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

Sempre pensando em desenvolver a qualidade de vida e bem-
-estar dos seus associados, a AG se empenha diariamente na 
busca pela excelência na execução dos seus projetos e benfei-
torias em Alphaville. 

Nesta edição vamos contar experiências dos usuários da Base 
de Saúde, que há anos presta um serviço essencial aos mora-
dores, visitantes e funcionários do empreendimento. Em tem-
pos de pandemia, a agilidade, qualidade e acolhimento da equi-
pe de enfermeiros se tornam cada vez mais valiosos.

Outro destaque importante fica com o Projeto de Segurança 
AG, que dando sequência ao planejamento idealizado pela Di-
retoria Executiva, realizou em maio, com anuência do Conselho 
Deliberativo, a contratação da nova empresa prestadora de ser-
viço para as áreas comuns e associados. 

Cabe anunciar também, o breve lançamento do novo aplicativo 
que centralizará serviços essenciais aos moradores, visitantes 
e associados da AG. Acompanhe os canais oficiais de comuni-
cação da AG e se inscreva, este será um grande facilitador das 
nossas interações com o público.

Nunca é demais reforçar sobre a necessidade de serem manti-
dos os cuidados para enfretamento da pandemia da Covid-19, 
uma pauta frequente no planejamento da Associação. Pedimos 
a todos que se cuidem! 

A AG e o Alphaville seguem avançando. 

Boa leitura.
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NESTA EDIÇÃO

NOVO MORADOR 
Com a Pandemia e o trabalho 
remoto, moradora escolhe o 
Alphaville para morar 

SAÚDE
Moradores falam da segurança e 
o conforto da assistência médica 
oferecida pela AG 

NOVO NORMAL
O convívio familiar e os novos 
hábitos em tempos de pandemia

GASTRONOMIA
Amigas criam uma confraria para 
cozinhar e compartilhar receitas

TRILHEIROS
A paixão pelas trilhas do 
Alphaville
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Com mix variado, e tentando oferecer a 
maior comodidade possível aos moradores 

da região da Lagoa dos Ingleses, o 
empreendimento dispõem de mais de 5.500m² 
distribuídos em 27 lojas, além de operações de 

Hermes Pardini SuperNosso

SHOPPING NAVEGANTES

O shopping Navegantes está 
completando dois anos de operação

Com 900 m², e um grande diferencial na qualidade dos pro-
dutos e atendimento, a loja conta com uma adega de mais 
de 700 rótulos e a nova padaria Supernosso, com cerca de 
400 itens. Entre eles, pães artesanais com fermentação na-
tural e farinha francesa.

Além disso, dispõem de culinária japonesa com menu es-
pecial; hortifruti; queijos selecionados, açougue com carnes 
exóticas e a exclusiva linha Angus, além de diversos rótulos 
de cervejas especiais e produtos importados. 

E, para garantir sabor e praticidade para os clientes, a uni-
dade oferece produtos prontos, artesanais, como saladas, 
sanduíches, frango assado, antepastos e patês, pizzas e 
sorvetes de produção própria. 

mall, nas mais variadas atividades. 
Entre as operações que oferecem produtos 
e serviços nas áreas de alimentos, bebidas, 
vestuário, serviços e decoração, podemos citar 
duas que fazem parte deste mix. 

A unidade segue o conceito Pardini Digital e oferece uma experi-
ência diferenciada ao cliente com a inovação do totem digital. São 
diversas conveniências automatizadas para um autoatendimen-
to importante e seguro, especialmente em tempos de pandemia. 
Nele, é possível visualizar e imprimir resultados, entregar material 
pendente e consultar informações de exames. 

O espaço conta com acessibilidade total e salas próprias para 
atendimento infantil. Os clientes podem buscar por análises clí-
nicas, exames toxicológicos, provas funcionais, secreções e ras-
pados, teste do pezinho e teste de paternidade (não é necessário 
agendamento prévio). 

• Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira: 6h30 às 
17h Sábado: 6h30 às 12h • Horário de coleta: Segunda a sex-
ta-feira: 6h30 às 15h e Sábado: 6h30 às 10h30
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para toda a família
Qualidade de vida

Moradores do Mirante do Sol, Cesar, Janaína e os filhos Cesar, Maria e Julia já estão adaptados à nova casa

BOAS VINDAS AO NOVO MORADOR

© Fotos: Divulgação/Arquivo Pessol

Para Janaína 

Cristina Dias 

Oliveira, o 

marido Sílvio 

César Oliveira 

Silva e os filhos 

César, Maria e 

Júlia, Alphaville 

já era um 

local bastante 

familiar e agora 

escolhido para 

ser o novo lar.

A decisão de vender o apartamento onde eles moravam no 
bairro Sion, em Belo Horizonte, e se mudar de vez para o 
Alphaville veio com a pandemia. Morando na torre Maia do 
Residencial Mirante do Sol, a família já está perfeitamente 
adaptada e não pensa mais em voltar para BH.

Janaína conta que eles mudaram para o Alphaville há me-
nos de dois meses e que com a pandemia ela e o marido 
passaram a trabalhar de forma remota. “Meu marido já ti-
nha um trabalho 100% remoto e o meu trabalho também 
passou a ser totalmente remoto. E então percebemos que 
nós já não precisávamos estar na região Centro-Sul”.

Acostumados a frequentar a região quando iam ao sítio da 
família, em Itabirito, o Alphaville acabou chamando a aten-
ção dos novos moradores, que utilizavam os serviços e co-
mercio daqui. “Na verdade, desde abril de 2020, logo depois 

que surgiu a pandemia, nós passamos a ficar praticamente 
no sítio. E, com isso, passamos a frequentar mais o Alpha-
ville”.

INFRAESTRUTURA

Janaína trabalha na área comercial de uma empresa de tec-
nologia e o marido é empresário também da área de tecno-
logia. Inicialmente, eles pensaram em morar no sítio, mas, 
como o bairro onde fica a propriedade não possui uma boa 
infraestrutura, como supermercado, escola, farmácia etc., 
escolheram vir para o Alphaville, que tem tudo isso muito 
perto.

Os filhos do casal estudavam em Belo Horizonte quando 
houve a paralisação das aulas presenciais. “Quando a Pre-
feitura autorizou as escolas com recreação a reabrirem as 
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Janaína e a família aproveita o fim de semana para curtir os espaços de lazer que o 
Alphaville oferece

portas, nós voltamos para Belo Horizonte, mas aí já não nos 
adaptamos mais”. Eles passaram então a procurar e pensar 
na opção do Alphaville levando em conta que, com o traba-
lho remoto, as empresas já não voltariam mais ao modelo 
anterior, mesmo depois da pandemia.

Inicialmente, o casal ficou em dúvida sobre a mudança para 
uma casa ou apartamento, porém como já tinham o sítio, 
onde há estrutura de lazer, acabaram optando pelos pré-
dios. Além disso, a opção dos dois levou em conta também 
o potencial de valorização. “Acreditamos muito no cresci-
mento de Alphaville e o apartamento que compramos aqui 
no Mirante também é um grande investimento”.

UMA PLANTA ENCANTADORA

Janaína conta que ela e o marido escolheram o Mirante pela 
planta do apartamento. “Uma planta muito boa e bem ade-
quada para o nosso tamanho de família. Nós acreditamos 
muito nesse residencial. Já participamos de uma assem-
bleia na qual foram aprovadas diversas melhorias, incluindo 
a área de lazer, reforma dos edifícios, enfim, estamos com 
uma boa expectativa”.

A administradora ressalta que os filhos adoraram a ideia 
de mudar para o Alphaville. Eles são sócios do Minas Náu-
tico Clube, que fica próximo ao Mirante. “Dá para ir a pé 
para o clube, que tem uma estrutura muito boa. Meu fi-
lho está fazendo aulas de iniciação esportiva no Minas e 
estudando no Maple Bear. Nós não matriculamos ainda a 
Maria e a Júlia porque o retorno em Nova Lima só foi auto-
rizado recentemente. Por enquanto, elas estão com aulas 
em casa”.

Janaína disse que os filhos gostaram muito da mudança e 
estão se adaptando perfeitamente. “Eles são muito peque-
nos, mas já entendem a diferença de morar em um prédio 
ou em outro. Em Belo Horizonte, os prédios estavam com as 
áreas de lazer fechadas. E isso está fazendo uma diferença 
muito grande para eles”.

TRANQUILIDADE E SEGURANÇA

Para o casal, a qualidade de vida que a região proporciona é muito 
grande. Eles ressaltam que poder sair no sábado à tarde, no do-
mingo à tarde com as crianças, andar perto da orla, sem medo de 
assalto, coisa que não acontecia na região Centro-Sul, é um gran-
de diferencial. “Lá tínhamos que andar com o telefone escondido, 
com a bolsa escondida. Com isso, não dava para você caminhar, 
não dava para fazer as coisas a pé. Aqui dá para fazer isso tran-
quilamente. A sensação de segurança é muito grande aqui dentro”, 
ressalta a administradora.

Além da segurança, o fato de Alphaville já ter uma boa infraes-
trutura, como supermercado, farmácia, saúde, escola, etc. que 
proporcione ao casal e os filhos terem uma vida independente de 
Belo Horizonte, principalmente, nas necessidades das crianças, 
foi fundamental para tomar a decisão da mudança. Janaina con-
ta que atualmente vai a Belo Horizonte apenas visitar os parentes 
que ainda moram lá (a mãe e os irmãos) ou para resolver alguma 
coisa que não tenha como resolver de forma remota.

BOAS VINDAS AO NOVO MORADOR
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Uma base tão

essencial para a saúde
Um dos serviços essenciais oferecidos pela Associação Ge-
ral Alphaville é a Base de Saúde, instalada na sede da AG 
em Alphaville. Os atendimentos de urgência e emergência 
são disponibilizados 24h por dia, sete dias por semana e 
contam com dois enfermeiros e um motorista assistente.

Segundo informou Ronan Santana Almeida, diretor da 
Medical Save, empresa responsável por esse serviço no 
Alphaville, a empresa disponibiliza, além dos enfermeiros, 
um médico regulador à disposição, embora não presen-
cial, para instruir a equipe em casos mais graves, tam-
bém atuando o tempo todo. “A partir do momento que 
o paciente chega à base, o médico já é contatado pelos 
enfermeiros e inicia todo o acompanhamento necessário. 
Após contato, a equipe já sabe das diferentes formas de 
assistência médica a serem prestadas, como por exem-
plo, em situações mais complexas”, explicou.

A Base foi implantada no Alphaville há mais de 10 anos 
e conta com uma ambulância equipada com UTI móvel, 
caso seja necessária a remoção do morador para um 
hospital. O veículo possui todos os equipamentos para 
o socorro imediato e capaz de salvar vidas, como res-
pirador, monitor de batimentos, maleta e injetáveis. E o 
mais importante: oferece um atendimento rápido de re-
moção do paciente, principalmente, porque quando há 
uma ocorrência médica o tempo passa a ser um adver-
sário implacável. Através da ambulância o atendimento 
se otimiza, com as manobras corretas que podem, inclu-
sive, inibir sequelas. “A ambulância é capaz de socorrer a 
vítima e realizar os primeiros procedimentos no próprio 
local, até ela ser encaminhada ao hospital”, relata Ronan.

Para receber a assistência médica, o morador pode se 
dirigir até à Base de Saúde, acionar o serviço ligando para 
a central, através do telefone 3547.3020, ou ainda acionar 
a portaria de seu residencial para que seja feita a chama-
da através dos rádios de comunicação. Aqueles que têm 
condições de se locomoverem até à Base devem evitar 
chamar a ambulância, para que o socorro não deixe de 
ser prestado a quem realmente necessita.

No caso de remoção de uma pessoa para um hospital, 
um enfermeiro vai na ambulância acompanhando o pa-
ciente enquanto o outro se mantém na Base para outro 
atendimento presencial. “Caso seja necessário se deslo-
car até à residência da pessoa, o enfermeiro poderá uti-
lizar o carro da segurança para se locomover de forma 
mais rápida. Geralmente, o paciente é levado para o hos-
pital mais próximo, ou aquele que atende o seu convênio”, 
explicou.

Alguns casos graves atendidos no Alphaville, prove-
nientes de acidentes ocorridos com queda, acidente 
vascular cerebral e parada cardiorrespiratória foram 
conduzidos com profissionalismo e sucesso pela 
equipe, com vidas sendo salvas pela assistência e in-
tervenção imediata.

Ele esclarece que a infraestrutura do veículo atende à 
Portaria 2048, do Ministério da Saúde, que estabelece os 
princípios e diretrizes dos sistemas de urgência e emer-
gência, as normas e critérios de funcionamento, o desen-
volvimento dos serviços e geração de impacto em saúde 
dentro de cada nível de atenção, etc.
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Saúde em primeiro lugar
O carinho e o reconhecimento 
ao trabalho desenvolvido pela 
equipe da Base da Saúde 
são uma constante entre os 
moradores dos residenciais do 
Alphaville. Mas, a recompensa 
maior vem dos relatos de quem 
usou os serviços, obteve apoio e 
acolhimento em momentos tão 
delicados. 

“Me sinto segura e confortável 
com a presença da Base de Saúde”
A Administradora de Empresas, Débora Ferreira de Mello, é 
moradora do Residencial Inconfidentes desde 2006. Mãe de 
duas e avó de três netos, ela procurou a Associação Geral para 
dizer o quanto se sente segura e confortável com a presença 
da Base da Saúde no Alphaville. Há dez anos, ela vem traba-
lhando voluntariamente como administradora financeira em 
instituições sociais e filantrópicas e como catequista da igreja 
católica, e durante esse período ficou mais em casa conviven-
do com os netos. Ela conta que por diversas vezes utilizou os 
serviços de saúde e foi muito bem atendida e é só elogios para 
a estrutura e a equipe de atendimento.

Para ela, a base tem uma importância fundamental para os re-
sidenciais, principalmente, para o atendimento imediato de uma 
mal-estar, ou como nos casos de acidentes domésticos. “Além 
da excelente infraestrutura das instalações, as equipes são muito 
preparadas. Ano passado, voltando de Belo Horizonte, procurei a 
base por causa de uma dor de cabeça que não cessava. Os enfer-
meiros mediram minha pressão arterial e verificaram meus sinais 
vitais. Em seguida, me deram uma dica preciosa ao me questio-
nar se já tive labirintite. Me bastou tomar a medicação que logo 
me recuperei”, relatou.

Ela traz na memória alguns casos de atendimento rápido e eficaz 
da equipe de saúde. “Em 2007, minha filha fazia trekking de bici-
cleta sozinha em uma serra no Retiro do Chalé. Ela teve um tom-

9
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bo e se machucou na estrada de terra. Pelo celular conseguiu se 
comunicar com o pai que foi socorrê-la imediatamente e a trouxe 
até a base para atendimento. Eles fizeram uma limpeza nos feri-
mentos e escoriações, e recomendaram que fôssemos para um 
hospital, pois poderia haver alguma fratura e nesse caso somente 
com um exame de imagem. Essa foi uma experiência muito po-
sitiva desde o primeiro socorro da equipe, da nossa condução na 
ambulância até o fechamento do diagnóstico”, comenta.

No passado, em plena pandemia, ela precisou novamente de 
atendimento da base para um pequeno acidente doméstico. “Ha-
víamos acendido a lareira a gás em casa. Enquanto o fogo estava 
aceso tivemos mais cuidado. Depois que desligamos o aparelho, 
relaxamos um pouco e foi nesse momento que meu netinho, na 
época com um aninho, se dirigiu sozinho até à sala e colocou 
a mãozinha na trempe da lareira e se queimou. Levamos nos-
so neto para ser atendido na base e o atendimento deles foi de 
grande delicadeza. Indicaram o medicamento e garantiram que 
não precisava ir até um hospital, e que bastava colocar a mão em 
água corrente e colocar gelo. Foi bem tranquilo e tudo deu certo”, 
contou.

E, com os netos em casa correndo de um lado para o outro como 
manda a infância, outro acidente doméstico aconteceu. Clarisse, 
a netinha de apenas quatro anos, brincava descalça no quintal, 
quando pisou em uma lagarta e queimou o pezinho. Como ela 
estava com a babá e não havia outro adulto em casa, não tinha 
como se locomover até à base. Então, chamaram a ambulância 
até o local, onde foi prestado o atendimento imediatamente. “Eles 
ensinaram a lavar o local com água e sabão e, em seguida, colo-
car água fria. Somente isso foi suficiente e logo a nossa neta ficou 
boa”, disse Débora.

Há cerca de dois meses, o mesmo netinho que havia se queima-
do na lareira, estava com o braço engessado e na hora do banho, 
enquanto ela foi até à cozinha buscar um plástico para colocar na 
área do gesso, ele colocou um carrinho na banheira para brincar, 
escorregou e caiu no banheiro cortando a parte interna da boca. “Na 
hora, saiu muito sangue e fiquei apavorada porque estava sozinha 
com ele. Imediatamente, chamei minha filha que mora em frente e 
fomos para o ambulatório, onde fomos prontamente atendidos. Os 
profissionais assistiram ao neto com muito carinho e com grande 
delicadeza. A médica passou um anestésico para poder verificar a 
lesão e nos tranquilizou dizendo que não precisava dar pontos para 
fechar o corte. Recomendou uma pomadinha e ele teve apenas difi-
culdade para se alimentar, mas logo se recuperou”, explicou.

Débora ressalta que a base de saúde lhe dá muita tranquilidade. 
“Eu já morei em outros condomínios aqui da região que não dis-
ponibilizam esse serviço de ambulatório. E, quando precisamos 
de atendimento, precisamos sair correndo para Belo Horizonte. É 
muito importante poder contar com esses serviços aqui, uma vez 
que não sabemos como está o trânsito na BR. Isso é muito com-
plicado. Um ponto que me fez decidir morar aqui no Alphaville e 
que me deu segurança foi a Base de Saúde e faço questão que ela 
permaneça, se precisar eu até ajudo”, declarou. 

Apoio fundamental e 
serviço de grande valia

Outra moradora que reconhece a importância do atendimento 
da base é a empresária Maria Amélia Corrêa de Mello, 33 anos, 
mãe de duas meninas e moradora do Residencial Inconfiden-
tes. “Já usei a Base por duas vezes e foi muito importante para 
mim. Estava sozinha em casa com minha filha de apenas dois 
anos, quando ela teve uma convulsão febril. O apoio da base, 
tanto para me acalmar quanto para fazer uma primeira avalia-
ção para transportar a gente com segurança para o hospital 
foi fundamental. Em outro caso, precisei fazer uma aplicação 
de antibiótico intramuscular por um grande período, por uma 
questão de saúde, e se não fosse a presença da base teria que 
me dirigir a um hospital ou posto de saúde, o que dificultaria 
pela logística de localização do Alphaville. Então, esse serviço 
foi de grande valia nessas duas ocasiões em que precisei do 
atendimento”, ressaltou.

10

Débora, o netinho Luis 
Augusto  e a filha Ana 
Amélia: apoio da Base 
foi fundamental

© Foto: Divulgação/Arquivo Pessol
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Lina Maria, ao lado do marido Roberto e das filhas Andreia e Adriana

Assistência recebida salvou a vida de moradora

A moradora do Península dos Pássaros, Adriana Monsueto, 
passou por uma experiência de muita emoção e expecta-
tiva. Em junho do ano passado, seus pais – Sr. Roberto e 
dona Lina - estavam em sua casa para mais um fim de se-
mana juntos com a família. Era madrugada quando ela foi 
acordada pelo pai para dizer que sua mãe não estava bem, 
sentindo fortes dores no abdômen. Imediatamente, ela 
acionou a base e em poucos minutos a ambulância já es-
tava na sua porta. Ali, a equipe de enfermagem realizou os 
primeiros socorros e acalmou a família. A mãe de Adriana, 
dona Lina Maria, de 76 anos, foi reanimada e levada urgen-
temente para o atendimento hospitalar em Belo Horizonte. 

“Fomos atendidos pela equipe de forma atenciosa, prepa-
rada e muito profissional. Com o oxigênio ligado, a equipe 
conferia a pressão da mamãe e, à medida que seguíamos 
para BH, éramos acalmados o tempo todo, demostrando 
muito preparo dos assistentes”, contou Adriana. 

“Ao chegar ao hospital, fomos informados que minha mãe 
havia enfartado e dali seguiu para a sala de cirurgia. Dos 
médicos de plantão ouvimos que ela foi salva por causa 
do atendimento rápido, correto e eficiente. Disseram que 
se demorasse mais para receber os primeiros socorros e 
a reanimação, mamãe não teria resistido. Esse conjunto de 
assistência, rapidez e humanização no atendimento foi o 
nosso grande alento”, relatou Adriana. Segundo ela, a equi-
pe não relaxou um só minuto, mostrando conhecimento 
para agir de forma precisa e correta.

Para a moradora, o tempo gasto para o atendimento foi pri-
mordial e um grande aliado para salvar a vida de dona Lina. 
“Se ela estivesse em Belo Horizonte talvez não conseguirí-
amos uma ambulância de forma tão rápida, às 3 horas da 
manhã”, informou. O pronto atendimento de qualidade foi 
determinante para os pais de Adriana, a ponto de levar a 
família a repensar a vida dos dois em BH. Impressionados 

com o serviço e com toda a assistência que receberam, Sr. 
Roberto Monsueto e a esposa decidiram comprar um apar-
tamento no Residencial Mirante do Sol, onde vivem desde 
março desse ano, bem perto da filha, do genro e do neto. 

“Aqui eles estão se sentindo mais seguros, tranquilos e sa-
tisfeitos. Somos gratos pelo suporte emergencial prestado 
à minha mãe. Meus pais sempre lembram desse aconteci-
mento com muito carinho e reconhecimento à equipe que 
nos atendeu. Em meio às diferentes adversidades enfrenta-
das diariamente por quem trabalha direta ou indiretamente 
com saúde, principalmente nessa pandemia, nunca é de-
mais fazermos uma referência ao excelente desempenho, 
carinho e dedicação dos profissionais da área da saúde,” 
ressaltou Adriana.

No Alphaville, todos têm acesso 
ao serviço de atendimento móvel e 
Ambulatorial de urgência e emergência. 
A empresa Medical Save presta os 
atendimentos e disponibiliza uma 
ambulância UTI Móvel para encaminhar 
os pacientes em casos mais graves para 
hospitais de Nova Lima e Belo Horizonte.

© Foto: Divulgação/Arquivo Pessol
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melhores antídotos

Rômulo de Toledo , chefe do Serviço 
de Animais Peçonhentos da Fundação 

Ezequiel Dias (Funed)

DICA DA AG

Animais 
peçonhentos:

Especialista explica como 
se prevenir da presença de 
espécies venenosas dentro de 
residenciais e alerta para os 
cuidados a serem tomados

© Fotos: Léo Noronha/Funed

À primeira vista, a presença de cobras e outros animais peço-
nhentos dentro de alguma residência pode causar pânico, afinal 
a tendência é que haja concentração maior dessas espécies nas 
áreas periurbanas, que estão mais perto das matas que circun-
dam a cidade. Ao se deparar com qualquer animal peçonhento, 
a dica é manter a calma e não se aproximar ou tentar capturar 
o animal se não tiver prática. É importante lembrar que pelo fato 
de o Alphaville estar próximo a áreas de preservação e de matas, 
os moradores sempre irão conviver com animais de todas as 
espécies.

A dica é do Chefe do Serviços de Animais Peçonhentos da Fun-
dação Ezequiel Dias (FUNED), Rômulo Antonio Righi de Toledo, 
ao informar que o mais importante que o tratamento em si é a 
prevenção. “Em todas as aparições de animais peçonhentos, de-
vem ser observados três aspectos: o do saneamento, a barreira 
física e o cuidado em si. O primeiro é muito importante para não 
atraí-los da mata para perto de você. Onde há lixo, haverá roe-
dores e insetos, cobras e escorpiões. Locais com arborização e 
gramados ao lado de mata natural, por exemplo, terá a presença 
de insetos como pernilongos e abelhas. Essas últimas, atraem 
as aranhas. E assim começa a cadeia ecológica”, explicou. Outro 
cuidado é com as copas de árvores próximas às janelas. “Ser-
pentes venenosas não fazem moradia em árvores, mas sobem 
pelos troncos atrás de ninhos de passarinhos e podem chegar 
às janelas”, observou.

Já a barreira física, qualquer morador pode adotar. Ela consiste 
na vedação e tamponamento de portas, aberturas e rachaduras, 
e na utilização de janela telada. Além disso, é importante realizar 
a poda de gramados e atentar para o esterco que atrai esses 
animais. As obras são também um grande ponto de atenção, 

Em caso de acidentes com picadas 
de cobras e escorpiões, os moradores 
podem acionar a Base de Saúde 
para obter os primeiros socorros, pelo 
telefone 3547-3020.
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Jararaca-Pintada e a Coral-Verdadeira são espécies que vivem na região

DICA DA AG

os proprietários precisam instruir a equipe in loco quanto à or-
ganização dos materiais e espaços, pois prejuízos podem ser 
evitados com cuidados básicos.

A recomendação do especialista é que a pessoa ao se deparar 
com uma dessas espécies, deve chamar imediatamente a zoo-
neses ou, se tiver alguma habilidade, fazer a coleta com seguran-
ça e entregar o animal à Funed. No caso de cobras no ambiente 
externo, a dica é deixar que elas sigam seu caminho. Aquelas en-
contradas dentro de residências devem ser introduzidas na mata 
ou entregues a Fundação Ezequiel Dias. A Fundação possui um 
cativeiro, mas não faz a captura do animal, apenas o recebe. Ou-
tra ajuda pode vir do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental, 
que recolhem e levam esses animais até o instituto. 

Ainda segundo o chefe do serviço de animais peçonhentos, a 
população sempre se apavora com o aparecimento de cobras, 
porém a maioria não é peçonhenta. “Existem 400 espécies de 
serpentes catalogadas no Brasil, sendo que dessas apenas 70 
são venenosas. No Brasil, as conhecidas como a coral, a jara-
raca e a cascavel são venenosas, e podem inclusive ser encon-
tradas na região do Alphaville. Todas as cobras são de hábito 
noturno, é difícil encontrar uma cobra durante o dia. Elas geral-
mente saem para caçar à noite e podem picar quando alguém 
passa perto delas. Cobras comem sapos, roedores, aves e até 
mesmo outras cobras. A cobra que está num gramado, por 
exemplo, vai a procura de lesmas, caramujos e outras pragas”, 
esclarece. 

Ele explica que acidentes com animais peçonhentos exigem o 
atendimento médico imediatamente. “Somente um médico está 
apto a identificar a picada e o tipo de cobra. O ideal é fornecer 
todas as informações e características do animal, se fotografar 
melhor. O hospital de referência em tratamento de picadas de 
cobra e outros animais peçonhentos é o João XXIII. 

ESCORPIÕES

Rômulo explica que infelizmente os escorpiões hoje estão difun-
didos, a exemplo das baratas. “Ele virou uma praga em todas as 
cidades no país inteiro. No mundo são 2400 espécies e no Brasil 
temos hoje 120 delas. Apenas dois são os mais comuns e temi-
dos no solo brasileiro: o escorpião-preto e o escorpião-amarelo. 

O primeiro, ocorre em regiões mais frias, como o Alphaville. O 
veneno é neurotóxico e atua no sistema nervoso, o que é muito 
perigoso. 

MORCEGOS

Outro animal que vem invadindo casas e apartamentos no Al-
phaville é o morcego. Embora a maioria da espécie seja herbí-
vora e se alimenta exclusivamente de vegetais, principalmente, 
frutas, seivas de plantas e insetos, a presença dele causa medo 
e preocupação. Os morcegos transmitem doenças, como a rai-
va e por isso os cuidados devem ser preventivos. As dicas são 
evitar o contato direto com esses animais a manter locais exter-
nos iluminados, como varandas, jardins, quintais, pois eles não 
gostam de luz. 

Outra orientação é o uso de telas para evitar a passagem 
deles para as áreas internas das residências. Além disso, 
os bebedouros usados para pássaros devem ser retirados à 
noite para não atrair os morcegos para os quintais. Procure 
sempre o departamento de zoonoses da prefeitura para a 
captura e o manejo adequado do morcego à natureza, uma 
vez que são responsáveis pela dispersão de sementes e 
controle de pragas. 

O morcego que transmite a raiva é usualmente encontrado em 
cavernas, ocos de árvores e minas e construções abandonadas. 
Mas, como não dá para avaliar à primeira vista o tipo de animal, 
a recomendação é não evitar qualquer contato com eles.

A Base de Saúde tem um protocolo de assistência e atendimen-
to inicial para a picada de animais.



14

ESTILO DE VIDA

novo “normal”
Tecnologia, pandemia e o 

Acordar, tomar um café, vestir uma roupa e ir para o trabalho. Agora, 
durante a pandemia, a rotina de muitos mudou para acordar, tomar um 

café, vestir uma roupa mais à vontade e sentar em frente ao computador 
para encarar uma jornada de trabalho que não tem mais horários bem 

definidos. Com a ajuda da tecnologia, o home office está mais sofisticado, 
possibilitando a realização de reuniões, entrevistas, vendas, webinars, 

confraternizações, aulas, enfim, tudo de forma remota. Ouvimos alguns 
moradores do Alphaville, que nos contaram um pouco sobre a nova rotina 

deles, conciliando todas as atividades da família.

Como se estivesse 
na escola

Moradora do Residencial Árvores há 13 anos e mãe do menino 
João Pedro Mares Lacerda, de 8 anos, que cursa o Year 3 na 
escola Maple Bear Canadian School, Helfha Mares Lacerda con-
ta que quando surgiu a pandemia, houve muita apreensão entre 
as mães. “Eram muitas dúvidas. Como fazer? Como conectar? 
Mas aos poucos vimos que esse processo de aulas online foi 
muito bem assimilado pelos alunos. A adaptação dele foi relati-
vamente fácil”. Para Helfha, o fato de o filho já estar alfabetizado 
também contribui muito para essa adaptação. 

João Pedro segue uma rotina criada pela escola e uma dis- 
ciplina colocada pela mãe. Ele tem aula normal, de segun- 
da a sexta-feira, de 13h30 às 17h30, como se estivesse n 
escola; além de exercícios que são feitos durante as aulas 
e os deveres de casa. A professora envia um link com os 
exercícios, eles fazem e enviam de volta. Os exercícios são 
corrigidos e devolvidos com as observações da professora. 
“Durante a parte da manhã, ele faz os exercícios e, antes da 
aula, toma banho e veste o uniforme. Durante o intervalo, 
deixo que ele desça e brinque um pouco”, disse a mãe. 

Helfha ressalta que, além das aulas, a escola também pro- 
move a comemoração de várias datas de maneira online. 
“Na Festa Junina, todos eles se vestiram de caipira e par- 
ticiparam ativamente. Na Semana da Criança, João Pedro 
usou cada dia uma fantasia. A escola também toca o Hino 
Nacional toda sexta-feira, momento em que todas as crian- 
ças colocam a mão no peito”. A Maple Bear usa o Google, 
sendo que a professora fica no centro da tela, na qual apa- 
recem todos os 17 alunos da sala. 

Quanto à falta de contato presencial com os colegas e ami-
gos, Helfha disse que João Pedro se adaptou bem, embora 

De uniforme, João Pedro 
Mares Lacerda participa 
das aulas da Maple 
Bear como se fossem 
presenciais

14
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DESTAQUE

A facilidade de morar perto do trabalho

sinta falta dos amigos. “De vez em quando, eu convido al-
guns amigos dele virem aqui para fazerem aulas juntos. Ou 
João vai até a casa deles, pois sei que as famí- lias deles 
estão tomando todo o cuidado. Fora isso, eles conversam 
e interagem online direto uns com os outros”. Ao ser per-
guntado sobre as aulas online, João Pedro disse que está 
achando muito legal, mas ressalta que gosta muito do inter-
valo. “No intervalo das aulas online, adoro jogar basquete!”, 
comemora. 

Para o advogado Thomaz Sousa Lima Mattos de Paiva, 
que é morador do Residencial Inconfidentes há 17 anos e 
trabalha na MPNR Advogados, cujo escritório é no Center 
VI, os dois primeiros meses da pandemia decorreram em 
um compasso de espera. “Até mesmo pelo fechamento de 
tudo que houve e porque não sabíamos o que ia acontecer, 
até onde ela ia, como seria o seu desfecho. Acho que muita 
gente pensava que em dois, três meses estaria tudo resol-
vido”.

Thomaz ressalta que nesse primeiro momento ele começou 
a perceber o quanto o fato de ele morar e trabalhar em Al-
phaville ajudava muito nessa situação. “Embora o fórum da 
nossa advocacia seja em âmbito nacional, também temos 
uma advocacia internacional. E conseguimos continuar 
grande parte do nosso trabalho de forma remota, on-line”.

O advogado ressalta, entretanto, que o fato de ter dois filhos 
pequenos em casa, uma de 10 e outro de 6 anos, requer 
muita organização do tempo e de várias tarefas, pois as 
crianças também têm aulas online e exigem a atenção dos 
pais. “Nesse ponto, ter um escritório próximo de casa aju-
da bastante a separar um pouco essa questão do ambiente 
remoto. Muitas vezes você vai fazer uma audiência por via 
remota e não é possível fazê-la com as crianças brincando 
ao redor”.

Um dos fatores que ajudaram Thomaz a se adequar à nova 
realidade de trabalho foi a própria evolução tecnológica da 
advocacia, que também pesou na sua decisão de trazer 
o seu escritório para o Alphaville em 2013. “Essa decisão 
trouxe diversos benefícios para a nossa rotina. Por exemplo, 
atualmente temos apenas um carro que atende de forma 
satisfatória às necessidades da nossa família”.

Com relação às pessoas que trabalham em seu escritório, 
ele disse que o fato de ter apenas cinco colaboradores e a 
empresa estar instalada em três salas comerciais tornam 
mais fácil a tarefa de tomar os cuidados necessários para 
evitar contágio, adotando as medidas de distanciamento, 
uso de álcool gel, ambiente bem arejado etc. Thomaz conta 
que a dinâmica da advocacia nacional e internacional exige 
horários de trabalho bem diferentes e que ele muitas vezes 
atende de madrugada clientes de outros países.

Entre as mudanças que vieram com a pandemia e que o 
advogado acha que vão permanecer não apenas no ramo 
da advocacia, mas em várias outras profissões, é a redução 
das viagens de trabalho. “Antes, eu viajava de duas a três 
vezes por mês. Em todo o ano passado, acho que viajei ape-
nas uma vez. Isso é uma nova cultura, que veio para ficar, 
pois é possível realizar diversos compromissos profissio-
nais de forma on-line. E isso representa redução de custos. 
Por isso, acredito que o turismo executivo, ou seja, as via-
gens de negócio, vão mudar muito”.

A pandemia também alterou bastante a rotina profissional 
da esposa de Thomaz, Renata Motta Couto, que é fisiotera-
peuta. Ela dava aulas de Pilates no Minas Náutico e optou 
por criar um atendimento individualizado para seus clientes 
e montou a sua academia na própria residência, adotan-
do todos os padrões de higienização e segurança contra 
o coronavírus. “Nossos filhos estão em aula on-line e eu 
e minhas esposa nos dividimos par dar atenção a eles e, 
ao mesmo tempo, cuidarmos das nossas tarefas profissio-
nais”.

O advogado Thomaz Sousa Lima Mattos de Paiva se divide entre o escritório no 
Center VI e o trabalho em casa

De uniforme, João Pedro Mares Lacerda participa das aulas da 
Maple Bear como se fossem presenciais
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Comerciante, morador do Condomínio Felice desde 2014 e um 
dos proprietários do Restaurante Deck 108, no Center Mall, Vi-
tor Lecas conta que comprou o ponto em julho de 2017, mas 
que a inauguração foi em janeiro de 2018. Para o comercian-
te, o Alphaville vendo sendo “descoberto” com a pandemia. “O 
movimento aqui foi sempre um movimento mais de almoço. À 
noite, é mais devagar. E nos fins de semana, a gente sempre 
teve um movimento interessante”. Esse era o ritmo antes da 
pandemia, mais devagar. Na opinião dele, haviam menos con-
correntes e isso era ruim. “A chegada de mais comerciantes 
aqui atrai mais clientes de fora e moradores também”.

Vitor lembra que, quando se mudou para o Alphaville, em 2014, 
não tinha praticamente nada e tudo era mais difícil. O morador 
se sentia sem opção para vir ao Mall. “Afinal de contas, você 
não vai todo dia comer uma pizza. Então, acho que essa con-
corrência foi muito saudável, pois contribuiu bastante para o 
aumento do número de clientes durante a abertura do meu co-
mércio até agora”.

O comerciante disse que ele e seu sócio, Álvaro Reis, vinham de 
uma sequência muito complicada, que atingia também outros 
empresários da área de alimentação, pois no final de 2019 e 
início de 2020, houve um período muito chuvoso. “Querendo ou 
não, como a gente depende muito também do público de fora, 
isso atrapalhou bastante”. Depois, ele relata que o seu esta-
belecimento sofreu com o “Caso Backer”, pois o Deck 108 era 
representante exclusivo da marca no Alphaville.

Em março, quando começou a pandemia, “era um mês em que 

estávamos começando a retomada discreta, pois as chuvas 
tinham diminuído. Até que dia 17 de março do ano passado, 
houve a proibição e a interdição inicial do ambiente. E ficamos 
completamente fechados por três semanas no início da pan-
demia”.

E foi exatamente nesse período que eles tiveram que se rein-
ventar. “Nós imediatamente partimos para o delivery, que era 
uma experiência que não tínhamos e que tem sido muito inte-
ressante. Embora ainda sem um volume grande para um de-
livery forte, já alcançamos, após um ano, um número diferen-
ciado de entregas, principalmente para os moradores, o que é 
muito legal. Foi um resultado bem surpreendente”.

Vitor contou que, com o delivery, eles conquistaram uma 
clientela que não tinham, os novos clientes. “Foi muito in-
teressante por isso. E esse trabalho foi muito discreto, pois 
começou de forma experimental e foi crescendo no boca-
-a-boca. Então, as pessoas comiam, as pessoas gostavam 
e nos indicavam. Aquela pessoa que pedia a marmita, vi-
nha para cá conhecer o ambiente e acabou se tornando um 
cliente assíduo”.

Vitor Lecas, do 
Restaurante Deck 108: 
“a pandemia faz com 
que o Alphaville fosse 
descoberto”

ESTILO DE VIDA

A pandemia e o distanciamento social nos impõem diversas mudanças e adap-
tações, além de trazer muitas incertezas e preocupações. Por esse motivo, é 
natural que as pessoas estejam mais estressadas e, portanto, mais impacien-
tes e intolerantes com os outros. Mas, como manter o equilíbrio psicológico 
diante de tantas mudanças?

A psicóloga Priscila Ferreira, que tem um consultório no Center IV, explica que 
a pandemia trouxe uma convivência muito próxima das famílias que antes não 
existia, porque cada um ficava em sua função e saía de casa. Hoje, com essa 
proximidade tão grande, de todos ficarem juntos e dos pais acompanharem 
mais de perto a educação dos filhos na escola, de assistirem a aulas e faze-
rem as tarefas, houve um desgaste de relacionamento que antes não existia. 
“Trouxe uma impaciência com os conceitos, os modos e manias uns com os 
outros que às vezes não era percebida e que não atrapalhava tanto. As pes-
soas ficaram um pouco irritadiças umas com as outras. E o medo do vírus, da 
contaminação, a questão de proteger as famílias, isso tudo gera um estresse 
que culminou ainda mais com a convivência familiar”, explicou.

Na pandemia, é preciso criar empatia

De frente para o “mar” 
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Casal Home Office
Morando há cerca de dois anos no Condomínio Felice, Adriana 
Sampaio está de home office desde 17 de março do ano pas-
sado. Ela é gerente em uma grande empresa da área de mine-
ração e conta que a pandemia mudou bastante a sua rotina. 
“Antes, eu trabalhava de 8h às 17h e tinha uma hora de almoço. 
Atualmente, começo mais cedo e nem sempre é possível ter 
um horário de almoço de uma hora”. Adriana tem a companhia 
do marido, Marcio Bonatto, que já trabalhava de casa antes da 
pandemia.

A gerente conta que atualmente, com essa forma de traba-
lho, se tornou comum a marcação de uma reunião às 17h, por 
exemplo. Ela disse que acorda por volta das 6h, toma um café e 
se não se policiar, 6h30 ela já está sentada na frente do compu-
tador iniciando a jornada, lendo e enviando e-mails, etc.

Por outro lado, Adriana disse que essa forma de trabalho im-
posta pela pandemia trouxe um lado bastante positivo. “Eu e 
meu marido temos, entre namoro e casamento, mais de 25 
anos de relacionamento. E nunca havíamos ficado tanto tempo 
juntos. Temos mais momentos juntos, de união, de compar-
tilhar alguma coisa, de oportunidade de conversarmos mais. 
E, inevitavelmente, acabamos um influenciando a rotina do 
outro”. Como o apartamento do casal se tornou um local de 
trabalho para os dois, eles acabam combinando para realizar 
as ligações telefônicas, por exemplo, em cômodos diferentes.

Com relação à tecnologia necessária para o trabalho home of-
fice, a gerente conta que eles já tinham uma internet de boa 
qualidade em casa, pois o marido já trabalhava muito de forma 
remota e dependia de uma internet de alta velocidade. “O que 
tive que me adaptar tecnicamente foi para realizar as intera-
ções virtuais, pois trabalho em uma área comercial e estou 
permanentemente em contato com a minha equipe”.

Quanto ao trabalho presencial, Adriana lembra que, antes da 
pandemia, ela tinha reuniões presenciais no mínimo a cada 
três meses com a sua equipe. “Como esses encontros não fo-
ram mais possíveis, nós tivemos que usar a criatividade para 
mantermos essas reuniões virtuais. Para manter a atenção de 
todos os participantes, tivemos que fazer atividades dinâmi-
cas. Fazemos happy hour virtual, criamos dinâmicas de grupo, 

quiz, sempre buscando fazer algo relacionado ao nosso negó-
cio, como questões sobre a política da empresa, ética etc.”

A gerente conta que, como geralmente realiza reuniões com a par-
ticipação de mais de 30 pessoas, ela usa o aplicativo Teams, que 
é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que 
combina bate-papo, videoconferências, armazenamento de arqui-
vos e integração de aplicativos no local de trabalho. Ela ressalta 
que o único problema técnico ocorre quando a internet oscila mui-
to. “Quando isso ocorre, tenho que recorrer ao 4G do meu celular”.

Com relação ao fim da pandemia, Adriana acredita que o retor-
no será híbrido, ou seja, alguns vão continuar em home office 
e outros vão trabalhar de forma presencial. Ela também acha 
que as reuniões presenciais também vão aos poucos voltar.

Adriana Sampaio e o marido Marcio 
Bonatto compartilham o escritório em 
casa, no Condomínio Felice

ESTILO DE VIDA

Segundo a psicóloga, muitas vezes, vemos crianças e adoles-
centes em sofrimento com a falta de socialização, de não poder 
sair de casa, praticar esportes e outras atividades de costume 
anteriores. “O que eu quero propor é que as pessoas saiam do 
piloto automático e comecem a ter empatia um com o outro. 
A olhar e perceber na feição, nos gestos, nas atitudes como 
essa outra pessoa está. Se está com algum sofrimento, mais 
entristecido com algo que incomoda, mais estressado e trazer 
uma palavra e um alívio. As famílias estão aí para se apoiarem, 
para olhar para o outro com empatia”, esclarece.

Patrícia comenta que o estresse também pode ser direciona-
do a prestadores de serviços, a pessoa do convívio, a pessoas 
que nos ajudam com a organização da nossa casa. “É preciso 
se colocar no lugar do outro e se pensar no que ele está pas-
sando naquele momento, o que ele está sentindo, o que posso 
fazer para que ele se sinta melhor? O que temos que fazer 
nessa pandemia é criar empatia. Sair do piloto automático e 
olhar para o outro e sentir o que ele está sentindo. É tristeza, 
alegria?”, orienta a psicóloga.
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Nos últimos dois anos, o Programa Canto das Aves se dedicou, por 

meio de uma pesquisa conduzida por dois ornitólogos, em oito 

campanhas trimestrais, à construção de um inventário da avifauna 

da Lagoa dos Ingleses.

O estudo compõe uma base de dados fundamental para mensurar 

a biodiversidade e acompanhar a resposta da comunidade de aves 

em relação à ocupação humana da região, especialmente, no 

entorno do condomínio Costa Laguna. 

Convidamos você para conhecer 
o resultado do projeto. Escaneie e
acesse o conteúdo completo:

A natureza é feita de música.E  N Ó S  P A R A M O S  P A R A  E S C U TA R .

Conheça o Programa Canto das Aves: 
um registro da avifauna da Lagoa dos Ingleses

Ao longo das oito campanhas de monitoramento, foram registradas 167 espécies 

de aves na região, riqueza signifi cativa que incluiu a presença de espécies 

ameaçadas de extinção, endêmicas, cinegéticas, migratórias e raras.

O papa-moscas-do-campo é um pequeno passarinho que pesa 

apenas 7 gramas e vive aos casais ou grupos familiares em campos 

úmidos nativos. Após a descoberta de grandes populações na região 

central do país, foi retirado, recentemente, da lista vermelha nacional. 

Sua presença na região da Lagoa dos Ingleses atesta a existência de 

campos nativos bem conservados.

A espécie mais detectada foi o biguá, ave aquática que ocorre 

em grandes bandos na Lagoa dos Ingleses. O periquito-rei e o 

tico-tico apareceram em seguida como as espécies mais registradas 

no monitoramento. As três somaram 16% de todos os indivíduos 

recenseados.

De maneira geral, a avifauna da região neotropical é composta 

por poucas espécies comuns e muitas raras. Além do ameaçado 

papa-moscas-do-campo, destaque para o tapaculo-serrano, a 

borralhara-assobiadora, a saíra-viúva e o limpa-folha-de-testa-baia. 

papa-moscas-do-campo                             

(Culicivora caudacuta)

biguá
(Nannopterum brasilianus)

limpa-folha-de-testa-baia
(Philydor rufum)
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As cinco amigas vão para 
a cozinha experimentar a 
receita proposta pela anfitriã

o sabor da amizade
Terça Gourmet,

GASTRONOMIA

© Foto: Arquivo pessoal

Além de serem moradoras do Residencial das Minas, elas têm 
muitas outras coisas em comum: a amizade, o carinho e o 
respeito. Fabiana Giuntini Giffoni, Juliana Pedrosa Gonçalves 
França, Léa Junqueira Maciel Veloso, Renata Ferreira de Afon-
seca e Sonia de Almeida Rodrigues se reúnem toda última ter-
ça-feira do mês para cozinharem, confraternizarem e compar-
tilharem receitas que são escolhidas pela anfitriã da vez – elas 
fazem um rodízio e cada edição é realizada na casa de uma 
delas. Criado em 2012, o grupo (chamado carinhosamente por 
elas de Terça Gourmet) fortalece seus laços a cada encontro, 
que é esperado com ansiedade por todas elas.

Moradora do Minas há 14 anos, Sonia lembra que o primeiro 
encontro da Terça Gourmet foi realizado na casa dela, no dia 
31 de janeiro de 2012. Ela explica que a ideia do grupo é a se-
guinte: a anfitriã faz as compras, escolhe o cardápio e a receita, 
que inclui entrada, prato principal e sobremesa. A anfitriã deixa 
tudo preparado e, quando as convidadas chegam, elas leem a 
receita (que foi impressa anteriormente) e todas cozinham. “É 
como se estivéssemos testando a receita”, ressalta.

RODÍZIO DE ANFITRIÃS

Os encontros são realizados toda última terça-feira do mês, 
sendo cada mês na casa de uma das amigas. Em 2020, elas 

se reuniram apenas duas vezes devido à pandemia. E este ano 
elas já fizeram dois encontros, sendo um em fevereiro e outro 
em abril. Somente os maridos anfitriões participam dos encon-
tros.

Mas, no encontro de dezembro, que é realizado no início do 
mês ou no final de novembro para não coincidir com as festas 
de fim de ano, todas as famílias participam. Sonia disse que 
“é como uma confraternização de fim de ano do nosso gru-
po. Fazemos a troca de presentes. Eu dou quatro presentes, 
todos iguais. Não dá para fazer amigo oculto porque o grupo 
é pequeno”.

Sonia conta que ela e a Léa são as mais idosas da turma. “As 
outras amigas têm idade para ser nossas filhas. Ou seja, so-
mos amigas de gerações diferentes. E acho isso muito legal, 
muito bacana. É uma amizade rica na troca de informações, de 
carinho e de uma convivência gostosa”, celebra.

TOQUE PESSOAL

Usando aventais iguais, as cinco amigas cozinham de tudo. 
Elas pegam receitas de chefs famosos, trazem receitas de fa-
mília, buscam na internet etc. “Muitas vezes, nós modificamos 
um pouco a receita, colocamos a nossa ‘pitada’, a nossa cria-
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tividade, damos o nosso toque pessoal, fazemos os nossos 
‘testes’. Uma vez fiz uma sobremesa que era uma receita da 
minha mãe e todas adoraram”, lembra Sonia, que fica sem-
pre “ansiosa pelos encontros porque é muito divertido, é um 
momento especial para mim, de confraternização com essas 
amigas, de aprender receitas e coisas novas com a troca de 
informações”.  

Logo que se mudou para o Minas, há 13 anos, Juliana lembra 
que ficou conhecendo as vizinhas Léa e Sonia. “Com o passar 
do tempo, a amizade com elas foi crescendo. Como elas são 
mais velhas e têm mais experiência, elas me ajudaram muito, 
uma ajuda quase materna, e fomos criando uma afinidade”. 
Surgiu então a ideia de unir amigas com a mesma intenção de 
confraternizar, “de ter um momento gostoso entre a gente, e 
nossa amizade foi se fortalecendo”.

AMIZADES PRÓXIMAS

Juliana conta que Renata, que já era sua amiga antes de ela 
se mudar para Alphaville, resolveu participar também. E depois 
veio a Fabiana, que também já era moradora do Minas. E, com 
a proximidade das amizades, ela foi convidada também para 
fazer parte do grupo.

As amigas resolveram combinar a realização do encontro ape-
nas uma vez por mês para que elas pudessem manter esse 
encontro. Para Juliana, “é um momento leve, gostoso. Para 
mim, atualmente, elas se tornaram muito mais do que amigas. 
Todos da minha família as consideram como parte da família. 
A Léa e a Sônia são tias avós dos meus filhos. E mantemos um 
laço de muito respeito e carinho”.

Juliana conta que quando tinha mais ou menos um ano que ela 
havia se mudado, recebeu uma ajuda valiosa da amiga Leia. 
“Ela era enfermeira na época e ela e a Sonia me ajudaram mui-
to quando tive meu primeiro filho. E isso fortaleceu ainda mais 
a nossa amizade”.

ATRAVESSANDO A PANDEMIA

O grupo suspendeu os encontros em março do ano passado, 
quando surgiu a pandemia, e voltou a se reunir em setembro. 
No final de novembro, elas fizeram o encontro de Natal do gru-
po, que não é realizado na terça e sim no domingo para que 
todas as famílias possam participar.

As amigas contam que as receitas são produtos valiosos dos 
encontros, pois são garimpadas em pesquisas, livros e heran-
ça de família, e todas têm uma pasta para guarda-las. Renata, 
Léa, Sonia e Juliana faziam aula de culinária com a Ana Lobo 
na escola que ela tinha no Mall. “Quando a Ana Lobo abriu o 
restaurante e parou de dar aula, nós resolvemos continuar. Nós 
já nos conhecíamos, fazíamos aulas juntas e queríamos man-
ter isso”.

Sobre os encontros, Renata ressalta que “é tão bom porque 
somos de idades diferentes, em momentos de vidas diferen-
tes. De todas, sou eu quem tem os filhos mais novos. A Leia e 
a Sonia já são avós. Então é uma troca muito gostosa, muito 
prazerosa”.
Renata disse que houve uma época em que os maridos parti-
cipavam dos encontros. “Mas durou pouco porque a gente viu 
que era um momento nosso e resolvemos tirar de novo os ma-
ridos, que entram somente no Natal”.

Juliana, Léa, Renata, Sônia e Fabiana, as amigas da Terça Gourmet
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Fabiana, Renata, Juliana, Sonia e Leia fazem um brinde à amizade, ao carinho e ao 
respeito

GASTRONOMIA

GERAÇÕES DIFERENTES

Embora não seja a mais nova, Fabiana é a “caçula” do grupo, 
pois foi convidada pela Renata em 2016. “Fiquei muito feliz e 
honrada por participar de um grupo tão bacana. A nossa dife-
rença de idade faz com que a troca seja ainda mais rica, não 
apenas em termos de culinária, mas me inspiro e aprendo mui-
to com a Léa e a Sônia. Sempre brinco com a Renata, dizen-
do que ‘quando a gente crescer, espero que sejamos amigas 
como elas”.

Fabiana lembra que ficou emocionada ao receber, em dezem-
bro de 2019, o avental que é a marca registrada das participan-
tes do Terça Gourmet. “Foi como receber um presente muito 
especial, pois é muito legal fazer parte de um grupo tão que-
rido. Fico esperando ansiosamente por cada encontro nosso, 
que são recheados de boa comida e, principalmente, boas ri-
sadas. Nesses momentos, esquecemos a correria e nos dedi-
camos inteiramente a usufruir de momentos verdadeiramente 
deliciosos!”

Léa também fica emocionada ao falar do grupo. “Acho que a 
Terça Gourmet é um grupo que vai muito além do cozinhar. 
Acho que o nosso grupo se reúne em encontros de amigas, em 
encontros de sabores, em encontros para a troca de receitas, 
em encontros de conversas, em encontros de sentimentos, em 
encontro de risadas. Realmente, a última terça-feira do mês já 
faz parte da minha vida há muito tempo e como é muito bom 
participar dela”.

Mousse de 
Chocolate 
Branco
Ingredientes:
• 3 ovos • 1 lata de creme de leite sem soro • 200 gramas de chocolate 
branco • ½ xícara de açúcar

Para a farinha crocante:
• 100 gramas de manteiga gelada • 1 xícara de farinha de rosca • ½ 
xícara de açúcar demerara • ½ xícara de castanha de caju triturada • 
Casca de uma laranja • 1 pitada de sal

Modo de preparo
Separe as claras das gemas e bata com o açúcar (reserve).
Coloque a lata de creme de leite no freezer por 10 minutos e abra a 
lata pelo fundo para separar o soro.
Derreta o chocolate no micro-ondas, mexa para esfriar um pouco e 
misture com as gemas, acrescentando o creme de leite sem soro. 
Bata a clara em neve com o açúcar, misture 1/3 das claras em neve 
com o creme de chocolate depois incorpore o restante devagar para 

não perder o ar das claras.
Leve para a geladeira por 4 horas.

Farofa
Misture a manteiga com o restante dos in-
gredientes com a ponta dos dedos, acres-
cente uma pitada de sal. Disponha sobre 
uma forma e leve ao forno por 15 minutos 
em forno pré-aquecido a 180 graus. 
Sirva a mousse com a farofa por cima.
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Alphaville Centro Comercial, Center III – Sala 211
Cláudia Bartelle: (31) 98472-0612
João Paulo: (31) 98285-2062
Instagram:        @vicasa.engenharia        @claubartelle_arquiteta

Site: www.vicasaengenharia.com.br 
Site: www.claudiabartellearquitetura.com.br

O Consultório Odontologia Dr. José Carlos & Equipe procura 
sempre a excelência nos atendimentos, com objetivo de pro-
porcionar conforto e transmitir segurança a todos os pacientes. 

Além disso, possui uma equipe qualificada para exercer 
diversas especialidades, como Periodontia, Ortodontia, Ci-
rurgia, Implantodontia, Prótese, Endodontia, Harmonização 
Orofacial e Clínico Generalista.  Os atendimentos podem ser 
particulares ou através de convênios.

Venha conhecer o nosso consultório e nos deixe cuidar do 
seu sorriso!

O Consultório Odontologia Dr. José Carlos & Equipe fica no 
Alphaville Centro Comercial, Center II – Sala 206

Contato:          (31) 99801-9228
Instagram:         @odontologiadr.josecarlosequipe

CENTRO COMERCIAL

ViCasa Engenharia e 
                   Cláudia Bartelle Arquitetura

Cuide do seu sorriso no Consultório 
Odontologia Dr. José Carlos & Equipe

VICASA ENGENHARIA e a CLAUDIA BARTELLE ARQUI-
TETURA formaram em Alphaville uma união inovadora 
dedicada à arquitetura, engenharia e obras civis. 

Atuando há mais de 20 anos no Alphaville, possuí-
mos amplo conhecimento das normas construtivas, 
garantindo segurança e qualidade nos serviços.

Trabalhamos focados na ideia de parcerias, na união 
de diversos profissionais para atender a uma deman-
da completa de projetos e obras residenciais. 

Para isso contamos com colaboradores dedicados 
e qualificados, que acreditam num mesmo objetivo, 
buscar o melhor atendimento para atender às neces-
sidades do cliente.

Para nós o primordial é atender com qualidade e sa-
tisfação, contemplando desde a ideia inicial do proje-
to até a fase final da construção, buscando constan-
temente qualificação e investimento em programas 
de atualização e capacitação continua. 

Acreditamos que cada sonho é único, e teríamos o 
prazer de tornar realidade o sonho de sua casa no 
condomínio Alphaville.

Equipe ViCasa Engenharia e Cláuda Bartelle
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A LAMOUNIER IMÓVEIS está localizada no Alphaville Centro Comercial. 
É uma imobiliária especializada em imóveis de alto padrão em Alphaville Lagoa dos In-
gleses, com corretores altamente qualificados e especializados para fornecer aos clientes 
uma consultoria imobiliária com atendimento personalizado, exclusivo, assertivo e reso-
lutivo, com foco nas necessidades dos clientes. Tem toda a carteira de imóveis premium 
de Alphaville. 

O diretor João Lamounier é graduado em Direito pela UFMG e pós-graduado em 
Direito Imobiliário. Trabalha com os melhores lançamentos imobiliários de Alpha-
ville e disponibiliza anteprojetos arquitetônicos.

A Lamounier Imóveis fica no Alphaville Centro Comercial, Center III – Loja 101

Contato: (31) 3024-1846 | 98921-1001 (plantão)

Instagram:         @lamounier_imoveis
Site: www.lamounierimoveis.com.br

A B2Online tem uma loja física no Alphaville Centro 
Comercial, Center VI – Loja 104, mas no momento está 
fechada e atendendo somente on-line. 
O Instagram da loja é o          @b2.online e o 

site www.b2online.com.br
WhatsApp:         (31) 99803-9532

CENTRO COMERCIAL

B2Online, do online para a sua casa

Lamounier Imóveis Premium no Alphaville

Criada em 2001, a B2Online começou com uma loja física 
em Belo Horizonte, levando aos clientes as melhores opções 
em calçados esportivos do mercado.

Ao longo dos anos e com a evolução das vendas online, a 
B2 se tornou uma loja oficial no Mercado Livre além de ser 
destaque de vendas nos sites Centauro, Netshoes e Dafiti.

Durante este período foram atendidos mais de 200 mil clien-
tes que confiaram a missão de tornar suas atividades físicas 
mais confortáveis através dos nossos tênis esportivos, rou-
pas fitness e acessórios.

A nossa parceria com grandes sites, nos mostrou que o tra- balho precisava expandir e por isso, agora a B2Online tem 
um site próprio totalmente dedicado a facilitar suas com-
pras de calçados das melhores marcas. O site www.b2on-
line.com.br fornece aos moradores do Alphaville entrega 
grátis e envio dos produtos em até 24h. E especialmente 
para esta edição da Revista AlphaVida, a B2Online forneceu 
um cupom de desconto para os moradores. Use o cupom 
ALPHAVIDA e ganhe até 15% de desconto em quaisquer 
produtos do site. 

Marcas representadas: Asics, Bull Terrier, Columbia, Crocs, 
Everlast, Fila, Jorge Bischoff, Le Coq, Mizuno, Mormaii, New 
Balance, Oakley, Olympikus, Osklen, Penalty, Puma, Rainha, 
Skechers, Topper, Umbro, Under Armour, Vizzano e Wilson.
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Alphaville,
o paraíso dos ciclistas
Tranquilidade, segurança, 

infraestrutura, trilhas de 

todos os tipos e tamanhos e 

uma paisagem que faz valer 

a pena qualquer passeio. 

A região do Alphaville tem 

todos os ingredientes que o 

pessoal do pedal busca e, 

por isso, atualmente atrai 

um público de mais de 1.000 

ciclistas todos os fins de 

semana.

Com a pandemia, o esporte, que pode ser praticado ao ar 
livre sem aglomerações, se desenvolveu ainda mais, reu-
nindo pessoas de todas as idades em busca de saúde, 
novos amigos, confraternização e aventura, formando a 
“grande tribo do pedal”.

Morador do Condomínio Felice, ciclista há mais de 30 
anos, proprietário do SBR Café (localizado no Center IV 
do Alphaville Mall) e Bike Instructor da SBR Bike School 
e parceiro da Santa Cruz Bikes, Leandro Mendes é uma 
espécie de guru da turma das bikes. Voltada para a área 
de esportes, a sua cafeteria reúne os ciclistas antes e de-
pois do pedal, servindo alimentação saudável para repor 
as energias. Com isso, a SBR virou um local de encontro, 
tipo uma “barraca de praia do Alphaville”, brinca.

Há muito tempo pedalando e convivendo dentro do es-
porte, Leandro volta um pouco no tempo para lembrar 
o crescimento das bicicletas em Alphaville, que sempre 
foi um local de ponto de encontro dos ciclistas. “Antiga-
mente os acessos se davam por ciclistas profissionais, 

Milk Shake: a trilha mais antiga e famosa 
de Alphaville tem 35 quilômetros de 
extensão

ESPORTE & SAÚDE
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que praticavam o esporte há mais tempo. Então, eles 
conheciam tudo aqui na região, incluindo também ou-
tros condomínios do entorno. De uns dez anos para cá, 
o ciclismo vem crescendo muito e, na pandemia, hou-
ve um boom se transformando no esporte preferido de 
muita gente. Em Nova Lima temos um relevo que ajuda, 
paisagens maravilhosas, acesso fácil e não é longe dos 
grandes centros”. 

Durante a pandemia, o crescimento do ciclismo foi tanto 
que está faltando até bicicleta e peças no mercado. Apro-
veitando a boa onda desse crescimento, o empresário Sér-
gio Júlio Barbosa Miranda abriu há cerca de oito meses a 
loja S2 Bike Shop (no Center IV, em Alphaville), que comer-
cializa bikes, peças, acessórios, capacetes, roupas casuais 
etc. e representa a fabricante de bicicletas Sense. “Tenho 
uma lista de mais de 70 clientes esperando por bikes com 
preços que variam de R$2.200,00 a R$60.000,00”, diz o 
comerciante. Para Sérgio Júlio, que trabalha há mais de 6 
anos no ramo de bicicletas, Alphaville pode ser considera-
do o polo do Mountain Bike da região. 

O comerciante destaca também o crescimento das ven-
das de bicicletas elétricas. Elas são interessantes por-
que, segundo ele, inserem qualquer pessoa no mundo do 
pedal, fazendo com que o ciclismo não tenha idade. “É 
uma maneira de fazer com que pessoas de diferentes 
níveis de condicionamento e preparo físico possam pe-
dalar juntas. Por exemplo, com a bicicleta movida a ele-
tricidade, um adolescente que pedala pouco consegue 
acompanhar o pai e a mãe que já estão mais treinados”.

Sérgio Júlio, da S2 Bike: tenho uma lista de mais de 70 clientes esperando por 
bicicletas

ESPORTE & SAÚDE

CONHECIMENTO FAZ TODA DIFERENÇA

Com o aumento da procura pelo esporte, conhecer as 
noções básicas já não são mais suficientes. É preciso 
conhecer as trilhas e estar preparado para enfrentar 
seus declives, dominar as diferenças técnicas entre se 
pedalar no asfalto e na terra, escolher bem o tipo de bi-
cicleta e providenciar os equipamentos de proteção, e 
mais do que isso, respeitar o ambiente de que desfruta, 
levando consigo o lixo que produzir e preservando a flora 
e fauna locais.

Leandro chama a atenção para outro ponto importante, 
a questão da segurança no trânsito. “Os ciclistas devem 
estar sempre atentos ao movimento de pedestres e car-
ros. Temos que buscar sempre uma boa convivência en-
tre esses três para evitar acidentes, pois já tivemos um 
grave aqui no ano passado. Esse crescimento tem que 
acontecer de maneira ordenada, harmoniosa”. Ele credi-
ta que seria muito importante que a Prefeitura investisse 
em ciclovias para a prática do ciclismo urbano de asfal-
to, reduzindo os riscos de acidente.

Em Alphaville, crianças são incentivadas a conhecer as 
trilhas e se aventurar pelos caminhos do pedal desde 
novas, acompanhando os passeios de outros familiares. 
Com isso, as aulas de bike para jovens se tornaram uma 
grande tendência.

Enquanto professor, Leandro tem a companhia de Bruno 
Pinguim (Pinguim Bike School) e de Ana Paula Castilho 
(Fit Bank Brasil) – seus parceiros, que alertam: “Muitos 
pais compram a bicicleta e pulam uma etapa fundamen-
tal, o aprendizado. Uma das trilhas mais conhecidas, a 
Milk Shake, atrai grande público e tem trechos de dificul-
dade moderada. Existem vários fatores que podem aju-
dar quem ainda não tem nenhuma experiência, princi-

Instrutores de ciclismo em 
Alphaville: Leandro Mendes, Ana 
Paula Castilho e Bruno Pinguim
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ESPORTE & SAÚDE

O administrador de empresas Luiz Cláudio pedala junto com o filho Luís Eduardo 
há 11 anos

palmente o público infanto-juvenil. Em Alphaville temos 
vários alunos que começaram menores e hoje desen-
volveram real paixão pelo esporte. Uma dica é o uso de 
aplicativos, como o Trailforks que pode ajudar na locali-
zação das trilhas em Alphaville”, ressaltam.

CELEIRO DE ATLETAS

A prática constante do ciclismo vem fazendo do Al-
phaville um celeiro de atletas profissionais. Um deles 
é Henrique Bravo, um jovem de 14 anos que nasceu 
em Alphaville, mora em uma das Town Houses e é 
campeão brasileiro de Mountain Bike Sub15 (Campeão 
brasileiro de MTB/XCO 2020). Ele começou a andar de 
bicicleta aos 11 anos, por lazer e por brincadeira de 
criança. 

Henrique é treinado por Leandro, que o levou para as 
primeiras competições. Os dois foram criando uma re-
lação de amizade ao longo do processo de preparação 
do atleta. “Henrique é um menino dedicado, diferenciado. 
Os pais perceberam que ele tinha um dom para isso e 
investiram nele, focando nas corridas, nas viagens que 
ele precisava fazer para competir. É um jovem que às 6h 
da manhã já está dentro da academia e que consegue 
conjugar estudos, treinos e competições. Com a pande-

mia, ele conseguiu dar um up nos treinos e se desenvol-
veu muito. Ele tem um futuro brilhante!”, comenta o seu 
treinador.

Além de incentivar o aparecimento de atletas, o ciclismo 
em Alphaville também vem escrevendo bonitas histórias, 
como a do administrador de empresas Luiz Cláudio e seu 
filho Luís Eduardo. Eles moram no Condomínio Veredas 
Gerais e, desde que Luís Eduardo tinha três anos, vinham 
pedalar em Alphaville. “Nós começamos na orla da La-
goa e depois fomos conhecendo as trilhas da região e, 
à medida em que ele foi crescendo e pegando mais se-
gurança e confiança, fomos desbravando novos locais e 
ficando cada vez mais admirados com o que íamos co-
nhecendo”.

Luiz Cláudio conta que já fazem 11 anos que ele e o filho 
pedalam nas trilhas do Alphaville. “Meu filho foi gostan-
do e se apaixonando. Era ele quem me chamava: que dia 
a gente vai pedalar? que dia a gente vai para Alphaville? 
E isso me motivava também a pedalar e a incentivá-lo a 
praticar esporte num lugar maravilhoso”. O administra-
dor ressalta que os dois têm um carinho especial pela 
região e atualmente, Luís Eduardo que já tem 14 anos, 
pedala há um ano como atleta de mountain bike na cate-
goria infanto-juvenil. 

Discípulo e mestre: Henrique Bravo, campeão brasileiro de Mountain, e seu 
treinador, Leandro Mendes
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Paisagismo
deixa espaços mais belos e cheios de vida

AG POR VOCÊ

O Projeto de Paisagismo AG Alphaville continua a todo vapor. 
Depois de deixar mais bela e cheia de vida a rotatória que fica 
em frente aos acessos para os residenciais Felice, Penínsu-
la dos Pássaros e Costa Laguna, além do Espaço Família na 
orla da Lagoa dos Ingleses, a arquiteta urbanista e paisagista 
Ana Maria Nagem Frade e o técnico agrícola Caio Glaucus 
de Azevedo, com suporte da equipe de manutenção da AG, 
trabalham na rotatória da avenida Wimbledon com avenida 
Princesa Diana, que deve ficar pronta em breve. 

Ana Maria disse que o conceito adotado para a rotatória é 
de se ter um cenário sem acesso dos pedestres, visto que 
a travessia entre as vias pode não se dar de forma segura. 
“Para não incentivar as pessoas a caminharem por lá, inclu-
ímos no projeto caminhos estreitos e ondulados, zelando 
não apenas pela questão da manutenção e acesso aos ni-
nhos de Quero-Quero mas pela segurança de motoristas e 
pessoas que transitam pelas vias do redor”. 

ESPAÇO FAMÍLIA

Com relação ao Espaço Família, Ana Maria disse que os 
equipamentos (bancos, pergolados etc.) serão implantados 
na segunda etapa, como previsto para todos os espaços 
contemplados pelo projeto. “A primeira etapa dessas quatro 
áreas é o plantio e melhor aproveitamento da infraestrutura 
que já existia no local”. 

Ainda conta ainda que, havia previsto uma sequência de 
plantas: umas mais altas, outras mais baixas, algumas fru-
tíferas, ao longo da divisa com a Fundação Dom Cabral. A 
ideia era garantir permeabilidade visual, para que o pessoal 
da FDC continue a visualizar o local de dentro dos prédios, 
mas com o sentido também de demarcar e esconder um 
pouco a cerca, que é uma tela vazia. Porém, devido a um 
curioso imprevisto, eles tiveram que fazer algumas mudan-
ças: um ataque de capivaras que durante o período da noite, 
se serviram de um delicioso banquete de mudas recém-
-plantadas.

“As mudas que havíamos especificado para este trecho ti-
veram que ser transferidas e plantadas em outro ponto da 
orla, pois as capivaras comeram algumas das espécies. As 
plantas agora estão protegidas por uma cerca, para evitar 
que os animais tenham acesso ao local. Em breve, recebe-
remos mais mudas e retomaremos o projeto do plantio ao 
longo da cerca”.

ESPÉCIES NATIVAS 

No canteiro, Ana Maria disse que planeja plantar espécies 
nativas do Brasil, mais duradouras e de resistência maior, 
que vão florescer e dar uma coloração diferente em todas 
as épocas do ano.
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AG POR VOCÊ

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%

1.152,58R$      
 

853,02R$           
 

74,01% 299,56R$              
 

29,72%

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.

Contratos, veículos, combus�vel e manutenção.

Transporte Execu�vo.

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

locações, telefonia, contratos contábeis e jurídicos, 

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

de limpeza, elétrico e hidráulico, água e energia.

Ambulância e serviços de eemergência.

Despesas com pessoal, eventos e mídias.

Despesas com pessoal, veículos e combus�vel.

8,47%

6,03%

5,37%

Segurança

Transporte

Inves�mentos

Administra�vo

Manutenção

Ambulância

Comunicação

Técnico

32,17%

20,05%

8,54%

19,73%

21,69%

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

Mês de Referência: ABRIL/2020

% 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 

“Estou pensando em crótons, que são nossos (brasileiros e 
mineiros) e que têm uma diversidade muito grande de cor 
e de porte. Minha intensão é fazer uma linha bastante si-
nuosa, brincando com as alturas, hora mais alto, hora mais 
baixo, e com as cores, de forma que, durante as quatro esta-

ções do ano tenhamos paisagens coloridas diferentes, com 
pelo menos uma cor predominante a cada estação”.

Na rotatória da avenida Princesa Diana em frente ao Minas 
Tênis, Ana Maria conta que pretende manter as palmeiras 
fênix já existentes no local e adensar a vegetação com vá-
rios lírios que serão retirados da avenida Picadilly. 
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PUBLIEDITORIAL

Água da piscina inava o 

Coronavírus em 30 segundos,
aponta estudo

A pesquisa publicada pela ANAPP – Associação Nacional 
das Empresas e Profissionais de Piscinas, em abril de 
2021, descreve o estudo dos virologistas do Imperial 
College London, no Reino Unido e indica que o risco de 
t ransmissão da Cov id-19 nesses ambientes é 
extremamente baixo. 

Conduzido pela professora Wendy Barclay, principal 
especialista em vírus respiratórios da universidade, a 
pesquisa estabeleceu que 1,5mg de cloro por litro, com 
pH entre 7 e 7,2, reduziu a avidade do novo coronavírus 
em mais de mil vezes dentro de um período de 30 
segundos. “Realizamos esses experimentos em nossos 
laboratórios de alta contenção em Londres. Ao misturar o 
vírus com a água [...], pudemos mostrar que ele não 
sobrevive, não era mais infeccioso. Isso, juntamente com 
o fator de diluição do vírus que pode chegar à piscina
vindo de uma pessoa infectada, sugere que a chance de
contrair Covid-19 é insignificante”, explica a professora.

PISCINA O ANO TODO

No caso do Brasil, em que boa parte do ano é marcado 
pelas altas temperaturas, existe a maior perda do cloro 

por evaporação, exigindo uma aplicação frequente desse 
e de outros produtos, como: algicidas, clarificantes e 
decantadores, auxiliares e corretores.

O proprietário que ainda não tem muito conhecimento 
sobre o correto tratamento da água precisa do 
acompanhamento de um Tratador de Pisc inas 
experiente e de uma loja especializada em produtos 
químicos de confiança. Quando a água não está 
devidamente tratada, os banhistas ficam sujeitos a 
contaminações que podem causar infecções ou reações 
alérgicas. 

Para o tratamento adequado da piscina, é necessário 
compreender diversos fatores que influenciam 
diretamente no resultado, como por exemplo, o po de 
revesmento, a frequência de uso, a localização (piscinas 
cobertas ou não) e até mesmo a água de abastecimento. 
A higienização tanto da água, quanto da estrutura como 
um todo, é imprescindível para manter a saúde e 
segurança dos banhistas, principalmente com o 
aumento das piscinas aquecidas, que tem o uso 
estendido para pracamente o ano todo.  

Foto Stock PK

Av. Princesa Diana, 505 – Alphaville – Lagoa dos Ingleses 
Shopping Navegantes - Loja 6B - Nova Lima/MG

(31) 3517-9001 Faça seu pedido pelo telefone:

CCHHEEGGAAMMOOSSNova Lima!
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Nova prestadora 
de serviço

SEGURANÇA

O Projeto de Segurança AG conta com um planejamento 
amplo, que visa a reestruturação estratégica da atuação da 
equipe de vigilância, por meio de aparato tecnológico, aná-
lises e inteligência integrada, parceria com órgãos públicos 
e estrutura de ponta. Tudo para que você e sua família pos-
sam viver com ainda mais tranquilidade em Alphaville! 
 
Em decisão firmada, por meio de reunião do Conselho De-
liberativo, a AG informa que a partir do dia 30/05/21 a em-
presa Anjos da Guarda assumirá a prestação dos serviços 
de vigilância nas áreas comuns e residenciais do empreen-
dimento. 
 
A contratação de uma empresa mineira se fez decisiva 
quanto ao sucesso do planejamento do projeto de seguran-
ça, idealizado pela Diretoria Executiva e respaldado por con-
sultor especializado na área. A AG esteve com a Gol por 16 
anos e muitas conquistas foram advindas desta parceria. 
Chegou a hora de então, seguirmos rumo à construção de 
um novo paradigma.
 
A AG anuncia em primeira mão que, em breve será implan-
tado o uso de drone, a fim de facilitar e agilizar o acompa-

Projeto de Segurança AG

nhamento das ocorrências também nas trilhas e Lagoa dos 
Ingleses. Outra novidade essencial, é a formação da “Equi-
pe de Apoio”: profissionais preparados para prestar aten-
dimento in loco aos moradores e visitantes ao circularem 
por nossas avenidas externas de uso comum. Lembrando 
ainda que, para acompanhamento das mais de 70 câmeras 
de vigilância em implantação nas áreas comuns, foi criada a 
CISP – Central Integrada de Segurança Patrimonial, que se 
tornará cada vez mais robusta. 
 
Associação Geral, sempre em busca da melhoria contínua 
da qualidade de vida em Alphaville.
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Faça seu orçamento
(31) 3442-7322

whatsapp: (31) 99275-0412
E-mail: luzitar@luzitarmudancas.com.br

Rua Hespéria, 136 - Parque Riachuelo
Belo Horizonte - NG - CEP: 31235-080

Para quem busca o melhor em imóveis!

Nossos corretores estão prontos para 

encontrar seu imóvel ideal. 

@alpharealimoveis

www.alpharealimoveis.com.br
Centro Comercial - Center IV - Lj. 101 e 102 (31) 2555-1150

Av. Toronto, 960 - Jd. Canadá - Nova Lima/MG -  34.007.652       

Somos especializados em toda linha de Mármores e 

Granitos – naturais e/ou sintéticos. Nossas peças são 

produzidas especialmente para cada projeto. A GRANLIDER 

acompanha todo o processo, desde o projeto até a 

instalação.

Telefones: (31) 3097-2048 / (31)  97306-5920

(Carolina) / (31) 98353-8917 (José)

granlider.comercial@hotmail.com           @granliderbh

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

Rua Pabber, 136 - Jd. Canadá - Tel.: (31) 3665-9458

         Carmo Sion Materiais de Construçãowww.carmosionmateriais.com.br

 @carmo.sion

Completa solução em insumos para 
construção civil. Faça já um orçamento 

para sua reforma ou construção. 

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
www.mrtelasmosquiteiras.com.br

mrtelasmosquiteiras        mr_telasmosquiteiras

(31) 99237-4151

DEIXE O MOSQUITO E
OUTROS INSETOS DO
LADO DE FORA

PROTEJA SUAS 
CRIANÇAS E 

ANIMAIS 
DOMÉSTICOS

TELAS MOSQUITEIRAS E REDES DE PROTEÇÃO
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CLASSIFICADOS ALPHAVIDA-NOVO FORMATO-17.05.21

segunda-feira, 17 de maio de 2021 17:57:03
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Campanha Pets-Alphaville-AD REVISTA ALPHAVIDA

segunda-feira, 7 de junho de 2021 06:10:43


