
ALPHAVIDA

 aos 20 anos

Um

brinde

Novo paisagismo 
para o Alphaville

Orla da Lagoa 
é reaberta para 
caminhadas

DESTAQUE

ESPORTE & SAÚDE

EDIÇÃO 75 • OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020



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.



3

Kátia Negreiros, Elison Ribeiro Lacerda, João Alves Neto e Gustavo Teixeira

EDITORIAL

É chegado o fim de mais um ano, um ano diferente, de gran-
des desafios e de muitas realizações. O Alphaville completa 
20 anos de sua existência! 

No início era apenas um sonho de seus idealizadores, hoje 
se tornou a realização do sonho de muitos de nós! Temos o 
privilégio de desfrutar de uma paisagem de beleza imensu-
rável, um lugar planejado, organizado e seguro.

Todo este sucesso se deve a colaboração de cada um de 
nós moradores do Alphaville e atuação da Associação Ge-
ral.

A AG vem ao longo destes 20 anos desempenhando um 
papel fundamental para o desenvolvimento planejado e 
sustentável do Alphaville. Disponibilizamos  uma completa 
infraestrutura de segurança, transporte e saúde, zelamos 
pela jardinagem e manutenção das áreas comuns, trata-
mos nosso lixo reciclável com coleta seletiva, atuamos ati-
vamente junto a comunidade e acompanhamos cada proje-
to do empreendimento.

Todo este esforço se faz necessário para a manutenção 
de uma comunidade sustentável e um ambiente adequado 
para o lugar escolhemos pra viver.

A AG deseja a todos um feliz Natal, que Deus esteja abenço-
ando o lar de cada um de vocês!

Elison Lacerda
Diretor Presidente da Associação Geral
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NESTA EDIÇÃO

NOVOS MORADORES
Eles perseguiram o sonho e 
agora curtem a nova casa

BRINDE AOS 20 ANOS
Moradores ganham um mimo 
para celebrar a data 

PAISAGISMO
Projeto vai requalificar e conferir 
mais beleza às áreas comuns

PRESENTE AOS MORADORES
Cuidado com o meio ambiente, 
investimentos em tecnologia 
e segurança foram algumas 
das ações que celebram o 20º 
aniversário

ESPORTE
A importância e os benefícios da 
prática da caminhada

SUSTENTABILIDADE
A reciclagem o processo de 
otimização do lixo 



FOTO

FOTO

O ano de 2021 virá com grandes desafios. O momento 
evidencia a importância da ciência na busca por soluções 
em saúde que protejam a vida de nossa população.

O BiotechTown é um hub de inovação voltado exclu-
sivamente para as áreas de biotecnologia e ciências da 
vida e presta serviços de alta tecnologia para empre-
sas, além de ser uma aceleradora de startups.

Para empresas que demandam serviços especializados 
e com altíssimo nível de exigência, o BiotechTown 
abre agora as portas de duas novas estruturas: o 
Open Lab, infraestrutura laboratorial para projetos de 
inovação e de P&D, e o CMO, planta para a fabricação 
de produtos para a saúde. Ambas licenciadas pelos 
órgãos sanitários.

Neste próximo ano seguiremos inovando para levar a 
ciência dos laboratórios à vida das pessoas!
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BOAS-VINDAS AO NOVO MORADOR

canto dos 
pássaros

Acordar com o 

Casal perseguiu o sonho de 
morar em Alphaville e hoje 

desfruta da qualidade de 
vida do bairro

Moradores do Residencial das Flores, o casal Sérgio e Maria José está curtindo
decorar a casa e deixá-la do jeito deles

Essa é apenas uma entre tantas outras vantagens de se 
morar em Alphaville enumeradas pelo casal Sérgio Henrique 
Fernandes Barbosa e Maria José de Freitas Cirilo. Morado-
res do Residencial Flores desde o ano passado, eles estão 
curtindo a tarefa de deixar a casa do jeito deles, decorando, 
acrescentado, mudando e preparando para quando vierem 
morar em definitivo em Alphaville. Atualmente, devido a pro-
blemas de saúde dos pais de Maria José, eles dividem o 
tempo entre a casa que têm no bairro Castelo, em BH, e a 
que possuem no Flores.  

O casal conta que comprou a casa em outubro de 2019 e, 
de lá para cá, estão sempre mexendo nela. Eles compraram 
a casa em fase de reboco e estão terminando. “O vendedor 
tinha que entregar ela pronta, mas eu mudei tanta coisa que 
demorou”, lembra Maria José.

UM SONHO

Ela disse que sempre teve vontade de morar em Alphaville, 
que sempre teve esse sonho. O casal ainda mantém uma 
casa em um residencial no bairro Castelo, em BH, onde os 
pais de Maria José moram em uma casa ao lado. “Ficamos 
lá uma boa parte do tempo porque tenho que olhar meu pai 
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BOAS-VINDAS AO NOVO MORADOR

Sérgio e Maria José estão aproveitando bem o Alphaville: “Morar aqui foi sempre o 
nosso sonho”

e minha mãe também. E minha mãe não quer mudar porque 
a casa á boa, é grande. Ela adora a casa. Ela não quer vir 
nem nos finais de semana. E o meu pai também não está 
podendo sair. Então a gente vem na quinta e fica sexta, sá-
bado e domingo, e voltamos para BH. Não tem dia certo”.

Eles lembram da primeira tentativa de vir para o Alphaville. 
“Há alguns anos, nós compramos um lote no Península dos 
Pássaros. Lá, nós chegamos a aprovar a planta, o projeto, 
mas o mercado ficou muito ruim e eu fiquei com medo de 
usar minhas economias, pois eu já estava me aposentando, 
e resolvemos vender o lote, em 2015”.

DO LOTE PARA A CASA

Sérgio e Maria José contam que se arrependeram da ven-
da do lote. Eles passaram então a procurar por casas em 
Alphaville durante uns quatro meses. E, quando já estavam 
desistindo, porque as casas estavam muito caras, eles co-
nheceram a atual casa, que estava em construção. A esposa 
lembra que ela se apaixonou. “Tinha as coisas que eu queria, 
linear, pé direito alto, quatro quartos, uma sala grande. Era a 
casa que eu queria. E falei para o construtor: você se importa 
se eu fizer alguma mudança na casa? Ele respondeu que não 
e então fomos realizando diversas mudanças”.

Com um sorriso de felicidade no rosto, os dois ressaltam 
que estão colocando tudo o que eles querem na casa e que 
estão curtindo bastante essa tarefa. “Estamos adorando, 
embora ainda não estejamos curtindo como queríamos, em 
função dessa doença do meu pai”, diz Maria José. Mas en-
quanto estão na casa, curtem a casa, que já tem sauna e 
piscina aquecida, e o Alphaville, arrumando o que precisa, 
fazendo caminhada.

VINHO E CERVEJA

À noite, o casal gosta de tomar um bom vinho e uma cer-
vejinha (já instalaram uma adega e uma cervejeira) e de 
frequentar o Bar Beb’s, recém-inaugurado. “Que maravilha! 
Que delícia! Isso é qualidade de vida mesmo!”, comenta ela.
O casal se conheceu quando eles trabalhavam em um ban-
co, onde Sérgio ainda trabalha. Maria José conta que depois 
que se aposentou, fez um curso de design de interiores. “É 
uma coisa que eu sempre gostei e sempre tive vontade de 
fazer. Agora estou fazendo o que eu gosto”. E ela disse que 
está aproveitando todo o seu conhecimento para decorar a 
casa, fazer a iluminação, o paisagismo, escolher pisos, en-
fim, “viajar nessa tarefa”.

Quando se casaram, há quase 20 anos, os dois já tinham 
dois filhos cada um dos primeiros casamentos, e optaram 
por não terem filhos juntos. E os filhos estão sempre na 
casa. O filho de Maria José mora com eles, mas, como tra-
balha em um banco, em BH, fica a semana lá e vem nos fins 
de semana. “Ele chega na sexta-feira com a noiva e eles 
também adoram Alphaville”. A filha dela mora em Vitória 
(ES), mas também vem sempre visitá-los.

MAIS COMPLETO

Sérgio e Maria José acham que o Alphaville ficou ainda 
mais completo com a chegada do supermercado, de uma 
grande drogaria e outros comércios que vieram com o em-
preendimento Navegantes. “E, quando falta alguma coisa, 
recorremos ao Jardim Canadá”.

Maria José disse que falta em Alphaville apenas uma igreja 
católica. “Somos muito religiosos e sentimos falta de irmos 
à missa aqui. Achamos que a população de Alphaville já 
está grande o bastante para termos aqui uma igreja cató-
lica. Temos clube, vamos ter cinema etc., e precisamos de 
uma igreja católica aqui. Eles contam que são sócios do PIC 
Pampulha e que estão pensando em adquirir uma cota do 
Minas Náutico.

Com relação à pandemia, o casal disse que, morando em Al-
phaville, eles praticamente não sentiram as limitações pro-
vocadas por ela. Mesmo porque em boa parte da pandemia, 
eles ficaram dentro de casa mexendo, arrumando as coisas, 
cuidando da obra, da reforma e das mudanças. O único con-
tato que eles tinham era com os três pedreiros que estavam 
trabalhando na obra e, mesmo assim, com todo o cuidado 
necessário. “E fizemos nossas caminhadas regularmente. já 
que aqui em Alphaville é tranquilo caminhar nas ruas, com 
todo esse ar puro. Acordamos com o canto dos passarinhos 
e é uma pena que não estejamos dormindo aqui sempre. Isso 
aqui é o nosso futuro, nosso sonho, porque nós sempre tive-
mos a intenção de morar aqui”.
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Para celebrar 
o vigésimo ano

No ano em que o Alphaville 
completa duas décadas de 
existência, a Associação Geral  
buscou presentear seus associados 
com ações voltadas para melhorar 
ainda mais o bem-estar de todos, 
a qualidade de vida que sempre 

foi um dos grandes atrativos do 
nosso bairro, a sustentabilidade, o 
cuidado com o meio ambiente e o 
investimento em tecnologias que 
permitem melhorar a comunicação, 
a segurança, a integração, o 
paisagismo e a beleza de Alphaville.

ESPECIAL 20 ANOS © Foto: Bruno Werneck e João Couto



9

Novas lixeiras

Verde que te quero verde

Uma das importantes ações da AG foi a substituição das li-
xeiras de coleta seletiva e insumos orgânicos, nas áreas co-
muns do Alphaville Lagoa dos Ingleses. As antigas, que eram 
três em cada ponto, foram trocadas por duas lixeiras mais 
modernas, sendo uma para lixo comum e outra para o reci-
clado. A troca foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro. 
No total, foram colocadas 50 novos pares de lixeira, que são 
feitas de metal e madeira e têm capacidade de cerca de 40 
litros. Atualmente, o lixo comum é recolhido pela Prefeitura de 
Nova Lima e o reciclado, pela empresa Recicla Club.

Uma das ações realizadas pela AG no vigésimo ano do Alphaville foi a troca de todas as lixeiras

Com a plantação de grama em todo o canteiro central, a Avenida Winbledom ficou mais bonita

Outra ação que vem contribuindo para deixar 
a Avenida Wimbledon ainda mais bonita é o 
plantio de grama realizado pela AG. Onde an-
tes havia uma forragem cheia de pedras e que 
em nada contribuía para a beleza do local, ago-
ra vemos uma grama verde e vistosa que, em 
breve, estará cobrindo todo o canteiro central 
da Avenida Wimbledon. O plantio começou no 
ano passado, foi interrompido com o fim das 
chuvas, e retomado em novembro quando elas 
retornaram.

Iluminação de LED

A Associação Geral promoveu a substituição de toda a 
iluminação da pista de caminhada por iluminação de LED, 
que é bem mais eficiente. Além da troca do tipo de ilu-
minação em si, também foram colocados mais postes 
e pontos de iluminação (o dobro do que havia antes), ou 
seja, foi reduzido a distância entre um e outro. Essas duas 
ações deixaram o lugar muito mais claro, sem pontos de 
sombra e com um belo efeito visual sobre a lagoa à noite.

9
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ESPECIAL 20 ANOS
Rede de câmeras

Compostagem

O cabeamento de fibra ótica feito em 2019 permitiu a expansão e modernização da 
rede de câmeras este ano

Depois de recolhido, o lixo verde das 
áreas comuns do Alphaville é levado 
para o setor de compostagem

Depois de triturado, o lixo verde é colado em camadas para, 
depois de cerca de três meses, virar adubo

As gramas, os galhos de árvores, as podas, enfim, 
todo o lixo verde passa por um triturador e, depois, 
colocado em forma de pilhas com um produto que re-
age na compostagem, num processo que dura cerca 
de três meses, quando o adubo, que não tem cheiro, 
fica pronto sem o uso de nenhum produto químico.

Alexandre ressalta que todo esse processo é feito 
com equipamentos e mão-de-obra próprios. “Num 
segundo momento, a nossa ideia é estender isso 
também para os residenciais. Eles nos forneceriam 
o lixo verde e, depois, poderiam buscar o adubo, que 
serve para hortas plantas ornamentais etc.”.

Este ano também está sendo feita a expansão da rede de câmeras 
do Alphaville nas áreas comuns. Para que essa expansão fosse pos-
sível, a AG promoveu no ano passado todo o cabeamento por fibra 
ótica. Jeordson Guedes, responsável pelo TI da Associação Geral, 
explica que “o uso de fibra ótica foi imprescindível para que pudés-
semos realizar toda a interligação do nosso sistema de câmeras”.

O novo sistema de monitoramento vai incluir 31 câmeras fixas, 
que têm capacidade para visualizar as vias e até mesmo fazer a 
leitura de placas de veículos que trafegam pelas avenidas. “Nós 
fizemos toda a preparação da infraestrutura (eletrodutos, caixas 
de passagem, base de postes etc.) e uma empresa especializada 
instala os postes e as câmeras, que são fundamentais para me-
lhorar a segurança, auxiliando a vigilância nas vias e no entorno 
do Alphaville”, informou Jeordson.

Este é um projeto que iniciou no último ano, com várias implan-
tações em 2020 e outras etapas em 2021 e 2022. A AG acredi-
ta que esse projeto fará grande diferença na vida cotidiana dos 
moradores. 

A preocupação com a destinação do lixo que é gerado 
no Alphaville sempre foi um traço marcante das admi-
nistrações da AG. Nesse sentido, a atual administração 
promoveu a implantação de um sistema de composta-
gem. Agora, o lixo verde recolhido passa por esse pro-
cesso que, no final, gera adubo orgânico que já está sen-
do usado nos próprios jardins que são cuidados pela AG. 
“Além de economizarmos com a compra de adubo, eco-
nomizamos também com o transporte desse lixo verde 
para os aterros. O que também contribui para o menor 
consumo de combustíveis”, explica Alexandre Mesquita, 
responsável da AG pela manutenção e infraestrutura.
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Como trazer a população de Alphaville 
para próximo da Associação Geral? O 
quê fazer para tornar o aniversário de 20 
anos do Alphaville uma data marcante 
para essa comunidade? Como vamos 
celebrar com todos essa data tão 
importante em meio a uma pandemia? 

ESPECIAL 20 ANOS

Foi buscando respostas para essas questões que a equipe 
coordenada pela diretora administrativa da AG, Kátia Alice 
Negreiros de Oliveira, chegou à escolha de um brinde que 
remete à ideia de um chá da tarde, a um momento de con-
fraternização, um momento de celebração.

Kátia Negreiros lembra que a equipe começou a pensar na 
comemoração dos 20 anos no final de 2019. “Nossa ideia 
inicial era trazer toda a população de Alphaville para perto 
da Associação, buscando despertar nas pessoas a sensa-
ção de pertencimento à nossa comunidade.” Pensamos en-
tão em fazer uma festa comemorativa com a participação 
de todos.

PLANEJAMENTO

Toda a equipe já estava envolvida no planejamento de como 
seria essa festa, quando ela aconteceria para que todos pu-
dessem participar, confraternizar e comemorar os 20 anos 
de Alphaville, quando surgiu a pandemia. “De repente, todo 
o nosso planejamento foi por água abaixo. Já estava tudo 
encaminhado para a festa, mas não podíamos realiza-la”.

A diretora conta que foi um balde de água fria, mas ressalta 
que eles não queriam desistir da ideia de trazer toda a co-
munidade para participar da comemoração. “Pensamos em 
várias opções, mas  já que estamos às margens da Lagoa 
dos Ingleses, poderíamos ofertar como brinde um ‘chá da 
tarde’, que pudesse remeter à ideia de confraternização, de 
participação”, lembra.

brindeUm para celebrar
os 20 anos de Alphaville

A IDEIA DO CHÁ

Depois que a equipe decidiu pelo chá, eles foram atrás de 
brindes adequados à ideia, que complementassem a ideia, 
como xícaras pequenas, infusores, etc. Mas, novamente 
a pandemia atrapalhou os planos. “Nada vinha da China. 
Nada chegava. Procuramos diversos fornecedores, mas 
não conseguimos. Às vezes, conseguíamos o brinde, mas o 
fornecedor não tinha quantidade que precisávamos (2.000 
unidades). Já outros fornecedores tinham a quantidade, 
mas a qualidade não era boa ou não era o que estávamos 
pensando.”

Kátia disse que, embora a pandemia estivesse limitando as 
opções, ditando os caminhos, a equipe “bateu o pé” na ideia 
de que o brinde remetendo ao chá tinha que permanecer, 
pois ele representava a ideia da participação. Eles pensaram 
então num brinde que fizesse a pessoa lembrar da come-
moração dos 20 anos toda vez que olhasse para ele. “Foi 
quando surgiu a ideia das canecas.”

Um brinde que remete 
ao momento do chá em 
Alphavilhe: caneca, colher, 
biscoito e uma boa leitura
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ESPECIAL 20 ANOS

O PRAZER DA LEITURA

Para combinar com o conjunto e manter o mesmo clima 
reinante no momento do chá, o departamento de Comu-
nicação da AG preparou com carinho uma revista com 
matérias e assuntos sobre Alphaville. “A revista foi elabo-
rada pensando em oferecer aos moradores esse momento 
agradável do chá e da leitura”, ressalta a diretora.

Depois de definido o brinde, o próximo desafio era a ques-
tão da logística da distribuição, do transporte, que também 
estava limitado pela pandemia. E não podia ser qualquer 
tipo de transporte, já que o brinde era frágil e a equipe não 
queria que ele chegasse todo amassado aos presentados 
ou que fosse manejado por muitas pessoas.

Após algumas pesquisas, a equipe conseguiu definir a 
distribuição, que não tinha como ser feita para todos no 
mesmo dia. “E isso gerou algumas reclamações, pois os 
que receberam primeiro comentaram elogiando o brinde 
em grupos de WhatsApp e outras rede sociais e aqueles 
que receberam no dia seguinte pensaram que não iriam 
receber. Mas, no final, todos receberam os brindes e fica-
mos muito felizes com os elogios e por poder conseguir o 
que queríamos: a participação de todos na celebração dos 
20 anos do Alphaville”, finalizou a diretora Administrativa 
da AG.

UM MIMO

Para o casal Gijsbert van Lammeren e Cristina Nery Bastos 
e o filho William, família que mora no Residencial Penínsu-
la dos Pássaros há três anos, a lembrança para comemo-
rar os 20 anos do Alphaville enviada para os moradores foi 
de muito bom gosto, um verdadeiro mimo. “Todo o conjun-
to do brinde, a canequinha, a colherzinha, o biscoito, tudo 
mostra um carinho, atenção e cuidado com a embalagem. 
E isso reforça cada vez mais a boa escolha que nós fize-
mos de vir morar em Alphaville. Cada dia uma coisa nos 
surpreende de forma positiva. Toda a nossa família gostou 
muito dessa lembrança, nós nos sentimos convidados es-
peciais para as comemorações”.

CANECA COM O LOGO

A diretora lembra que, depois de muita pesquisa, a equipe 
conseguiu apenas um fornecedor em São Paulo que tinha 
a quantidade necessária e que tinha condições de imprimir 
na caneca a logo comemorativa dos 20 anos.

Depois de conseguirem a caneca, eles passaram a pen-
sar em outros objetos para compor o conjunto do brinde. 
A colherzinha e o biscoito surgiram como complementos 
naturais e o papel Kraft (presente na sacola e na caixinha 
que levava a colher e a caneca) entrou no conjunto para 
remeter à natureza que é abundante em Alphaville. “Para 
acrescentar um detalhe delicado e que também remetes-
se ao Alphaville, escolhemos as sempre-vivas, que estão 
muito presentes em Alphaville e têm durabilidade para 
chegar em bom estado até as pessoas presenteadas”. As 
flores foram colhidas e separadas por funcionários da AG.  

A diretora de Relações 
Institucionais da AG, 
Kátia Negreiros, e o 
brinde para comemorar 
os 20 anos do Alphaville

Morador do Península dos Pássaros há três anos, Gijs 
desfruta do brinde tomando diariamente seu chá
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Tratamento

Requalificar e dar um tratamento paisagístico a algumas 
áreas comuns em Alphaville. Esse é o desafio proposto 
para a arquiteta urbanista e paisagista Ana Maria Nagem 
Frade, contratada pela Associação Geral para desenvolver, 
num primeiro momento, projetos paisagísticos para o Es-
paço Família, que fica na orla da Lagoa dos Ingleses, entre a  
Fundação Dom Cabral e o Residencial Inconfidentes; a nova 
praça da orla que fica ao lado do Minas Tênis Náutico Clu-
be; e as rotatórias da Avenida Princesa Diana com Avenida 
Wimbledon e a rotatória que próxima a entrada do Felice, 
Residencial Península dos Pássaros e Costa Laguna.

De acordo com Lucas David Silva, do departamento técnico 
da AG, Ana Maria foi contratada no ano passado para de-
senvolver os projetos de paisagismo, que vão abranger ini-
cialmente essas quatro áreas. “Primeiro, vamos realizar as 
implantações que estão na orla e depois as das rotatórias, 
mas tudo dentro de um só projeto. Já foi aprovado o orça-
mento da implantação e estamos na fase final de cotação 
para escolhermos a empresa que será responsável pela im-
plantação desses projetos, que deverá iniciar em dezembro 
com previsão de término no final de janeiro de 2021”.

O arquiteto disse que, num segundo momento, estão pre-
vistas outras obras de paisagismo nas áreas comuns. “Te-

paisagístico

mos uma previsão para a contratação  da revitalização da 
Avenida Picadilly, na entrada principal do Alphaville, incluin-
do a rotatória no final da Avenida; e a rotatória que fica em 
frente ao Minas Tênis Náutico Clube, onde atualmente estão 
plantadas algumas palmeiras”. Lucas explica que a ideia é 
iniciar a elaboração do projeto, pela própria Ana Maria, ainda 
em dezembro para que o projeto fique pronto em janeiro de 
2021.

UTILIZAÇÕES DIFERENCIADAS

Ana Maria Nagem Frade é Graduada em Arquitetura e Ur-
banismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (1985), 
doutoranda em “Projetos: Arquitetura paisagística e aces-
sibilidade em espaços livres de uso coletivo” (FUNIBER) e 
Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 
pela Escola de Arquitetura da UFMG. Ela é autora do livro 
“Legislação e ocupação de B. Horizonte: Paisagem da Pra-
ça da Liberdade” publicado em maio de 2016 e, atualmente, 
é professora “Paisagismo de Pequenas áreas”, “História da 
Arquitetura, Artes e Urbanismo Contemporâneos”, “Socie-
dade e Espaço”, no Centro Universitário Unihorizontes. Ela 
ressalta que cada uma dessas quatro áreas têm uma utili-
zação diferenciada. “Por isso, é importantíssimo que a gente 
consiga extrair o conceito, construir um conjunto de valores 

aos nossos espaços

O projeto para a Praça da Melhor Idade contempla equipamentos que podem ser utilizados por todas as gerações
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a partir do uso de cada área. Porque quando você constrói o 
conceito, constrói valores de utilização daquela área e tem 
uma série de questões a seu favor”. Essa construção foi re-
alizada a partir de várias reuniões com os diretores da As-
sociação Geral, visitas técnicas e acompanhamento do uso 
das áreas pelos moradores.

Ela acrescenta que é preciso que o usuário do espaço se 
sinta valorizado, que ele saiba que houve uma preocupa-
ção projetual, que teve um planejamento para se chegar ao 
projeto final. “E tudo que a gente se convence de que é bom, 
a gente ajuda a cuidar. Então, isso é muito importante na 
construção dos projetos”.

Ana Maria lembra que começou a pesquisar essas áreas 
ainda em 2018, mais precisamente na primavera daque-
le ano. Ela conta que foi tentando absorver a utilização de 
cada uma delas. “Quais seriam os valores que eu teria que 
absorver para construir um conceito individual de cada uma 
dessa quatro áreas”.

Com os quatro projetos já detalhados e concluídos, assim 
como os quantitativos de todas as mudas que terão que 
ser plantadas, a arquiteta urbanista e paisagista explica o 
que cada um contempla, seu conceito, sua vegetação, seus 
equipamentos e as sensações que ela espera que o lugar 
transmita a seus visitantes.

ROTATÓRIA DA PRINCESA DIANA COM WIMBLEDON

Para Ana Maria, a rotatória da Avenida Princesa Diana com 
Avenida Wimbledon é um espaço de uso extremamente pe-
culiar devido ao fato de a área não ser um local de utilização 
por pessoas e de ser uma área sobre a qual passa uma rede 
de alta tensão de eletricidade e redes da concessionária de 
água e esgoto.

Nesse caso, ela ressalta que o paisagismo tem que comuni-
car claramente, abertamente, que aquela área foi planejada 
para atrair os olhares das pessoas que circulam por ali e 
também para a utilização dos pássaros. “Então todo o pai-
sagismo foi feito para não permitir que as pessoas atraves-
sassem, correndo risco de caminhar nessa praça, que tem 
uma série de limitações de uso, inclusive de altimetria das 
plantas. Mas ela tem que ter um atrativo visual, pois muita 
gente passa por ali o dia inteiro”.

ROTATÓRIA DA WIMBLEDON

A arquiteta urbanista e paisagista disse que esse espaço 
também não é de utilização de pedestres. “E ela foi feita 
para atrair pássaros, vários pássaros, para que eles possam 
fazer ninhos, chocarem ali. Eu digo que é um lugar de rolê 
dos pássaros”. Por isso, o paisagismo teve que ser muito 

mais rico em frutíferas.

Ana Maria lembra que teve pesquisar, buscando respostas 
para algumas questões. “Como os pássaros de apropriam 
das árvores? Eles precisam de árvores de alturas diferentes, 
de cores diferentes e, principalmente, de texturas diferen-
tes. Árvores com copas mais ralas, mais densas. E isso gera 
um conceito bastante rico em paisagismo. Embora não se 
tenha a intenção do uso por pessoas, a área receberá um 
tratamento paisagístico bastante colorido e diversificado”.

ORLA DA LAGOA – PRAÇA NOVA

Para a paisagista, a área da nova praça na orla, ao lado do 
Minas Tênis Náutico Clube, é um espaço interessante, pois 
“lá nós já temos uma pista de caminhada e várias frutíferas, 
além de possuir árvores já plantadas. Então aqui nós temos 
uma outra utilização”.

Ela explica que as pessoas que vão fazer caminhada não 
contam com sombra,  ou um espaço de entretenimento 
para elas fazerem uma parada na caminhada, já que a orla é 
muito extensa. Por outro lado, Ana Maria ressalta que esse 
espaço tem uma interface direta com a lagoa, já que, de to-
dos os pontos da orla da Lagoa, as pessoas têm uma visão 
desse acesso.

A arquiteta urbanista acrescenta que o espaço ainda tem 
um grande concorrente, que são as capivaras. “A única coi-
sa que eu pensei para limitar o acesso das capivaras foi 
não oferecer plantas tão adocicadas e que tivesse um certo 
porte para que elas não passassem por cima”. Entretanto, 
por outro lado, não poderiam ser usadas plantas que preju-
dicassem a visão da orla e do pôr do sol das pessoas que 
estivessem sentadas no local.

A arquiteta urbanista e paisagista, Ana Maria Nagem Frade, está desenvolvendo 
projetos urbanísticos para as áreas comuns do Alphaville

DESTAQUE
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Por isso, o conceito do paisagismo no local foi trabalhado 
para dar ao usuário dessa área uma possibilidade de ampla 
utilização. “Para a área foram projetados pergolados, ban-
quinhos, mesas de jogos e, principalmente, sombreamento 
na pista de caminhada”.

Para a pessoa que estiver cansada de uma caminhada lon-
ga, na mesma paisagem, Ana disse que o local vai oferecer 
cores, através de arranjos de plantas diferentes de um lado 
e de outro da pista de caminhada: o amarelo que se alterna 
com o azul, o lilás, o rosa, o vermelho. “Em cada época do 
ano, em cada estação, nós teremos uma paisagem diferen-
te, pois as árvores vão florescer em épocas diferentes do 
ano. Então, digamos assim, a gente tem uma paleta de co-
res diferentes a cada época do ano”.

Essa área também terá árvores frutíferas tradicionais, como 
goiabeiras, jabuticabeiras, acerolas, pitangueiras, amorei-
ras, que, além de serem do Cerrado mineiro, estão muito 
bem adaptadas aqui.

ESPAÇO FAMÍLIA

Para esse espaço, Ana Maria disse que não fez um planeja-
mento apenas para um tipo de usuário. “É preciso lembrar 
que onde tem uma pessoa idosa, é necessário que tenha 
também os atrativos para os seus netos, os filhos, as com-
panhias, os cuidadores e outros”.

Dentro desse conceito, o projeto contempla uma pequena 
praça, como se fosse uma praça do interior, com bancos, 
manacás e manacás de cheiro, que são árvores chamadas 

de paisagismo histórico.

Ana conta que no Espaço Família o desafio foi a ampla uti-
lização, que os paisagistas chamam de utilização multige-
racional, ou seja, que múltiplas gerações utilizem o espaço 
com conforto, elegância, harmonia e beleza. “Então nesse 
local nós temos espaços de playgrounds, uma pista de piso 
de bloquetes firmes (para dar estabilidade) para as pessoas 
pisotearem com bastante tranquilidade. E essa pista per-
meia todos esses espaços. Ela vai e volta nos espaços con-
tíguos da praça”.

A arquiteta disse que, como atualmente os equipamentos 
de ginástica ficam sob o sol, o projeto contemplou um estu-
do de sombreamento à tarde, já que o sol da manhã é mais 
saudável. “Então, promovemos com arborização um som-
breamento à tarde para que esses equipamentos possam 
ser mais amplamente utilizados”.

Ela explica que em toda a faixa de aproximadamente 17 me-
tros de largura, ao longo da Fundação Dom Cabral, foram 
trabalhados caminhos e alguns pergolados em direções di-
ferentes, incluindo bancos curvos e com encostos em lados 
diferentes. “Ou seja, a pessoa pode ficar sentada olhando 
para lagoa ou para o verde, para a paisagem, para um mo-
mento de reflexão”.     
                 
A paisagista lembra que o projeto para este espaço inclui 
árvores de várias alturas para que elas possam “conversar” 
com o excessivo sombreamento que terá em algumas par-
tes desse local. Ela faz questão de ressaltar que “o uso atual 
já consolidado não foi descartado, foi respeitado e nós es-
tamos ampliando”.

A Avenida Picadilly, na entrada do Alphaville, também receberá um tratamento especial no ano que vem

DESTAQUE © Foto: Bruno Werneck e João Couto
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Caminhando para uma

vida mais saudável
Uma das atividades físicas mais antigas do mundo talvez 
seja a caminhada. Apesar de os historiadores não estabe-
lecerem quando e onde exatamente começou essa prática 
esportiva, o certo é que se deu sem nenhuma motivação, 
pela simples necessidade de sobrevivência, em busca de 
alimentos e, por isso, precisavam percorrer grandes tre-
chos. De lá pra cá, caminhar se tornou uma das atividades 
físicas mais populares e mais praticadas do mundo, devido 
aos benefícios que ela pode trazer ao bem-estar físico e psi-
cológico e melhora da saúde.

A caminhada ajuda no emagrecimento, no controle do co-
lesterol e da diabetes e no combate à depressão; melhora a 
qualidade do sono, previne doenças cardiovasculares, tra-
balha diversos músculos, além de tantos outros benefícios 
à saúde. No Alphaville, a orla da Lagoa é um dos espaços 

que mais requer cuidado e que vem recebendo manutenção 
constante. O objetivo é promover a prática dessa atividade 
física e incentivar as pessoas a caminharem. Por não exigir 
muita preparação e trazer muitos benefícios, a caminhada é 
uma das atividades físicas mais recomendadas.

Mas, antes de sair para caminhar, é preciso prestar aten-
ção em alguns cuidados, como a hidratação frequente, usar 
uma roupa adequada, tênis de preferência com amorteci-
mento, protetor solar e evitar exposição ao sol entre 10h 
e 15h. Para evitar problemas em joelhos e articulações, o 
caminhante deve evitar pisos irregulares, como areia, pa-
ralelepípedos etc., optando sempre por locais mais planos.

Antes da prática, também é aconselhável uma avaliação 
médica. O cardiologista Júlio de Castro, que atende também 
em Alphaville, recomenda que as pessoas acima de 35 anos 
façam uma avaliação cardiológica e teste ergométrico an-
tes de iniciar a atividade. A atividade aeróbica recomendada 
por ele é um mínimo de 150 minutos por semana, divididos 
ao longo da semana como, por exemplo, 5 x 3 minutos; 4 
x 40 minutos, 3 x 50 minutos. A velocidade deve ser de 4 
a 6km/h (90 a 110 passos por minuto), iniciando de forma 
mais lenta e, ao final, desacelerar gradualmente. “Para as 
pessoas que têm artrose de joelho ou quadril, o melhor é 
caminhar na água (piscina) para evitar impactos”.

O cardiologista ressalta alguns benefícios da caminhada. “A 
atividade física aeróbica de baixo impacto ajuda no controle 
do peso, da pressão arterial e dos distúrbios metabólicos, 
prolongando a vida com mais qualidade e melhora do esta-
do físico e mental”.

ESPORTE & SAÚDE
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Para o cardiologista Júlio de Castro, a caminhada ajuda no controle do peso, da 
pressão arterial e dos distúrbios metabólicos
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Rotina de vida 
saudável

Acesso liberado à orla

Moradores do Residencial das Minas desde 2010, o ca-
sal Lúcio Fonseca e Fátima Fonseca são apaixonados 
pela caminhada, que há muito tempo faz parte da rotina 
saudável de vida deles. O casal procura caminhar todos 
os dias, geralmente pela manhã durante uma hora (das 
7h30 às 8h30), na pista de caminhada da orla.

Lúcio e Fátima ressaltam que “o Alphaville nos estimula 
a caminhar porque tem espaços muito agradáveis, uma 
natureza tão bonita, além da segurança. Todos esses 
aspectos nos animam. E acaba sendo uma coisa muito 
prazerosa em função desse espaço tão agradável”.

Como benefícios da caminhada, Fátima cita que a ati-
vidade, quando praticada regularmente e aliada a uma 
boa alimentação e hidratação, evita que a pessoa te-
nha que recorrer a remédios para controlar a pressão, 
glicemia, triglicérides etc. “Você não tem dor, você não 
tem dificuldade para levantar. Então a atividade física é 
fundamental para a nossa saúde. À medida que vamos 
ficando mais velhos, nosso corpo precisa se estimulado, 
provocado, para que ele seja mais saudável”.

DURANTE A PANDEMIA

O casal conta que, como o Minas esteve fechado duran-
te a pandemia, eles não puderam frequentar a academia 
e que a caminhada, como um esporte que é praticado 
em locais abertos, preencheu a necessidade deles de 
atividade física. Lucio ressalta a importância da prática 
diária, da regularidade. “Sinto que quando não caminho, 

o dia é diferente, eu não me sinto tão bem quanto os dias 
em que faço caminhada. A disposição é diferente”.

Eles contam que atualmente têm caminhado mais den-
tro do residencial onde moram do que nas áreas co-
muns de Alphaville. “Quando caminhamos nas áreas co-
muns usamos máscaras e tomamos todos os cuidados 
necessários. No horário em que caminhamos, não tem 
muita gente. Ou seja, a pandemia não está atrapalhan-
do a nossa caminhada. E essa é uma das vantagens do 
Alphaville. Esses espaços abertos que nós temos, seja 
dentro ou fora dos residenciais, nos transformam em 
pessoas privilegiadas.”

Lúcio e Fátima reconhecem a importância das melhorias 
que a AG vem promovendo na pista de caminhada. “In-
vestir nesse espaço é uma coisa muito boa, uma ótima 
iniciativa. Precisamos mesmo qualificar cada vez mais 
esses espaços para estimular as pessoas. O Alphaville 
tem pessoas muito jovens que moram aqui, mas tam-
bém tem muitos moradores já de terceira idade. E aí nós 
achamos que esse estímulo que o ambiente traz é muito 
saudável para todas as pessoas”.

A pista de caminhada da orla da Lagoa dos Ingleses foi 
aberta aos moradores. Para o uso do espaço comum al-
gumas medidas foram adotadas para garantir o bem-estar 
dos usuários e mitigar riscos de exposição ao Covid-19. O 
uso de máscara de proteção individual é obrigatório durante 
a caminhada. E fica proibida a entrada de bicicleta, skate, 
patins o outros.

Com relação aos equipamentos de ginástica e parquinho, 
eles permanecem com uso restrito. E, vale lembrar que a 
entrada e saída à pista de caminhada são feitas pela pas-
sagem entre o Residencial Inconfidentes e a Fundação Dom 
Cabral.

Lúcio e Fátima: “a lagoa e toda essa natureza abundante do Alphaville nos 
inspiram a caminhar”
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A Estação mais florida do ano vem dando mos-
tras de seu poder de sedução. A primavera que 
começou no dia 22 de setembro segue seu ci-
clo até o próximo dia 21 de dezembro. Até lá, 
a paisagem de áreas comuns e de jardins dos 
residenciais vão continuar enchendo os olhos 
de moradores e visitantes. Nesse período, a na-
tureza capricha em cada detalhe, pois é quando 
acontece a transição entre o inverno e o verão, 
em que o tempo seco se despede para dar lu-
gar às chuvas e temperaturas amenas. Aliás, a 
palavra primavera deriva do latim – primo vere 
– que significa “primeiro verão”.

O despertar da 

primavera
em Alphaville

 Áreas comuns e jardins 
dos residenciais se 

destacam nessa época 
com a floração exuberante 

de várias espécies
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PAISAGISMO

O retrato da estação dentro dos residenciais mos-
tra hibiscos, orquídeas, azaleias, begônias, amarílis, 
gloxínias e muito beijo americano, bromélias impe-
riais e muitas outras flores que se misturam à pai-
sagem juntamente com as frondosas e exuberantes 
copas floridas das árvores. Um visual convidativo 
para uma contemplação ou para um simples mo-
mento de relaxamento. Confira pelas fotos.



22

AG POR VOCÊ

Transporte Executivo: 

Conforto e 
comodidade 
para os 
passageiros

Uma das comodidades que a Associação Geral disponibi-
liza para os associados e seus dependentes é o transporte 
executivo, que é operado pela empresa Santa Fé e funcio-
na de segunda a sábado, com diversos horários partindo 
tanto de Alphaville quanto do Centro de Belo Horizonte e 
em duas rotas: uma que segue pela Avenida Nossa Senho-
ra do Carmo, passando pela Savassi, e outra que percorre 
principalmente a Avenida Raja Gabáglia.

Em confortáveis ônibus, os usuários desfrutam de inter-
net a bordo, ar-condicionado, pontos de tomadas USB em 
todos os bancos para carregar o celular, cintos de segu-
rança de três pontos em todos os assentos e do Alphaville 
TV, que exibe em monitores espalhados estrategicamente 
dentro do ônibus para que todos possam acompanhar no-
tícias atualizadas extraídas do UOL, anúncios de estabe-
lecimentos em Alphaville e informações da AG que são de 
interesse do usuário, avisos, convocações, campanhas de 
segurança etc.

DIVERSOS PONTOS

Para embarque e desembarque de passageiros, existem 
diversos pontos dentro do Alphaville (os ônibus param em 
frente aos residenciais, áreas comuns e o Centro Comer-
cial) e ao longo do percurso (consultar tabela). E, por uma 
questão de segurança, os ônibus somente realizam as pa-
radas nesses locais já estabelecidos.

Atualmente, o serviço de transporte executivo é regido pela 
“4ª Reforma do Regulamento de Uso do Serviço de Trans-
porte Executivo da Associação Geral Alphaville Lagoa dos 
Ingleses” (disponível no site da AG http://www.alphavil-
lemg.com.br/), que foi aprovada em assembleia realizada 
pelo Conselho Deliberativo da AG em 28 de fevereiro de 
2017.

CREDENCIAL

Para utilizar o serviço, o usuário tem que portar o cartão de 
Trabalhando há alguns anos na rota do Alphaville, o motorista Ivair de Aguiar acha o 
trajeto bastante agradável

No embarque, um funcionário da empresa Santa Fé cumprimenta os passageiros e confere as 
credenciais
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acesso (credencial). Para obtê-lo, o usuário tem que fazer 
o cadastro na administração do seu residencial/condomí-
nio. A credencial tem validade de um ano, mas a Associa-
ção Geral pede aos usuários que façam a requisição antes 
do término da validade, já que a processo para a liberação/
confecção demora cerca de dez dias.

É importante lembrar que o horário de partida dos ônibus 
constante no quadro (veja tabela) é do último ponto em 
Alphaville, na Avenida Picadilly, e nos últimos pontos do 
Centro (Avenida Afonso Pena, próximo ao Hotel Financial, 
na Rota da Nossa Senhora do Carmo; e Avenida Augusto 
de Lima, próximo ao Fórum Lafayete, na Rota da Raja Ga-
báglia).

EMBARCANDO

A reportagem da revista Alpha Vida embarcou em uma 
dessas viagens, seguindo a rota da Avenida Nossa Se-
nhora do Carmo, para saber como funciona esse serviço. 
Antes do embarque, um funcionário da empresa Santa Fé 
cumprimentava os passageiros e conferia a validade das 
credencias.

O ônibus saiu pontualmente de Alphaville às 12h. O con-
forto das poltronas, com boa regulagem, e da suspensão 
do ônibus, aliado ao ar-condicionado, as cortinas que po-
dem ser fechadas e o silêncio a bordo, logo convidam o 
usuário a tirar um breve cochilo. Mas, como a missão era 
os detalhes da viagem, passamos a observar o ambien-
te. A maioria dos passageiros aproveitava para dar uma 
checada no celular. O sinal do WiFi permitia navegar pela 
internet sem maiores problemas. E, para quem estava sem 

bateria, havia uma tomada USBD para recarregar em cada 
poltrona.

CONFORTO

De qualquer poltrona do ônibus é possível acompanhar 
pelos monitores as notícias e informações do Alphaville. 
Para quem estiver com sede, basta ir até a pequena ge-
ladeira, que fica no fim do corredor, para se hidratar com 
água mineral em copinhos. Um detalhe importante: todas 
as poltronas têm cinto de segurança.

Sentado numa fileira mais ao fundo, estava o jovem es-
tudante e atleta profissional de volleyball do Minas Tênis 
Clube, Lucas Magalhães Torres, morador do Residencial 
Flores. Num pequeno bate-papo, ele disse que usa o ôni-
bus todos os dias para ir para a escola e para os treinos 
e para voltar para casa e elogiou a pontualidade e a quali-
dade do serviço. “Passa sempre no horário, tem ar-condi-
cionado, água gelada e acho que é um dos atrativos para 
quem quer vir morar em Alphaville”.  

PAISAGENS DA JANELA

As paisagens vistas da janela também são interessantes. 
Alguns trechos de vegetação do Cerrado e outros de Mata 
Atlântica distraem os passageiros. Em cerca de 25 minu-
tos, já estávamos passando pelo ponto em frente ao BH 
Shopping. E, com 45 minutos, devido ao trânsito bom na 
Avenida Nossa Senhora do Carmo, chegávamos ao Centro 
de BH. Uma viagem tranquila e agradável, uma boa pedi-
da para quem não quer se estressar ao volante do carro e 
chegar com a cabeça mais descansada no trabalho.

Ao final da viagem, fomos cumprimentar o motorista da 
empresa Santa Fé Ivair de Aguiar, que disse que trabalhou 
durante muito tempo nessa rota de Alphaville e, depois de 
sair por causa da pandemia, voltou recentemente. “É uma 
rota muito boa de trabalhar, com pessoas muito educados, 
um trajeto bom. É um trabalho prazeroso”.  

AG POR VOCÊ

Os passageiros contam com bancos confortáveis e seguros, ar-condicionado e WiFi 
a bordo

O estudante e atleta de voleibol profissional, Lucas Magalhães, usa o transporte 
executivo todos os dias
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Alphaville solidário
durante o ano todo

Mesmo com a pandemia, o ano de 2020 foi marcado por al-
gumas importantes ações sociais, de pessoas que moram 
em Alphaville e na região, que contribuíram para melhorar a 
vida de muitas pessoas. Os esforços não foram poupados e 
vários programas voluntários ganharam destaque nesse ano.

Uma das primeiras ações se deu em abril, através do Atelier 
do Amor. Atento às necessidades das pessoas carentes, o 
grupo formado por 11 mulheres costureiras, em sua maio-
ria moradoras do Alphaville, decidiu produzir máscaras para 
serem doadas a várias entidades e serem distribuídas em 
bairros e comunidades vizinhas, para a proteção daqueles 
que não tinham condições de comprar. O acessório de pro-
teção foi entregue a instituições como a Associação Casa 
Madre Tereza de Calcutá, Casa de Acolhida Padre Eustáquio 
para Crianças com Câncer, Hospital Odilon Behrens, Rede 
Solidária BH e mais dois asilos. Para a produção, elas tra-
balharam em sistema de revezamento no atelier. Em segui-
da, iniciaram a campanha de arrecadação de material para 
confecção dos pijaminhas infantis de inverno.

Para Vania Berzoini, uma das costureiras voluntárias, o ano 
de 2020 termina com a sensação do dever cumprido. “Es-
tamos com as almas lavadas porque, apesar da pandemia 
ter impedido de manter-nos nossos deliciosos encontros e 
até mesmo realizar bazares para arrecadação de recursos, 
conseguimos, através de um esforço conjunto, trabalhar em 
nossas casas e manter nosso compromisso com as crian-
ças carentes”, relata. Segundo ela, foram inúmeras doações 

Moradores se mobilizam em campanhas para garantir o amparo a pessoas carentes. 
O benefício é de todos e contribui para humanizar as relações no Alphaville

recebidas de linhas, tecidos, elásticos e também financeiras, 
que possibilitaram a compra de tecidos e as peças íntimas.

Ao todo o grupo produziu 92 pijaminhas de flanela e aco-
lhidas 500 crianças do Vale do Jequitinhonha e, para elas, 
conseguiram fazer shorts, camisetas, blusinhas, e rou-
pinhas íntimas. Também foram feitas 110 bolsas para as 
mães. “Perdemos o ano em encontros, mas não perdemos 
em lamentos. Terminamos o ano de 2020 na certeza de que 
não tem como dizer não para a necessidade do outro, sem-
pre há um jeito. E quando Deus chama um de nós, também 
não tem como dizer não. A vida escolhe, decide, determina... 
A gente só cumpre nosso papel na história”, destacou. 

CONSTRUÇÃO DO BEM

Este é o nome do projeto criado pela chef de cozinha e pro-
fessora de culinária Larissa Franco, moradora do Residen-
cial das Árvores, com o objetivo de ajudar pessoas carentes 
que moram na comunidade de Água Limpa a construírem 
(ou terminarem) suas casas, além de outras ações sociais. 
Atualmente, Larissa está empenhada em conseguir, por 
meio de doações, materiais de construção para a casa do 
senhor Mauro, que tem 11 filhos; uma caixa d’água para a 
horta comunitária da Dona Rosa, cuja colheita é doada para 
moradores de Água Limpa; e brinquedos e material escolar 
para a festa de Natal das crianças de uma creche do local.

Larissa conta que, nos primeiros meses deste ano, ela tra-

Formado por costureiras (em sua 
maioria moradoras do Alphaville), 
O Atelier do Amor, faze roupas para 
crianças carentes

GESTOS SOLIDÁRIOS
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balhava em uma creche no bairro Jardim Canadá, onde dava 
aulas e fazia parte do Projeto Leitura (ler com as crianças); 
e no Lar dos Meninos São Vicente de Paulo, onde dava au-
las de culinária. Com a pandemia, os dois estabelecimentos 
fecharam. Na época, ela conheceu a Dona Rosa, que é uma 
líder comunitária em Água Limpa, e se interessou em ajudar 
no projeto dela, que tem por objetivo cuidar de crianças no 
período em que elas não estão na escola.

SEDE DO PROJETO

A chef de cozinha disse que Dona Rosa tem um terreno em 
Água Limpa, onde pretende construir a sede do seu projeto e 
ficar livre do aluguel do espaço que hoje recebe as crianças. 
Larissa lembra que, quando estava na casa da Dona Rosa, 
conheceu uma menina que tinha ganhado um colchão e pre-
cisava levá-lo para a casa. “Me ofereci para levar o colchão e, 
ao chegar à casa da menina, conheci Virgínia Tourinho, que 
estava ajudando a criança e me contou toda a história dela”.

A mãe da menina havia falecido, o pai (senhor Domingos) 
tinha sofrido um acidente de trabalho e não conseguia mais 
trabalhar e nem se aposentar. A família tinha trocado o bar-
raco que tinha em uma favela em BH por um lote em Água 
Limpa. Virgínia levou um engenheiro ao lote e, depois de 
examinar, ele disse que o terreno não era edificável porque 
era lote de pântano. “A Virgínia me contou que havia feito 
uma ‘vaquinha’ para poder construir a casa, mas que, diante 
do fato, tinha voltado à estaca zero. Ela me disse que teria 
que usar o dinheiro para comprar outro lote. Decidi fazer 
uma vaquinha on-line e, em dez dias, consegui o dinheiro 
que eu precisava para a construção. A Virgínia e a senhora 
Sthefani Godinho conseguiram comprar o lote e nós cons-
truímos a casa”.

SENHOR DOMINGOS

Larissa disse que na época conheceu o engenheiro Lorran 
Matheus Martins de Almeida, que havia saído da Construto-
ra EPO e que tinha trabalhado na construção do Navegan-
tes. “Ele fez um trabalho voluntário, sem cobrar nada, colo-
cou toda a sua equipe na obra da casa do senhor Domingos, 
que ficou pronta rapidinho e com três quartos, ou seja, uma 
para cada criança”.

Com a construção da casa do senhor Domingos, a chef de 
cozinhas teve a ideia de criar o projeto Construção do Bem 
e do Instagram (@contrucao_do_bem). Ela lembra que tinha 
conseguido doações de materiais da Construtora Eficiência, 
do Depósito Canadá (redução de preço dos materiais, doa-
ções, liberação de frete), da empresa MultiCoisas (com doa-
ções para as casas) e, com isso, tinha conseguido terminar 
a casa do Seu Domingos, em setembro deste ano.

HORTA COMUNITÁRIA

Além do projeto Construção do Bem, Larissa também ajuda 
o projeto da Dona Rosa, que, com a ajuda do pessoal da 
Embrapa, criou uma horta comunitária e doa semanalmente 
toda a a produção para a comunidade. “Ela está precisando 

com urgência de uma caixa d’água e estou empenhada em 
ajudá-la”. A chef de cozinha também conseguiu do Verde-
mar a doação de pães que são distribuídos para as pessoas 
carentes junto com os produtos da horta e está empenhada 
em conseguir material escolar (junto com uma mochilinha) 
e brinquedos para a festa de Natal que elas estão preparan-
do para cerca de 35 crianças.

Larissa Franco ressalta que a ideia da Construção do Bem é 
ajudar as famílias carentes a construírem suas casas con-
seguindo doações de material de construção. “Já pedi até 
uma reunião com o pessoal da AG para poder contatar o 
pessoal que esteja fazendo obras aqui em Alphaville para 
pedir material de construção.”

A professora de culinária disse que atualmente seu projeto 
está ajudando a família do senhor Mauro, que tem 11 crian-
ças. Ela o conheceu através de Sheila Jannuzzi e Gustavo 
Redó, moradores do Retiro das Pedras e também trabalha-
dores voluntários em Água Limpa. “Já começamos a obra 
de extensão da casa dessa família. Temos que construir ou-
tro cômodo, fazer banheiro, cozinha. Eles têm a casa, mas 
para o número de pessoas é muito precária. Então agora 
estamos correndo atrás de doação de material porque o 
senhor Mauro é pedreiro e ele mesmo está construindo”. 
Quem quiser doar ou contribuir de alguma forma com o 
projeto @contrucao_do_bem, pode entrar em contato com 
a Larissa Franco (99711-0906).

CAMPANHA

Uma outra ação importante vem da imobiliária Candido Sá 
Imóveis, que está promovendo a campanha “Alphaville So-
lidário – Em prol do Novo Céu”. A empresa está recolhendo 
doações para ajudar esse projeto assistencial, localiza-
do no Jardim Laguna, em Contagem, que atende pessoas 
com paralisia cerebral. Podem ser doados objetos de cama, 
utilidades do lar, objetos de decoração, móveis e eletrodo-
mésticos, objetos infantis (roupas, brinquedos, acessórios 
e sapatos) em bom estado e que possam ser vendidos no 
bazar beneficente da instituição. As doações podem ser en-
tregues na sede da imobiliária, na Avenida Princesa Diana, 
505, loja 23, no Shopping Navegantes, em Alphaville – La-
goa dos Ingleses.

Com a construção da casa do senhor Domingos, teve a ideia de criar o projeto 
Construção do Bem

GESTOS SOLIDÁRIOS
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Num mundo que desperta cada vez mais para a sustentabili-
dade, a coleta seletiva, que é um método que otimiza os pro-
cessos de destinação do lixo, se torna um instrumento muito 
importante para a redução dos impactos ambientais do con-
sumo. E, num complexo como o Alphaville, onde há cerca de 
1.600 estabelecimentos residenciais e comerciais (somando 
os verticais e horizontais), esse tipo de coleta é fundamental 
na busca pelo consumo sustentável. Somente nos meses de 
setembro e outubro foram coletadas 6,7 toneladas de lixo. 

Para continuar a realização da coleta seletiva em Alphavil-
le, a AG fez um contrato inicialmente experimental com a 
Recicla Club, de Belo Horizonte, que começou a vigorar em 
1º de setembro e vai até 31 de dezembro deste ano. Como 
explica Alexandre Mesquita, responsável pela manutenção 
e infraestrutura, “a empresa anterior subdimensionou nossa 
produção de recicláveis e infelizmente não conseguiu aten-
der às demandas do Alphaville”.

Alexandre disse que a diferença da empresa que faz a coleta 
atual é que eles não levam o material daqui. “Eles recolhem 
o material nos residenciais, condomínios e nos estabeleci-
mentos comerciais e levam para o nosso galpão de reci-
clagem, chamado de ‘ilha ecológica’, onde realizam a se-
paração. Depois de separados, os materiais são recolhidos 
por empresas de reciclagem parceiras da Recicla Club”, o 

No galpão de reciclagem, os colaboradores da Recicla Club fazem a separação do 
material coletado

© Foto: Paulo Márcio / AGSUSTENTABILIDADE

Alphaville na 
busca pelo 
consumo 
sustentável
Coleta seletiva proporciona 
o reaproveitamento de 
resíduos e reduz impacto 
ambiental
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que contribui ainda mais com o meio ambiente uma vez que 
reduz o transbordo e consequentemente o consumo com a 
queima de combustíveis. 

Outro detalhe importante é que a Associação Geral conse-
gue ter a rastreabilidade de todo o processo, sabendo para 
onde vão todos esses materiais, a quantidade de material, os 
certificados das empresas de reciclagem, entre outras infor-
mações. “Conhecemos todo o caminho, da saída aqui de Al-
phaville até o momento em que eles viram produto de novo”.

DIVULGAÇÃO

Um dos pontos mais importantes do processo de reciclagem 
é a primeira separação, ou seja, o primeiro descarte de plásti-
cos, papéis, metais etc, que é feito pelos moradores e comer-
ciantes. Por isso, tão logo foi fechado o contrato com a Recicla 
Club, o departamento de Comunicação da AG e da empresa 
contratada desenvolveram um material para a divulgação de 
uma campanha que teve início na segunda quinzena de agosto, 
mostrando que a coleta seletiva havia sido retomada, em quais 
dias e a importância dessa primeira separação.

Alexandre explica que os veículos e os equipamentos usa-
dos no recolhimento são todos da empresa contratada. 
“Disponibilizamos apenas a área para a separação, que fica 
ao lado da base de manutenção da AG”. Ele lembra que a 
coleta nos condomínios horizontais é feita de porta em por-
ta e, nos condomínios verticais (nos prédios residenciais e 
comerciais), em um único ponto, uma vez por semana (se-
gunda ou quarta-feira, de acordo com um escala divulgada), 
começando às 8h e terminando às 17h.

DE 8H ÀS 17H

Como não existe um horário definido (o veículo pode passar 

SUSTENTABILIDADE

Geração de resíduos 
nos meses de 
setembro e outubro:
6,7 toneladas

entre 8h e 17h), “pedimos às pessoas que separem o lixo 
na noite anterior ao dia da coleta, ou de manhã bem cedo, 
acondicionando corretamente no saco plástico transparen-
te que está sendo distribuído gratuitamente para todos e 
colocando na lixeira verde”.

O responsável pela manutenção e infraestrutura explica 
que a ideia do saco transparente é facilitar e agilizar o 
trabalho, para que o coletor possa olhar por fora e, caso 
esteja tudo certo, coloque o saco no veículo. Se o saco 
for devolvido para a lixeira, é porque, ou tem material que 
não é reciclável ou o material reciclável está contamina-
do com sujeira, como vinho, leite etc, o que inviabiliza a 
reciclagem. “É importante também que a lixeira e o saco 
estejam fechados corretamente, principalmente em épo-
ca de chuva. 

MATERIAL CONTAMINANTE

Outro lembrete importante é quanto ao descarte correto de 
alguns materiais contaminante, como pilhas, baterias e ob-
jetos eletrônicos. Quando descartados incorretamente, es-
ses materiais poluem o solo, a água e, às vezes, até mesmo 
o ar, de maneira significativa. Por isso, é muito importante 
fazer o descarte desse material de forma adequada. A AG 
ainda não coleta esse tipo de material mas tem estudado 
uma solução. 

Alexandre Mesquita ressalta que a Recicla Club trabalha 
com sistema de Cash Back, ou seja, “quanto mais nos con-
seguirmos reciclar, melhor para a Associação Geral e, con-
sequentemente, para todos os associados, pois o serviço 
se torna mais barato”. Como os objetos recolhidos são ven-
didos para as empresas de reciclagem, quando maior for a 
quantidade, maiores são os bônus que vão reduzir o preço 
do serviço.
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Agendamento de consultas: Segunda-feira a sábado, das 
07h30 às 19h. Também com a possibilidade de atendimen-
tos domiciliares. O telefone para contato é (31) 98473-5552.
         @drapatriciacruzped

CENTRO COMERCIAL

Qualidade em pediatria no Alphaville
Viver no Alphaville Lagoa dos 
Ingleses é um privilégio. Além 
de ser um bairro charmoso, 
há segurança e conforto. Me-
lhor ainda é saber que agora 
a tranquilidade está completa 
e a sua família está em boas 
mãos, com a disponibilidade 
do atendimento de qualidade 
em pediatria.

Para buscar assistência médica para o seu filho(a), você não 
precisa mais se deslocar para Belo Horizonte. A Dra. Patrícia 
é pediatra, especialista em gastroentelogia pediátrica , e há 
20 anos faz parte da equipe de pediatria do Hospital Vila da 
Serra, referência e suporte em atendimento infantil hospitalar.

A Dra. Patrícia é moradora do Residencial Árvores, está dis-
ponível para ajudar as famílias do Alphaville e condomínios 
vizinhos, na região de Nova Lima.

Tenha mais tranquilidade e sossego, marque a consulta do 
seu filho(a), perto de casa e no seu bairro.
A CLÍNICA DRA. PATRICIA CRUZ está localizada no Al-
phaville Centro Comercial, Center IV – Sala 229.

NESTE NATAL, COMPRE NO
ALPHAVILLE CENTRO COMERCIAL, 
NO SEU BAIRRO, PERTO DE CASA 
E NAS LOJAS DE QUEM
VOCÊ CONHECE.

FORTALEÇA A
ECONOMIA LOCAL.

Neste Natal Compre no Alphaville Centro Comercial, no seu bairro, perto de 
casa e nas lojas de quem você já conhece.
Fortaleça a economia local.
Inserir o site: www.alphavillecentrocomercial.com

 www.alphavillecentrocomercial.com
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Inspirado na cozinha portuguesa, o Restaurante Amada Lisboa 
chega ao Alphaville Lagoa dos Ingleses com o propósito de 
transportar o cliente para as terras lusitanas, através de seus 
deliciosos pratos!          
                     
Famoso pelo bolinho de bacalhau, pelo bacalhau suculento, 
pela excelência na carta de vinhos e pelo delicioso pastel de 
natas, a Casa oferece uma bela vista para a Lagoa. Nossa pri-
meira unidade estabeleceu-se em Salvador/BA, no Bairro do 
Rio Vermelho, em 08/2020. Desde então, a marca cresce Brasil 
afora, sendo o Amada Lisboa Alphaville Lagoa dos Ingleses a 
segunda unidade aberta. A previsão é que mais duas unidades 
sejam inauguradas ainda este mês de novembro de 2020.

O seu fundador, Arnaldo Costa Júnior, idealizou o Amada Lis-
boa a partir da sua paixão por Portugal, depois de diversas 
viagens feitas às terras lusitanas, oportunidades nas quais 
desenvolveu gosto apurado pela culinária do país. O menu é 
inspirado na gastronomia portuguesa e apresenta sutis toques 
de ingredientes espanhóis e brasileiros. 
Venha nos conhecer!

O restaurante AMADA LISBOA fica no Alphaville Centro Co-
mercial, Center VI – Loja 107.
         (31) 99634-1649                      @amadalisboamg

Com segmento em venda de ferramentas em geral, parafusos, 
EPI e acessórios, a Alpha Ferramentas chegou ao Alphaville 
Centro Comercial com a proposta de variedade, preço e um 
bom atendimento.

Venha conferir os nossos produtos!

CENTRO COMERCIAL

Uma loja completa para atender os 
moradores do Alphaville

Os sabores de Portugal no Alphaville

A ALPHA FERRAMENTAS fica no Center V – Loja 105

Horário de Funcionamento
Segunda a sexta-feira: 08h às 17h
Sábado: 08h às 12h
Contatos
        (31) 3972-0938           vendas@alphaferramentas.com.br
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