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Veja como é fácil reciclar. Basta apenas separar os materiais e encaminhá-los para a coleta e reciclagem.

Amigos da natureza
Alphaville de volta com a coleta seletiva

O que pode
latas em geral • alumínio • clips • talheres de metal
O que não pode
tinta spray • lata de tinta • embalagem de combustível • pilhas e baterias

O que pode
garrafas plásticas • sacolas • frascos de comésticos • embalagens de limpeza
O que não pode
fita adesiva • isopor • espumas • embalagem de chips

O que pode
folhas em geral • jornal, caderno e revista • papelão • embalagens de papel
O que não pode
lenços e guardanapos • papel higiênico • fotografia e papeis plastificados

O que pode
Com exceção de espelhos, pode-se reciclar todo tipo, desde que bem 
embalado e colocado separadamente, dentro da lixeira.

IMPORTANTE 
Os resíduos devem estar sempre limpos e secos. 
Sem presença de líquidos, outros insumos ou óleo. 
Acondicione todos juntos, em saco plástico transparente.

 
COLETA ÀS SEXTAS-FEIRAS
Residencial das Árvores
Residencial Real
Residencial Inconfidentes
Centro Comercial 
Residencial Mirante do Sol 
Residencial Lumiere

Acondicione apenas resíduos permitidos, 
para evitar contaminação dos demais.

Facilite a reciclagem!

Metal

Plástico

Papel

Vidro

Metal

Plástico

Papel

Vidro

COLETA ÀS QUARTAS-FEIRAS
Residencial Costa Laguna
Residencial Península dos Pássaros
Residencial Felice 
Residencial das Flores
Residencial das Minas
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EDITORIAL

Nosso Alphaville completa 20 anos e 
temos muito a comemorar! Em primei-
ro lugar, a sua essência, que vem sendo 
preservada ao longo de todo esse tempo 
mesmo perante a tantas mudanças. O 
nosso lugar foi concebido para habitar 
famílias, tendo como propósito a quali-
dade de vida. Qualidade essa associada 
à segurança e liberdade em desfrutar 
com tranquilidade todo o complexo, seu 
paisagismo e o contato com a nature-
za, além da felicidade em proporcionar 
às crianças espaço para brincarem e se 
divertirem livremente, inclusive nas ruas, 
praças e parques dos residenciais. 

Os avanços também são grandes mo-
tivos para comemoração. Em 20 anos 
muita coisa mudou por aqui, a começar 
pela AG - Associação Geral, responsá-
vel pela gestão do Alphaville Lagoa dos 
Ingleses. Por meio de recursos tecnoló-
gicos, os procedimentos internos da AG 
estão em constante progresso, propor-
cionando maior organização e agilidade 
para a administração, bem como inova-
ções para toda a comunidade. 

Atualmente, um novo software de gestão 
e outros aplicativos estão em constan-
te desenvolvimento e adaptação com o 
intuito de integrar informações e rotinas 
administrativas da AG ao cotidiano dos 
moradores. 

A nossa infraestrutura civil, construída há 
20 anos, também vem sendo renovada. 
Novos dutos de passagem de cabos fo-
ram acrescidos ao sistema anterior para 
implantação de fibra ótica por toda a ex-
tensão do complexo, de modo a permitir 
que as portarias, central de segurança e 
central de saúde sejam interligadas.

Outra área que está sendo aprimorada 
é a segurança, com procedimentos, téc-

nicas e equipamentos mais modernos e 
eficientes. Numa fase inicial, cerca de 13 
câmeras de monitoramento foram insta-
ladas e muitas outras estão em implan-
tação neste momento.

E uma significativa obra, já em fase de 
contratação, será executada em breve: a 
construção do Pórtico de acesso da ave-
nida Wimbledon, que também será inter-
ligado à nova central de monitoramento, 
ampliando a segurança. 

Como disse no início, nosso Alphaville foi 
criado para famílias e, para ser completo 
no seu propósito, conforto e comodida-
de são essenciais. O centro comercial, 
que está cada vez mais diversificado, 
somado ao novo empreendimento Na-
vegantes, o que nos proporciona isso. 
Hoje temos farmácia, supermercado, 
restaurantes, clínicas de saúde, entre ou-
tras soluções tanto para necessidades 
primordiais quanto comodidades. Tudo 
isso tem colaborado, inclusive, para o 
empreendedorismo dos próprios mora-
dores. 

Creio eu que num futuro próximo, outras 
conveniências serão oferecidas, como 
faculdade e mais oportunidades de tra-
balho para todos nós, reduzindo cada 
vez mais a necessidade de grandes des-
locamentos e aumentando a qualidade 
de vida. 

Um novo Alphaville celebra hoje seus 20 
anos de existência, celebrando desde 
já a expansão por vir. Parabéns a todos 
nós, moradores, prestadores de serviços, 
empresários, lojistas, funcionários, ges-
tores. Juntos, estamos construindo um 
lugar cada vez melhor para se viver! 

João Alves Neto
Diretor-Presidente AG

Palavra da Diretoria
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NESTA EDIÇÃO

O ALPHAVILLE E SUA HISTÓRIA
Da construção da lagoa à 
instalação do charmoso bairro

ENTREVISTA AG
A evolução do Alphaville em seus 
20 anos e os desafios de gerir um 
complexo tão dinâmico e atraente 

OS PIONEIROS
O primeiro casal a se instalar no 
Alphaville e a experiência de morar 
em um lugar ainda desabitado  

FAUNA E FLORA
O clima ameno que favorece a 
paisagem e o ambiente que abriga 
várias espécies

CARTA DO FUTURO
Crianças escrevem cartas e 
relatam suas expectativas para o 
futuro do Alphaville

OS RESIDENCIAIS
Mensagem das Diretorias dos 
Residenciais aos seus associados 
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chega à fase 
adulta

JOÃO ALVES NETO
Diretor-Presidente AG

ENTREVISTA

Morador do Residencial das Árvores 
há mais de dez anos e Diretor-
Presidente da Associação Geral 
Alphaville Lagoa dos Ingleses (AG) 
há cerca de um ano, o analista de 
sistemas João Alves Neto fala 
um pouco nesta edição sobre 
os desafios de gerir um universo 
tão dinâmico e complexo quanto 
o Alphaville, buscando sempre 
conciliar os vários interesses de 
todos os associados em busca de 
um propósito maior. 

© Foto: Divulgação AG

O que te motivou a ser Diretor-Presidente da Associa-
ção Geral Alphaville?
João Alves Neto – Meu desejo é que o Alphaville continue 
sempre o lugar que escolhi para viver com minha família 
há mais de um década. Um lugar tranquilo, com seguran-
ça onde as pessoas possam andar despreocupadas, onde 
posso me ausentar em viagens sabendo que os meus fica-
rão em segurança e que contam ainda com suporte local 
como a nossa  central de saúde, por exemplo. 
O Alphaville é um lugar saudável com muito sol e muito es-
paço, onde se pode desfrutar da liberdade de passear pelas 
ruas sem aquela preocupação constante dos grandes cen-
tros.  
Construir e manter essa realidade é o que me motiva a tra-
balhar voluntariamente na AG, em prol do Alphaville.

Como você mora aqui há mais de dez anos, você acom-
panhou uma boa parte da transformação de Alphaville. 
Como você analisa essas mudanças?
João Alves Neto – Acho que o Alphaville tem um dinamismo 
muito grande e evoluiu muito rápido! Quando cheguei aqui, a 
Avenida Picadilly  não tinha quase nenhum movimento a partir 

Alphaville 

das 19h e o mesmo se repetia aos finais de semana. Me lembro 
que íamos para o Minas durante a semana, e ficávamos pra-
ticamente sozinhos no clube. Tudo era muito incipiente, mas 
hoje o cenário é outro. Há movimento, um grande número de 
obras e novos moradores chegando a todo momento, expan-
são de serviços e do comércio, enfim. Um exemplo desta ex-
pansão é o nosso transporte executivo que começou com um 
ônibus pequeno para atendimento dos moradores, e em 2020 
a frota chega a 5 veículos grandes.

Por falar nisso, o Transporte Executivo é um dos dife-
renciais do Alphaville...
João Alves Neto – Trata-se de um serviço muito importante 
que a AG oferece aos seus associados, para facilitar a 
mobilidade urbana. Embora tenham sido necessários alguns 
ajustes devido à pandemia, a nossa expectativa é que o 
serviço seja ampliado e melhorado continuamente. Com 
base no registro das credenciais de acesso nos veículos, vem 
sendo desenvolvido um estudo complexo que possibilitará 
mapear as principais demandas, os horários, os pontos e 
aperfeiçoamentos no atendimento. É um serviço importante 
que facilita a  vida de muitos moradores. 

EM DESTAQUE
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Quais são os principais serviços desenvolvidos atual-
mente pela AG?
João Alves Neto –  A AG atua principalmente na gestão 
de serviços como o transporte executivo, base de saúde 
e de Segurança, na manutenção das vias comuns como 
reparo no asfalto, no paisagismo além de prestar serviços 
de contabilidade, cobrança e compras para os residenciais 
associados. A AG ainda possui um departamento de análise 
e aprovação de obras em convênio com a Prefeitura de Nova 
Lima, além de outros serviços mais específicos e menores, 
mas ainda assim relevantes.
Nosso foco primordial em 2020 é repensar, renovar e reforçar 
nossa segurança, inclusive com grandes investimentos em 
tecnologia! Quem vem para cá, quer principalmente qualida-
de de vida, e a certeza de se estar protegido contribui efetiva-
mente para isso. Aqui é possível se ter liberdade, ver crianças 
e adolescentes circulando sozinhos e tranquilos pelas ruas por 
exemplo, uma condição rara e escassa para a grande maioria, 
principalmente em tempos de pandemia.
Outro serviço importante e que merece destaque é o de sermos 
tutores da apaixonante Lagoa dos Ingleses, nosso cartão de 
visita. Cuidamos do  espelho d’água e das áreas ao redor dela. 
Recentemente, inauguramos nova iluminação na orla, e torcemos 
para que em breve seja possível desfrutar novamente deste espaço.

Como você analisa a relação associado/associação no 
caso da AG?
João Alves Neto – Sabemos que este é um ponto que pode 
gerar dúvidas. A Associação Geral tem como associados di-
retos, as associações que representam os moradores, os co-
merciantes, etc. Sendo assim, cuidamos dos interesses dos 
moradores por meio da representatividade de seus Conselhei-
ros, que são os intermediários entre seus associados e a AG. A 
hierarquia é importante para que o fluxo das demandas se dê 
de forma mais organizada e assertiva. Os Diretores compõem 
o Conselho Deliberativo da AG, que vota e participa das toma-
das de decisões.

Muitas pessoas não entendem bem o funcionamento e 
as atribuições da AG. O que dizer sobre as responsabi-
lidades e deveres da Associação? 
João Alves Neto – Em primeiro lugar, é preciso que o mo-
rador tenha a consciência de que o diretor que ele escolher na 
assembleia do seu residencial, é quem vai compor o Conselho 
Deliberativo da AG, ou seja, participar, propor ideias, debater e 
votar sobre as decisões a serem tomadas – o que impactará di-
retamente em sua vida, nos cenários micro e macro ambientais. 
Outro quesito é que a AG tem sim, como em qualquer outra 
instituição, suas limitações de atuação. Alphaville é um bairro 
do município de Nova Lima: as vias são públicas, e transitamos 
além do Estatuto que nos rege (disponível para leitura no site 
da AG), entre as leis, decretos e regulamentos municipais. 
Também notamos certa nebulosidade quanto ao que é privado, 
por exemplo: os estacionamentos que compõem o Centro 
Comercial são de propriedade dos próprios centros comerciais; 
o espaço onde geralmente acontecem eventos próximo à orla 
da lagoa pertencem à CSul, entre outros. Mas entendemos que 
cabe a nós elucidar e esclarecer estes pontos, sempre que for 

necessário e estamos sempre à disposição para tal.

E quanto às expectativas de crescimento da região, que 
deve receber num futuro não muito distante, uma uni-
versidade, um hospital, entre outros empreendimentos?
João Alves Neto – Não é um futuro imediato, mas a AG 
tem se preparado para esse crescimento. Uma das conquistas 
dessa Diretoria é termos implantado toda a rede de infraestrutura 
de fibra ótica nas áreas comuns do Alphaville, o que permitirá 
inúmeras possibilidades de conexão e aplicações tecnológicas 
principalmente voltadas à nossa segurança. Trata-se de um 
projeto que começa a ser usado imediatamente e que foi projetado 
para continuar nos atendendo nos próximos 20/30 anos.

Quais são os principais desafios enfrentados pelo pre-
sidente de uma associação como a AG, que atualmente 
representa o interesse de mais de 5.000 pessoas, entre 
moradores, comerciantes, empresários e empreende-
dores?
João Alves Neto – Acredito que a minha função se 
assemelhe a de um maestro que tenta criar harmonia entre as 
necessidades e interesses, a fim de alcançar o bem comum, 
como em uma orquestra. O Diretor-Presidente da AG não 
tem nenhuma pasta diretamente sob a sua atuação, mas 
ao mesmo tempo, tem conhecimento e administra todas 
as áreas. Esse olhar amplificado, nos permite conciliar tanto 
as demandas das associações de moradores (que são os 
residenciais), quanto daquelas associações que representam 
as empresas, comércios, clubes, a Fundação Dom Cabral, 
enfim. É desafiador afinar os instrumentos, mas a AG tem 
como propósito buscar sempre o melhor para a comunidade, 
e isso é maior do que qualquer dificuldade no percurso. Fico 
muito contente em poder contribuir!

EM DESTAQUE

“Para alcançar sucesso 
nessa tarefa, é preciso 
trabalhar sempre inspirado 
na própria missão da 
Associação Geral, que é 
‘valorizar o empreendimento 
e a qualidade de vida dos 
moradores por meio de 
representação, defesa e 
proteção dos interesses 
comuns e da oferta de serviços 
de qualidade, proporcionando 
conforto, tranquilidade e 
segurança”.
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ESPECIAL 20 ANOS

A região da Lagoa dos Ingleses foi criada no início da década de 
1930, assim como as lagoas do Miguelão e de Codornas. Os três 
lagos são artificiais e foram construídos pelos ingleses que vie-
ram para a região devido à mineração de ouro, que era desen-
volvida pela São João Del Rey Mining Company. Eles são interli-
gados por gravidade e se encontram com o Sistema Hidrelétrico 
Rio de Peixe. 

Inicialmente, o sistema pertenceu à empresa São João Del Rey, 
mais tarde foi vendido à Minerações Brasileiras Reunidas (MBR) e, 
alguns anos depois, todas as glebas de terra foram vendidas para 
o empresário Augusto Martinez, diretor-presidente da Lagoa dos 
Ingleses Urbanismo S/A, que foi o primeiro investidor imobiliário 
da região.

Uma parceria celebrada entre o Grupo Alphaville, que opera em 
todo o Brasil na construção de empreendimentos residenciais, e 
o investidor Augusto Martinez deu vida ao novo conceito de mo-
radia, um empreendimento que respeitasse o meio ambiente, que 
fosse autossuficiente. “Nossa maior preocupação era criar um 
desenvolvimento integrado, sem o estigma de ‘cidade dormitório’, 
ou de ‘centro industrial’, mas um conjunto harmônico onde cida-
dãos poderiam morar, trabalhar, criar seus filhos com segurança, 
visitar e receber amigos”, afirma Augusto Martinez de Almeida.  

Segundo Martinez, a concepção do loteamento era de um empre-
endimento moderno, porém sem os vícios verificados nos empre-
endimentos em larga escala, até então desenvolvidos no Brasil. 
“Fizemos uma ampla pesquisa de empreendimentos desenvol-
vidos no mundo e que atendiam às nossas expectativas. Após 
muito pesquisar e visitar inúmeros empreendimentos instalados 
em vários países, optamos por contratar a empresa SWA de São 

Francisco, nos EUA. Na época, a SWA era responsável pela con-
cepção de mais de 100 projetos e a instalação de mais de 60 em-
preendimentos. O próximo passo foi adaptar o conceito urbanís-
tico americano à cultura brasileira e à nossa legislação”, explicou. 

A preocupação do empreendedor era a de manter a preservação 
ambiental, porém permitindo a ocupação com responsabilidade. 
“Queríamos provar que era possível realizar o planejamento ur-
bano sem danos ao meio ambiente e à natureza. Planejamen-
to, 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 legislação 
exigia, como comprova o sistema de captação e tratamento de 
esgoto de todo o empreendimento”, informou.

UM LOCAL COM ATRATIVOS ÚNICOS

Martinez lembra que o local foi escolhido por reunir atrativos úni-
cos, como clima ameno, a lagoa de uma beleza natural, ímpar, 
muito cara aos mineiros. E que o projeto Alphaville contemplava 
32 milhões de m², que seriam desenvolvidos em várias etapas. 
“A primeira etapa contemplou 4,5 milhões de m² e foi implanta-
da em 5 fases, sendo a primeira com os cinco loteamentos, um 
shopping center de vizinhança, o Minas Tênis Náutico Clube, a 
Fundação Dom Cabral, e as Town Houses”, informou.

Essa proposta marcou o Alphaville Lagoa dos Ingleses que detém, 
ainda hoje, a marca mundial de maior velocidade de vendas do seg-
mento imobiliário, tendo vendido 1.545 lotes em 20 horas. “A pro-
cura foi impulsionada pelo projeto único. Não havia e não há nada 
parecido na Região Metropolitana de Belo Horizonte”, ressaltou.

A história e a força do nome

Alphaville
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Eles foram os primeiros 
moradores

ESPECIAL 20 ANOS

Desbravadores
do Alphaville

Moradores do Residencial das Árvores, o casal José 
Carlos de Araújo e Oliveira e Ângela Maria Dumont Oliveira 
está entre os primeiros moradores do Alphaville. É deles o 
Alvará número 1, do ano 2000, que autorizava a primeira 
construção no recém-lançado, mais ainda desabitado, 
bairro de Alphaville, em Nova Lima. Com duas filhas que 
moram no Residencial das Flores e netos que nasceram 
no Alphaville, o casal conta um pouco das dificuldades do 
início, da evolução e transformação da região e da paixão 
que eles têm por morar aqui.

A história do casal em Alphaville teve início quando eles 
estiveram no lançamento do empreendimento, em março 
de 1998. “No início, procurávamos por um sítio. A nossa 
ideia era ter uma casa para fim de semana.” Mas, ao 
participarem da concorrida festa de lançamento, realizada 
na unidade II do Minas Tênis Clube, eles optaram por 
comprar um lote no Residencial das Árvores e construir 
a casa que queriam. José Carlos conta que a construção 
durou de julho a dezembro de 2000.

A decisão de se mudarem em definitivo veio oito anos 
depois. “No início era realmente uma casa de fim de 

semana e ficávamos indo e vindo até que decidimos nos 
mudar de forma definitiva quando nossa filha mais nova, 
que ia se casar e pretendia morar em uma casa, resolveu 
vir também para o Alphaville”, lembra Ângela.

TODA A FAMÍLIA

O casal conta que a família toda tem uma ligação com o 
bairro. As duas filhas do casal, Carla e Florença, moram 
atualmente no Residencial das Flores, e o filho Thiago, 
que reside atualmente fora do Brasil (fazendo pós-
doutorado na Suíça), já morou com eles por mais de 
um ano em 2019. “Nosso filho trabalhou na Fundação 
Dom Cabral e foi professor na escola SEB, que ficava em 
Alphaville”.

José Carlos e Ângela lembram que, no início, não tinham 
vizinhos e recebiam visitas inesperadas, como a de um 
lobo-guará, que já tinha acostumado até a abrir a cancela 
com o focinho; a de uma onça parda que, por duas vezes, 
veio beber água na piscina deles; e a de uma simpática 
raposinha, que também frequentava o quintal.

Quanto às dificuldades geradas pela falta de uma 
infraestrutura no início, eles lembram que contavam 
apenas com uma padaria no Mall. “Naquela época, 
houve uma vez que pagamos caríssimo por uma 
simples Novalgina, algo como se fosse uns R$ 60,00 
atualmente, porque o medicamento teve que vir de 
Itabirito.” Eles contam também que a falta de água 
era uma constante e o casal tinha que recorrer aos 
caminhões-pipa como solução. “Certa vez, estávamos 
com 20 hóspedes e faltou água.”
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TRANSPARÊNCIA

TRANQUILIDADE

Dando risadas de todas essas dificuldades enfrentadas no 
passado, o casal disse que adora o Alphaville e que não quer 
sair mais do bairro. “Dormir aqui é uma benção. O clima é 
muito bom. Aqui é muito seguro e muito tranquilo, mesmo 
atualmente com a vinda de tantos moradores. Só temos um 
pouco de medo aqui é dos raios, mas como existem muitos 
para-raios, a gente fica um pouco mais tranquilo.”

Satisfeitos com a nova infraestrutura de Alphaville, que con-
ta atualmente com supermercado, uma drogaria de grande 
porte, um laboratório médico e um comércio que oferece 
quase tudo, eles vão à BH somente em caso de necessi-
dade, como para um evento social (aniversário, casamento 
etc.), uma consulta médica ou resolver problemas bancá-
rios que não conseguem resolver pela internet.

Para eles, faltam apenas uma agência bancária, uma 
lotérica e uma borracharia. No mais, eles estão muito felizes 
por morar em Alphaville, principalmente, numa época de 
pandemia, na qual podem contar com um quintal e uma área 
para realizar caminhadas. “Adoramos caminhar pelas ruas 
do nosso residencial, curtir a nossa casa e dar milho para o 
casal de seriemas que se tornou nosso frequente visitante.”

ESPECIAL 20 ANOS

11

Valor médio do 

contribuinte

Valor que fica no 

Associado (1)

% Contribuição 
    que fica no 

Associado (1)

Valor des�nado � 

Associação Geral (2)

% Contribuição 

des�nado � 

Associação Geral
 

(2)

1.078,90R$            

 

740,38R$               

 

68,62% 338,52R$              

 

31,38%

1.007,88R$            

 

677,66R$               

 

67,24% 330,22R$              

 

32,76%

822,00R$               

 

509,50R$               

 

61,98% 312,50R$              

 

38,02%

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

 

329,01R$               

 

51,09% 314,99R$              

 

48,91%

973,43R$               

 

674,96R$               

 

69,34% 298,47R$              

 

30,66%

754,00R$               

 

459,25R$               

 

60,91% 294,75R$              

 

39,09%

614,80R$               

 

308,42R$               

 

50,17% 306,38R$              

 

49,83%

811,58R$          

 

644,19R$               

 

79,37% 167,39R$              

 

20,63%

1.430,04R$       

 

1.220,30R$            

 

85,33% 209,74R$              

 

14,67%

800,00R$          

 

615,93R$               

 

76,99% 184,07R$              

 

23,01%

(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.

32,27%

17,10%

6,80%

16,20%

16,50%

4,40%

4,80%

4,50%

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 emergência.

Despesas com pessoal, eventos e mídias.

Despesas com pessoal, veículos e 

% Valor da 

Contribuição
Descrição 

Contratos, veículos, combus�vel, 
consultorias  e manutenção.

Transporte Execu�vo.

Inves�mentos nas áreas externas do 

Alphaville.

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

Mês de Referência: AGOSTO/2020

Despesas

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 - Ref.: APTO maior

Residencial Inconfidentes  

Segurança

Transporte

Inves�mentos

Administra�vo

Manutenção

Ambulância

Comunicação

Técnico
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1834

Chegada da St. John Del Rey 
Mining Company à região

St. John Del Rey
Construção do Sistema 

Hidrelétrico Rio de Peixe

Rio de Peixe
Construção da 

barragem Lagoa Grande, 
hoje Lagoa dos Ingleses

Lagoa Grande

1904 1915

Criação e instalação do 
Clube Serra da Moeda

Clube Serra da Moeda Iate Clube

1964 1954

Implantação do 
Iate Clube

2000 2001

2001 2002

2010 2013

Instalação do Minas Tênis Clube Náutico 
e Aprovação do projeto do 

posto de combustível

Minas Tênis Clube Fundação Dom Cabral
Fundação Dom Cabral instala 

o campus Aloísio Faria

Centro Comercial
Inauguração do 

Centro Comercial, hoje com 
130 negócios instalados

Instalação do Caesar Bussiness Hotel. 
Mais tarde com a bandeira 

Mercure e hoje E-Suites  

E-Suites

2019

Maple Bear
Maple Bear, escola canadense bilíngue, 

implanta a unidade Alphaville

Csul
Csul adquire terreno para 

instalação do maior projeto de 
desenvolvimento urbano do país

2017 2017

Biomm se instala em uma 
2

área de 100 mil  e com 
investimentos de R$ 540 mi

Biomm Nortear
Grupo Need adquire a lial da 

Escola SEB no Alphaville e 
transforma em escola Nortear

2017 2018

Suplimed chega à 
região para produzir 

equipamentos oftalmológicos

Suplimed Biotechtown Navegantes

Biotechtown inaugura sua sede 
voltada para o desenvolvimento 

de empresas e negócios na área de 
biotecnologia e ciências da vida.

Instalação do Navegantes, 
primeiro Mixed Use 

de Minas Gerais

LINHA DO TEMPO ALPHAVILE LAGOA DOS INGLESES  •

12



NIVUS
LINDO, VERSÁTIL, MODERNO E CONECTADO

A PRONTA ENTREGA NA MILA

Mila

Av. Professor Magalhães Penido, 1001 
Pampulha - Belo Horizonte/MG

(31) 3499-4100
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ESPECIAL 20 ANOS

Com clima ameno, a região do Alphaville é referência pela 
beleza da sua paisagem, pelas imponentes residências 
e pelas lindas vistas que o perímetro angular da lagoa 
oferece. O ambiente local abriga uma diversidade de es-
pécies da fauna e flora brasileira, por estar inserida na 
área de abrangência do bioma Mata Atlântica, e também 
no contexto do Sinclinal Moeda (delimitada pelas Serra 
da Moeda e Serrinha). 

O Sinclinal é uma cadeia de montanhas formada por rochas 
com enorme capacidade de absorção do acúmulo de água, de 
significativa importância para a produção de água da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. A região abriga um dossel 
natural de rico ecossistema, formado na região a partir das 
composições montanhosas, dos espelhos d´àgua e reservas 
aquíferas. A própria lagoa abriga uma fauna lacustre diversa 
e a água doce dos Ingleses é abrigo de capivaras, répteis, 
insetos, anfíbios e aves. 

A bela paisagem e a riqueza 
da diversidade de espécies
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Enquanto que o dossel paisagístico é formado por espécies 
nativas da Mata Atlântica. Araçá, Cambuci, pau-brasil, palmeiras 
como a juçara e o palmiteiro, gabiroba e uma enorme variedade 
de bromélias são algumas das variedades encontradas.     

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SE-
MAD), apesar da região do Sinclinal abranger menos de 1% do 
Estado de Minas Gerais, do ponto de vista biológico, esta locali-
dade abriga pelo menos 22% das espécies de anfíbios conheci-
das para o Estado. Também hospeda 22% das aves, entre elas 
destacam-se as espécies endêmicas da Serra do Espinhaço, 
como o papa-moscas-de-costas-cinzentas (Polystictus super-
ciliaris), o canário rabudo (Embernagra longicauda) e o beija-flor 
de gravata (Augastes scutatus) na foto acima; e 13% dos ma-
míferos, entre eles o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), 

o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), a onça-parda (Puma 
concolor) na foto abaixo, o veado (Mazama americana), a irara 
(Eira barbara) e o gato-do-mato (Leopardus tigrinus); além de 
8% das plantas que existem em Minas Gerais.

A região do Alphaville está inserida na 
Área de Proteção Ambiental Sul (APA-
-Sul), ao lado de importantes zonas 
de amortecimento de três Unidades 
de Conservação (Monumento Natu-
ral Serra da Calçada, Parque Estadu-
al do Rola Moça e Estação Ecológica 
de Fechos), em uma região caracteri-
zada por ser uma das maiores áreas 
de recarga de água potável da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

A Mata Atlântica é um dos biomas bra-
sileiros mais ricos em biodiversidade, 
junto à Floresta Amazônica. Ambas são 
muito parecidas devido à localização 
geográfica em baixas e médias lati-
tudes. Por sua localização, a área de 
Mata Atlântica permite alta insolação e rico de-
senvolvimento de fauna e flora. Daí o motivo 
para riqueza da diversidade biológica encon-
trada no local. 
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Carta ao Futuro
Concurso Infantil 

ESPECIAL 20 ANOS

As crianças do Alphaville apresentam suas expectativas para o futuro.

Daqui a 20 anos, eu imagino 
que o Alphaville vai ter casas 
com estilos de diferentes países. 
Como por exemplo, uma casa 
em estilo alemão, a outra em 
estilo italiano e assim por 
diante. Eu imagino também que 
haverá vários restaurantes com 
comidas estrangeiras e atrações 
turísticas.
Outra coisa que eu também 
imagino que vai ter, são os 
parques de diversões para 
as crianças e estádios de 
futebol. Eu acho que seria 
bem interessante ter mini-
olimpíadas, para todo mundo se 
divertir.

Bernardo Carneiro 
Barbieri Gonzaga

Nova Lima, 26 de agosto de 
2020.
Olá, Futuro!
Que animação conhecer 
você! Meus pais moram no 
Alphaville há 11 anos e eu, 
desde que nasci. Desejo viver 
meus sonhos e minha vida 
inteira aqui: como tudo é 
perfeito! Em 20 anos serei 
adulta. Espero que aqui já 
tenha faculdade e um enorme 
parque de diversão, tudo sem 
coronavírus, rodeado pela 
natureza preservada, sem o 
fogo e a fumaça.
Espero você!

Com carinho, Letícia.

Eu imagino o Alphaville...
Daqui a vinte anos, sem lixo na 
rua, ter um cinema, um parque 
de diversões, muitos parquinhos, 
uma faculdade, vários colégios, 
não ter atropelamentos, as 
pessoas andarem no lado certo 
da rua.
Eu e meus amigos seremos 
muito felizes no Alphaville,

Luisa Teixeira Toccafondo.

Luisa Toccafondo
Residencial das Minas

Letícia Bretas
8 anos

Residencial das Árvores

Bernardo Carneiro 
12 anos

Residencial Lumière
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Moro no Alphaville desde que 
nasci.

Quando imagino o 
futuro, vejo as pessoas se 
respeitando, sendo justas e 
vivendo com amor e alegria. 
Imagino também todos 
respeitando os animais,  a 
natureza e cuidando dos 
nossos rios. 

Eu e minha família amamos 
viver aqui e vamos cuidar 
para que seja um lugar cada 
vez melhor.

Isadora Drumond

Que a alegria, a paz, a 
fraternidade, o amor, dentro 
de nós durante o futuro.

Parabéns, Alphaville!

Luiz Bernardo Macedo 
Mascarenhas Cota

Eu espero que o Alphaville 
no futuro tenha muita 
tecnologia e novas 
invenções, montanha russa e 
Android movidos a luz solar.

Davi Duarte

“Desejo que a velocidade seja 
reduzida e que a ambulância 
seja mais eficiente, com mais 
ferramentas médicas. Quero 
que acabe lixo e cocô de 
cachorro nas ruas, e que as 
pessoas tenham mais respeito 
umas pelas outras. 

Davi Duarte
6 anos

Residencial das Flores

Isadora Drumond
7 anos

Residencial das Minas

Luiz Mascarenhas
5 anos

Alphaville Vespasiano

Enrico Scolari - 8 anos
Residencial das Minas

Isso deixará o futuro melhor 
para o Alphaville, com pessoas 
mais felizes e se sentindo mais 
seguras.

Um ótimo futuro a todos!”

Enrico
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Inconfidentes
Residencial

Residencial

Neste ano tão conturbado de 2020, comemoramos 

o aniversário de 20 anos do nosso Alphaville! Nesta 

data, nós da atual diretoria e Conselhos Deliberativo 

e Fiscal, gestores do nosso Residencial, que sempre 

buscou e continua se empenhando na melhoria 

de nossa estrutura, escolhemos parabenizar e 

agradecer a todos os proprietários e residentes do 

Res. Inconfidentes, que acreditaram neste sonho e 

ajudaram a torná-lo na realidade que vivemos hoje.

Real
Vejo o nascimento de uma região com vários 
empreendimentos, qualidade de vida e novas 

oportunidades. Aqui, cuidamos das nossas praças, 
de nossas crianças, respeitando a natureza para 

que, no futuro, tenhamos ainda mais lugares 
privilegiados de convivência. 

Como membro de duas diretorias seguidas, vejo a 
evolução de nossos profissionais, investindo em 

treinamento pessoal, capacitando-os na busca de 
seu crescimento. 

Somos privilegiados.

Mensagem da Diretoria 
aos seus associados

Diretoria 2019/2020
Paulo Marques de Azevedo | Diretor-Presidente

Nilo de Carvalho Serpa | Diretor
Luiz Alberto Oliveira de Sá | Diretor

Diretoria 2019/2020
Manoel Luiz Soares Magalhães | Diretor-Presidente
Arthur Sternick | Diretor
Feliciano Henrique Martins Loureiro | Diretor
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Inconfidentes

ESPECIAL 20 ANOS

das Árvores

das Minas

Residencial

Residencial

Antes éramos trinta, depois destes 20 anos somos mais 
de trezentas famílias desfrutando do Residencial das 

Árvores e do Alphaville.

Alphaville. Longe, distante
Longe da agitação, distante das cidades

Perto, ao lado. Perto da paz, ao lado da tranquilidade

Alphaville. Onde o silêncio faz seu lar
Onde o verde tem seu brilho

Alphaville. De crianças a brincar
De lugar pra caminhar

 
Alphaville. Tem nos ventos a melodia

Tem brisa no amanhecer
Por do sol no entardecer

e estrelas na noite para contar

Chegamos aos 20 anos!

Neste momento em que o Alphaville comemora seus 20 
anos, paramos para pensar em quantas expectativas 
envolveram cada morador ao buscar um lugar como este 
para morar. Segurança, tranquilidade, natureza ao redor, 
infraestrutura, lazer e a possibilidade de uma convivência 
mais próxima com nossos vizinhos. 

Cada um desses motivos nos impulsionou a apostar 
nesse formato de vida. É como se todos formássemos 
uma só família, com um único propósito: Viver feliz em 
Alphaville.

O Residencial das Minas abraça a todos os moradores 
que aqui estão desde a inauguração e aos novos que 
chegaram, desejando que este espírito de solidariedade 
e boa convivência cresça e permaneça para sempre.

Diretoria 2019/2020
João Alves Neto | Diretor-Presidente

Elison Ribeiro Lacerda | Conselho Deliberativo-Diretor
Ricardo de Almeida | Diretor

Diretoria 2020
Gustavo Teixeira de Oliveira | Diretor-Presidente
Ana Cristina Rocha de Araújo Ervilha | Diretora 
Denise Maria de Abreu Almeida Mattos | Diretora
Denise D’Avila Duarte Campos | Diretora
Hailton Rocha de Rezende | Diretor



2020
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Península 
dos Pássaros

Residencial

Um dia, um homem visionário planejou fazer de suas 
terras um lugar diferenciado, único para se viver. Foi 
atrás de seus planos, escolheu parceiros e modelos de 
urbanização com excelência em qualidade de vida. Primou 
pelo padrão arquitetônico, paisagismo, organização, 
manutenção e pela estrutura de como tudo se daria e se 
manteria com o passar dos anos. O resultado? Estamos 
aqui hoje, 20 anos depois da entrega de Alphaville Lagoa 
dos Ingleses e 12 anos após a entrega do nosso Resid. 
Península dos Pássaros, a comemorar a feliz ideia 
daquele homem, usufruindo deste lugar tão especial que 
escolhemos para viver. Agora nos cabe preservá-lo com 
todas as suas características para que, daqui a 20 anos, só 
tenhamos o que festejar.

Costa Laguna
Residencial

O Costa Laguna parabeniza o Alphaville, que 
neste ano comemora 20 anos como um oásis de 

tranquilidade, beleza e segurança. Nós, na posição 
de filhos caçulas do empreendimento, esperamos 

pelos próximos muitos anos de crescimento e 
realizações.

Diretoria 2019/2020
Kátia Alice N. de Oliveira | Diretora-Presidente 
José Luiz Barros | Diretor 
Paula Greiner da Cunha Linhares | Diretora 

Diretoria 2019/2020
Walter Lacerda Melo Junior | Presidente
Walfrido Baião Pessoa | Vice-Presidente

Pedro Henrique Bosco Nery | Diretor
Ernesto Carlos Carneiro Alves | Diretor

André Lima Belico | Tesoureiro 
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Felice
Residencial

São 20 anos de lutas, desafios e 

conquistas. Nós, moradores do 

Residencial Felice, compartilhamos 

dessas vitórias e seguimos sempre 

em busca pela qualidade de vida, 

segurança e satisfação de todos.

Atussi Watanabe 
Síndico do Residencial Felice

Residencial

Pode-se dizer que a história da Town Houses se 
funde a da AG de forma genuína, visto termos 
sido o primeiro condomínio a ser habitado em 
Alphaville. Já se vão 20 anos, e parece que foi 
ontem que o primeiro morador chegou para fazer 
desse lugar único, o seu lar. Nesses quase seis 
anos como representante da TH, agradeço pela 
confiança e apoio ao meu trabalho, e posso dizer 
que é uma satisfação constatar toda renovação e 

Town 
Houses

conquistas alcançadas por meio de dedicação diária 
de todos os envolvidos. 

Desejo que o Alphaville e seus moradores, vivam 
plenamente, cresçam e construam com orgulho os 
seus próximos 20 anos. 
 
Adalberto Mariotti
Síndico. 

ESPECIAL 20 ANOS
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Lumière
Residencial

Residencial

Aos moradores,
há 7 anos o Lumière passou a fazer parte 
da comunidade Alphaville e esses anos 
foram de muito trabalho e dedicação de 
moradores comprometidos e envolvidos 
com o bem comum.
Pensando nos próximos 20 anos, que 
tenhamos coragem, força, confiança, 
esperança e obstinação, em busca de 
tempos melhores e convívios memoráveis 
entre nós.

Rodrigo Cortez
Síndico Condomínio Lumière Residences

 “20 Anos de Luz”
Nós, do Condomínio Mirante do Sol, nos vangloriamos de ter a 
vista mais bonita de toda a grande BH, e não só do Alphaville.
Estamos de frente para um nascente encantador, que dia a dia 
ilumina a nossa lagoa e à noite a faz brilhar.

ESPECIAL 20 ANOS

Mirante do Sol
Assim desejamos que seja o futuro do Alphaville, de intenso 
brilho e poesia, norteando nossas vidas.

Pedro Paulo Veiga Pereira
Síndico do Condomínio Mirante do Sol
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O fogo de uma bituca de cigarro jogada na beira da estrada 
ou em local com lixo descartado incorretamente, por 
exemplo, pode se alastrar com o vento e ser difícil de 
controlar, principalmente em tempos secos, causando 

incêndios, acidentes graves e danos ambientais.

COM FOGO
NÃO SE BRINCA.

O fogo de uma bituca de cigarro jogada na beira da estrada 
ou em local com lixo descartado incorretamente, por 
exemplo, pode se alastrar com o vento e ser difícil de 
controlar, principalmente em tempos secos, causando 

incêndios, acidentes graves e danos ambientais.
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na Lagoa
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Esportes aquáticos

© Foto: Divulgação | Mundial de Wakeboard

Além de abrigar vários outros esportes náuticos, a Lagoa 
dos Ingleses é um dos melhores lugares para a prática do 
wakeboard, no qual o esquiador usa uma prancha do tipo 
snowboard e é puxado por uma lancha para realizar manobras 
sobre as ondas. Embora os praticantes estejam parados em 
função da pandemia desde março deste ano, o esporte é 
oferecido na Lagoa dos Ingleses somente pelo Clube Serra da 
Moeda que, antes da paralisação, contava até uma escola para 
ensinar wakeboard.

Criado nos Estados Unidos no ano de 1979 como uma 
alternativa para os surfistas nos dias de pouca onda, o 
wakeboard era inicialmente praticado com uma prancha de 
surf com fixações. O esporte logo se tornou popular em todo 
o mundo e, à medida que crescia, iam surgindo equipamentos 
mais aperfeiçoados, pranchas que possibilitavam maior 
velocidade e aproveitamento das manobras.

O wakeboard geralmente é praticado em represas, lagos e mares, 
desde que não haja muita onda, o que dificulta a execução de 
manobras, principalmente para os iniciantes no esporte. Para 
evitar acidentes, a recomendação é que ele seja praticado em 
locais sem pedras, com boa profundidade e sem a presença de 
banhistas, pois com a alta velocidade empregada no esporte, 
qualquer choque pode se tornar uma ocorrência grave.

MOEDA DA CASA

Um dos grandes nomes do wakeboard no Brasil é o mineiro 
Henrique Daibert, de 24 anos, que desde os 11 pratica o 
esporte na Lagoa dos Ingleses. Ele conta que começou a 
aprender a esquiar no Clube Serra da Moeda. “Meus pais 
eram sócios e gostei de cara do esporte.” Atleta profissional 
de wakeboard e membro da equipe brasileira (BraWakeTeam) 
que disputa torneios internacionais, Henrique já acumula 
excelentes resultados em sua carreira: um segundo lugar 
e três vezes em terceiro lugar na categoria Profissional 
do Brasileiro, quinta colocação no Mundial disputado no 
Brasil em 2018 e campeão mundial na etapa de Cancún na 
categoria de 19 a 24 anos.

Henrique disse que o Clube Serra da Moeda já foi sede de 
várias etapas do Brasileiro e do Mundial, reunindo atletas 
dos Estados Unidos, Austrália e Canadá. “Os gringos adoram 
competir na Lagoa dos Ingleses”, conta. Ele mantinha desde 
2017 até março deste ano, quando o clube foi fechado devido 
à pandemia, uma escola (BH Wake School) para ensinar a 
prática do esporte no Serra da Moeda. Como o clube está 
fechado atualmente, Henrique tem praticado em Escarpas do 
Lago, em Furnas, e na Lagoa Várzea das Flores.
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timoneiro) e caiaque (no qual o atleta vai sentado num barco 
fechado e utiliza um remo de pá dupla).

A parte de náutica do Clube tem 65 vagas cobertas e 
7 descobertas. Todos os galpões foram recentemente 
revitalizados, enquanto a área de vagas cobertas foi ampliada. 
A rampa de acesso à lagoa foi alargada e foram construídos 
dois decks com capacidade para 14 lanchas cada. E conta com 
um trator para o reboque das embarcações.

IATE CLUBE LAGOA DOS INGLESES

Contando com sócios contribuintes e sócios atletas (para 
a prática de esportes olímpicos), o Iate ensina e incentiva a 
prática de esportes aquáticos, com escolas de vela, remo, 
wakeboard, stand up padlle e wind surf (praticado em cima 
de uma prancha com mastro e vela), sendo sede de etapas 
de campeonatos brasileiros e internacionais de vela e de 
esportes paraolímpicos. O Clube dispõe de píer com 20 vagas 
para veleiros de até 32 pés, guarderias para barcos e todo o 
equipamento e áreas para camping e trailers. 

Para ter acesso aos esportes náuticos na Lagoa dos Ingleses 
é necessário ser sócio ou aluno de alguma escola do Minas 
Náutico tênis Clube, Iate Tênis Clube ou do Clube Serra da Moeda. 
Na Lagoa, não é permitido nadar, pescar ou andar de jet ski. Os 
clubes estão fechados devido ao Covid-19, mas saiba o que 
cada clube oferecia antes do fechamento e que provavelmente 
voltará a oferecer assim que terminar a pandemia:

MINAS TÊNIS NÁUTICO CLUBE

Os associados podiam alugar embarcações de cinco tipos, no 
Minas Náutico. Bastava que o titular da cota fosse até o píer 
do Clube, apresentasse sua carteirinha social ao funcionário 
e assinasse o formulário próprio. Os valores eram debitados 
no boleto do condomínio. Antes do fechamento, o Náutico 
disponibilizava para os sócios 22 embarcações, sendo seis 
pedalinhos, nove caiaques, uma canoa canadense, cinco 
pranchas de stand up paddle e uma bike boat.  Os valores eram 
cobrados por cada 30 minutos de uso.

O Minas Náutico tem guarderia com capacidade para 180 
barcos a vela e equipamentos. Antes do fechamento, em março 
deste ano, todas as vagas da guarderia estavam ocupadas, 
sendo possível colocar o nome na lista de espera. O Clube 
construiu recentemente uma guarderia moderna e segura, 
tanto no aspecto da operação quanto da guarda propriamente 
dita. O Clube também tem proporcionado um canal direto com 
a Marinha do Brasil, no sentido de facilitar a regularização de 
toda a documentação pessoal e das embarcações.

CLUBE SERRA DA MOEDA

Além do wakeboard, o Clube Serra da Moeda possibilita aos 
sócios a prática do stand up padlle (que se pratica em pé em 
cima de uma prancha), esqui aquático (o praticante esquia 
puxado por uma lancha), remo (nas modalidades Skiff e sem 

© Foto: Divulgação | Orlando Bento
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Já ouviu falar em Harmonização Facial? Trata-se de um conjun-
to de tratamentos combinados para promover o embelezamento 
da pele, prevenir e suavizar os sinais de envelhecimento, equili-
brar contornos e formas e reduzir as imperfeições. Procedimen-
tos estéticos inovadores e minimamente invasivos - sem cortes 
e com rápida recuperação - estão em alta e ganham popularida-
de no mundo todo. Por aqui não seria diferente. São alternativas 
para quem procura resultados naturais e, ao mesmo tempo, efi-
cientes, satisfatórios e seguros. 

“A Harmonização Facial veio para revolucionar a nova era da 
estética e o mais interessante é sua relação com o bem-es-
tar, a melhoria e o resgate da autoestima. Há muitos estudos 
que comprovam isso. De acordo com pesquisas neurocientífi-
cas existe uma interação muito positiva da autoimagem com 
a saúde e felicidade”, explica a Dra. Juliana Fonseca, uma das 

primeiras especialistas na área no Brasil, moradora do Alphaville 
e proprietária da Ville Santé. Dentre os procedimentos realizados 
na clínica, destacam-se o Botox®, o preenchimento com ácido 
hialurônico, os fios faciais, o Sculptra® e outros bioestimulado-
res de colágeno.

Além da agenda de atendimentos de pacientes, há também uma 
extensa programação de cursos. O objetivo dos cursos é capa-
citar profissionais de saúde iniciantes nesta especialidade e po-
tencializar as habilidades dos que ainda não se sentem seguros 
para aplicar os procedimentos. Todos os meses, alunos de dife-
rentes regiões do país e do mundo vêm ao Alphaville para serem 
orientados e acompanhados pela Dra. Juliana e sua equipe. 

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

“A minha filosofia, como especialista em Harmonização Oro-
facial, é fugir dos exageros, respeitar as estruturas faciais do 
paciente, valorizar e evidenciar a beleza de cada face. Os pro-
cedimentos não precisam mudar quem você é”, ressalta a Dra. 
Juliana. Segundo a cirurgiã-dentista, as mudanças devem ser 
sutis, porém perceptíveis e satisfatórias. Por isso, é essencial 
que o profissional possua um vasto conhecimento sobre aná-
lise facial, anatomia da face e um aprimorado senso estético. 
Não existe uma única forma que se adeque a todos os pacientes 
porque cada ser é único e deve ser tratado em sua singularidade.

Os seus pacientes aprovam esse modelo de atendimento. “Des-
de a primeira vez que fui atendida pela Dra. Juliana Fonseca, 
tornei-me uma cliente fiel. Fiquei encantada com a segurança 
com que ela realiza os procedimentos e com o zelo com seus 
pacientes. Os resultados são perfeitos e nítidos, super indico. 
Sem dúvida, o melhor Botox® que já fiz na vida! Não há nada 
melhor que ter uma clínica e uma profissional tão competente 
pertinho da gente”, conta Ingrid Schucko, empresária e moradora 
do Alphaville. 
 

Na Ville Santé, a 
Dra. Juliana Fonseca 

atende pacientes 
e ministra cursos, 

capacitando alunos 
de todo o Brasil 

e também de 
outros países

Clínica em Alphaville é referência 
em Harmonização Facial

PUBLIEDITORIAL
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AMOR PELO QUE FAZ

A trajetória profissional da Dra. Juliana sempre esteve aliada ao amor 
pela área estética e por compartilhar conhecimento. Durante sua gra-
duação em Odontologia, ela descobriu esse dom com as monitorias 
e nunca mais parou. É pós-graduada na primeira turma de Harmoni-
zação Orofacial da FAIPE e mestranda na área pela EFI, em Portugal. 
Também é coordenadora clínica da especialização em Harmonização 
Orofacial da ABO-VR e ministra aulas em cursos de pós-graduação 
em diferentes faculdades do Brasil. Mesmo tendo acumulado um no-
tável número de certificações em Harmonização Facial para variadas 
técnicas, permanece se atualizando e participando dos mais impor-
tantes cursos e congressos nacionais e internacionais. 

“A minha missão tem ido muito além de realizar procedimentos para pro-
mover mudanças significativas na estética, na autoestima e na qualidade 
de vida dos meus pacientes. Além dos atendimentos na clínica, tenho me 
dedicado também a ajudar outros profissionais que querem iniciar ou 
aperfeiçoar suas técnicas nessa área maravilhosa que é a Harmonização 
Facial, mostrando o caminho para alcançarem sucesso e orientando-os 
com dicas valiosas sobre o que funciona ou não. Meu maior objetivo é 
encorajar e ensinar na prática como realizar os procedimentos”, destaca.  

INSPIRAÇÃO PARA OUTROS PROFISSIONAIS

Após um longo período de muito estudo e pesquisa científica, o 
Conselho Federal de Odontologia (CFO) reconheceu, pela Reso-
lução CFO-198/2019, a Harmonização Orofacial como especialidade 
odontológica e isso mudou significativamente a vida de vários profis-
sionais. “Com 10 anos de formada, vivi um momento de crise profis-
sional. Não me sentia satisfeita e tinha perdido o prazer em trabalhar. 
Pesquisando sobre novas possibilidades, a área de estética cada vez 
mais despertava em mim tudo o que eu procurava. Foi quando comecei 
a acompanhar o trabalho da Dra. Juliana, estudamos juntas na facul-
dade e eu sabia a pessoa séria, dedicada e batalhadora que ela é. Além 
de excelente profissional é também uma incrível professora, que nos 
passa a segurança, o estímulo e o apoio que tanto precisamos”, afirma 
a cirurgiã-dentista e aluna Dra. Priscilla Lourenço.

“Os cursos são simplesmente espetaculares. Eu já tinha feito dois cur-
sos de Harmonização Facial, mas foi somente após os ensinamentos 
da Dra. Juliana que eu tive a confiança de executar em consultório os 
procedimentos. Ela se tornou uma inspiração”, declara a cirurgiã-den-
tista e aluna Dra. Talytta Monteiro. “Achei os cursos excelentes e o que 
mais me chamou atenção foi a parte prática. Tivemos a oportunidade 
de atender pacientes e aplicar diferentes técnicas com o auxílio da Dra. 
Juliana. Saí com segurança para realizar os procedimentos em minha 
clínica”, confirma a cirurgiã-dentista e aluna Dra. Thayrine Juliaci.

HARMONIZAÇÃO X DESARMONIZAÇÃO 

Segundo a Dra. Juliana, uma situação comum entre os pacientes e 
alunos é o medo dos resultados dos procedimentos. Há na internet al-
guns casos de excessos e de deformação do rosto, que seguem uma 
linha exagerada e resultam em uma desarmonização facial. “Se você 
também já pensou nisso, não se preocupe, pois é possível rejuvenescer 
sem exageros, sem modificar as características da face, apenas evi-
denciando a sua beleza. As faces têm muitas variações e particularida-
des, no entanto, a ciência e a tecnologia possibilitaram a harmonização 
e a correção de assimetrias. São incontestáveis os benefícios da Har-
monização Facial. É uma área inovadora e apaixonante!”, conclui. 

Para saber mais, acesse a página da clínica Ville Santé no portal 
Alphaville Centro Comercial e siga o perfil da especialista no Insta-
gram: @dra.julianafonseca.
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Neste ano de 2020, o Campus Aloysio Faria, da Fundação Dom 
Cabral (FDC), completa 19 anos de Alphaville. Praticamente, a 
instituição se estabeleceu junto à instalação do empreendimen-
to. Em 1996, a Fundação Dom Cabral possuía a sede em Belo 
Horizonte, atual Campus BH. Atualmente, a FDC conta com três 
campi, sendo dois próprios (Belo Horizonte e Campus Aloysio Fa-
ria, no Alphaville), além do Hotel e-Suites - Lagoa dos Ingleses.

A vinda da Fundação Dom Cabral para Alphaville é lembrada 
pelo vice-presidente executivo da FDC, Paulo Emílio Carreiro, 
pelas experiências do Professor Emerson, cofundador e Pre-
sidente da Diretoria Estatutária da Fundação Dom Cabral, em 
instituições ao redor do mundo e que demonstravam que al-
guns fatores eram essenciais para o sucesso de um projeto 
como a construção de um novo Campus para a FDC. “Um deles 
era a escolha do lugar para construir as instalações.”

O vice-presidente conta que o local deveria dispor de algumas 
características importantes, como a localização. “Deveria ser 
perto de algum grande centro urbano, com fácil acesso, mas 
ainda distante o bastante para evitar as distrações das cida-
des. Mas, dentre os campi visitados pelo Professor, aqueles 
que mais chamavam sua atenção sempre possuíam algo a 
mais. Podia ser um visual inspirador, com vista para uma lagoa 
ou para as montanhas, uma atmosfera propícia para a imersão 
nos estudos, ou um ambiente moderno, motivador, inovador e 
convidativo.”

Paulo Emílio cita alguns exemplos de campus marcantes 
citados pelo Professor como inspiração para o projeto da FDC: o 
James Allen Center, da Kellogg School of Management, na beira 
do lago Michigan, EUA; e o campus europeu da Insead Business 
School, na floresta de Fontainebleau, na França. “Quando eles 
depararam com o terreno no Alphaville, ficou claro para a equipe 
responsável que este deveria ser o local do novo Campus, visto 
que ele atendia a todas as características que se buscava.”

Fundação Dom Cabral
De Alphaville para o mundo

O dirigente ressalta que “vislumbramos um local onde pode-
mos fazer cumprir a nossa missão: contribuir para o desenvol-
vimento sustentável da sociedade por meio da educação, da 
capacitação e do desenvolvimento de executivos, empresários 
e gestores públicos”.

Atualmente, o Campus Aloysio Faria conta com uma infraes-
trutura de ponta para os diversos cursos oferecidos pela FDC 
e para entidades que desejam alugar espaços para seminários 
e diversos outros eventos, que faz com que a entidade seja re-
conhecida nacional e internacionalmente – a Fundação Dom 
Cabral está entre as dez melhores escolas de negócios do 
mundo, recebendo alunos do mundo inteiro.

O Campus conta com auditórios, anfiteatros, teatros, salas de 
reunião e restaurante com flexibilidade de montagem e cus-
tomização; uma inovadora sala-conceito (Xperience Room), 
considerada a mais moderna da América Latina; salas de aula 
modulares com sistema completo de áudio e vídeo, computa-
dores, projetores, Flip Chart, lousas interativas, mesas equipa-
das com monitor de transmissão e recebimento de conteúdo, 
videoconferência e cabine para tradução simultânea.

Além disso, a unidade do Alphaville conta também com um 
enorme salão de 676m² e a Biblioteca Walther Moreira Salles, 
que oferece um enorme acervo e um espaço especial, onde as 
pessoas se encontram para tomar um café e para trocar ideias.

Quanto aos próximos vinte anos, Paulo Emílio deixa uma men-
sagem: “desejamos que todos e todas, que aqui venham, 
participantes, clientes, colaboradores, nossos vizinhos do 
Alphaville, nossos fornecedores e todos os nossos stake-
holders, sejam transformados, impactados e inspirados na 
construção de um mundo mais solidário e inclusivo. Traba-
lhamos diariamente para que esta seja uma casa que propicie 
a geração de conhecimento, a troca e os bons encontros”.

© Foto: Divulgação | Arquivo Fundação FDC 
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Na perspectiva mais ampla da história da expansão 
urbana de Belo Horizonte e do crescimento de sua 
Região Metropolitana, a criação do Minas Náutico pode 
ser entendida como decorrência da ocupação das áreas 
campestres na direção sul dos municípios vizinhos de Belo 
Horizonte, a exemplo de Nova Lima, Brumadinho, Raposos, 
Rio Acima, Itabirito, onde se instalaram condomínios 
residenciais.

Esse processo se iniciou no fim da década de 1950, com 
a criação do tradicional condomínio Retiro das Pedras 
(1957), no município de Brumadinho, seguido do Morro do 
Chapéu Golfe Clube (1958), em Nova Lima, e nos anos de 
1980, do Retiro do Chalé, em Brumadinho, Aconchego da 
Serra, em Itabirito e Condomínio Lagoa do Miguelão, tam-
bém em Nova Lima, dentre outros.

Mas, foi o empreendimento imobiliário Alphaville Lagoa dos 
Ingleses que determinou a construção da unidade campestre 
e náutica do Minas Tênis, até então identificado como um 
complexo exclusivamente urbano de esporte e lazer.

Se era interessante para o Clube reafirmar sua vocação 
esportiva e expandir-se fisicamente com a construção de 
uma unidade náutica, era também importante para o sucesso 
do empreendimento imobiliário que fossem oferecidos aos 

A escolha do 
Minas Tênis

A implantação do Minas 
Náutico às margens da 

Lagoa dos Ingleses sugere 
duas abordagens distintas: 

uma campestre e outra 
náutica. Sob a ótica da 

história interna do Clube, o 
Minas Náutico surgiu como 

alternativa de lazer integrada 
à natureza e a ampliação de 

atividades esportivas, com 
a possibilidade da prática 

do iatismo e remo, já que as 
unidades do Clube em Belo 

Horizonte não ofereciam essa 
possibilidade.
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Imagens das obras de construção do Minas Náutico, em outubro de 1999

© Fotos: Acervo Centro de Memória Minas Tênis Clube
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futuros moradores as vantagens de se ter como vizinho um 
clube com a estrutura de funcionamento do Minas.

 Assim, em novembro de 1995, o documento de posse do 
terreno às margens da Lagoa dos Ingleses pelo Minas Tê-
nis Clube foi assinado pela empreendedora Lagoa Grande 
e, em 18 de março de 2000, o Minas Náutico foi inaugura-
do em uma área de 117 mil m².

AMPLIAÇÃO

O Plano Diretor do Minas Tênis Náutico Clube começou 
a ser desenvolvido em 1996. Quase 16 anos depois, 
em 2012, o projeto foi revisado, em virtude de novas 
demandas levantadas pela Diretoria e, principalmente, 
pelos associados.

Com os projetos aprovados e as autorizações em mãos, 
a ampliação do Plano Diretor do Clube foi realizada em 

três etapas, com a construção do Pavilhão Esportivo e de 
Eventos e de um novo estacionamento. A primeira etapa 
foi iniciada em março de 2016 e terminou em dezembro de 
2017. Atualmente, o Clube conta com uma infraestrutura 
que oferece aos seus associados diversas opções de 
esporte e lazer. Além de estacionamento para 238 vagas, 
guarderia de barcos de 227,56m², quadras de squash, 
tênis, piscinas cobertas e ao ar livre, sauna e campos de 
futebol soçaite, os esportes náuticos são uma vocação do 
Clube e garantem diversão e lazer para todas as idades.

O Clube oferece o aluguel de embarcações de cinco tipos 
(pedalinhos, caiaques, canoa canadense, pranchas de 
stand up paddle e bike boat).

O Náutico também vem se consolidando como palco de 
grandes eventos sociais e culturais, como os grandes 
shows de Aniversário do Minas, Festa Junina e Colônia de 
Férias.

Em outubro de 1995, o então presidente do Minas, Paulo Eduardo Almeida de 
Melo, acompanhado de diretores, conselheiros e do diretor da Empreendedora 
Lagoa Grande, Augusto Martinez, durante lançamento do projeto da unidade 
náutica do Minas

Maquete do Minas Tênis Náutico Clube apresentada na época

© Fotos: Acervo Centro de Memória Minas Tênis Clube

© Foto: Bruno Werneck e João Couto
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Um projeto 
sustentável 
para 50 anos

No ano em que o Alphaville 
completa 20 anos, novos 
cenários são projetados 
para a região. O que vem 
por aí promete surpreender! 
De novos residenciais e 
universidades a empresas 
de biotecnologia, o 
objetivo é promover a 
diversidade econômica com 
sustentabilidade. 

Desde o lançamento pela CSul do Masterplan, em 2013, já foram ge-
rados mais de R$ 400 milhões em negócios e projetos desenvolvidos 
ou futuros, na região da Lagoa dos Ingleses, além de uma série de 
investimentos. A empresa é responsável por um grande incremento 
local, com lançamentos importantes como o residencial Costa Lagu-
na, o Shopping Navegantes e a BiotechTown. O diretor presidente da 
CSul, Maury Fonseca Bastos, informa também que os projetos futu-
ros da empresa para a região, contemplam uma cidade universitária 
e mais um condomínio que será lançado em 2021.

Maury acredita que a região do Alphaville tenha sofrido do excesso 
de sucesso. “Os cinco primeiros condomínios foram vendidos prati-
camente no lançamento, mas as pessoas não mudaram de início. Os 
terrenos trocavam de mãos, mas as pessoas não construíam. E isso 
fez com que o comércio demorasse para se expandir. Mas, quando as 
construções começaram, a região ganhou então uma ‘cara de bairro.”

Em 2013, ao adquirir uma área de 27 milhões de metros quadrados 
na região, a CSul contratou as equipes para o licenciamento ambien-
tal e urbanismo – quando a equipe do arquiteto Jaime Lerner desen-
volveu o Masterplan -, fazendo um trabalho de mapeamento de toda 
a riqueza natural (nascentes, resquícios de Mata Atlântica, de campo 
rupestre, entre outras) que existe na região. “Partimos do pressuposto 
ambiental para depois chegarmos no pressuposto urbano”, conta o 
diretor presidente da CSul.

SUSTENTABILIDADE E MOBILIDADE

Maury ressalta que o projeto surgiu com um viés muito forte de 
sustentabilidade e mobilidade urbana, com o foco de transformar a 
região numa nova centralidade (o próprio nome CSul vem de Cen-
tralidade Sul), que implica em levar para o entorno das grandes cida-
des (no caso Belo Horizonte) novos bairros, no quais você concentra 
moradia, educação, serviços, empregos, lazer e entretenimento de tal 

© Foto: Divulgação / CSul
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Maury Fonseca Bastos, diretor presidente da CSul

ESPECIAL 20 ANOS

forma que as pessoas morem, trabalhem e estudem no mesmo local, 
fazendo e resolvendo ali toda a sua vida cotidiana.

O diretor presidente explica que o projeto Masterplan está alinhado 
a um planejamento de longo prazo tanto do Estado, através do PDDI 
– Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metro-
politana de Belo Horizonte, como do Plano Diretor da cidade de Nova 
Lima, que prevê a descentralização da atividade comercial, de mo-
radia e lazer de Belo Horizonte, aliada a um planejamento urbano de 
longo prazo de ocupação.

BIOTECNOLOGIA

Em um processo de busca pela diversificação da atividade econômi-
ca do município, a Prefeitura de Nova Lima decretou a região como 
uma área de interesse para o desenvolvimento da Biotecnologia. 
“Aproveitando esse decreto e, dentro do seu papel de atrair empresas 
para a região, a CSul fez uma parceria com a Codemig e Fundepar (da 
UFMG) para criar em local ao lado da nossa sede, em um imóvel nos-
so, a BiotechTown, que banca dez startups de biotecnologia, criando 
com investimentos de R$ 30 milhões um centro de desenvolvimento 
de tecnologia e produtos, que utiliza equipamentos de última gera-
ção. Inclusive eles estão aguardando a autorização da Anvisa para 
trabalharem no desenvolvimento de uma vacina contra o Covid-19”, 
informou.

COSTA LAGUNA E NAVEGANTES

Sobre o sucesso desses dois últimos empreendimentos da CSul, 
Maury lembra que o Costa Laguna foi lançado em duas etapas no 
auge da crise econômica, em 2015, e, para a grande surpresa de to-
dos, teve toda a primeira fase vendida no lançamento. “O Costa Lagu-
na mostra claramente uma tendência de mudança de comportamen-
to, de buscar uma moradia de melhor qualidade, que já vinha mesmo 
antes da pandemia e que agora foi acentuada.”

Atualmente, ele disse que cresceu de forma impressionante a bus-
ca por lotes e casas em Alphaville e acredita que essa tendência não 
muda a médio prazo. “As pessoas estão buscando qualidade de vida, 
segurança, mais espaço ao ar livre e o contato com a natureza.”

Quanto ao Shopping Navegantes, que é um projeto desenvolvido 
pela CSul em parceria com a EPO e a Locares, Maury ressalta que 
“ele mostra que um projeto grande como o nosso e de longo prazo, 
vai abrindo espaço para vários tipos de serviços e empreendimentos, 
que traz uma melhoria na qualidade de vida das pessoas que moram 
na região, com supermercado (Super Nosso), farmácia (Araújo), lojas 
(Americanas, por exemplo), restaurantes de marca (ainda em nego-
ciação) e entretenimento (cinemas), que ainda não estavam aqui”. 

Sobre a segunda fase do Navegantes, Amaury diz que “o advento do 
Covid-19 atrasou um pouco nosso cronograma, mas estamos rea-
lizando uma pesquisa de mercado para definirmos a data de lança-
mento. Mesmo com a crescente opção pelo home office, acredita-
mos que, no caso da região de Alphaville, há uma grande demanda 
por salas de qualidade, menores”, explica.

PUC-MG E MATER DEI

Sobre as instalações já anunciadas para a região de uma uni-
dade da PUC-MG e do Hospital Mater Dei, Amaury afirma que, 
no caso da universidade, já existe um contrato assinado com 
a entidade. “A unidade da PUC depende agora da nossa licen-
ça de instalação, que deve demorar aproximadamente um ano, 

quando ela estará apta a se instalar na região.”

Maury disse que a PUC tem por objetivo trazer diversos cursos de 
graduação e de pós-graduação para a região, entre eles o de medi-
cina, “o que viabiliza a vinda para cá de um hospital, pois toda uni-
versidade de medicina geralmente está próxima de um hospital”. Ele 
acrescentou que a PUC também tem interesse em trazer o Colégio 
Santa Maria, que seria mais uma opção de escola para a região, além 
do Maple Bear e do Nortear, atendendo aos diversos públicos.

Na opinião do diretor presidente, a vinda da PUC trará muitos jovens 
para a região, o que viabiliza a implantação de projetos residenciais 
voltados para uma cidade universitária que, por sua vez, demanda vá-
rios tipos de serviços, que vão de lavanderia ao comércio. “Temos, em 
frente ao campus, uma área (de aproximadamente 200 mil metros 
quadrados) destinada para projetos empresariais, voltados principal-
mente para tecnologia, serviços e comércio; e outra de igual tamanho 
(200.000m²) destinada à criação dessa cidade universitária. O jovem 
vai oxigenar a região, trazendo startups, outros negócios e mão de 
obra qualificada”.

CONDOMÍNIOS

Além desses projetos, a CSul prepara o lançamento para 2021 de 
mais um residencial, no mesmo modelo do Costa Laguna. “Já esta-
mos tirando as licenças ambientais e estamos com o projeto pron-
to para lançá-lo no meio do ano que vem. Será mais uma opção de 
residências, já que os condomínios já lançados estão chegando na 
finalização dos lotes disponíveis.”

CENÁRIOS ECONÔMICOS

Maury Bastos ressalta que a CSul representa um projeto para, no 
mínimo, 50 anos. “Por isso, trabalhamos com vários cenários eco-
nômicos e vamos ter que passar por vários cenários ao longo dos 
anos. Eu diria que hoje nós temos, apesar do Covid-19, um cenário 
extremamente otimista, de médio prazo principalmente”. Ele ressalta 
que a economia já dá sinais de recuperação e que Minas está numa 
posição privilegiada, tanto devido à mineração quanto ao agronegó-
cio, que estão em boas posições. O diretor presidente disse que, na 
verdade, o cenário macroeconômico vai definir a velocidade de im-
plantação dos projetos.
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Alphaville Centro Comercial e as 
mudanças no atendimento aos clientes

Uma loja de ciclista para ciclista
A Off Camber Bike Shop é uma loja de bicicletas e acessórios 
que fica no Alphaville Centro Comercial.

Andar de bicicleta é muito mais do que um esporte, é um esti-
lo de vida saudável e divertido. Você pode praticar sozinho ou 
acompanhado.
 
É muito importante ter uma ajuda especializada na hora de es-
colher corretamente a sua bike e os seus equipamentos. Cada 
pessoa tem uma necessidade e um objetivo, com isso, a Off 
Camber procura atender todos os clientes de forma persona-
lizada. O trabalho é feito com marcas referências no cenário 
nacional e mundial. Escolhidas por seus valores e qualidade, 
como a representação exclusiva da Yeti Cycles, marca campeã 
mundial diversas vezes.

Rafael Rosa, proprietário da empresa, junto aos seus funcio-
nários, Jorge e Cláudio (mecânico especializado), atendem o 
público de forma diferenciada e fazem eventos para todos os 
amantes do ciclismo, como competições, test rides e passeios.

Instagram:  @offcamberbikeshop  e  @yeticyclesbrasil

OFF CAMBER BIKE SHOP
Alphaville Centro Comercial, Center IV – Lojas 110 e 111 
Telefones: (31) 3547-3720 | 97532-5952

Os comerciantes, empresários e profissionais de saúde do Al-
phaville Centro Comercial enfrentam adaptações e uma nova 
realidade diante da pandemia do novo Coronavírus (COVID 
19).

Os estabelecimentos, lojas, restau-
rantes, clínicas, salões de beleza e 
serviços estão funcionando com 
algumas restrições, seguindo todos 
os decretos da Prefeitura Municipal 
de Nova Lima e as orientações do 
Ministério da Saúde.

Diante desse cenário, a mudança de 
formato no atendimento ao clien-
te e a necessidade de desenvolver 
maneiras para proporcionar segu-
rança, são essenciais para atender 
os consumidores, que rapidamente 
transformaram o modo de realiza-
rem suas compras e usufruírem dos 
serviços de que precisam.

Nesse período de ajustes e adaptações, alguns lojistas e 
comerciantes, de acordo com cada segmento, estão ofe-
recendo Atendimento Presencial e Online, Atendimento por 
Agendamento, Delivery e Take Away.

Os clientes podem ter acesso à 
todas as informações, referentes 
aos atendimentos, pelos canais de 
comunicação do Alphaville Centro 
Comercial: 

• Site: www.alphavillecentrocomercial.com
• Instagram: @alphavillecentrocomercial
• Facebook: @alphavillecentrocomercial
• WhatsApp Alphaville Centro Comercial   
  Lista de Transmissão: (31) 98799-7549

Associação Alphaville Lagoa dos In-
gleses Centros Comerciais 

Av. Picadilly, 155 – Center V, Sala 203.
Telefone: (31) 3547-3100
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VetMais: apaixonada pelos animais

Chegou a LIOM 
Lagoa dos Ingleses Odontologia e Medicina!

A Clínica Veterinária VetMais tem uma equipe completamente 
apaixonada pelos animais e pela profissão. Tem profissionais com 
diversas especializações e estão em constante atualização para 
oferecer o que há de mais moderno e inovador aos pacientes.

A VetMais, oferece um suporte nos atendimentos de rotina, além 
de cirurgias eletivas, consultas com especialistas, atendimento 
em domicílio, raio-X, ultrassonografia, bloco cirúrgico. Toda essa 
infraestrutura tem como objetivo oferecer a melhor qualidade em 
atendimento para seu Amigo tão estimado.

“Desde 2015, quando o Ville Dog foi criado para atender a crescen-
te demanda do Alphaville por serviços de qualidade no ramo Pet, 
fomos conquistando a confiança dos moradores locais e também 
começamos a receber pacientes dos condomínios vizinhos. Per-
cebemos então que o Alphaville carecia de um atendimento exclu-
sivo para os pets da Região e assim, a Clínica VetMais foi criada 
como uma extensão do Ville Dog, para atender cada vez mais as 
necessidades da região.

“Com este crescimento, a passos firmes, nos sentimos confiantes 
para ampliar, implantando serviços diferenciados, além do tama-
nho amor e carinho que temos pelos Pets”. (diz Sarah Assunção, 
sócia e proprietária da VetMais e Ville Dog).

A VetMais é uma clínica veterinária voltada para oferecer solução 
em saúde e bem-estar animal para cães e gatos, por meio de aten-

O Alphaville conta agora com uma excelente opção para 
Atendimento Médico e Odontológico.

Para você que precisa de atendimento médico e odontoló-
gico, não precisa mais se deslocar para Belo Horizonte. A 
LIOM objetiva suprir a população da região em suas neces-
sidades de atendimento eletivo rápido e já oferece diversas 
especialidades, como ortopedia medica com foco em quali-
dade de vida através de controle da dor desencadeadas por 
artroses, hérnias, fibromialgias entre outras;  Dermatologia, 
Odontologia Estética, Ortodontia Infantil e Adulto, Implantes 
Dentários, Extrações, Restaurações, Próteses, Raio X Odon-
tológico Digital. 

Em breve novas especialidades!

LIOM fica no Alphaville Centro Comercial
Center IV – Sala 227
Telefone: (31) 3972-9115 | 99583-3906 
Instagram: @liom_alphaville

dimento completo, de forma próxima, contínua e permanente.

“Formamos uma grande família e junto com você faremos o pos-
sível para que o seu pet viva feliz e repleto de saúde”.

A VetMais fica no Alphaville Centro Comercial, Center II – 
Lojas 107 e 108.
Contato: (31) 99182-5054
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

NOSSA MISSÃO
Valorização do empreendimento e 

da qualidade de vida dos moradores 

por meio da representação, defesa e 

proteção dos interesses comuns e da 

oferta de serviços de qualidade, 

proporcionando conforto, 

tranquilidade e segurança.

NOSSA VISÃO
Ser reconhecida interna e externamente, 

como organização forte, influente e 

atuante na defesa de seus Associados e 

competente na gestão do Empreendimento, 

com administração profissional, estrutura 

enxuta, planejamento de curto, médio e 

longo prazo, solidez financeira, comunicação 

efetiva e qualidade no atendimento. 

VALORES
• Responsabilidade socioambiental

• Ética e transparência

• Comprometimento 

• Austeridade financeira

• Imparcialidade e isonomia

VALORES
• Responsabilidade socioambiental

• Ética e transparência

• Comprometimento 

• Austeridade financeira

• Imparcialidade e isonomia

VALORES

VISÃOMISSÃO
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CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO AG

Informação mais 
efetiva ao associado

Inscreva-se na lista de transmissão e 
mantenha-se informado.

99412-9594

/alphavillemg Curta e compartilhe momentos conosco.

Aplicativo AG 
Transporte

Horários, itinerários e localização dos ônibus 
em tempo real.

comunicacao@alphavillemg.com.br Nosso canal para 
assuntos diversos. 

Revista AlphaVida Solicite o midia kit à AG e anuncie.



Aponte sua câmera e baixe o 
nosso cartão de visitas virtual.


