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© Foto: Divulgação AG / Tirada antes da pandemia

EDITORIAL

Há um ano atrás, escrevíamos a vocês, com a esperança de 
que a pandemia seria controlada dentro de poucos meses. 
Infelizmente, o cenário em que nos encontramos hoje, é tão 
nebuloso e incerto quanto os primeiros dias em que fomos 
surpreendidos pelo Covid-19. 

Alphaville, este lugar tão encantador em que vivemos, pas-
sa por um momento de transformação e crescimento, nunca 
visto antes. Junto à alegria pela chegada de novos vizinhos e 
visitantes, as demandas surgem de forma dinâmicas e desa-
fiadoras. 

As famílias que aqui construíram e constroem sua história, 
vieram em busca de tranquilidade, integração com a natureza 
e segurança, e para que tais sensações de bem estar e con-
forto sejam mantidos, é preciso não somente boa gestão mas 
a participação daqueles que integram a comunidade.

Fica aqui o nosso apelo, para que moradores, seus convida-
dos, trabalhadores e todos os nossos visitantes, contribuam 
para o comprimento dos regimentos internos e decretos es-
tabelecidos pela PMNL, em favor da vida e das medidas a 
serem adotadas para mitigação da contaminação pelo coro-
navírus.

Vale sempre lembrar que o uso de máscaras de proteção é 
obrigatório, e a AG segue sempre atuante, em busca da qua-
lidade de vida dos seus associados e do empreendimento 
como um todo. 
Esperança, empatia, respeito e comprometimento. 
Saúde e serenidade à todos!
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NESTA EDIÇÃO

IMUNIZAÇÃO 
Os primeiros vacinados do 
Alphaville falam da experiência 
de receber a tão esperada vacina

NOVO MORADOR
Elas chegaram há pouco, mas já 
se apaixonaram pelo bairro 

PROJETO DE SEGURANÇA
Convênio celebrado com a 
Polícia Civil respalda o trabalho 
da AG

PAISAGISMO
Novos cenários e os primeiros 
frutos dos plantios

COLETA SELETIVA
Parceria aprimora recolhimento e 
destinação de mais produtos
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Controle
A imunização em larga escala é a única forma 
para tentar controlar a disseminação do vírus. 
Por isso, a vacinação foi comemorada por eles 
com muita alegria e esperança. A experiência 
da vacinação é contada nos relatos desses 
profissionais que vêm exercendo um papel 
fundamental no enfrentamento da Covid-19, 
atuando exaustivamente para atender os 
pacientes e salvar vidas. É importante que 
todos mantenham as medidas de prevenção 
contra o vírus, mesmo aqueles que forem 
vacinados. E nunca é demais lembrar: uso 
correto de máscaras, higienização das mãos 
com álcool gel a 70% e distanciamento mínimo 
de 1,5 metro.

Em Nova Lima, o município havia recebido, 
até o dia 18 de fevereiro, 5.384 unidades para 
a primeira dose e aplicada a vacina em 5.072 
pessoas. Da segunda dose, foram recebidas 
3.154 e aplicadas 1.653. No total, a Prefeitura 
recebeu 8.538 doses e aplicou 6.725.

do Alphaville 
comemoram 
a imunização

Profissionais da saúde

Os profissionais da área da saúde 

residentes no Alphaville estão 

comemorando a imunização que 

receberam contra a Covid-19. 

Por estarem na linha de frente no 

combate à doença, em instituições 

hospitalares onde atuam, eles foram 

os primeiros a serem vacinados com 

a primeira dose do imunizante. 
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Morar no Alphaville é um estilo de vida, pena 
que tudo foi modificado pelo Coronavírus, 
privando-nos do convívio social com os 
amigos. Até quando? Pergunta frequente, 
resposta incerta.

“
Proprietários da Clínica Médica e Odontológica SPA Odontovil-
le, presente há 14 anos no Alphaville, tomamos todas as medi-
das preconizadas para atender com segurança necessária. Ao 
tomarmos a vacina, foi uma emoção ímpar. Um alívio imensurá-
vel, pois estávamos recebendo uma proteção que extrapola as 
nossas ações. Uma dose de esperança. A possibilidade de não 
ter a doença em suas formas graves, muitas vezes fatais, é um 
alento. Viva a ciência.
O sorriso por trás das máscaras não esconde a satisfação de 
receber a primeira dose da vacina. Fomos vacinados fazendo 

Dra. Melyssa Fonseca

Dr. Marco Antonio

jus aos critérios de priorização estabelecidos pelo Plano Na-
cional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do 
Ministério da Saúde. Infelizmente, muitos de nossos colegas 
ainda não foram contemplados com o imunizante, pois as do-
ses ainda não são insuficientes, mas almejamos que a vacina 
chegue o mais breve possível à toda a população.”

Dr. Marco Antonio Marques Felix - Médico da Clínica SPA 
Odontolife, Anestesiologista do Hospital São Vicente de Paula, 
Secretário de Saude de Itabirito MG. Atua na linha de frente ao 
combate à Covid-19.

Dra. Melyssa Fonseca de Vilhena Félix - dentista da Clínica 
Odontolife. Cirurgiã Buco-maxilo Facial do Hospital da Polícia 
Civil de Minas Gerais, onde recebeu a primeira dose da vacina.

“Fui voluntário na pesquisa da Coronavac. Quando abriram 
o cegamento da pesquisa descobri que recebi o placebo! 
Recebi a vacina na última sexta-feira. Eu tinha certeza que 
tinha recebido a vacina, pois tive prurido. Duas coisas fica-
ram claras para mim: apesar de bastante exposto ao Coro-
navírus não me infectei, pois, os EPI´s e cuidados funcio-
nam; e, que não dá pra estudar nada com seriedade sem o 
grupo placebo! Obrigado aos cientistas que tornaram este 
momento possível! Muita gratidão! Que todos tenham esta 
possibilidade de vacinar! Para a Claudia o alívio foi gigante, 
ela se sente aliviada e não vê a hora de voltar a vida normal, 
feliz demais.”

Dr. Eduardo Augusto Victor Rocha e Dra Cláudia Maga-
lhães de Vasconcelos Rocha. Dr. Eduardo Augusto  e Dra Cláudia Magalhães

CAPA
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“

“

“

Sou médica Pediatra, atendo no Alphaville, e serei moradora da Pe-
nínsula dos Pássaros nos próximos meses. Nossa casa está em 
construção. Desde março de 2020 a nossa vida mudou, passamos 
a viver o “ novo normal”. Como profissional de saúde, estive duran-
te todo esse tempo na linha de frente do Covid. Pois além de atuar 
em consultório, trabalho também em pronto atendimento pediátrico, 
atendendo casos diariamente.

Vivi momentos de apreensão, medo, incertezas, preocupações... 
Uma doença nova com pouca informação. Aprendemos sobre ela a 
medida em que trabalhávamos com ela. Foram vários treinamentos, 
aulas, lives para me capacitar e exercer da melhor forma, a prática 
como médica. Também tinha o lado emocional. Isolamento da fa-
mília e amigos, ficar um ano sem ver a minha avó de 90 anos para 
protegê-la. Perder amigos médicos para a Covid.

A vacina era uma promessa... E que começou a virar realidade. Para 
mim, ela virou realidade no dia 25/01/21, quando recebi a primeira 
dose da Coronavac, está lá registrado em meu cartão de vacinas. 
Este foi um dia de muito trabalho, mas também de alegria e muita 
esperança. Esperança em que possamos vencer a guerra contra a 
Covid! Que fique no nosso passado, a lembrança de perder tantos 
entes queridos para essa doença. Que possamos rever nossos ami-
gos e familiares em breve, visto que para protegê-los precisamos há 
tanto tempo, evitá-los. “

Dra. Débora Costa da Silveira

Dra. Cláudia Juliana

Enfermeira Carolina Moreira Duarte

Dra. Débora Costa da Silveira 

Minha sensação ao receber a vacina, é de esperança de con-
seguirmos controlar esta pandemia. Tempos difíceis, princi-
palmente, no Brasil que não conduz a questão sanitária com 
seriedade e competência. Hoje tive notícia de colega psiquiatra 
que faleceu em meu hospital, outro de 46 anos que foi entuba-
do e minha filha disse que o pai da amiga dela, desembargador 
do Tribunal de Justiça, está péssimo, os médicos tentando de 
tudo, já utilizando ecmo (pulmão artificial). Isso sem falar dos 
pacientes do SUS.

Vidas preciosas perdidas. Torço muito pelas vacinas. Viva a ci-
ência e os cientistas.”

Dra. Cláudia Juliana

Com muita alegria recebi a primeira dose da vacina contra coro-
navírus. São meses de luta, medo e incerteza, que enfim estão fi-
cando para trás. De nada sabíamos, e a cada urgência atendida 
sentíamos o dever cumprido, porém logo o medo abatia, medo da 
contaminação e de retornar para casa e abraçar nossa família.

Entendemos que devíamos estar “paramentados”, a famosa para-
mentação que levava um tempão para concluir, ou seja, a urgência 
não podia esperar, e íamos sem ela mesmo. A famosa máscara 
virou nosso item de sobrevivência! Sem ela já me sinto sem roupa. 
Olha o novo normal aí, rsrs! Ao receber a vacina, senti a vitória, a es-
perança de que dias melhores estão por vir. E continuo na torcida, 
na expectativa de que meus pais, familiares, amigos e todos que 
precisam da vacina possa recebê-la brevemente.”

Carolina Moreira Duarte, moradora do Peninsula dos pássaros, 
enfermeira do pronto socorro do Hospital Municipal de Contagem.

CAPA
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Decoração

criada pela AG para o Natal

primorosa e contagiante

EVENTOS

Em 2020, a Associação Geral (AG) suspendeu todos os even-
tos do calendário anual, incluindo o Bazar de Natal Alphaville 
e a Festa de Natal. Mas, em contrapartida, preparou uma de-
coração contagiante com luzes e enfeites, fazendo com que 
o encanto natalino invadisse avenidas, rotatórias e as áreas 
comuns do bairro. A AG criou um adornamento que envolveu 
as pessoas no clima natalino de forma segura. A ideia era pro-
porcionar que dentro de seus veículos, os moradores pudes-
sem circular pelo bairro contemplando a beleza dos enfeites e 
a iluminação especial de Natal.

Para orientar e facilitar o percurso das pessoas foi criada a 
Rota de Natal, que virou um programa para os moradores e 
seus visitantes. Em pontos estratégicos do Alphaville a deco-
ração podia ser vista até mesmo de longe, por causa do efeito 
do conjunto da iluminação. 

AVENIDA PICADILLY

Um pórtico foi montado dando as boas-vindas e encantando 
quem circulava por ali. A estrutura foi enfeitada com arabes-

cos iluminados e duas belas guirlandas. Além do pórtico, as 
palmeiras imperiais ganharam cordões de LED na vertical, 
arabescos e foram finalizadas com refletores em tom verde no 
topo. Mas, o grande destaque foi a árvore de Natal personaliza-
da, de 7 metros de altura, com o topo iluminado, que remeteu à 
comemoração dos 20 anos da AG-Alphaville com o selo criado 
especialmente para a celebração da data.

ROTATÓRIAS

Pontos de destaque foram criados e explorados nas rotatórias 
da Avenida Princesa Diana, principalmente para o público in-
fantil. Na rotatória da Av Princesa Diana foi criada a Rotatória 
HOHOHO, onde um grande letreiro medindo 9 metros de cum-
primento e finalizado com laços de fita vermelho no topo das 
letras, atraiu a atenção para as selfies.

Em sentido oposto, rumo à Avenida Wimbledon, foi criada a 
Rotatória dos Bonecos, onde o visitante pôde reviver o clássico 
Quebra Nozes, com seus personagens encantados e bengalas 
natalinas. 
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© Fotos: Divulgação/ Bruno Werneck e João Couto / cedidas AG Alphaville
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Com o objetivo de incentivar os associa-
dos a incorporar luzes e decorações em suas 
fachadas e espaços internos, a Associação Ge-
ral Alphaville Lagoa dos Ingleses promoveu em 
2020, pelo terceiro ano consecutivo, mais uma 
edição do Concurso Melhor Decoração de Natal 
Alphaville, que premia aquele que mais se desta-
cou em sua iluminação natalina. Os moradores, 
por meio de voto digital, escolheram a decoração 
que mais agradou, movimentando e envolvendo 
todo o bairro no espírito natalino. No ano passa-
do, a decoração do Residencial Península dos 
Pássaros foi a vencedora do concurso.

Paula Geiner, moradora e diretora do Resi-

EVENTOS

9

Península dos Pássaros é o vencedor do 
Concurso de Decoração Natalina

dencial, explica como foi feita a decoração. “Es-
colhemos a portaria, a entrada principal e o per-
golado da praça de brinquedos, como os espaços 
que receberiam a decoração natalina. Foram utili-
zados quilômetros de festão, 2 quilômetros de lu-
zes pisca-pisca, refletores para realçar as palmei-
ras da entrada e mais de 220 adornos, entre laços 
e bolas natalinas, para a decoração. Além disso, 
escolhemos a tonalidade amarela para as luzi-
nhas, pois traz aconchego e receptividade. Acho 
que conseguimos que a decoração se mostrasse 
convidativa e ideal para a celebração desse even-
to, harmonizando-se com os elementos do local e 
fazendo com que as famílias pudessem comtem-
plar o projeto.”, explicou Paula.

PONTE DA AVENIDA WIMBLEDON E AG

Outro espetáculo à parte, foi a instalação dos 12 arabescos 
iluminados, ao longo dos 150m de percurso total, nos postes 
de iluminação da ponte da Av Wimbledon.

Na sede da Associação, quatro suntuosas guirlandas foram 

instaladas, trazendo colorido e beleza ao prédio. Além delas, 
a decoração ainda ganhou festões ornamentais e cordões 
de LED, celebrando dessa forma a magia do Natal também 
com quem trafegava pela BR-356.

A decoração de Natal contou com o patrocínio da EPO, Biotech 
Town, CSul e Mila.
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© Foto: Divulgação / AGAG POR VOCÊ

A paisagista Ana Maria Nagem desenvolveu o projeto cuja implantação está sendo 
coordenada pelo técnico agrícola Caio Glaucus de Azevedo

Quem passar pela rotatória que fica em frente aos acessos 
para os residenciais Península dos Pássaros, Costa Lagu-
na e Felice, ou pelo acesso à orla da Lagoa dos Ingleses 
no final da pista de caminhada, já pode notar os primeiros 
belos “frutos” do projeto Paisagismo Alphaville 2021. O 
projeto foi contratado pela Associação Geral e contempla 
quatro áreas do Alphaville: Espaço Família, Praça da Orla, 
Rotatória Wimbledon e Rotatória Princesa Diana. Ele está 
sendo desenvolvido pela arquiteta urbanista e paisagista 
Ana Maria Nagem Frade, que é também professora de Pai-
sagismo e História da Arquitetura na Faculdade Unihorizon-
te, e implantado sob a coordenação do técnico agrícola Caio 

Projeto de paisagismo 
vai tomando forma

Glaucus de Azevedo, junto à equipe de manutenção da AG.  

Na rotatória do Península, o paisagismo já está pronto e 
agora é aguardar que as mudas cresçam e comecem a 
dar frutos. Como a área não é de utilização de pedestres, 
o paisagismo ali recebeu mudas frutíferas de goiabei-
ra, pintangueira, aceroleira, jabuticabeira e amoreira que 
vão atrair os pássaros para fazer seus ninhos e chocar 
seus filhotes. Neste local, assim como em outras áreas 
comuns do Alphaville, o paisagismo é colorido e bastan-
te diversificado, privilegiando árvores de alturas e co-
pas diferentes, com floradas em diversas épocas do ano. 

A paisagista Ana Maria utilizou três alternativas de forra-
ção com espécies nativas e exóticas adaptadas ao clima: 
ixórias mirins amarelas e vermelhas, esponjinhas e lírio 
amarelo. “Essas são as cores escolhidas para o proje-
to que também vão aparecer em plantas em três alturas 
diferentes. De pequeno porte temos, por exemplo, o aga-
panto em azul. A palmeira pleoméria variegata de médio 
porte e as árvores maiores que são as quaresmeiras, 
ipês roxo, amarelo e rosa, o jacarandá mimoso e a sibi-
piruna. Vale lembrar que teremos árvores florindo no ve-
rão, no outono e inverno, e na primavera. Um verdadeiro 
festival de cores para o morador do Alphaville”, destacou. 
Ela ressalta que o projeto foi idealizado para criar espaços 
mais agradáveis onde as pessoas possam se inteirar e se 
apropriar de cada ambiente, ajudando também a preser-
vá-lo. 
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© Foto: Felipe Rhommel AG POR VOCÊ

O delegado Rodrigo Bastamente, os diretores João Alves e Elison Lacerda e o 
Presidente do Conselho Deliberativo, Adalberto Mariotti

A Associação Geral Alphaville e a Polícia Civil do Estado de Mi-
nas Gerais, comemoram o Termo de Cooperação Técnica -fir-
mado em 2020, que visa a contribuição mútua entre as partes, 
por meio da troca de imagens capturadas pelas câmeras de 
monitoramento da AG, e relacionamento afinado com a en-
tidade pública. Na prática, o compartilhamento das imagens 
irá otimizar a atuação das ocorrências policiais do Alphaville, 
e colaborar para que a equipe de segurança consiga realizar a 
vigilância viária de forma cada vez mais antecipada e asserti-
va. As câmeras capturam imagens das áreas públicas, e são 
acompanhadas em tempo real pela equipe de segurança, na 
Central de Monitoramento AG, além disso, ficarão armazena-
das e disponibilizadas à polícia sempre que necessário. 

O Diretor-Presidente da AG, Elison Lacerda, explica que a par-
ceria foi um grande marco para o projeto de segurança do Al-
phaville, visto que o convênio com a Polícia Civil dá legitimida-
de e respaldo ao trabalho desenvolvido pela AG. “O Alphaville 
é uma região dinâmica e em franca expansão e crescimento, o 
que faz com que novas demandas de segurança, surjam a todo 
momento. A AG visa ampliar cada vez mais, o projeto de moni-
toramento viário já em andamento, contribuindo com o poder 
público e garantindo a segurança das pessoas que vivem aqui 
e daquelas que chegarão. Este é apenas o início das implanta-
ções de um projeto que começou em 2018 com a implantção 
das obras!” destacou. 

Segurança 
AG

Projeto de

Convênio celebrado entre 
a AG e Polícia Civil vai 

ampliar a segurança no 
Alphaville e contribuir para 

diminuição dos índices de 
criminalidade no Estado.
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João Alves, Diretor de Comunicação e Relações Institucio-
nais, disse que o Alphaville dispõe de um complexo e amplo 
sistema de fibra ótica, cabeado pelas principais vias e che-
gando até as portarias dos residenciais. “Um avanço tecno-
lógico importante para o Alphaville foi a introdução de fibra 
ótica em todas as áreas comuns, que proporciona interligar 
todas as portarias de forma autônoma e segura, sem a de-
pendência de uma companhia externa de telefonia. A fibra 
ótica permitiu, então, a instalação de uma parte do conjunto 
de 60 câmeras”, informou. A previsão, segundo o diretor é 
chegar a mais de 200 equipamentos instalados.

O Diretor reforça que “Além das câmeras e do sistema de 
comunicação das portarias, em um futuro próximo, teremos 
outros mecanismos de atuação, como por exemplo, totens 
para acionamento da Base de Segurança por pedestres, e 
o monitoramento da velocidade dos veículos evitando si-
tuações de risco. Todas as imagens estarão disponíveis 
para as autoridades policiais trabalharem no rastreamento 
e identificação das pessoas, veículos suspeitos e todo tipo 
de situação. Temos um compromisso firmado de manter as 
imagens guardadas por até 30 dias”, informou. 

Afim de garantir a eficiência do planejamento e orientar a 
estratégia de atuação das equipes envolvidas, faltava um 
olhar técnico para saber onde instalar as câmeras, foi aí 
que a AG contratou o Consultor Técnico Antônio Tadeu. 
Para João Alves, a consultoria acabou elevando o status do 
projeto e surgiu um novo paradigma de trabalho no Alpha-
ville. “Ao invés de contar exclusivamente com o olhar dos 
vigilantes atuando pelas vias, temos agora, uma central de 
inteligência e câmeras que captam todos os eventos que 
acontecem. A infraestrutura implantada no Alphaville nos 
atenderá por 30 anos, com a possibilidade de serem insta-
ladas quantas câmeras forem necessárias, aqui o céu é o 
limite.”, relatou.

O delegado da Polícia Civil, Rodrigo Bustamante, lembra que 
a segurança pública é um dever do Estado, mas também 
uma responsabilidade de todos. Segundo ele, o acordo de 
cooperação técnica “nasce da necessidade de monitora-

mento dentro dos espaços públicos do Alphaville e dá a le-
gitimidade e legalidade para o acompanhamento e captura 
das imagens por parte da AG. Essa PPP é de fundamental 
importância para atender a todos e trazer mais segurança à 
população e a todos que circulam nas áreas comuns. A tec-
nologia desenvolvida pela AG permite que imagens sejam 
utilizadas quando o policiamento ostensivo e preventivo da 
segurança privada ou público não conseguiu resolver a si-
tuação de pronto. As imagens subsidiarão a investigação 
policial.” 

Bustamante explica que a segurança pública utiliza de fer-
ramentas da iniciativa privada para ajudar no combate e 
diminuição dos índices de criminalidade. As imagens que 
são captadas pelo sistema de câmeras, são um dispositivo 
de suma importância para o procedimento investigativo da 
polícia judiciária, que é quem tem a condição de realizar a 
investigação criminal.  

O Presidente do Conselho Administrativo da AG, Adalberto 
Mariotti, afirmou que os Conselheiros abraçaram a ideia e 
que o projeto irá aperfeiçoar e reforçar todo o trabalho da 
segurança de maneira eficiente e preventiva. E ressaltou 
ainda que “esse é um projeto de Estado para todo o Alpha-
ville, que perdurará e por muitos anos e contribuirá de for-
ma ampla para oferecer mais segurança ao nosso empre-
endimento.”

AG POR VOCÊ

© Foto: Divulgação / AG

© Foto: Divulgação AG / Tirada antes da pandemia
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Todos os serviços da Associação

Geral Alphaville, unificados em

uma só  chamada!

Para solicitar o atendimento ambulatorial
ou falar com a equipe de segurança, ligue:

(31) 3547-3020

O antigo número (31) 3547-3005
será desativado em breve.

Salve este telefone na sua agenda.

Atenção!

Aponte a câmera do seu celular para o QR CODE:
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O Colégio Batista Mineiro (CBM) iniciou suas atividades em Alphavil-
le no dia 1º de janeiro deste ano, trazendo ensino de qualidade para 
crianças moradoras do bairro e da região, no prédio da Avenida Prin-
cesa Diana. Comprometido com a ciência e também com os valores 
cristãos, o Colégio Batista Mineiro visa contribuir para a formação de 
seres humanos éticos por meio de uma educação integral de exce-
lência, contribuindo assim para que o pensar e o agir dos estudantes 
sejam cada vez melhores, e resultem em ações realmente éticas em 
prol de uma sociedade mais justa e solidária. 

O Colégio Batista Mineiro – unidade Alphaville - é o 10º colégio da 
Rede Batista de Educação (RBE). Com uma área de 13.000 m², aten-
de do Maternal ao Ensino Fundamental, ofertando, além da educação 
básica, o programa bilíngue, aulas de robótica e de esportes. A estru-
tura da unidade dispõe de salas de aula amplas e mobiliário próprio 
para cada faixa etária, laboratório, espaço maker, biblioteca, quadras 
de esportes, área de lazer para as crianças, área verde, além de esta-
cionamento próprio.
 
Em 2020, o colégio ultrapassou a marca de 200 mil aulas online, man-
tendo o processo de aprendizado, independente das circunstâncias. 
O resultado é fruto do trabalho em equipe de professores, colabora-
dores e líderes, e do importante apoio das famílias que acreditam e 
escolheram o Colégio Batista. Além disso, a instituição conta com um 
dos sistemas de ensino mais modernos do país, o Sistema Ari de Sá 
(SAS) – Plataforma de Educação. 

“Certos de que há tempo para todo propósito, chegamos com res-
peito e carinho a essa comunidade para somar à educação integral 
de crianças do maternal 2 ao 9º ano do Ensino Fundamental - Anos 
Finais. Para o ano de 2022, nosso objetivo é expandir com a oferta 
do Ensino Médio. Trata-se de um projeto visionário que prepara ci-
dadãos para trilharem um caminho de sucesso firmados em virtudes 
morais e éticas”, explica a diretora da unidade, Mariana Secon.

A diretora informou que para atender os alunos do Alphaville, todo o 
prédio passou por adaptações para se adequar aos padrões das uni-

Colégio 
Batista 

Mineiro
chega ao 

Alphaville trazendo 
formação humana 

e comemora 103 
anos de história
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TRANSPARÊNCIA

Valor médio do 

Residencial / 

Associado

Parcela do valor 

paga ao 

Residencial / 

Associado

% Contribuição 

mensal que fica no 

Residencial / 

Associado (1)

Parcela do valor do 

condomínio paga à 

Associação Geral (2)

% Contribuição 

mensal que fica na 

Associação Geral
 

(2)

Residencial Inconfidentes 1.110,20R$      
 

803,61R$           
 

72,38% 306,59R$              
 

31,98%

1.007,88R$      
 

708,32R$           
 

70,28% 299,56R$              
 

34,74%

858,00R$          573,47R$            66,84% 284,53R$               37,72%

Residencial das Minas (VR médio - 700m) 686,00R$          399,36R$            58,22% 286,64R$               41,26%

915,46R$          642,82R$            70,22% 272,64R$               34,11%

830,00R$          560,52R$            67,53% 269,48R$               31,27%

614,80R$          308,42R$            50,17% 306,38R$               56,78%

843,01R$          671,19R$            79,62% 171,82R$               20,38%

1.223,74R$       1.019,99R$         83,35% 203,75R$               16,65%

880,00R$         
 

690,93R$           
 

78,51% 189,07R$              
 

21,49%

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

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

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

Mês de Referência: JANEIRO /2021

% Valor da 

Contribuição
INVESTIMENTO

Residencial Real

Residencial das Árvores

Residencial das Flores

Residencial Península dos Pássaros

Residencial Costa Laguna 

Lumiere I - Ref.: APTO 3 quartos

Mirante do Sol - Ref.: APTO 3 quartos

Felice 

Descrição 

8,50%

6,00%

5,40%

Segurança

Transporte

Inves�mentos

Administra�vo

Manutenção

Ambulância

Comunicação

Técnico

32,20%

20,10%

8,50%

11,50%

21,70%

Contratos, veículos, combus�vel e manutenção.

Transporte Execu�vo.

Inves�mentos nas áreas externas do Alphaville.
Despesas com pessoal, imóveis, consultorias, 

locações, telefonia, contratos contábeis e jurídicos, 

dentre outros.
Despesas com pessoal, veículos, máquinas, materiais 

de limpeza, elétrico e hidráulico, água e energia.

Ambulância e serviços de emergência.

Despesas com pessoal, eventos e mídias.

Despesas com pessoal, veículos e combus�vel.

15

dades de ensino do CBM, recebendo pisos novos, impermeabilização 
e controle de umidade das salas de aula, implementação de rampa 
para acessibilidade a quadra de esportes, investimento e instalação 
de equipamentos de tecnologia para aulas em tempo real e demais 
atividades previstas no cronograma escolar. 
 
Para enfrentar esse momento da volta às aulas com segurança, Ma-
riana explica que desde o início da pandemia o Colégio Batista tem 
atuado com ações preventivas e implantação dos protocolos exi-
gidos pelos órgãos reguladores. “Nossa unidade educacional está 
preparada para atender os estudantes em segurança, assim que os 
órgãos oficiais autorizarem o retorno. Para as famílias que optarem 
por manter os estudantes em ensino remoto, ofertaremos o ensino 
híbrido (presencial e remoto, simultaneamente). Cada família poderá 
fazer a escolha pelo modelo de ensino durante o período pandêmico. 
Nossa equipe tem recebido treinamentos on-line direcionados a co-
laboradores e docentes para a garantia dos protocolos de segurança”, 
ressaltou.
 
Ainda segunda ela, “além das medidas de biossegurança, o Colégio 
atua, juntamente com as famílias oferecendo apoio emocional, ze-
lando pela saúde mental de colaboradores e estudantes. Por meio do 
serviço da Capelania Escolar (graduação de nível superior com titula-
ção de bacharelado), é ofertado auxílio, acolhimento, aconselhamen-
to bíblico e atendimento à comunidade”, informou.
 

A instituição está completando em 2021, 103 anos de história. O CBM 
foi inaugurado em 1º de março de 1918, por um casal de missioná-
rios batistas americanos, Profa. Ephigênia e Dr. Otis Pendleton Ma-
ddox, no bairro Floresta, região leste de Belo Horizonte. A instituição 
de ensino faz parte da Rede Batista de Educação (RBE). Ao todo, em 
Minas Gerais, a Rede possui colégios nos bairros de Belo Horizonte 
Floresta – Séries Iniciais; Floresta – Séries Finais; Buritis I; BH Buritis 
II; e Castelo e nas cidades de Betim, Nova Lima, Ouro Branco, Sete 
Lagoas e Uberlândia.  

Mariana Secon, diretora da unidade Alphaville
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Mãe e filha 
elogiam o clima, 
a tranquilidade 
e o coro de 
passarinhos 
do Residencial 
Península dos 
Pássaros

BOAS-VINDAS AO MORADOR

Tranquilidade e 
ar de montanha

que fascinam
Embora estejam morando há apenas quatro meses em Alphaville, 

no Residencial Península dos Pássaros, em uma casa na rua dos 
Canários, a servidora pública Rosane de Carvalho e a filha Maria 

Eduarda Carvalho Avelar já se apaixonaram pelo bairro.

18
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BOAS-VINDAS AO MORADOR

Elas moravam em Belo Horizonte, no bairro Gutierrez, e es-
tão fascinadas pela tranquilidade, pelo ar puro e pelo canto 
dos pássaros, que faz jus ao nome do residencial.

As duas se mudaram para o Alphaville em novembro de 
2020. Rosane veio do interior e mora em BH desde os 18 
anos, quando veio para a capital mineira estudar. “O que me 
fez escolher esse bairro foi a tranquilidade, a segurança. O 
lugar em si também me atraiu muito, acho o Alphaville ma-
ravilhoso. Esse ar puro, clima, essa atmosfera. Me vem à 
lembrança do interior”.

CORO DE PÁSSAROS

Rosane também ressalta a beleza sonora do lugar. “Existe 
um coro de pássaros que é impressionante, que faz jus ao 
nome do Residencial (Península dos Pássaros). Você para 
um instante, fecha os olhos e ouve diversos tipos de canto, 
uma maravilha para os ouvidos e para a alma. Parece que 
estamos em outro mundo”.

A servidora pública comprou a casa quase pronta e está 
terminando do jeito dela. Ela disse que a filha adora morar 
em Alphaville. Rosane disse que elas têm até um ponto de 
apoio em BH, um apartamento pequeno no bairro Gutierrez. 
“Mas minha filha não gosta de ficar lá. Quando falo que va-
mos para o Alphaville, o astral dela muda. Quando entramos 
em Alphaville, ela até abre os vidros do carro”.

Maria Eduarda estuda em BH, no Colégio Santo Antônio, na 
Savassi. Em novembro, ela teve algumas aulas presenciais, 
mas agora tem aulas on-line. Rosane trabalha em BH. Ela 
é diretora de secretaria, no Tribunal de Justiça, e disse que 
seu trabalho, infelizmente, não pode ser feito de casa. “Não 
tenho como administrar de longe, fica difícil. Vou a BH e vol-
to todos os dias. No início, foi muito difícil. E a dificuldade 

que eu encontrei foi pela estrada em si mesma. Mas, agora, 
para mim, é como ir ali, aquele ali de mineiro. Ah, vou descer 
ali. Acho que é muito mais perto do que muitos desloca-
mentos dentro de BH. Só quando há um acidente é que o 
trânsito complica”.

CAMINHAR COM TRANQUILIDADE

Rosane conta que adora caminhar pelas ruas do residen-
cial. “Aqui tem como caminhar sem aglomeração e sem 
muito risco. É muito tranquilo”.

Outro fator que a servidora pública também levou em con-
sideração antes de mudar foi a infraestrutura que tem o Al-
phaville, como supermercado Super Nosso, Drogaria Araújo, 
Lojas Americanas e tantos outros comércios importantes, 
como restaurantes, lavanderias, salões de beleza, pet shops 
etc., “que facilitam bem a vida da gente. Resolvo quase tudo 
aqui”. Ela conta que adora receber seus parentes e amigos 
aqui em Alphaville, “fazer um churrasco, um almoço espe-
cial. É muito gostoso”.

Rosane lembra que comprou a casa por terminar. “Tive que 
fazer muita coisa. A casa não tinha nem iluminação. E obra 
aqui é um dos poucos problemas que encontrei em Alpha-
ville, porque está muito difícil encontrar mão de obra dis-
ponível. Pelo que eu reparo, acho que durante a pandemia 
todo mundo resolveu fazer obra aqui. Estava precisando de 
um gesseiro e resolvi esperar um pouco porque estava di-
fícil achar um”.

A servidores pública conta que tinha um sítio em Lagoa 
Santa, mas que lá não era a mesma coisa. “Esse ar de mon-
tanha do Alphaville é especial. Parece que você está em 
outro país. Será que é por isso que aqui chama Lagoa dos 
Ingleses?”, questiona.



20

© Fotos: Divulgação | Arquivo pessoal

Moradora do Residencial Real, Daisy ressalta a importância da prática de exercícios 
em tempos de Covid-19

DESTAQUEESPORTE & SAÚDE

Vários estudos mencionam uma queda no nível de ativida-
de física realizada por pessoas, durante a pandemia. Para 
falar sobre a importância de se praticar exercícios físicos 
em tempos de Covid-19, ouvimos Daisy Motta Santos, 
moradora do Residencial Real, bacharel e licenciada em 
Educação Física e Pedagogia, Mestre em Atividade Física 
e Saúde e Doutora em Fisiologia pela UFMG. Ela ressalta 
que, entre os vários benefícios gerados pela atividade físi-
ca regular, está o de tratar e prevenir doenças que estão 
associadas à maior gravidade da Covid-19, como obesida-
de, diabetes, hipertensão arterial, entre outras.

Daisy acredita que a redução das atividades físicas se deu 
por vários motivos. Um deles é que as pessoas estão fa-
zendo home office e, com isso, elas reduziram o número 
de passos diários, que é uma forma para avaliar se a pes-
soa é mais sedentária ou mais ativa. “Existem estudos que 
recomendam que você deve dar 10 mil passos por dia. Só 
que essas recomendações estão mudando. Atualmente, 7 
mil passos é um número que já seria bom para a saúde”, 
pontua a professora. 

Além da tendência quanto à diminuição da prática de exer-
cícios, a pandemia nos apresentou novas mobilidades, em 
suma, principalmente aquelas que podem ser realizadas 

indoor, o que tem gerado aumento na venda de bicicletas e 
esteiras, tapetinhos de ioga, pesos soltos e elásticos.
Moradora do Residencial Real há cerca de um ano, e prati-
cante de corrida, a cientista  disse que um dos motivos que 
a levou a vir para o Alphaville foi “a grande vantagem de 
poder fazer atividade ao ar livre sem aglomerações, com 
opções para vários tipos de treino para corrida e ciclismo, 
ou mesmo para apenas caminhar”. Ela lembra que existem 
diversos estudos mostrando que quando a pessoa faz ati-
vidade física em contato com a natureza, os efeitos psico-
lógicos são muito maiores do que quando ela faz exercício 
em um ambiente fechado.

USO DE MÁSCARA

Para a realização dos exercícios ao ar livre, Daisy, que faz 
pós-doutorado na EEFFTO/UFMG, ressalta a importância 
do uso da máscara facial, que é uma proteção contra a 
covid-19 e que tem seu uso obrigatório de acordo com a 
legislação. Quanto ao fato de existir uma polêmica em tor-
no do uso de máscara durante o exercício físico, ela disse 
que tem acompanhado a literatura científica sobre o tema, 
e já leu mais de 12 estudos científicos sobre o assunto. 
Em nenhum deles, o uso da máscara mostra-se perigoso. 
“É claro que é desconfortável, mas não existe risco para a 

A importância da

atividade física
durante a pandemia
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DESTAQUEESPORTE & SAÚDE

saúde. Nenhum estudo mostrou isso”.

A doutora disse que a máscara mais indicada para o uso 
em exercícios físicos é a máscara cirúrgica, porque ela é 
uma máscara mais leve, tem uma boa proteção em rela-
ção aos outros tipos de máscaras e incomoda menos a 
pessoa. “Ela é descartável e se ficar úmida, deve e pode 
ser trocada. Então, dependendo da atividade física que a 
pessoa for realizar, o recomendado é que se leve mais de 
uma máscara e que seja substituída durante o exercício”.

Quanto ao tempo de exercícios que seria recomendado, 
ela disse que muitos estudos mostram que a pessoa deve 
realizar pelo menos 150 minutos de atividade física mo-
derada por semana ou 75 de atividade intensa no mesmo 
período.

Daisy participou ainda de um estudo recente envolven-
do várias universidades brasileiras (UFMG, USP, UFRGS e 
UERJ) coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Santos, que teve 
por objetivo investigar possível associação entre os níveis 
de atividade física e prevalência de hospitalização por CO-
VID-19. O estudo, que está em revisão e foi disponibilizado 
na MedRX (plataforma preprint) concluiu que as pessoas 
que atingem 150 minutos semanais de atividade modera-
da ou 75 minutos de atividade vigorosa, têm prevalência 
cerca de 34% menor do que os insuficientes ativos. Apesar 
de todas as limitações de um estudo observacional como 
a não possibilidade de verificar causa e efeito, estes resul-
tados sugerem que (destacar): em caso de doença, pesso-
as mais ativas têm melhor saúde, menores comorbidades 
e podem talvez apresentar um melhor prognóstico quando 
ficam doentes.  

BENEFÍCIOS PARA O FÍSICO

Daisy pontua ainda que, quando fazemos exercício, nosso 
organismo gera duas respostas: uma aguda, que é imedia-
tamente após o exercício físico; e uma crônica, que englo-
ba algumas adaptações ao longo de algumas semanas ou 
meses de treinamento. Na aguda, um dos principais bene-
fícios é a redução da pressão arterial. “A pressão aumen-
ta um pouco durante a sessão de exercício por causa das 
demandas fisiológicas do esforço e, em torno de 30/45 
minutos, você tem uma redução dos níveis de pressão ar-
terial abaixo do valor de repouso”.

A doutora ressalta que a redução da pressão arterial é 
muito importante em tempos de Covid-19, porque pressão 
alta é uma comorbidade que pode estar associada a maior 
gravidade da Covid, como obesidade e/ou diabetes.

Cronicamente, ela destaca que o treinamento físico tem 
efeitos em vários sistemas do nosso corpo. “Nosso cora-
ção fica mais forte, naquilo que chamamos de remodela-
mento cardíaco. O que é isso? Significa que o nosso cora-
ção trabalha com mais eficiência. As câmaras do coração 
ficam maiores e recebem mais sangue. Então, o coração 
consegue funcionar melhor quando você faz exercício físi-

co. Ele vai bater menos vezes em repouso. Ou seja, o cora-
ção está fazendo menos esforço”. 

Outro benefício gerado pelo exercício físico, segundo a 
pesquisadora, está relacionado à coreografia molecular 
do exercício. “O efeito do exercício vem da contração do 
músculo. E, de acordo com um estudo que foi capa de 
uma revista científica muito importante, essa contra-
ção libera substâncias no organismo que vão agir me-
lhorando a glicemia (o açúcar do sangue), melhorando a 
pressão arterial, melhorando diversos fatores que estão 
associados a maior mortalidade e à incidência de do-
enças crônicas. Neste processo, milhares de moléculas 
são liberadas, são as chamadas exercinas -liberadas no 
músculo, no coração, no fígado e vários outros órgãos”, 
explica Daisy.

SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE ISOLAMENTO

Existem também os benefícios relacionados à saúde men-
tal, principalmente em tempos de confinamento, talvez até 
mais importantes do que os impactos físicos. Pessoas que 
estão mais confinadas em casa, sofrem da chamada “sín-
drome da cabana”, que gera alterações emocionais. “Como 
as pessoas não estão podendo socializar presencialmente 
com pessoas queridas, ao realizar atividades físicas elas 
poderão realmente se sentir melhor, dormir melhor, liberar 
endorfina e relaxar as tensões”. Daisy explica que a pratica 
regular de exercícios protege as pessoas contra diversas 
doenças neurodegenerativas e contra alterações no cére-
bro que são induzidas por depressão, ansiedade, etc. Além 
disso, nada impede que por meio de plataformas digitais 
(para aqueles que preferirem), a hora de praticar exercícios 
possa se tornar uma forma de encontrar os amigos e inte-
ragir com a família. 
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 Fundada no Alphaville em 2015 e em constante 
expansão, a Odontolake Clínica Integrada é especializada 
em Atendimentos Odontológicos, Medicos e de Harmo-
nizaçao Orofacial. Realiza  suas  atividades em ambiente 
amplo e agradável com muita e responsabilidade e cuida-
do visando a proteção de sua equipe e pacientes,  seguin-
do todas as orientações necessárias em relação a biosse-
gurança. Seu corpo clínico é composto por Especialistas e 
Pós graduados altamente capacitados e constantemente 
atualizados proporcionando o melhor tratamento dentro 
das necessidades individuais de cada paciente com muito 
carinho e respeito.

 Acompanhando a odontologia moderna e suas 
atualizações busca o melhor resultado em tratamentos 
odontológicos  e tem como grande diferencial seus equi-
pamentos de última geração e materiais diferenciados, 
importados e reconhecidos pela tecnologia avançada nes-
se ramo. 

	 Com	o	uso	de	câmeras	intra-orais	nossos	profis-
sionais realizam o  CheckUp Preventivo Digital, exame de 
alta	definição	capaz	de	aumentar	em	até	60	vezes	o	 ta-
manho do dente. Suas imagens ampliadas permitem ao  
dentista avaliar com precisão toda a condição bucal diag-
nosticando	precocemente	infiltrações	ou	cáries	ainda	não	
visíveis a olho nu.

Utilizando o sistema de scanner de 
última geração ITERO Element, nossa 
especialista em Ortodontia e Invisa-
lign Doctor Dra. Inah Vanetti oferece o 
que existe de mais moderno e eficien-
te para o planejamento digital e exe-
cução de tratamentos odontológicos, 
com destaque para os tratamentos 
Invisalign. 

 Com o Itero, o diagnóstico dos pacientes é feito já 
na primeira consulta em um exame seguro e rápido. Em 
um	momento	em	que	tempo	vale	ouro,	em	cerca	de	60	
segundos, o equipamento apresenta as imagens em 3D 
dos dentes e estrutura óssea com alta qualidade. A simu-
lação de cada etapa do tratamento com os alinhadores é 
apresentada de forma clara aos pacientes e a projeção do 
resultado	final	também	pode	ser	visualizada.	

Dr. Daniel Silvério sócio e especialista em Endodontia e Im-
plantodontia, faz uso constante do microscópio operatório. 
Este desempenha uma grande função na Odontologia, prin-
cipalmente nos tratamentos endodônticos (canal) por pro-
porcionar uma magnitude visual a um tratamento não só 
minucioso, mas que despende do especialista um conheci-
mento singular da anatomia interna dental que ao olho nu 
muitas vezes não é possível. Com ele é possível visualizar e 
vedar perfurações, diagnosticar trincas e fraturas, localizar 
canais atresicos, auxiliar em cirurgias e preparos para pe-
ças protéticas incluindo as lentes de contato dentais. O uso 
do microscópio melhora a visualização do campo opera-
tório aumentando cada vez mais os índices de sucesso do 
tratamento odontológico.
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 Outro beneficio da tecnologia 100% digital é o conforto promovido pelo 
abandono do uso dos tradicionais moldes em gesso tornando o resultado final de 

próteses, coroas sobre implante e sobre dentes mais ágil, preciso, confortável e 
previsível. Além de permitir o acompanhamento de desgates dentários e altera-

ções que ocorreram nas arcadas desde a última consulta.

Procedimentos de Harmonizaçao orofacial tais como: Botox, Preenchimen-
tos Faciais com acido hialuronico, Fios Faciais, Rinomodelacao, Bichectomia, 
Bioestimuladores, Lipoaspiraçao de papada, Mini-lifting facial com fios e Len-
tes de contato dental também são realizados pela Dra. Fernanda Coimbra, 
sócia, especialista em implantodontia e professora de seu instituto de ensino 
Lumina Class e do curso de Especializaçao em Harmonizaçao Orofacial da 
Faculdade modal em Belo Horizonte. 

A clinica dispõe de consultórios extremamente bem equipados, sala 
de	imagens	com	rx	digital	de	alta	definição	proporcionando	imagens	
mais claras e menor exposição a radiação ionizante.

No tratamento de diversas doenças bucais e também na cicatrização 
e regeneração de tecidos a clinica realiza tratamentos com o laser de 
baixa	intensidade	que	promove	ação	analgésica	e	anti-inflamatória,	
Regeneração de tecidos; por exemplo no tratamento de aftas, Cica-
trização de feridas, Descontaminação dos canais dentários, Auxílio 
no clareamento dental e Redução do inchaço.

Pensando no relaxamento de pacientes mais ansiosos e 
procedimentos de longa duração a OdontoLake conta com 
sedação inalatória com óxido nitroso e sedação consciente 
realizada por sua equipe medica de forma responsável com 
todos os cuidados e critérios necessários para que sejam real-
izados com segurança.

Nossas especialidades são: Odontologia Preventiva e Restauradora, 
Implantodontia, Cirurgia, Endodontia, Odontopediatria, Ortodontia.

Na área médica contamos com  a Dra. Ana Caro-
lina Coimbra que é pediatra há mais de 10 anos, 
intensivista e neonatologista do hospital Unimed-
-BH. Com um currículo enriquecedor já foi geren-
te de maternidade do hospital Sofia Feldman e 
realizou diversos cursos de atendimento ao bebê 
e crianças graves e enfermas (PALS e NALS). Atua 
com a pediatria baseada na humanização, aco-
lhimento e muito amor. 

Avenida Picadilly, 105 - Salas 231 e 232 (localizada no Center III)

Telefones: (31) 3317-5271           (31) 98275-0435

@odontolake         www.odontolake.com

PUBLIEDITORIAL
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A chef de cozinha Larissa 

Franco, moradora do 

Residencial Árvores, é conhecida 

em Alphaville pelo seu capeletti. 

Mas, para quem não sabe, ela é 

uma apaixonada pela culinária 

desde a infância, já fez diversos 

cursos na área, no Brasil e 

na Itália, dá aulas e aceita 

qualquer desafio proposto por 

seus clientes, elaborando um 

cardápio especial para cada um 

deles.

À mesa com Larissa Franco
Paixão pela culinária:

GASTRONOMIA

Larissa também cozinha para eventos, como almoços, 
jantares e festas de aniversário, levando tudo pronto para 
a casa dos clientes, que, dessa forma, ficam livres para re-
ceberem e dar mais atenção aos seus convidados.

Larissa conta que trabalhava em um banco e que, em 
2011, resolveu pedir demissão devido a uma crise de es-
tresse muito grande. Ela lembra que algumas amigas lhe 
pediram para dar aulas de culinária para elas porque ela 
sabia cozinhar e cozinhava desde a infância. “Fazia mais 
pela diversão, porque tenho essa paixão desde pequena e 
não cobrava nada delas”. 
Na época, a chef de cozinha ainda não tinha nenhum curso 
na área porque dedicava seu tempo ao trabalho no banco. 
Mas o negócio de cozinhar para as amigas foi crescendo. 
“Várias pessoas começaram a me procurar de forma es-
pontânea. Eu já tinha feito um curso de massas italianas 
no Senac, em 2012, mas, depois dessa crescente procura, 
resolvi me tornar uma profissional na área e fazer uma fa-
culdade de gastronomia na UNA”.

Larissa lembra como foi importante para a sua carreira in-
vestir em cursos técnicos e superior. “O curso de massas 
me abriu diversos caminhos e despertou uma paixão den-
tro da paixão maior pela culinária. Tanto que até hoje eu 
faço capeletti e muitas pessoas me conhecem por causa 
dessa massa que faço”. No ano passado, ela fez dois cur-
sos na Itália: um de massas, na Toscana; e um de Pizza, 

© Foto: Arquivo pessoal
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“Você também tem paixão pela 

culinária, assim como a Larissa? 

Compartilhe sua história e 

sua receita conosco: 

comunicacao@alphavillemg.com.br”
Filé ao molho de 
mostarda Ancienne

em Roma.

Para que os alunos das suas aulas de culinária pudessem 
praticar e absorver todo o conhecimento, Larissa sempre 
investiu na cozinha da sua casa. “Quando comecei a dar 
aulas, eu morava em outra casa, que fica na rua Jatobás, 
no mesmo condomínio (Árvores), onde eu também tinha 
uma cozinha bem montada para dar minhas aulas, pois 
isso é muito importante para o aprendizado”.

Larissa conta que tem um prazer especial em cozinhar 
para a sua família: o marido Antônio e as filhas Júlia (19 
anos) e Helena (11 anos). “Minha filha mais velha já arrisca 
alguns pratos na cozinha e meu marido adora um chur-
rasco. Gosto muito destes momentos, pois, depois que me 
casei, meu interesse pela culinária aumentou ainda mais”.

Larissa também dá aulas de culinária para turmas de 6 a 10 alunos na casa dela ou 
dos alunos

Para se especializar ainda mais em massas, Larissa Franco fez recentemente dois 
cursos na Itália

GESTOS SOLIDÁRIOS
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Rendimento: 06 pessoas
Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes:
1 filé mignon de 1,5 kg
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de mostarda Ancienne
300 ml de creme de leite fresco
1 cebola

Modo de preparo
Corte o filé em medalhões de aproximadamente 4 cm, 
tempere com sal e pimenta do reino. Em uma frigideira 
bem quente sele os medalhões na manteiga. Reserve.

Peque as aparas do filé e sele na mesma panela que 
selou os medalhões. Acrescente água e deixe ferver por 
5 minutos. Reserve o caldo coado.

Em uma panela coloque a manteiga, a cebola e refogue. 
Acrescente a farinha de trigo e o caldo aos poucos 
mexendo sempre para não empelotar. Acrescente a 
mostarda Ancienne e o creme de leite fresco. Mexa até 
ficar homogêneo, corrija o sal e coloque pimenta do 
reino.

Leve o filé ao forno por mais 10 minutos e por último 
acrescente o molho de mostarda Ancienne.
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DICA DO MORADOR ALPHAVILLE

A importância 
do planejamento 
financeiro 
pessoal e familiar
“Deveríamos ter matérias de 
educação financeira nas escolas 
desde o ensino básico. Acho 
que isso contribuiria muito para 
despertar as pessoas para a 
importância dessa ferramenta de 
controle, que facilita a tomada de 
decisões e a realização de objetivos”.

Para alcançar objetivos, sejam profissionais ou pessoais, é 
preciso ter planejamento, principalmente quando se fala de 
finanças. O planejamento financeiro é uma importante ferra-
menta para a tomada de decisão. Os sonhos e decisões va-
riam de pessoa para pessoa, e por isso, vale a pena começar 
o ano pensando nas coisas que gostaria de realizar, tendo a 
consciência de quais meses poderá ter mais despesas, aque-
les nos quais poderá ter menos e qual seria o momento mais 
adequado para investir em bens mais caros. Quem dá as dicas 
é o economista e educador financeiro Carlos Alberto Fonseca, 
morador do Residencial Lumiére.

O economista ressalta que planejamento financeiro não é um 
aspecto cultural no Brasil. (destacar) “Deveríamos ter matérias 
de educação financeira nas escolas desde o ensino básico. Acho 
que isso contribuiria muito para despertar as pessoas para a im-
portância dessa ferramenta de controle, que facilita a tomada de 
decisões e a realização de objetivos”. Fazer um planejamento 
financeiro anual significa elaborar um guia prévio de quais serão 
as receitas e despesas ao longo deste período, elaborando infor-
mações para que a pessoa possa tomar as melhores decisões.

Carlos lembra que, quando as pessoas mais organizadas ela-
boram um plano financeiro, elas geralmente pensam assim: 

“eu tenho uma receita e, retirando as minhas despesas, eu 
guardo o restante para o futuro”. Mas o educador financeiro 
aconselha que, atualmente, as pessoas que querem planeja-
mento deveriam pensar de outra maneira: “eu tenho uma re-
ceita, tiro o que preciso para poupar e o restante é o que serão 
as minhas despesas”.

DISCIPLINA

Outro ponto importante do planejamento, de acordo com o 
economista, é a disciplina. Ele disse que é preciso manter o 
foco no objetivo maior, e seguir o projeto que foi elaborado. No 
meio do caminho surgirão surpresas, altos e baixos, despesas 
extras, “mas é preciso se ajustar àquela situação, compensan-
do talvez no mês seguinte, lembrando sempre da meta que foi 
estabelecida e não permitindo que a regra vire exceção”.

Um planejamento financeiro bem elaborado é crucial para 
alcançar objetivos como a compra de um determinado bem, 
principalmente, aqueles de maior valor, como um carro, ou 
imóvel. “Quanto devo economizar para isso?”, “Qual seria a 
melhor forma de adquirir?”, “Qual seria o prazo?”, “Qual seria 
o melhor momento?”, são algumas perguntas que devem ser 
fazer parte dessa programação.

Carlos Alberto Fonseca, 
economista e educador financeiro

© Fotos: Eduardo Aquino
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DICA DO MORADOR ALPHAVILLE

Carlos Alberto elenca alguns objetivos das pessoas que geral-
mente estão preocupadas com um planejamento financeiro 
pessoal: conduzir a vida para a prosperidade, alcançar suces-
so nas principais escolhas, garantir uma qualidade de vida no 
presente e no futuro, conquistar uma carteira de investimentos 
sólida, garantir uma aposentadoria tranquila, promover o equi-
líbrio no orçamento, evitar endividamento, garantir a indepen-
dência financeira o quanto antes ou, simplesmente, enriquecer.

ORÇAMENTO DETALHADO

De acordo com o educador financeiro, para aumentar as chan-
ces de sucesso em um planejamento é fundamental criar e 
manter um orçamento o mais detalhado possível. “A dica é 
criar um cronograma ou uma planilha com previsão de entra-
das e saídas de caixa ao longo do período que foi planejado”. 
Ele ressalta que isso tem uma importância crucial na elabora-
ção do bom caminho financeiro, seja para aquele profissional 
que tem uma certa estabilidade, seja para aquele cuja renda 
mensal é variável e sujeita a altos e baixos.

Outra dica importante do economista é evitar ao máximo as 
compras no crédito. “Atualmente, temos uma enorme facilida-
de para as compras no crédito, especialmente as parceladas. 
Somos constantemente incentivados a usar o cartão de crédi-
to no limite, por exemplo. As próprias operadoras dão ao cliente 
muito mais bônus para ele comprar no crédito do que no débi-
to. Acho que devemos deixar o crédito para usar naquelas situ-
ações imprevistas até que possamos nos equilibrar de novo”.

Ainda com relação a gastos, Carlos recomenda que é preci-
so refletir sobre alguns aspectos da nossa sociedade, revendo 
alguns conceitos. Os consumidores geralmente agem sob im-
pulso, sem se preocupar se os seus gastos atuais são real-
mente necessários, se ele realmente precisa daquele produto, 
abandonando o uso do conceito de custo/benefício nas suas 
compras. “Se pensamos em otimizar nossos gastos, precisa-
mos também desapegar do status de marcas do produto, que 
oneram demais o orçamento, pois em muitos casos pagamos 
até 70% a mais apenas pela marca”.

CONTROLE DE GASTOS

O economista dá a dica de alguns aplicativos que podem ajudar 
no controle dos gastos, destacando o Olivia, que é um assis-
tente financeiro que usa inteligência artificial para conhecer os 
hábitos de consumo do usuário e ajudar com a sua organiza-
ção financeira. “O aplicativo chegou ao Brasil no ano passado e 
se diferencia ao utilizar inteligência artificial para compreender 
a rotina de gastos da pessoa e direcionar dicas e sugestões 
personalizadas para cada perfil de gasto”.

Para elaborar um bom planejamento, o educador financeiro 
ressalta que também é preciso estar bem informado. “Pela de-
sinformação, muitas pessoas acabam optando por produtos 

com promessas de enriquecimento rápido, rentabilidade eleva-
da, as pirâmides financeiras. É preciso evitar o caminho curto, 
geralmente mais sedutor”. Carlos destaca que, em caso de dú-
vida, se faz necessário buscar informação em sites e locais de 
credibilidade, ou a ajuda de um profissional do setor financeiro, 
um consultor.

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Aqui, a informação é fundamental para um capítulo importan-
te no planejamento financeiro: criar uma carteira de investi-
mentos, que fará com que o dinheiro possa render melhor. Ela 
depende do perfil, do conhecimento que a pessoa tem sobre 
investimentos e do tempo que ela pretende deixar o dinheiro 
investido. Em termos simples, os investimentos podem ser 
divididos em renda fixa e renda variável. No primeiro, há uma 
taxa fixada de quanto de retorno o investimento vai gerar. No 
segundo, até existe uma projeção, mas os valores podem ser 
bem diferentes.

O economista Carlos Alberto Fonseca disse que vale a pena in-
vestir em conhecimento e educação financeira, que é necessá-
ria principalmente para causar uma mudança de mentalidade e 
oferecer algumas ferramentas, afim de que a pessoa aprender 
a investir bem. Ele indica um dos canais famosos no YouTu-
be sobre educação financeira: Gustavo Cerbasi, que é escritor, 
consultor financeiro, professor, palestrante e administrador 
brasileiro.

Para finalizar a questão do planejamento financeiro, Carlos Al-
berto deixa uma frase que, segundo ele, pode servir de guia 
para as ações de quem quer se educar financeiramente: “É 
muito, mas muito, infinitamente mais fácil economizar um real 
do que ganhar um real”.

Carlos Alberto Fonseca, economista e educador financeiro, morador do Residencial 
Lumiére
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ATELIER DA TERRA PAISAGISMO, PLANTAS E PRE-
SENTES fica no Alphaville Centro Comercial, Center V – Lo-

jas: 101, 102 e 113.

Contato: (31) 3547-3298 | Delivery 

WhatsApp:          (31) 99981-3536 

Instagram:          @atelierdaterrapaisagismo

O HAMONI FUSION fica no Alphaville Centro Comercial 

Center III - Loja 124

Telefone e WhatsApp:         (31) 3347-9200
Instagram:         @hamonifusion.alphaville

Confeitaria artesanal, arranjos, flores e paisagismo

CENTRO COMERCIAL

O Atelier da Terra Paisagismo está de volta!

Conheça a culinária oriental do 
Alphaville Centro Comercial

Há 10 anos atuando na área, com sede no bairro Cida-
de Nova/BH e com a missão de levar ao nosso cliente, uma 
culinária japonesa de qualidade com preço justo, o Hamoni 
Fusion chega no Alphaville Lagoa dos Ingleses. 

Além do cardápio conter gastronomia de fusão e pratos 
tradicionais da culinária oriental, o Hamoni Fusion oferece um 
buffet completo e com grande variedade de peças. Sua liber-
dade de escolha! 

Investiram com ousadia, lutaram por anos a fio, 
beberam nas melhores fontes, procuraram 
grandes profissionais e tudo 
isso para atender aos 
desejos de todos os 
clientes.

“Apre-
sentamos 

nossa casa, nos-
sas inspirações, nossa 

filosofia. Seja bem-vindo! É aqui 
que começa a nossa conexão.”

Após 4 anos ausente, o Atelier da Terra Paisagismo 
tem o maior orgulho de comunicar a todos que está de volta 
ao Alphaville Centro Comercial.

O Atelier da Terra chegou ao Alphaville em 2005 com 
as feiras de flores que se espalhavam em todo Centro Co-
mercial. Nessa época, o Alphaville era muito pequeno e com 
poucas casas e moradores.

Em 2006, quando a loja ficou pronta, começaram os 
primeiros trabalhos de paisagismo no Residencial das Ár-
vores, onde foram plantadas mais de 2.000 árvores no Al-
phaville.

Os laços de amizade foram tantos que durante o tem-
po em que o Atelier esteve fora, atuando em novos merca-
dos, a saudade se fez presente diariamente.

E como é impossível viver sem o Alphaville e todos 
que sempre acolheram o Atelier da Terra, seu retorno será 
comemorado com um presente: uma Confeitaria Artesanal.

A Chef Fernanda Pfeilsticker trouxe para vocês o me-
lhor da Pâtisserie e em conjunto com o Atelier da Terra quer 
agradar, mimar, conversar e estar pertinho de vocês matan-
do as saudades.

As sócias Miriam Sichel e Ana Simões agradecem à 
Associação Alphaville Lagoa dos Ingleses Centros Comer-
ciais e à Associação Geral pelas boas-vindas.

O Atelier da Terra está a espera de todos vocês com 
muito amor, carinho e novidades.
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A SENSE BIKE SHOP fica no Alphaville Centro Comercial, 
Center IV – Lojas 105 e 118.
Contatos: (31) 3972-8921 | 99723-7230
@s2bikeshop_alphabh e @sensebike 
www.sensebike.com.br

CENTRO COMERCIAL

Sense Bike Shop no Alphaville!

Nos últimos meses o Alphaville tem se mostrado ain-
da mais atraente aos que encaram o ciclismo como esporte.

A grande movimentação de bikers pelas trilhas da re-
gião também atraiu a marca Sense, que em setembro de 
2020 inaugurou no Alphaville Centro Comercial mais uma 
franquia da Sense Bike Shop, uma loja conceito.

Fundada por ciclistas apaixonados com o objetivo de 
oferecer bicicletas nacionais com padrão mundial, se tor-
nou a principal marca investidora do ciclismo nacional por 
acreditar que, fomentando o desenvolvimento do esporte, 
impactaria de forma positiva a vida das pessoas.

Sempre buscando inovação, a Sense desenvolve bici-
cletas com o que há de mais moderno em tecnologia e de-
sign. Não por menos, levou três edições do Prêmio Guidão 
de Ouro como melhor bicicleta nacional.

Bicicletas produzidas por ciclistas, para ciclistas

O Futuro 
Começa Aqui!

Hoje é uma das marcas líderes de mercado e pioneira 
em diversos assuntos do setor, tal como a criação do con-
ceito GROM: “bicicleta de verdade para garotos e garotas 
que curte a vida outdoor”!

Também reconhecida por ser precursora no universo 
de elétricas, a Sense continua inovando nesse segmento a 
cada ano, não se atendo ao universo urbano, seu pontapé 
inicial em 2009.

Sense Grom Zone vai ampliar ainda mais a diversão 
sobre duas rodas, desta vez para os jovens praticantes. É 
um projeto inovador e que visa fomentar o surgimento de 
uma nova geração de ciclistas. 

Criado pela Sense Bike, o espaço exclusivo de 1000.
m² conta com uma pista Pump Track e obstáculos de várias 
modalidades para que garotas e garotos possam se divertir 
e se desenvolver no ciclismo, de forma segura.

A Sense Grom Zone está situada no condomínio Al-
phaville Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima/ MG e é uma 
inciativa da Sense em parceria com a CSul Desenvolvimen-
to Urbano. 

Saiba mais sobre o projeto e acompanhe o funciona-
mento nas redes sociais:        @sensegromzone.
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Coleta 
Seletiva 

AG,
amor e respeito 

pela natureza

DESTAQUE

Com o objetivo de expandir o recolhimento e a destinação 
de resíduos em Alphaville, a Associação Geral, em parceria 
com a empresa Recicla Club, está incluindo novos mate-
riais no serviço de coleta seletiva. Desde o início deste ano, 
além de plásticos, papéis, papelões e vidro, poderão tam-
bém ser destinados: pilha e baterias, óleo vegetal, apare-
lhos eletrônicos e eletrodomésticos. Quem fala um pouco 
sobre todo o processo, que já recolheu mais de 32 tone-
ladas nos últimos cinco meses, é o analista de sucesso 
do cliente da empresa Recicla Club, Alexandre Eduardo de 
Souza Júnior.

Como explica Alexandre Eduardo, a empresa é responsá-
vel pela gestão de resíduos gerados por todo o complexo 
Alphaville, composto por unidades residenciais com mo-
radia instalada e comerciais. “Nós administramos todo 
o processo de coleta e reciclagem até a destinação final, 
garantindo que o resíduo vá para o lugar correto e com as 
devidas documentações. Para isso, realizamos auditorias 
semestrais em todos os nossos parceiros para os quais 
enviamos os resíduos que coletamos”.

Com o contrato feito junto a Recicla Club, que faz o con-
trole de todo o processo, a Associação Geral consegue ter 
a rastreabilidade de todo os insumos, sabendo para onde 
vão todos esses materiais, a quantidade coletada, os cer-
tificados das empresas de reciclagem, entre outras infor-
mações. Isso é muito importante pois, com esse controle, 
nós ficamos conhecendo todo o caminho, desde a saída 
do Alphaville até o momento em que eles viram produto 

AG POR VOCÊ
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de novo. Além disso, os relatórios se tornam uma garantia 
de que o serviço foi prestado e mais do isso, resguarda a 
contratante (AG) perante os órgãos fiscalizadores.

ILHA ECOLÓGICA

Diferentemente do procedimento anterior, em que os ma-
teriais recolhidos eram enviados para fora do Alphaville, 
agora, todos são direcionados para o galpão da AG, rebati-
zado recentemente de “Ilha Ecológica”. 

Depois de triados e segmentados, os materiais são reco-
lhidos por empresas de reciclagem parceiras da Recicla 
Club. “Temos três funcionários especializados, que são 
responsáveis pela coleta, cuja rota é realizada por um 
caminhão personalizado e que realizam com atenção, a 
triagem de todo o material”, destaca o analista da Recicla 
Club. 

CASHBACK
 
Quanto mais material recolhido, mais retorno teremos! De 
todo o material recolhido, a AG recebe de volta a quantia 
correspondente à 30% do valor da venda dos materiais co-
mercializados pela Recicla Club. Este cashback é revertido 
em melhorias do próprio serviço e a compra de materiais 
que se fizerem necessários. Com o montante, por exemplo, 
foi possível adquirir uma lixeira com capacidade de 1000 
litros para melhor organização da Ilha Ecológica. Despesa 
convertida em investimento!

Boas práticas 
para a reciclagem

O lixo reciclável deve ser depositado na lixeira destinada à coleta 
seletiva (cor verde), e sempre embalado em saco plástico transpa-
rente. Isso permite que o coletor faça a triagem inicial visualmente, 
e em caso de contaminação, todo o saco deixa de ser recolhido. 

Todo material descartado deve estar limpo e seco, sem restos de 
alimentos e outras substâncias que possam ser contaminantes. 
Esteja atento ao descartar óleo vegetal, fechando bem a embala-
gem, para evitar vazamentos.

O vidro deve ser sempre muito bem embalado, se possível envolto 
em papelão, evitando assim, acidentes com os coletores.

Pilhas e baterias podem ser entregues na sede da AG, de segunda 
à sexta-feira, entre 8h e 17h. Retire-as dos eletrônicos e eletrodo-
mésticos, antes de destinar à reciclagem.

A coleta de eletrodomésticos deve ser agendada previamente com 
a Recicla Club. 

Moradores que realizarem mudanças, e quiserem destinar volu-
mes maiores de resíduos, também podem agendar a coleta pelo 
telefone Comunica com a Recicla: (31) 99322-0143.

Atenção! Durante a pandemia, mais do 
que nunca, proteja os profissionais en-
volvidos na destinação dos resíduos. Em 
caso de confirmação por contaminação 
do Covid-19, descarte seu lixo dentro de 
duas sacolas, fazendo com que exista 
menos contato entre as pessoas e os in-
sumos.

Confira na tabela da página seguinte o 
que pode ou não ser destinado à reci-
clagem.

DESTAQUEAG POR VOCÊ
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Amigos da natureza
Veja como separar os materiais corretamente para coleta:

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 de vidro, 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 QUARTAS-FEIRAS
Residencial das Árvores
Residencial das Minas
Residencial Lumiere

Acondicione apenas resíduos permitidos, 
para evitar contaminação dos demais.

Facilite a reciclagem!

Metal

Plástico

Papel

Vidro

Metal

Plástico

Papel

Vidro

COLETA ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
Residencial Inconfidentes
Residencial Real
Condomínio Town House
Centro Comercial  

Óleo vegetal
Pode, desde que sejam 
seguidos os seguintes passos: 
• Após o uso, espere o óleo esfriar;
• Com o auxílio de um funil, coloque
o óleo em uma garrafa PET;
• Deposite a garrafa fechada na lixeira.

Eletrônicos

Pode, desde que sejam 
seguidos os seguintes passos: 
• Separar em um saco plástico ou caixa.
• Eletrodomésticos também serão
aceitos, mas se forem muito grandes
é preciso agendar antecipadamente 
com a Comunica Recicla pelo telefone.

Pilhas e 
Baterias
Entregue pilhas e baterias
usadas na sede da 
Associação Geral do 
Alphaville para reciclagem.
• Segunda à sexta 
  de 08h às 17h

 
COLETA ÀS SEXTAS-FEIRAS
Residencial das Flores
Residencial Península dos Pássaros
Residencial Costa Laguna
Residencial Mirante do Sol

Comunica com a Recicla:

(31) 9 9322-0143
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AG POR VOCÊ

A Associação Geral comemora mais uma conquista 
e que era uma demanda antiga dos moradores do Al-
phaville: o fechamento de áreas do trevo da BR-040 
que dá acesso à BR356-Rodovia dos Inconfidentes, 
locais que vinham sendo usados para estaciona-
mento de caminhões e carretas, colocando em risco 
a segurança de motoristas, passageiros e pedestres 
no trecho.

Em busca de solucionar não somente, a insegurança 
quanto ao fluxo de veículos pesados, uma das priori-
dades da AG era mitigar um grande e antigo inconve-
niente, os particulados de minério suspensos no ar e 
a sujidade da rodovia.

Depois de vários apelos sem êxito, junto à Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) e à Via040, para coibir o es-
tacionamento irregular de caminhões na rotatória do 
trevo da BR356 e em área de domínio da rodovia, o 
local foi isolado com defensas metálicas mediante 
uma parceria com a Vallourec Mineração.

Um grupo de trabalho formado por integrantes da As-
sociação Geral de Alphaville (AG) e da Vallourec vinha 
trabalhando para pôr fim aos incômodos e impactos 
causados, e finalmente com o aval da Via040 e do 

Fechado para o

perigo
DNIT, a Vallourec estudou a solução de fechamento 
mais adequada, e usou defensas metálicas para se-
parar o trevo e evitar o estacionamento irregular de 
veículos.

IMPACTOS NEGATIVOS

A Diretora Administrativa da Associação Geral Alpha-
ville, Kátia Negreiros, ressalta que o principal impacto 
era a segurança dos usuários da BR. No local, mui-
tos caminhões ficavam amontoados, desde a noite 
até o amanhecer, o que deixava muitos motoristas 
inseguros para trafegar por ali. “Esse isolamento é 
fundamental para impedir o descarte constante de 
materiais feito por diversos caminhoneiros, além dos 
impactos como poeira, barulho, ponto de estaciona-
mento irregular e até mesmo do comércio irregular 
que estava se formando no local”.

O fechamento da área de domínio do DNIT pelas 
defensas metálicas pôs fim ao estacionamento irre-
gular de caminhões, ao impacto ambiental causado 
pela poeira e barulho das básculas, além de impedir a 
instalação de ambulantes no local.

Uma grande conquista para todos os circulantes!

Com o fechamento por 
defensas metálicas, os 
caminhões e carretas não 
estacionam mais no trevo

© Foto: Eduardo Aquino
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Respeite as leis de trânsito
Campanha de Conscientização no Trânsito

“Se beber 
não dirija. ”

Use itens de proteção
Atente-se à circulação de 
veículos e pedestres e evite o 
uso de fones de ouvido.

Ciclista

Condutor
Use o cinto de Segurança

Respeite o limite de velocidade e 
não estacione em local proibido

E lembre-se que a preferência 
é sempre do pedestre

Pedestre
Utilize a faixa de pedestre
Esteja atento e proteja as 
crianças, idosos, vulneráveis 
e animais



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

“Use a máscara de 
proteção sempre”


