mais os dias de isolamento”.

era compatível com nossa rotina. Nossa outra preocupação 
era referente aos serviços médicos, que ainda não estavam 
à disposição como atualmente.” 

Nos últimos anos, com o crescimento do Alphaville e o sur-
gimento de uma infraestrutura maior, com a vinda de su-
permercados, farmácias e vários outros tipos de comércio, 
a família passou a considerar de forma mais viável a mu-
dança. Elder lembra que veio de Goiânia (GO) para Belo Ho-
rizonte com a esposa e os filhos há 20 anos. “Minha família 
toda é de lá. Por motivos profissionais, nos mudamos para 
BH, onde fomos morar no bairro Buritis”.

CASA PRONTA

A família chegou a pensar em construir seu imóvel, mas 
acabou optando por comprar uma casa pronta. Em 2018 
eles iniciaram a procura e depois de visitarem várias resi-
dências, se encantaram com uma no Residencial Inconfi-
dentes. “A casa estava pronta, mas tínhamos um espaço 
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Como é administrado o Complexo Alphaville, que 
inclui as casas, os prédios, os comércios e os em-

preendedores?
Elison – O complexo Alphaville é administrado pela Asso-
ciação Geral, onde contamos com um Conselho Delibera-
tivo e um corpo Diretor Executivo. Costumo dizer que Al-
phaville é uma pequena cidade, planejada e extremamente 
organizada. Todo o processo administrativo é bem pare-
cido com o de um município. Como você mesmo disse, 
temos os residenciais de casas, os prédios, as escolas, 
hotel, posto de gasolina, clube, shopping e ainda a área 
industrial.

Toda essa organização é regida pelo Estatuto da As-
sociação Geral. Poderia falar um pouco sobre esse 

Estatuto? Ele seria como uma Constituição, uma carta 
magna para o Alphaville?
Elison – Exato, somos dirigidos e direcionados pelo es-
tatuto que é a Lei maior da Associação Geral. Nele, en-
contramos os direitos, os deveres e todas as diretrizes 
administrativas e legais para exercer a administração do 
Alphaville. Precisamos deixar claro que temos o Código Ci-
vil, a Constituição do nosso país, que está acima de qual-
quer estatuto.

Como é composto o Conselho Deliberativo? 
Elison – O conselho Deliberativo é composto por 40 

conselheiros, legítimos representantes das associadas, 

Como funciona 
o Complexo 

Alphaville

POR DENTRO DA AG

Em entrevista à Revista Alphavida, o Presidente 
Elison Lacerda, explica como se dá a atuação, 
a composição e tomadas de decisão entre os 
componentes do Conselho Deliberativo da AG.

em sua maioria moradores do Alphaville. 

E a diretoria, qual a duração dos mandatos?
Elison – A diretoria executiva da AG é composta por 

quatro diretores, que são eleitos entre os conselheiros para 
o mandato de um ano, podendo se reeleger. Eles fazem a 
administração das ações do dia-a-dia da AG e são os res-
ponsáveis pelas deliberações do Conselho. É preciso escla-
recer que, enquanto exercem seus mandatos administrati-
vos, eles mantém seus direitos como conselheiros. 

De onde vêm os 40 conselheiros?
Elison – Os conselheiros são eleitos em suas associa-

ções com mandatos de dois anos. Eleitos em sua maioria 
por moradores, podendo se reeleger. 

Dentro do Complexo Alphaville, existem várias as-
sociações, cada uma com o seu CNPJ, existindo as-

sociados unifamiliares e multifamiliares. Você poderia 
falar um pouco sobre essa composição e essas diferen-
ças?
Elison – Temos diferentes e não menos importantes ti-
pos associativos. Os residenciais são os chamados uni-
familiares por sua composição de lotes. Os prédios e as 
Townhouses compõem os multifamiliares. Além destes, 
temos outras associações que englobam toda a área co-
mercial, escolas e shoppings. Também contamos com os 
associados fundadores.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

© Foto: Divulgação AG



Lugar diferenciado

POR DENTRO DA AG

Cada associação elege uma diretoria? Como é com-
posta essa diretoria e como se dá a sua participação 

no Conselho Deliberativo?
Elison – Sim, como mencionei, essas associações elegem 
seus legítimos representantes, que têm o direito de ocupar 
cadeiras no Conselho Geral, ou Conselho Deliberativo.

Ou seja, se fizéssemos um paralelo com a política, a 
diretoria de cada Associação seria como deputados 

e senadores que representam seus eleitores (no caso, os 
moradores, comerciantes e empreendedores) na Assem-
bleia e no Congresso (nesse caso, o Conselho Delibera-
tivo)? Por isso a importância da participação ativa dos 
moradores, comerciantes e empreendedores na eleição 
da sua diretoria? 
Elison – Exatamente. Podemos fazer um paralelo de com-
paração exatamente com a administração pública. Somos 
uma espécie de “público-privado”, mas a essência política é 
exatamente a mesma. Por isso, é extremamente importante 
a participação de todos, afinal nós moradores temos que 

contribuir para a excelência que buscamos em nossa co-
munidade. É muito importante salientar que os conselheiros 
e diretores exercem seus mandatos voluntariamente.

Qual é a área de ação, ou de administração, da Asso-
ciação Geral?

Elison – A AG atua em todas as áreas para trazer ao mo-
rador e seus associados uma comunidade diferenciada e 
organizada. Atua em transporte de qualidade: são cerca de 
14.000 transportados por mês. A segurança é ostensiva e 
com monitoramento de câmeras e equipes bem prepara-
das. Na área da saúde, temos um ambulatório bem equipa-
do e, para emergência, temos uma ambulância com profis-
sionais preparados, para o primeiro atendimento. Cuidamos 
da manutenção e da jardinagem. Contamos ainda com uma 
equipe administrativa interna de funcionários para todo o 
suporte administrativo aos associados. 

Como são tomadas as decisões? Poderia explicar 
como funcionam as assembleias gerais ordinárias 

e as assembleias gerais extraordinárias? 
Elison – As decisões em sua maioria, principalmente as de 
maior relevância, são sempre tomadas em assembleias do 
Conselho, que normalmente acontecem uma vez por mês.
 

Quem pode participar? 
Elison – Só podem participar das assembleias os 

conselheiros que são legalmente convocados. 

Em qual delas é feita a prestação de contas, a 
aprovação do orçamento anual, os investimentos 

e a eleição da diretoria?
Elison – Uma vez por ano, no primeiro trimestre, temos a 
Assembleia Geral Ordinária. Essa assembleia tem obrigação 
estatutária e nela o Conselho Fiscal da AG faz a sugestão de 
aprovação ou não, das contas em exercício, de acordo com 
a auditoria independente que é realizada todos os anos im-
preterivelmente. Nas Assembleias se faz também a eleição 
anual dos diretores executivos. Quanto ao orçamento, ele 
é elaborado para um exercício anual, podendo ser revisto 
quando necessário através de assembleia.

Vivemos em um lugar diferenciado, organizado, 
planejado, com uma beleza imensurável. Agradeço a 
oportunidade e o espaço para poder falar um pouco 
sobre este lugar e esta instituição que se completam! 
Completamos 20 anos esse ano e contamos com 
uma população de quase 5.000 pessoas. É muito 
importante entendermos o papel fundamental 
desempenhado pela AG na organização do Alphaville, 
para que o crescimento continue planejado e 
sustentável.

Elison Lacerda
Presidente do Conselho Deliberativo da AG

Organograma Associação Geral

7.

8.

10.

9.

11.

11.

© Foto: Divulgação | Arquivo pessoal
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Tênis:

ESPORTE & SAÚDE

a confraternização 
que vem das quadras

Antes de ser um esporte que contribui para a queima de 
calorias, desenvolvimento dos músculos, melhora da saúde 
cardiovascular, e que pode ser praticado desde a infância 
até a terceira idade, o tênis tem a magia de formar grandes 
amigos dentro e fora das quadras. No Alphaville, a prática 
desse esporte por associados do Minas Náutico e do Resi-
dencial Costa Laguna tem escrito bonitas histórias de ami-
zades e confraternização entre os moradores.

Um belo exemplo de confraternização, vem sendo prota-
gonizado pela “Turma do tênis do Alphaville”, que no grupo 
de Whatsapp foi batizada como “Amigos Tênis Alphavil-
le”. Quem conta um pouco da trajetória do grupo é Rodri-
go “Pigão” Abdalla, que é tenista, morador do Residencial 
Real e que faz parte da turma (ajudando na coordenação 
dos eventos, na marcação de datas de jogos e confrater-
nizações etc.) desde quando esta começou a ser formada, 
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em 2013. “Já existiam muitos tenistas no Alphaville, outros 
foram se mudando, e surgiu a necessidade de se começar 
a organizar mais a marcação de jogos, os encontros, criar 
mesmo o conceito de turma”, lembra.

TREINANDO ESCONDIDO

Rodrigo conta que a turma foi aumentando e, com a chega-
da de novos tenistas, os jogos (de simples e duplas) passa-
ram a acontecer regularmente às terças, quintas, sábados 
e domingos. “Quem jogava às quartas e sextas era consi-
derado ‘fominha’ e acusado de estar ‘treinando escondido’”, 
lembra com muito humor.

Esse primeiro grupo era formado por Antônio “Tony” Almei-
da (morador do Residencial Real), Rodrigo “Pigão” Abdalla 
(também do Residencial Real), André Cefali (do Residencial 

© Foto: Divulgação | Arquivo pessoal



ESPORTE & SAÚDE

uma grande casa, e para ele, o Minas Náutico se torna a 
área da prática de esportes e lazer.

Além da gastronomia, a “Turma” também conta com um 
tempero musical: a banda “Oozma Kappa”, formada por te-
nistas e esposas e que toca nos eventos e na já tradicional 
festa de final de ano do grupo. “A nossa última festa, rea-
lizada em dezembro do ano passado no Restaurante 040, 
foi bastante animada. Reunimos quase 100 pessoas, entre 
tenistas, esposas, filhos e familiares”, disse Rodrigo. Ele 
conta também que, para registrar tudo, os “Amigos Tênis 
Alphaville” contam com um jornal oficial, o “JT – Jornal da 
Turma”, onde são publicadas as histórias, bastidores e “fo-
focas” dos membros. Tudo relacionado ao tênis, contando 
as marcações de bolas fora, as bolas dentro, quem está trei-
nando escondido, quem ganhou de quem com placar mais 
elástico, entre outros casos.

PELADA DA TURMA

Rodrigo Abdalla conta que sempre no mês de novembro os 
amigos se reúnem também para a “Pelada da Turma”, que 
está também na sua quarta edição. Ele ressalta que “neste 
dia é proibido jogar tênis e todos têm que calçar chuteiras e 
mostrar seus dotes no campo de futebol. O resultado téc-
nico é sempre fraco, afinal é um futebol de tenistas, mas a 
festa e as risadas valem o momento”.

Nos últimos anos, a “Turma” tem se preocupado com a 
questão social e, com o esforço de todos, vem ajudando 
pessoas carentes que trabalham no Alphaville, com com-
pra de próteses ortopédicas, reformas de moradias, entre 
outras. “Quando houve o incêndio na pizzaria do Anthony’s 
no Centro Comercial, nós nos reunimos e a Banda Oozma 
Kappa fez um show beneficente para ajudar a arrecadar 
fundos”, lembra “Pigão”.

Árvores), José Carlos Botti (do Residencial Inconfidentes), 
Aires Rodrigues (também do Residencial Inconfidentes), en-
tre outros.

Fora das quadras, os “Amigos do Tênis” estreitavam os la-
ços de amizade. As esposas foram se conhecendo e a “Tur-
ma” começou a marcar festas mensais, variando sempre 
entre os anfitriões. Naquele momento, disse Rodrigo, come-
çaram a surgir versões de “Confrarias Gourmet”, com janta-
res, chefs convidados, etc., a partir das afinidades comuns. 
E essas confrarias estão ativas, ressalta Rodrigo, “apenas 
adormecidas em função do Covid-19. Entretanto, a galera 
tem feito encontros virtuais nas plataformas online”.
Em 2015, foi lançado o “Ranking”, com formato inovador, 
atualmente sob gestão de Antônio Carlos “Tilápia” Rocha 
(morador do Residencial Árvores), Paulo “Pena” (também 
do Árvores) e Rodrigo “Pigão” Abdalla. “O Ranking é ex-
tremamente competitivo, tem divisão por Séries, (A, B, C e 
D), como acontece no campeonato brasileiro de futebol e 
tem rebaixamento, acesso, campeão e vice. Hoje temos 40 
tenistas atuantes, que disputam 20 partidas por quinzena. 
Para cobrir os custos de premiação e festa de final de ano, o 
tenista ranqueado paga uma mensalidade, e hoje temos até 
lista de espera para a entrada”, diz Rodrigo “Pigão”.

CHOPP OPEN

Em 2017, os “Amigos Tênis Alphaville” realizaram o primei-
ro “Chopp Open” (e que já se transformou em um evento 
tradicional da turma): um torneio de duplas realizado todos 
os anos, sempre nos sábados de Carnaval, que conta com 
o apoio incondicional do Minas Náutico, através do diretor 
do clube e tenista, Roger Rohlfs (morador do Residencial 
Árvores). A quarta edição do evento, realizada este ano, 
contou com 26 tenistas participantes, a maioria moradores 
do Alphaville. O torneio tem uma regra que é acolhida com 
prazer por toda a turma: “durante os jogos, só é permitido se 
hidratar com chopp”.

Para Roger Rohlfs, a turma do tênis virou uma família. “Tro-
camos alegrias, semeamos crescimento mútuo e conforta-
mos uns aos outros nas dificuldades. Isso faz a diferença”. 
Ele destaca que o Alphaville Lagoa dos Ingleses se tornou 

© Fotos: Divulgação | Arquivo pessoal
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Costa LagunaAlém das esposas, os filhos também ficaram amigos e os 
“Amigos Tênis Alphaville” é atualmente uma grande famí-
lia e está aberta para receber novos membros. “Hoje temos 
médicos, engenheiros, funcionários públicos, advogados, 
empresários, aposentados, estudantes, entre outros. Em-
bora 85% dos membros morem no Alphaville, vários ami-
gos de BH também participam. Para entrar, basta saber 
jogar um pouco de tênis, gostar de festas e trazer alegria 
e animação”. Rodrigo acrescenta que a “Turma” também 
se preocupa com a renovação. Contando com tenistas de 
várias idades, o mais novo com 19 e o mais velho com 73, 
a “Turma” vem buscando se renovar, trazendo jovens tenis-
tas, filhos ou amigos dos filhos dos membros originais para 
participar desta grande brincadeira.

Para Rodrigo Abdalla, quando eles começaram a turma, 
não tinham a dimensão do que ela poderia se transformar e 
ressalta que somente um lugar como o Alphaville tem uma 
estrutura perfeita para abrigar um projeto como este. E fi-
naliza: “Os maiores amigos que fiz na vida, desde criança, 
vieram através do esporte e, aqui no Alphaville, não foi di-
ferente. Grandes amizades, pessoas excelentes, e o mais 
importante, vizinhos que podemos contar e confiar”.

Desde o início do empreendimento, o Residencial 
Costa Laguna teve como um dos atrativos princi-
pais a prática do tênis, com quatro quadras de sai-
bro, sendo uma coberta, , além de toda a infraestru-
tura como vestiários, arquibancadas etc.

Inclusive essa estrutura voltada para a prática do 
esporte pesou bastante na decisão de João Pedro 
Oliveira Stringheta de construir e morar no Cos-
ta Laguna, para onde se mudou em dezembro do 
ano passado. Ele já era um apaixonado pelo tênis e, 
atualmente, a esposa Daniela Giovannini Stringheta 
e o filho Gilberto Giovannini, de 13 anos, também 
aderiram à prática.

Daniela lembra que, mesmo antes de se mudar, a 
sua família já participava de eventos de tênis e fre-
quentava o Costa Laguna. “Atualmente, jogamos e 
fazemos aulas duas vezes por semana. Mas a ideia 
é chegar a três vezes. Fazemos aulas particulares 
com o professor Guilherme, que é morador do Edi-
fício Lumiére”.

Outros, nem esperaram pelo final da construção de 
suas casas para “baterem uma bolinha” nas qua-
dras do Costa Laguna. Gilson Carvalho disse que 
sua casa deve ficar pronta entre julho e agosto des-
te ano, mas já frequenta três vezes por semana as 
quadras de tênis do Residencial, sendo duas para 
jogar com os amigos Alexandre Leite, Márcio Mar-
çal e Roberto Silveira e uma para aula. Gilson é um 
dos amantes do tênis e joga desde 2013, quando 
estava fora do Brasil, morando em Moçambique, na 
África. “Gosto muito desse esporte. No tênis, exer-
citamos o corpo, a mente, os reflexos, a parte aeró-
bica. Acho um exercício bem completo”.

ESPORTE & SAÚDE

© Fotos: Divulgação | Arquivo pessoal



AG POR VOCÊ

Incentivar ações de solidariedade e apoiar iniciativas para ajudar 
aqueles que precisam, em parcerias com representantes de co-
munidades e moradores, são posturas adotadas pela Associação 
Geral Alphaville dentro da sua gestão social. Nesse momento em 
que todo o país se volta para combater o Covid-19, a AG está 
apoiando o projeto Costura do Bem.

Juntamente com outras duas mulheres empresárias do setor da 
moda, a moradora Sibele Barony, após contato com um médico 
do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima, se sensi-
bilizou sobre o necessário e urgente abastecimento de EPI`s para 
uso dos profissionais de saúde e comunidades carentes da re-
gião, para melhor enfretamento da pandemia.

Elas criaram então, a campanha Costura do Bem, e por meio da 
disponibilização de seus ateliês de costura e redirecionamento das 
equipes de trabalho, definiram a meta inicial de produção e dis-
tribuição de 14.000 máscaras de proteção individual àqueles que 
mais precisam. Por meio de doações em dinheiro via parcerias, 
foi possível comprar os insumos necessários e alimentar a cadeia 
produtiva, e é com muita satisfação, que o grupo 
comemora o objetivo alcançado.

A campanha continua, e estas incansáveis mu-
lheres, se debruçam agora sobre outra frente de 
trabalho: produzir capotes em brim, para auxi-
liar médicos e enfermeiros.  

Para viabilizar a compra dos insumos necessá-
rios e garantir a renda das costureiras, muitas 
delas arrimo de família e sem outra atividade 
no momento, é possível doar qualquer quantia. 
A AG visando a contribuição de empresas par-
ceiras, estabeleceu duas cotas de patrocínio, a 

AG apoia a 
‘Costura do Bem’ 

no combate ao 
Covid-19

fim de que empresários pudessem também, abraçar a causa e 
destinar recursos mais volumosos. 

Para Sibele Barony, além da solidariedade o movimento traz outro 
vínculo muito importante que é a inserção de recuperandos na 
sociedade. A Costura do Bem conta também com o apoio dos 
internos da APAC Nova Lima – Associação de Proteção e Assis-
tência a Condenados, que trabalham na confecção de máscaras 
e para diminuir suas penas. “As mãos que um dia praticaram um 
crime, hoje estão salvando vidas”, exemplifica. Na linha de produ-
ção estão mais 4 mil máscaras, já cortadas, para serem costura-
das. Isso porque, após resolvida a questão de saúde imediata dos 
hospitais com a meta alcançada, as peças produzidas por eles, 
serão distribuídas para a população, em pontos de ônibus e pon-
tos comerciais. 

“Nessa pandemia, estamos vivendo um momento de muita soli-
dariedade. A vida é como um rio, estamos todos no mesmo barco, 
sem saber qual direção ele irá tomar. Se você se une para ajudar 
alguém, tudo ficará mais fácil. É preciso sair da zona de conforto, 

olhar para o outro e se perguntar o que é possível 
fazer para mudar o que está aí. Se cada um fizer 
a sua parte, vamos avançar nessa luta e recupe-
rar rapidamente”, destacou a moradora.

Vale ressaltar que toda produção obedece às 
normas da ABNT e orientações do Ministério da 
Saúde. A campanha iniciou-se no mês de abril, e 
além das doações em espécie, acabou atraindo 
costureiras voluntárias do Alphaville.  
Você também pode ajudar! 

Saiba mais em: comunicacao@alphavillemg.
com.br | (31) 99412-9594

Projeto criado por uma 
moradora do Alphaville e 
outras duas empresárias do 
setor da moda, que se uniram 
para produzir e doar máscaras 
de proteção individual.
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da energia, dos pássaros e

Lagoa,
dos ingleses

A Lagoa dos Ingleses tem uma relação 
importante com a história de Nova 
Lima. O belo lago artificial de água 

pluvial, construído em 1932 pelo jovem 
inglês George Chalmers – daí a origem 

do nome da lagoa, se tornou fonte de 
energia para a mineração, em reserva 

aquífera para a cidade, 

deu vida ao projeto de construção 
do Alphaville, legitimidade para o 
esporte aquático em Minas e para a 
preservação de várias espécies. Nesse 
momento, em que se comemora os 20 
anos do Alphaville, a memória desse 
ícone de beleza cênica da paisagem 
precisa ser contada.

14
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A Lagoa dos Ingleses faz parte da corrida do ouro no Sécu-
lo XVIII. Bandeirantes paulistas descobriram ouro em dois 
córregos na região conhecida como Sabarabuçu – mas tar-
de Congonhas do Sabará, Nova Lima de Lima e hoje Nova 
Lima. O fato atraiu pessoas para explorar minas e o peque-
no povoado se formou e se desenvolveu junto aos córre-
gos. Em 1780, as construções no lugarejo já não atendiam o 
crescimento populacional. Alguns anos depois, em 1818, as 
explorações na mina foram interrompidas e muitos imagi-
navam que o metal havia se exaurido. Ela só foi reaberta em 
1831, com a chegada de ingleses. Entre eles estava o jovem 
engenheiro George Chalmers que assumiu os trabalhos na 
mina, convenceu acionistas a investirem na empresa e per-
maneceu à frente do negócio durante 40 anos.

Segundo dados do Centro de Memória da AngloGold Ashanti, 
em 1904, George Chalmers, superintendente da empresa à 
época, construiu o Sistema Hidrelétrico Rio de Peixe. O ob-
jetivo era alcançar os planos de desenvolvimento da então 
Saint John Del Rey Mining Company, hoje AngloGold Ashanti, 
indústria mais longeva do País, que completou 185 anos em 
2019, com uma reserva maior de energia elétrica para a mina.

O Sistema Hidrelétrico Rio de Peixe da AngloGold Ashanti 
composto por sete Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), é 
formado pela a Lagoa Grande (conhecida como Lagoa dos In-
gleses), a Lagoa da Codorna (situada às margens da Rodovia 
dos Inconfidentes) e a do Miguelão (que fica dentro de um con-
domínio às margens da BR-040, próximo à Alphaville). A Lagoa 

Fauna lacustre e aves
dão vida ao local
 
Com clima ameno e uma beleza natural, a região da La-
goa dos Ingleses possui vegetação predominante de re-
florestamento de eucaliptos, floresta e campos. Ela está 
inserida na Área de Proteção Ambiental Sul (APA-Sul), 
ao lado de importantes zonas de amortecimento de três 
Unidades de Conservação (Monumento Natural Serra da 
Calçada, Parque Estadual do Rola Moça e Estação Eco-
lógica de Fechos), em uma região caracterizada por ser 
uma das maiores áreas de recarga de água potável da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Como em todas as reservas de água doce, a região tam-
bém abriga uma grande quantidade de fauna lacustre. 
O local é abrigo de capivaras, répteis, insetos, anfíbios 
e aves. Além dos barulhentos Quero-queros, as garças, 
os biguás, seriemas e até mesmo patos selvagens, são 
vistos no local. Um recente projeto realizado pela CSul 
Desenvolvimento Urbano, o Canto das Aves, para apre-

sentar a avifauna na região da Lagoa dos Ingleses, reve-
lou a grande diversidade de flora e fauna, notadamente 
de pássaros. Espécies como o Jacuaçu, Tangará (foto) 
e a Coruja-buraqueira, o Pula-pula assobiador, típicas de 
área de Mata Atlântica, foram algumas das descobertas 
durante esse estudo. O fato é que as aves têm presença 
marcante na orla em busca de alimentos do grande ban-
quete oferecido pela biodiversidade local. 

© Foto: Arquivo Centro de Memória da AngloGold Ashanti
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Grande foi construída em 1915 e ampliada na década de 1930; 
época em que as outras lagoas foram construídas. Em 1932, a 
Lagoa dos Ingleses foi construída a partir do represamento de 
águas pluviais, formando-se um espelho d’água que se esten-
de por 200 hectares e acumula um volume de 240 milhões de 
m3 de água, num perímetro de aproximadamente 16 km.  As 
três barragens juntas possuem capacidade de armazenagem 
de aproximadamente 28 milhões de m³ e área de drenagem 
com cerca de 153 km², fornecendo parte da energia elétrica 
utilizada pela AngloGold Ashanti em Minas Gerais.

O SISTEMA HIDRELÉTRICO RIO DE PEIXE

De acordo com a AngloGold, a água utilizada na geração 
de energia é represada na Lagoa dos Ingleses, passa pela 
Lagoa da Codorna, abastecendo a usina de mesmo nome 

e, em seguida, desce pelo Ribeirão Marinhos e se encontra 
com a água que vem da Lagoa do Miguelão pelo Ribeirão 
Capitão do Mato. A partir daí, abastece as outras seis usi-
nas e depois segue pelo Rio de Peixe até o Rio das Velhas, 
onde contribui na regularização da vazão que a Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) coleta, trata e 
distribui a água para cerca de 43% da população da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme dados do livro “Alphaville Lagoa dos Ingleses”, 
da Lagoa dos Ingleses Urbanismo, Chalmers criou o Gru-
po Hidrelétrico Rio de Peixe, adquirindo para isso terras 
irrigadas ao sul de Nova Lima, e em 1933 já haviam seis 
usinas. Durante a construção da lagoa, o engenheiro inglês 
cogitou transformar o local uma área com residências para 
abrigar os empregados da mina, principalmente, os ingleses 

Área da lagoa recebeu o primeiro 
acampamento do MPC no Brasil
A área em volta da lagoa também sediou o primeiro 
acampamento do Mocidade Para Cristo (MPC), movi-
mento cristão de resgate aos jovens através da boa nova 
de Deus, que começou nos Estados Unidos em 1940 e 
que veio para o Brasil em 1960. A história contada pelo 
MPC, através de seu site oficial, relata que tudo começou 
em 1964, quando o Pastor Overholt recebeu uma oferta 
de um centavo de dólar para a construção de um acam-
pamento no Brasil.

Em 1964, o pastor se mudou de São Paulo para Belo Ho-
rizonte e negociou junto à Lagoa Grande Empreendimen-

tos um contrato de comodato, com validade de 10 anos, 
de uma área às margens da Lagoa dos Ingleses, para 
a construção do Acampamento MPC. A sede do Movi-
mento Para Cristo muda então de São Paulo para Nova 
Lima, onde o acampamento fora construído.
Embora o contrato pudesse ser prorrogado por mais 40 
anos, em 1977 a Lagoa Grande solicitou ao Movimento a 
área para a construção de um projeto residencial. Cinco 
anos depois, o MPC acordou com a empresa a devolu-
ção da área em troca de um terreno em área da Fazenda 
dos Gorduras, em São Sebastião das Águas Claras, em 
caráter definitivo.

© Foto: Arquivo Centro de Memória da AngloGold Ashanti



CAPA

que moravam em Nova Lima. O projeto de Chamers não foi 
concretizado, mas estava lançada a ideia de transformar o 
lugar em um projeto residencial unifamiliar.

VOCAÇÃO HABITACIONAL

Por muitos anos, a área no entorno da lagoa ficou sem rece-
ber nenhum tipo de melhoria e desenvolvimento. Seus prin-
cipais proprietários a Morro Velho (hoje AngloGold) e a MBR 
(que foi incorporada pela Vale S.A.) preservaram os terrenos 
e não tiveram interesse em explorar a região. Mas, com o 
crescimento populacional e desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, e o Vetor Sul da Capital, a 
Lagoa dos Ingleses, até então construída para gerar ener-
gia, atraiu moradores que buscavam qualidade de vida em 
locais com mais segurança e tranquilidade.

ANOS DA LAGOA 
DOS INGLESES

105
1905

1932

200 ha

240 milhões m3

150 km2

06 usinas

Ano de construção

Ampliação da obra

Área de extensão

Volume do espelho d’água

Área de drenagem

Abastecidas em seu curso 
até o Rio das Velhas

© Fotos: Arquivo Centro de Memória da AngloGold Ashanti
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HISTÓRIAS & LEMBRANÇAS

Uma viagem 

à América do Norte
inesquecível

No Sul do Canadá, Maria Cristina e Marcelo conheceram os vales glaciais do Kenai Fjords National Park © Fotos: Divulgação | Arquivo pessoal

Organizar uma viagem que ficasse marcada na história da vida 
deles. Com esse objetivo, o engenheiro agrônomo Marcelo Martins 
Pinto e sua esposa, a arquiteta Maria Cristina Cardoso Costa Pin-
to, que moram no Residencial Real, fizeram durante os meses de 
maio e junho do ano passado uma viagem fantástica por roteiros 
e paisagens incríveis nos Estados Unidos, Canadá e Alaska, que 
incluiu desde modernas e históricas cidades até lugares de natu-
reza selvagem, onde puderam, por exemplo, saborear um salmão 
pescado na hora.

Eles partiram do Brasil no fim do mês de maio com destino à cidade 
de Chicago, nos Estados Unidos, onde permaneceram por dois dias 
e meio. “Um dos momentos mais marcantes naquela cidade norte-
-americana foi o tour arquitetônico que fizemos, já que minha espo-
sa é arquiteta e Chicago, devido às suas muitas obras importantes, 
é considerada a cidade da arquitetura mundial”, ressalta Marcelo.

O casal também visitou a pé e de barco o Lincoln Park, um dos 
bairros mais ricos e antigos de Chicago, com parques com mui-
to verde, paisagens deslumbrantes, ruas residenciais repletas de 
casas imponentes e muitas lojas e restaurantes, um zoológico, 
pontos históricos e muitas igrejas e catedrais, incluindo algumas 
criadas para atender aos primeiros imigrantes poloneses. “Fomos 
a muitos bares e restaurantes interessantes, alguns que mantêm 
a decoração da época de Al Capone, e comemos um saboroso bife 
(steak), que é uma marca da cidade”, lembra o engenheiro.

360 NA ALTURA DE 300

Marcelo e Maria Cristina lembram que também tiveram uma 

vista fascinante de Chicago ao visitar a 360 Chicago Observa-
tion Deck, uma torre de mais de 300 metros de altura erguida 
sobre uma das principais avenidas da cidade. “A visão é des-
lumbrante e pudemos ver o lago Michigan, uma espetacular 
linha do horizonte e quatro estados vizinhos”.

No Navy Pier, um dos dez locais mais visitados dos Estados 
Unidos (são quase nove milhões de turistas por ano), se en-
cantaram com o píer de aproximadamente 1 km de extensão, 
localizado às margens também do Lago Michigan, que ofere-
ce uma estrutura completa com parques, jardins, restauran-
tes, lojas diversificadas e atrações para toda a família. “ É um 
local incrível, com uma vista deslumbrante, que possibilita vá-
rias atividades em diferentes como um passeio pelo lago, um 
parque de diversões, circo teatro e shows ao ar livre.”  

Em Chicago, o casal também ficou impressionado com o 
“feijão prateado”, uma escultura a céu aberto do artista Anish 
Kapoor situada no Millennium Park, uma área central da cida-
de. Composta por 168 placas de aço inoxidável, o seu exterior 
completamente polido não tem uniões visíveis. Por causa dis-
so, a escultura reflete e ao mesmo tempo distorce a paisagem 
urbana da cidade, provocando em quem a aprecia múltiplas 
reflexões.

AQUÁRIO E RODA-GIGANTE

O casal conta que depois de Chicago o destino foi Seatle, no Es-
tado de Washington, onde conheceram o Water Front, um porto 
muito importante, de onde partem cruzeiros para vários lugares 
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A impressionante beleza dos lagos dos parque canadenses de Banff e Jasper

nos EUA, Canadá e Alaska. “Um local com muitas atrações, como 
aquário, roda-gigante, passeios de barco, mercado, lojas e res-
taurantes, e que convida a uma caminhada para apreciar a pai-
sagem”. O casal também foi ao Pike Place Market, onde puderam 
apreciar a gastronomia local (baseada em frutos do mar) e visitar 
lojas de artesanatos e outros produtos locais. “Comemos uma 
lagosta fantástica no Pike. O prato ficou na nossa memória gas-
tronômica de Seatle”, contam eles.

Marcelo e Maria Cristina conta lá conheceram a Space Need-
le, uma torre de 184 metros que oferece uma visão de 360° e 
que é um ícone da cidade. “Numa região próxima à torre, visi-
tamos a galeria de arte Chihuly Garden and Glass, que reúne 
obras de vidro impressionantes do artista Dale Chihuly, que 
desde a década de 1960 realiza trabalhos manuais com esse 
material, explorando suas mais diversas cores, texturas e for-
mas”. Eles também conheceram alguns museus de música e 
bares temáticos de rock, já que a cidade é um berço de vários 
grupos; e o Kerry Park, uma colina dentro da cidade com uma 
vista muito bonita.

ANTIGO E FASCINANTE

O próximo destino foi Vancouver, no Canadá, onde conhece-
ram também a Grouse Mountain, uma montanaha de 1.230 
metros de altura com uma “vista maravilhosa, pistas de esqui, 
snowboard, entre outras atrações; e o bairro Gastown, um dos 
mais antigos da cidade (onde começou Vancouver), um lugar 
fascinante com grande variedade de comida e comércio”.

De Vancouver, Marcelo e Maria Cristina foram conhecer os 
parques de Banff e Jasper, que ficam nas cordilheiras ro-
chosas do Canadá. “São locais de muita beleza natural, com 
fauna e flora abundantes, com sequoias, ursos, alces, lobos, 
lagos maravilhosos e uma rede excelente de hotéis, com mui-
ta infraestrutura. As belas paisagens que vimos com certeza 
vão ficar gravadas na nossa memória”. O casal também conta 
que apreciou uma deliciosa carne de caça no local, com um 
tempero que deixou lembranças.

O próximo destino do casal foi a cidade de Anchorage, no 
Alaska. Marcelo lembra que eles chegaram por volta da 
meia-noite e o sol ainda estava se pondo, para depois nascer 
por volta das 4h. Um detalhe apenas diante de um lugar de 
grandes contrastes que estava para ser descoberto por eles. 
Diante de paisagens incríveis, densas florestas e geleiras de 
tirar o fôlego, Marcelo e Maria Cristina ficaram tão encanta-
dos que vão guardar para sempre as memórias dessa viagem. 

Um desses locais visitados foi Denali Park, um parque imenso 
(mais de 24.000 quilômetros quadrados) com uma natureza 
muito selvagem, floresta de taiga, montanhas nevadas mes-
mo no verão, ursos, diversos animais grandes e pequenos. 
“Para visitar o parque, você pega um ônibus do próprio parque 
que percorre a única estrada que corta o Denali Park, podendo 
apreciar toda a beleza selvagem do lugar”, ensina o casal.

VALES GLACIAIS

A próxima parada foi o Sul do Alaska, onde conheceram o Ke-
nai Fjords National Park, cujo nome é devido aos inúmeros 
fiordes (vales glaciais) esculpidos pelas geleiras que descem 
as montanhas do campo de gelo. O parque tem mais de 38 
geleiras que são visitadas por todos os turistas. E, para quem 
queria conhecer a natureza selvagem, a experiência foi gran-
de. “Fizemos um incrível passeio de barco pelo parque. Fomos 
até as geleiras e avistamos baleias, focas, ursos brancos e 
uma enorme variedade de aves. Foi emocionante, tinham or-
cas nadando ao lado do barco”, comenta Maria Cristina.

E, como a gastronomia é um grande atrativo para conhecer a 
cultura de um povo, o casal não deixou de explorar as delícias 
dos locais visitados. De volta a Anchorage, Marcelo lembra de 
um dos momentos mais saborosos da viagem.  “Fomos a um 
restaurante onde comemos um salmão que tinha acabado de 
ser pescado num rio próximo. O sabor é muito diferente do 
que comer um salmão no Brasil. O peixe mais fresco tem um 
sabor especial”. Da última fronteira, o Alaska, o destino se-
guinte foi Estado de Montana, onde visitaram o Yellowstone 
National Park. Marcelo lembra que é uma natureza diferente, 
vulcânica, e destaca os gêiseres, as fontes que jorram água 
quente a mais de 30 metros de altura.

TORONTO EM FESTA

Depois dessa experiência no mais antigo parque nacional do 
mundo, Marcelo e Maria Cristina voaram para Toronto, no Ca-
nadá. A chegada deles coincidiu com a vitória do time de bas-
quete da cidade na NBA. “A comemoração parou a cidade”, 
lembra ele. Lá, eles visitaram vários pontos turísticos interes-
santes, como a CN Tower, uma torre de 553,3 metros de altura 
(a terceira mais alta do mundo); e os bairros Little Italy e Little 
Portugal e Chinatown, onde puderam apreciar as culinárias e 
artigos da cultura italiana, portuguesa e chinesa.

O casal também conheceu no Canadá as cidades de Otawa, 
Quebec e Montreal. O último destino do roteiro foi Boston, 
com direito a uma nova experiência na cidade mais cultural da 
América. “Visitamos a Universidade de Harvad, assim como o 
prédio do Massachusetts Institute of Technology – MIT, locais 
imperdíveis para se conhecer.”

Em Vancouver, Maria Cristina e Marcelo 
conheceram as principais atrações da 
belíssima cidade canadense
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EM DESTAQUE

© Foto: Divulgação AG

Esse é o nome do coral formado por moradores do Alpha-
ville e coordenado pelo casal de músicos profissionais Luiz 
Flávio dos Santos e Júnia Vilela Bastos, que moram há 
cerca de quatro anos no Residencial das Minas. O grupo, 
que surgiu há cerca de dois anos, conta atualmente com 18 
integrantes que se reúnem periodicamente para ensaios e 
apresentações em eventos dentro e fora do Alphaville.

Luiz Flávio conta que a ideia de formar um coral surgiu da 
experiência que ele e a esposa tiveram tocando no bloco de 
carnaval do Alphaville de 2018. “Na época, em parceria com 
os proprietários do Ville Gastrô (empório gastronômico do 
centro comercial), montamos um pequeno bloco de carna-
val (chamado “sô vizinho”) que contou com a participação 
de alguns moradores na percussão na apresentação que 
fizemos no Mall”, lembra.

INTEGRAÇÃO DOS MORADORES

Segundo o casal de músicos, a experiência do carnaval 

Coral formado por moradores do Residencial das 
Minas, surgiu há cerca de dois anos e hoje conta com 
18 integrantes que se apresentam em eventos e festas 

dentro e fora do Alphaville.

O Canto da Lagoa

mostrou que eles poderiam criar algo que promovesse a in-
tegração dos moradores, independente de idade ou mesmo 
de conhecimento específico na música. Luiz Flávio ressal-
ta que a sua história se confunde um pouco com a músi-
ca. “Comecei aos 10 anos de idade no Coral Júlia Pardini 
e, desde então, a música e mais especificamente o canto 
coral têm sido, além de minha profissão, uma fonte de bons 
relacionamentos”.

Luiz Flávio e Júnia têm um grupo de música, chamado Sui 
Generis, para apresentações em aniversários, casamentos, 
eventos corporativos, formaturas, entre outros. O grupo 
atua há cerca de 30 anos no mercado de eventos. Ele toca 
saxofone, flauta, percussão e canta, enquanto a esposa 
toca teclados e também canta.

Além das apresentações do Sui Generis, Luiz é regente de 
coro há mais de três décadas, estando à frente dos corais 
da Gremig/Cemig, Coral Vozes da Globo (dos funcionários 
da TV Globo Minas), Grupo Villa Lobos, Coral do IPPE e, há 

© Fotos: Divulgação | Arquivo Pessoal
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cerca de dois anos, também do Coral “O Canto da lagoa”, 
daqui do Alphaville. Júnia atua como cantora, arranjadora 
instrumental e tecladista nos corais. “Fazemos ainda arran-
jos musicais para compositores autônomos, temos também 
em casa um pequeno estúdio para gravações. Nos últimos 
anos, temos nos dedicado aos projetos culturais, tanto com 
os corais quanto com o grupo Sui Generis, através dos quais 
realizamos bailes dançantes e concertos com os corais”.

Desde que se mudaram para o Alphaville, o casal sempre 
esteve presente em eventos na comunidade, fazendo músi-
ca ao vivo, sonorização, iluminação e palco. Além dos pré-
-carnavais e carnavais de 2018 e 2019, eles participaram da 
Feijoada do Freire nos anos de 2017 e 2019; em alguns dos 
bazares promovidos pela Associação Geral (como o do “Dia 
das Mães”) e na Rua do Lazer de 2019.

APRESENTAÇÕES

Embora ainda jovem, o coral “O Canto da Lagoa” já realizou 
algumas apresentações: na inauguração da iluminação da 
Praça da Liberdade e na Vesperata de Natal, no mesmo lo-
cal, ambos em 2018; no Bazar do Dia das Mães nas edições 
de 2018 e 2019; e na Missa de Natal do ano passado pro-
movida no Colégio Nortear.

Luiz Flávio, que é o maestro, ressalta que um dos principais 
objetivos do “Canto da Lagoa” é promover o convívio local 
por meio da arte. “Um coral é um ambiente rico em relações 
humanas, pois envolve adultos, jovens e idosos. Não há dis-
tinção de classe social, poder aquisitivo ou mesmo esco-
laridade! Basta sentir-se atraído por esta atividade que de-
manda afinidade com a arte e a cultura e exige de nós certa 
força de vontade e empenho”. O maestro acrescenta ainda 
os benefícios à saúde, como estímulo à memória, coordena-
ção, respiração, uso consciente da musculatura abdominal.

 Os ensaios acontecem todas as terças-feiras, das 19h30 
às 21h30, na Casa de Apoio do Residencial Real. Ele lem-
bra que o grupo é aberto e tem “imenso prazer em receber 
novos participantes”. Os interessados em participar podem 
entrar em contato com Luiz Flávio (98725-4101) ou com 
Júnia (98869-4118), por telefone ou Whatsapp. 

MÍDIAS SOCIAIS

O casal tem pequeno estúdio em casa, onde eles fazem os 
arranjos e gravam cada uma das vozes que serão dispo-
nibilizadas aos cantores dos coros. “Em tempos de mídias 
sociais, isso facilita e otimiza os ensaios”. Lá, os dois tam-
bém realizam gravações independentes para compositores 
autônomos e produzem ainda vídeos e áudios do grupo Sui 
Generis a serem divulgados na rede.

Sobre a escolha das músicas que compõem o repertório do 
Coral “O Canto da Lagoa”, Luiz explica que, por se tratar de 
um grupo amador, ele é formado essencialmente por can-
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ções populares, temas de filmes e músicas regionais. “Há 
algumas peças clássicas também, pois são bastante didá-
ticas e contribuem tecnicamente para o aprimoramento dos 
cantores. O que buscamos, na construção do repertório, é 
mesclar gêneros, estilos e épocas; pois esta abrangência 
torna os ensaios alegres e dinâmicos, e as apresentações 
interessantes e agradáveis”.

Em tempos de coronavírus, os ensaios presenciais do Coral 
foram suspensos e a solução encontrada pelo grupo foi a 
do estudo individual. O material é enviado por meio virtual: 
cada voz é gravada e disponibilizada nas redes sociais. “O 
importante neste momento é não perder a coesão do grupo. 
Para tanto, nos mantemos em contato constante de modo a 
preservar a motivação e união”, ressalta o casal.

Para Angela Márcia Alphonsus Guimarães, moradora do 
Residencial da Flores que integra, junto com a filha Daniela, 
o Coral “O Canto da Lagoa” desde o seu início, os ensaios 
e apresentações proporcionam momentos de confrater-
nização e relaxamento. “Saímos mais leves dessa reunião 
de amigos. É altamente gratificante. Participo com muito 
prazer e fico triste quando não temos ensaios, como ago-
ra nessa época de coronavírus, quando nos comunicamos 
apenas pelo Whatsapp”.

EM DESTAQUE

PATROCÍNIO

O Coral “O Canto da Lagoa” está em busca de patrocínio e já 
tem um projeto que foi aprovado em 2018 e viabiliza o apoio 
por parte de empresas que queiram empregar parte do seu 
imposto de renda devido em atividades artístico-culturais. 
“Estamos buscando esse incentivo principalmente em em-
presas da região, valorizando assim essa iniciativa que pro-
move o convívio e a socialização por meio da música”.

TRANSPARÊNCIA

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)

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.

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.

Despesas com pessoal, eventos e mídias.

Despesas com pessoal, veículos e combus�vel.

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%

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

Mês de Referência: ABRIL/2020

% Valor Médio da 

Contribuição
INVESTIMENTO

Residencial Real 

Residencial das Árvores

Residencial das Flores

Residencial Península dos Pássaros

Residencial Costa Laguna 

Lumiere I - Ref.: APTO 3 quartos

Mirante do Sol - Ref.: APTO 3 quartos

Felice 

Residencial Inconfidentes

Descrição 
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Vallourec Mineração irá intensificar 
suas ações de mitigação e controle 
no período de estiagem

Com foco no desenvolvimento sustentável, a Vallourec Mineração, 
localizada na Serra da Moeda, divisa dos municípios de Brumadinho 
e Nova Lima, adota durante todo o ano, estratégias de mitigação e 
controle dos impactos na qualidade do ar na região. Tais ações são 
intensificadas no período de estiagem concentrado entre os meses de 
maio a setembro, no inverno, sabidamente o período em que ocorre o 
momento mais crítico devido à seca severa e aos fortes ventos.

A empresa realiza, por exemplo, o monitoramento sistemático da 
qualidade do ar (Partículas totais em suspensão) em pontos estra-
tégicos com o objetivo de acompanhar a variação na qualidade do ar, 
em respeito aos parâmetros legalmente estabelecidos na Resolução 
CONAMA n° 03, de 28 de junho de 1990.

Dentre as diversas medidas de controle, a empresa realiza a aspersão 
contínua de água nas vias internas por caminhões pipa. Associado a 
isso, aplica-se nas áreas da mina um polímero, um composto supres-
sor de poeira. O polímero é um aglutinador de partículas usado para 
aumentar a efetividade das operações de aspersão. Esse produto é 
biodegradável e sua finalidade é aumentar o desempenho na reten-
ção das partículas no solo.

Outra medida de controle é a revegetação das áreas, com aplicação 
de gramíneas e leguminosas através de técnicas como a hidros-
semeadura. Para as áreas em estágio final de operação é introduzi-
do também as mudas de espécies nativas da região. Esse processo 
reduz o impacto visual, e principalmente 
contribui para o bloqueio da geração partí-
culas que podem ser carreadas pelo vento 
e pelas águas pluviais, evitando partículas 
em suspensão e também o assoreamento 
dos cursos d’água.

É realizada também a manutenção periódica dos veículos leves e pe-
sados, o monitoramento da emissão de fumaça preta e fuligem, a uti-
lização do lavador de rodas e chassis para caminhões, a manutenção 
de cortina arbórea nos limites da empresa, lonamento das caçambas 
dos caminhões, com inspeções e fiscalização diária, pavimentação das 
vias internas e de saída da empresa. Importante destacar o trabalho de 
varrição mecanizada na área da portaria e do trevo vem sendo realizado 
rotineiramente a cada 15 dias em parceria com a Via 040 que dá o apoio 
logístico aos usuários da via durante a limpeza há mais de um ano.

“Contamos sempre com a cooperação da comunidade do entorno, pois 
possuímos um canal de comunicação constante para a avaliação da 

percepção do ambiente”, explica o gerente de 
Operação de Mina, Fernando Batista. Segun-
do ele, apesar de toda a complexidade que a 
época de estiagem apresenta, os parâmetros 
do monitoramento da qualidade do ar estão 
de acordo com os limites estabelecidos.

Com o projeto “Barragem ZERO”, o rejeito ge-
rado na Vallourec Mineração deixou de ser lan-
çado em barragem convencional desde 2015. 
Desde então, esse material passa por um pro-
cesso de filtragem por Filtros Prensa, que reti-
ram dele grande parte da água. O material final, 
passa a ter menos de 18% de umidade e pode 
ser disposto em pilhas de estéril, sem o risco 
de instabilidade e ruptura. Parte desse material 
é utilizado pela Empresa como matéria-prima 
para coprodutos da construção civil: bloquetes, 
blocos, tijolos, telhas, que podem ser aplicados 
em casas, pavimentação, etc.

Barragem ZERO

PUBLIEDITORIAL
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As ações de combate ao Covid-19

AG POR VOCÊ

A Associação Geral vem trabalhando com muita respon-
sabilidade e transparência para orientar associados, fun-
cionários e usuários sobre o atual momento de prevenção 
contra o contágio do Covid-19. Com o objetivo de zelar pela 
qualidade de vida e bem-estar de todos do Alphaville, a AG 
criou uma campanha de conscientização, com uma série 
de informações para nortear a todos sobre algumas medias 
restritivas e de combate ao vírus.

O atendimento físico da AG está mantido, de segunda à sex-
ta-feira, das 7h30m às 17 horas, em regime de rodízio entre 
os funcionários e também na modalidade home-office. Os 

AG adota medidas para mitigar o 
risco de contágio 

 Seguindo as orientações do Decreto Municipal 
9.989/2020, a Associação Geral fez o fechamento de 
áreas particulares sobre sua gestão, e suspendeu as-
sim, o acesso à orla da Lagoa dos Ingleses, pista de ca-
minhada e o Espaço Família por tempo indeterminado.

O decreto em questão, expedido pela Prefeitura de 
Nova Lima, visa o enfrentamento ao Covid com inibi-
ção de atividades com potencial de aglomeração de 
pessoas, como academia, centros de ginásticas, pista 
de caminhada e outros estabelecimentos de condicio-
namento físico.  

A AG informa que valoriza 
a importância da prática 
de exercícios físicos para 
manutenção da saúde do 
corpo e da mente, mas de-
vido ao momento inédito 
em que nos encontramos, 
medidas de segurança se 
fazem necessárias, e tor-
ce para que tão logo seja 
possível, as áreas possam 
se fazer acessíveis nova-
mente.

Orla da lagoa, pista de 
caminhada e Espaço Família 
com acesso suspenso
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AG e PNL atuam para 
conscientização dos 
usuários de Alphaville

Por meio de solicitação da Associação Geral, a Prefei-
tura de Nova Lima, realizou uma mobilização no dia 
18 de abril, para conscientizar moradores e visitantes 
sobre os riscos de contaminação e possibilidade de 
propagação do coronavírus. 

O exercício de conscientização e conduta envolveu 
equipes da Guarda Civil Municipal, da Vigilância Sa-
nitária e de policiais militares que realizaram aborda-
gens junto ao público circulante nas vias principais de 
Alphaville, mostrando a importância do isolamento 
social.

Na ocasião, houve também a fiscalização junto ao co-
mércio local referente à implantação de medidas de 
funcionamento regulamentadas pelo município. Hou-
ve também uma abordagem feita pela equipe da Vi-
gilância Sanitária sobre o combate ao Aedes Aegypti.   

É importante dizer que por se tratarem de vias públi-
cas, o controle de acesso ao Alphaville é de responsa-
bilidade da Prefeitura de Nova Lima, e toda e qualquer 
denúncia sobre condutas inadequadas, sejam ela de 
pessoas físicas ou do comércio, pode ser registrada 
de forma anônima, para tomada das medidas cabí-
veis, junto aos órgãos responsáveis.

novos projetos precisam ser enviados digitalmente, para o 
e-mail obras@alphavillemg.com.br, sendo que as atualiza-
ções serão entregues presencialmente pelo setor técnico, 
mediante agendamento do departamento. Para evitar visi-
tas presenciais à Sede e assim diminuir o risco de contami-
nação, todas as solicitações devem ser feitas via e-mail ou 
por telefone.

Para a AG, em um momento de incertezas e responsabilidade 
coletiva, todo e qualquer esforço em relação às dinâmicas de 
trabalho podem gerar grande impacto positivo entre as pes-
soas.
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AG POR VOCÊ

Para reforçar a importância de cuidados essenciais para 
combater o contágio, a equipe de Vigilância e Supervisão 
da Gol, empresa responsável pela segurança no Alphaville, 
recebeu um treinamento sobre técnicas de prevenção con-
tra o coronavírus, específicas para o dia a dia do setor. 

As medidas estão sendo cumpridas, como distanciamento 
físico, uso obrigatório de máscaras e reforço na higieniza-
ção individual. As aproximações físicas somente irão ocor-
rer quando houver necessidade. As guaritas de vigilantes 
foram melhor ventiladas e a higienização das mãos e o uso 
de álcool gel, fazem parte da rotina mais rigorosa de cuida-
dos dos agentes do setor.

A AG busca promover o autocuidado entre todos para que 
a normalidade se reestabeleça mais rapidamente possível. 

Equipe de segurança recebeu 
treinamento sobre técnicas de 
prevenção

No intuito de minimizar a propagação da doença que tem 
um risco de contaminação muito alto, a AG reforça junto 
aos responsáveis técnicos, profissionais da construção civil 
e fornecedores de materiais, sobre como medidas simples 
como uso de máscaras e cuidados com a higiene pessoal, 
podem ajudar a combater a pandemia nesse momento.

Evite aglomerações e preze pelo afastamento so-
cial.

Reforce os cuidados com a higiene pessoal e com 
as superfícies.

O uso de máscaras de proteção individual é obri-
gatório.

1 • 

2 • 

3 •

Desde o último dia 7 de abril, quando a Prefeitura de Nova 
Lima publicou o Decreto 10.008/2020, regulamentando 
medidas preventivas, a AG atuou imediatamente adotan-
do medidas preventivas e determinou a obrigatoriedade 
do uso de máscaras de proteção individual para todos 
os passageiros do transporte executivo. A utilização das 
máscaras protege as pessoas e diminui a probabilidade 
de contágio da doença.

Todos os veículos do transporte executivo estão abaste-
cidos com álcool em gel para higiene dos usuários. 

Uso de máscaras é obrigatório 
no transporte executivo
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A AG sugere também algumas medidas preventivas para as 
obras e projetos como: adiar serviços não essenciais para 
evitar o fluxo de pessoas; dar preferência aos atendimentos 
remotos por telefone, evitando assim deslocamentos des-
necessários até à sede. Os arquitetos responsáveis farão a 
entrega do retorno mediante agendamento. É importante se 
informar sobre possíveis alterações nas rotinas de acesso 
às obras, nas portarias dos residenciais. Os ambientes das 
obras devem ser mantidos limpos, organizados, arejados e 
com muita ventilação. Equipes de trabalho devem ser orien-
tadas e, caso algum colaborador apresentar algum sintoma, 
o mesmo deve permanecer em isolamento social.

A AG mantém sua Base de Saúde à disposição para atender 
quaisquer situações de emergência e sempre que neces-
sário. Sempre que tiver dúvida ligue para o (31) 3547-3005. 

Base de Saúde preparada 
para atender e orientar
Para reforçar os cuidados com a saúde, a AG orienta 
a todos que estiverem com sintomas, que realizem o 
atendimento via contato telefônico e evitem desloca-
mentos até a Base de Saúde. A triagem será feita, e em 
caso de necessidade, a equipe visitará presencialmente 
o paciente, podendo conduzi-lo à unidade de tratamen-
to específica.
 
É fundamental acompanhar o quadro geral e o desen-
volvimento dos sintomas. A equipe médica está prepa-
rada para esclarecer dúvidas e as avaliações podem ser 
feitas a qualquer hora.

É importante ressaltar que embora estejamos em meio 
a uma pandemia, outros atendimentos emergenciais 
e de urgência continuam acontecendo. Por isso, o uso 
desse serviço deve ser feito de forma consciente e em-
pática para melhor usufruto de todos.  

Orientações e medidas preventivas 
para obras e projetos
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CENTRO COMERCIAL

Valorize, apoie e incentive o comércio local
Valorizar o comércio do Alphaville Centro Comercial forta-
lece as pequenas empresas, que investem em inovação, 
atendimento ao cliente e diversificação de produtos/servi-
ços. Além disso, usufruir dos serviços da vizinhança evita 
deslocamentos de carro, promove a economia com gastos 
de transporte e diminui o trânsito das cidades.

Ao comprar nos estabelecimentos do seu bairro você pro-
move o desenvolvimento do município, contribui para o au-
mento de novas oportunidades de emprego e ajuda a gerar 
mais investimentos em diversas áreas. 

Dar preferências aos comerciantes locais também é uma 
forma de incentivar o empreendedorismo e fazer com que o 
seu dinheiro fique na sua cidade, no seu bairro. 

Ao comprar o pãozinho na padaria ou no mercadinho da 
esquina, comprar presentes nas lojinhas, consertar roupas 
no pequeno atelier, cortar o cabelo no salão de beleza que 
fica ao lado de casa ou almoçar nos restaurantes do seu 
condomínio, “o consumidor contribui com o setor que gera 
52% dos empregos com carteira assinada no país, o que 
equivale a mais de 17 milhões postos de trabalho”.

O Conceito do “compre local” nasceu da valorização da ideia 
de se viver com maior intensidade a “vida em comunidade”. 
É uma volta às raízes das pequenas cidades, onde todos 
se conhecem e se reúnem em torno de princípios comuns.

Existem pelo menos 10 razões que justificam a opção do 
“Compre Local”:

1. Aumento da força do comércio local.

2. Atração de novos negócios complementares aos exis-
tentes.

3. Mais empregos, mais riqueza, estabilidade social, maior 
tranquilidade e segurança.

4. Melhores serviços devido à “intimidade” entre comer-
ciantes e clientes.

5. Preservação do estilo de vida, da personalidade e identi-
dade cultural da comunidade.

6. Melhor organização de projetos e interesses comuns de 
vizinhos e amigos.

7. Aumento da força política do grupo junto às autoridades.

8. Promoção da ideia do consumo consciente (compro só o 
necessário e evito desperdício).

9. Redução do impacto ambiental.

10. Comprar local é melhor para o próprio comprador, que 
acumula todas essas vantagens e as perpetua ao longo do 
tempo.

Associação Alphaville Lagoa dos Ingleses Centros Comerciais: (31) 3547-3100 | WhatsApp: (31) 98799-7549
www.alphavillecentrocomercial.com | Instagram: @alphavillecentrocomercial
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CENTRO COMERCIAL

Personalidade e sofisticação em casa

As flores são responsáveis por deixar a casa mais alegre, 
colorida ou até mesmo mais elegante! Quem se interessa 
pelo assunto sabe que arranjos naturais deixam qualquer 
cômodo mais bonito e sofisticado. Além disso, a mudança 
das flores ajuda a renovar a decoração mesmo que você 
não mude mais nada no ambiente. Mas, em meio a correria 
do dia a dia, nem todo mundo tem tempo para cuidar de 

flores naturais e os arranjos permanentes caíram no gosto 
de muita gente que opta pela praticidade.  

Independentemente da opção que você fizer, hoje o mer-
cado oferece arranjos florais artificiais ou naturais muito 
bonitos e com um ótimo acabamento, o que garante uma 
bela decoração para sua casa. Referência no assunto, A 
FLEUR THE HOME, localizada no bairro Alphaville Lagoa 
dos Ingleses – Alphaville Centro Comercial, atua há mais de 
3 anos no ramo de venda de artigos finos para casa, além 
das tão procuradas flores naturais e artificiais. A ideia do 
negócio surgiu da decoradora Mônica Guerra, especialista 
no assunto. Ela conta que já assessorava as compras e a 
decoração das amigas, até que acabou abrindo a empresa: 
“De início foi um pedido das minhas amigas que iam até os 
jantares na minha casa e queriam saber de onde eram os 
adornos e como montá-los.”.

Hoje, Mônica conta com a ajuda das filhas Isabela e Gabrie-
la Gasparini parar administrar o negócio que foi se desta-
cando a cada ano por seus diferenciais. “Nosso público é 
bem exigente! Nossos produtos geralmente são importados 
e seguem as últimas tendências de decoração que estão 
em alta por lá.”, afirma Mônica. Como muita gente gosta 
de flores e adornos no ambiente, mas não sabe bem como 
colocar na prática, A FLEUR THE HOME vai bem além da 
venda. Outro grande diferencial da empresa é o fato de con-
tar com profissionais qualificados que oferecem consulto-
ria em loja ou na própria casa do cliente. “Nosso objetivo 
é agregar valor, fazer com que a pessoa fique satisfeita do 
início ao fim. Foi assim que conseguimos fidelizar o público 
da região.”, conclui a empresária.

A loja Fleur The Home fica no Alphaville Centro Comercial, 
Center III – Loja 105 | (31) 3665-9190 | 97102-6154.

FLEUR THE HOME ganha destaque no mercado mineiro ao oferecer 
atendimento completo em decoração.
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Atelier do Amor:
para aquecer o coração

Um grupo de 11 moradoras que se reúne no mínimo duas 
vezes por semana para fazer roupas que serão doadas a 
crianças carentes de várias cidades de Minas. Assim é o 
Atelier do Amor, um lugar onde essas amigas se encontram 
e se doam para transformar tecidos, linhas, botões, elásti-
cos etc. em roupas que vão aquecer o corpo e o coração, 
e colocar um sorriso no rosto de várias crianças carentes.

O grupo surgiu há cerca de seis anos, quando as amigas 
Sônia Maria Hoffmann Quintaes e Helena Faria, que já ti-
nham uma boa experiência com costura, resolveram produ-
zir pijamas para serem doados a crianças carentes. As duas 
se encontravam na casa da Sônia, que mora no Residencial 
Real, onde criavam os moldes, cortavam os panos e costu-
ravam as peças.

A ideia sensibilizou outras oito mulheres que moram no Al-
phaville e em condomínios próximos (como o Miguelão e 
Vale dos Pinhais), que se juntaram ao grupo. Como o es-
paço ficou pequeno, o grupo passou a ocupar uma sala na 
administração do Residencial Real. Depois, como o espaço 
que ocupavam teve que passar por uma reforma e não po-
deria mais ser utilizado, elas resolveram buscar uma solu-
ção junto à Associação Geral, que cedeu uma sala locali-
zada no Galpão de Manutenção, onde realizam o trabalho 
atualmente.

FORMAS ALTERNATIVAS

Vânia Berzoini, uma das costureiras voluntárias que participa 
desde o início da formação do Atelier do Amor, explica que, 
como o grupo não conta com nenhum apoio financeiro, elas 
acabam buscando formas alternativas de arrecadar e driblar 
as dificuldades. “Cada costureira levou a sua máquina e a sua 
caixa de costura e, recentemente, nos quotizamos para com-
prar uma máquina de overloque, que fazia uma falta enorme 
para o nosso trabalho”.

Vânia lembra que no ano passado, elas precisavam de mais 
flanelas e, como já tinham comprado a máquina de overloque, 
não tinham dinheiro em caixa. “Então tivemos a ideia de fazer 
um bazar aberto a todo o Alphaville. Passamos então a produ-
zir peças que poderiam ser vendidas nesse bazar, como panos 
de prato com barrados em crochê ou bordados, toalhas de la-
vabo de vários formatos, lugar americano, entre outras. Foi um 
sucesso e vendemos quase tudo”.

FORMAÇÃO NATURAL

O Atelier do Amor é um grupo que foi se formando aos poucos. 
“As pessoas foram chegando com o coração aberto e quem já 
estava no grupo também recebia as novatas de braços aber-
tos. Naturalmente, algumas só estiveram lá por alguns dias e 
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Mais de 100 pijamas foram produzidos e entregues às crianças de creches

não voltaram e outras fincaram os pés e o coração e de lá não 
saíram”, conta Vânia Berzoini. 

A vontade de ajudar era tanta que, logo no primeiro ano, elas 
conseguiram produzir mais de 100 pijamas de flanela. E os de-
safios não pararam de crescer, pois logo outras creches e enti-
dades que cuidam de pessoas carentes passaram a demandar 
o Atelier do Amor, que já realizou doações para diversas cre-
ches no Jardim Canadá, no bairro Água Limpa, em Itabirito e 
para entidades como a Casa de Acolhia Padre Eustáquio, que 
recebe crianças que vêm para Belo Horizonte para tratamento 
de câncer; e a Creche Universo Infantil, no bairro Copacabana, 
também em BH.

Em novembro do ano passado, o grupo realizou uma “força tare-
fa” para produzir mais de 500 shorts e blusas que foram envia-
das para crianças carentes que vivem em várias cidades do Vale 
do Jequitinhonha. “Passamos a nos reunir mais vezes por se-
mana e num período maior para conseguir produzir as peças”.

O trabalho é muito, mas o prazer e a satisfação de fazê-lo é ainda 
maior para as mulheres do grupo. Maria da Graça Salmén Andra-
de, que mora no Residencial Real há cerca de dez anos e que par-
ticipa do Atelier do Amor há cerca de seis, disse que “esse gru-
po só me faz bem, pois faz, transmite e doa o bem. Crescemos 
muito em um grupo de pessoas que só quer o bem, deixando de 
lado suas vaidades. Doamos o nosso tempo com o coração e 
disposição para fazer as crianças agasalhadas e felizes”.

CONFRATERNIZAÇÃO E AMIZADE

Além de aquecer o coração de milhares de crianças carentes, 
o Atelier do Amor também é uma oportunidade de confraterni-
zação e fortalecimento da amizade entre as mulheres que fa-
zem parte dele. Para Vânia Berzoini, “é um momento de partilha. 
Nesse afã de aprender a fazer bem feito, uma ajudava a outra 
e fomos criando um vínculo muito forte entre nós. Atualmente, 
somos 11 irmãs, unidas pelo trabalho e pelo coração. Nunca 
pensei que nesta altura da minha vida ainda conquistaria mi-
nhas melhores amigas”, conta emocionada.

Atualmente, o Atelier do Amor é formado por Helena Gonçalves 
de Faria, Odete Fon-
seca Pena, Nasly de 
Almeida Sixel Juliani, 
Maria da Graça Sal-
mén Andrade, Nívia 
Maria Barbosa Dan-
tas, Maria José Ri-
beiro, Walquiria Re-
jane Duarte Fraiha, 
Magali Lott Car-
valho, Sônia Maria 
Hoffmann Quintaes, 
Fadua Fraiha e Vâ-
nia Lúcia Berzoini. 
O desejo delas hoje 
é conseguir um es-
paço maior para au-
mentar a produção, 
pois “existem pes-
soas novas que que-

rem fazer parte do grupo e a demanda tem aumentado muito”. 

Para driblar as limitações impostas pelo coronavírus, o grupo 
tem se revezado no acesso ao Atelier. “Uma vai lá e corta os 
tecidos e avisa pelo whatsapp para que outra vá e continue o 
trabalho e assim por diante. Também levamos trabalhos para 
as nossas casas. Não podemos parar nosso trabalho. O inverno 
não está longe e não podemos deixar de aquecer principalmen-
te o coração das crianças”, finaliza Vânia.

MÁSCARAS

Sempre atento às necessidades das pessoas carentes, o Atelier 
do Amor está produzindo máscaras para serem doadas a várias 
entidades e serem distribuídas em bairros e comunidades vizi-
nhas ao Alphaville. Instituições como a Associação Casa Ma-
dre Tereza de Calcutá, Casa de Acolhida Padre Eustáquio para 
Crianças com Câncer, Hospital Odilon Behrens, Rede Solidária 
BH e mais dois asilos já receberam o acessório de proteção.

Vânia Berzoini, uma das voluntárias do Atelier, explica que “a 
ideia é ajudar as pessoas carentes, que não têm condições de 
comprar máscaras, a se protegerem contra o coronavirus. Para 
produzi-las, estamos trabalhando no esquema de revezamen-
to no atelier, para que apenas uma esteja lá, de cada vez, para 
cortar o pano, fazer a costura, colocar o elástico, até que as 
máscaras fiquem prontas para serem distribuídas”.

Máscaras estão sendo distribuídas a entidades em 
vários bairros

© Fotos: Divulgação | Arquivo Pessoal

Doações
Com a proximidade do inverno, o Atelier do Amor já 
iniciou a sua campanha para arrecadação de material 
para a confecção de pijamas infantis. Devido à pande-
mia do coronavírus, este ano não foi realizado o Bazar 
do Dia das Mães, no qual o grupo expunha e vendia pro-
dutos como panos de prato, toalhas, etc., para arreca-
dar fundos para a compra dos materiais. “Também não 
foi realizado o bingo, que tem a mesma função de ar-
recadação”, disse Vânia. Aqueles que quiserem contri-
buir doando flanelas, linhas, botões e elásticos, podem 
entrar em contato com a Vânia, pelo (31) 98813-6411.
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