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Criada pela Associação Geral (AG), esta cartilha 
tem como objetivo reunir, de forma prática e 
objetiva, informações e orientações relevantes 
acerca do empreendimento e lhe ambientar 
quanto aos primeiros passos no seu novo lar. 

Você agora faz parte não só de um 
empreendimento com padrão urbanístico, mas 
de toda uma comunidade dinâmica, com estilo 
de vida único, situado no município de Nova 
Lima-MG, do qual temos muito orgulho em 
pertencer.

A AG faz do Alphaville Lagoa dos Ingleses o lugar 
ideal para se viver e você contribuirá a partir de 
agora com essa construção.

Boa leitura!

Seja bem
vindo(a) ao
Alphaville
Lagoa dos Ingleses!



A Associação Geral Alphaville Lagoa dos 
Ingleses, ou como carinhosamente conhecida 
AG, é uma associação civil sem fins econômicos, 
que por meio de uma gestão enxuta e eficiente, 
atua em prol da comunidade local. 

Conforme definido em Estatuto Social, no item 
VI do Artigo 3º: 
“(...) A Associação tem como objetivo social: 
promover o desenvolvimento comunitário do 
Empreendimento, visando a integração e a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade 
(...)”.

Para garantir as melhores entregas à 
comunidade, a AG tem o respaldo de órgãos 
públicos e firma parcerias com entidades como 
a Polícia Civil de Minas Gerais e a Prefeitura 
Municipal de Nova Lima. É papel da Associação 
não somente zelar pelo bem-estar dos 
moradores, mas também, se relacionar e se 
posicionar junto aos stakeholders do 
empreendimento e sociedades do entorno ao 
Alphaville.

Agora que já iniciamos
nossa conversa,
gostaríamos de nos
apresentar.
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Nossos
associados
A Associação Geral, atuante há mais de 20 anos em 
Alphaville, é composta por uma rede estruturada de 
associados e é responsável por promover a qualidade 
de vida e bem estar de todos. A Associação do seu 
residencial, faz parte desta rede e representa você a 
sua família.

Residenciais Unifamiliares
Residencial Inconfidentes
Residencial Real
Residencial das Árvores
Residencial das Minas
Residencial das Flores
Residencial Península dos Pássaros
Residencial Costa Laguna

Residenciais Mul?familiares (M1)
Residencial Felice
Residencial Lumière
Residencial Mirante do Sol
Condomínio Town Houses

Associação Comercial e Uso Múl?plo (ACUM)
Biotectown
Colégio Ba?sta Mineiro
EPO Navegantes
Fundação Dom Cabral
Hotel Esuites Lagoa dos Ingleses
Minas Tênis Náu?co Clube
Posto Emac Ipiranga

Associação Empresarial e Uso Múl?plo (AEUM)

Associação do Cento Comercial (ACC)
Centro Comercial

Associações Fundadoras do Empreendimento
AGM
CSUL

A Associação do seu residencial, faz parte desta rede e 
representa você a sua família. Os regulamentos e 
estatutos internos de cada residencial estão disponíveis 
no site da AG.
(Clique aqui)

http://www.alphavillemg.com.br/downloads/


Para gerir de forma transparente, eficiente e idônea 
toda a complexa gama de demandas do 
empreendimento, a Associação Geral atua em 
conformidade com o Estatuto Social que a rege. 
(Clique aqui e leia na íntegra). 

Todas as decisões são definidas em conjunto pelo 
Conselho Deliberativo, composto por moradores e 
representantes dos associados que foram eleitos 
como Diretores Voluntários dos associados e passam a 
compor o Conselho.

A AG conta ainda com um Conselho Fiscal, órgão 
também constituído por Diretores Voluntários, 
responsáveis pela aprovação anual das contas da 
instituição. Um papel de extrema importância para 
validar a lisura na prestação de contas e auditoria, 
realizada anualmente.

Estatuto Social

Assembléia Geral

Conselho Delibera?vo • Conselho Fiscal

Diretoria Execu?va

Corpo Técnico

Administra?vo
Comunicação
Setor Técnico
Tecnologia da Informação
Segurança
Manutenção

http://www.alphavillemg.com.br/wp-content/uploads/2021/06/REFORMA-ESTATUTO-AG.pdf


Serviços
da AG
e os
impactos
no seu
dia a dia



Visando facilitar a mobilidade urbana e tornar o 
deslocamento até Belo Horizonte mais cômodo 
e seguro, a AG disponibiliza o serviço de 
Transporte Executivo aos associados e seus 
dependentes, mediante cadastramento prévio. 
Para solicitar a sua credencial de acesso aos 
ônibus, preencha o formulário disponível no site 
da AG e o entregue à administração do seu 
residencial para validação.

Conheça os horários de atendimentos
(Clique aqui)

Conheça os itinerários disponíveis (Clique aqui)

Conheça os pontos de embarque e desembarque 
autorizados (Clique aqui)

Os usuários contam com um app desenvolvido 
especialmente para passageiros que queiram 
acompanhar o deslocamento dos veículos em 
tempo real.

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode e 
baixe o app.

Transporte
Executivo

http://www.alphavillemg.com.br/wp-content/uploads/2021/08/f9e69499-fd4f-4107-911a-c04dd655948b.jpg
http://www.alphavillemg.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Cartaz-transporte-executivo-Alphaville-TABELA-PONTOS-visualiza%C3%A7%C3%A3o-1.pdf
http://www.alphavillemg.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Cartaz-transporte-executivo-Alphaville-TABELA-PONTOS-visualiza%C3%A7%C3%A3o-1-1.pdf


No Alphaville Lagoa dos Ingleses todos têm 
acesso a atendimento de urgência e emergência 
em saúde. A AG disponibiliza uma ambulância 
exclusiva para assistência em todo perímetro do 
empreendimento, apta a deslocar usuários, 
caso necessário, para hospitais próximos.

Além disso, você pode contar com uma unidade 
ambulatorial funcionando 24 por dia na sede da 
AG, com profissionais disponíveis, mesmo em 
caso de deslocamento da ambulância.

Para acionar a Base de Saúde, ligue:
(31) 3547-3020, ou se dirija à sede da AG para 
ser atendido: Av Picadilly 55 A - Alphaville 
Lagoa dos Ingleses, Nova Lima-MG. 

Base de
Saúde



Agora você mora em um lugar onde as crianças 
brincam pelas ruas sem se preocupar com a 
violência, e os vizinhos celebram uma 
convivência harmoniosa, construindo um clima 
de tranquilidade que remete à vida no interior.
  
A Associação Geral atua preventivamente e de 
forma ostensiva, a fim de monitorar as áreas 
comuns do Alphaville e coibir ocorrências das 
mais diversas. Em sua sede, a AG administra 
uma Central de Monitoramento 24h, que 
garante a vigilância viária e do entorno da Lagoa 
dos Ingleses, contribuindo e facilitando com a 
atuação in loco dos mais de 120 profissionais de 
vigilância atualmente.

Para acionar a Base de Segurança, ligue:
(31) 3547-3020.

Lembre-se sempre de conhecer os procedimentos 
internos do seu residencial, para acesso de 
convidados e cadastre os prestadores de serviço.

Base de
Segurança



Os jardins bem cuidados, as vias limpas, 
organizadas, bem sinalizadas e com asfalto 
adequado, além das várias obras de melhoria 
dos espaços comuns, são alguns dos atributos do 
setor de Manutenção e Infraestrutura da AG.
 
Para maiores informações entre em contato 
pelo telefone (31) 3547-3020.

Serviços de
Manutenção

Importante! Para garantir o recebimento do seu 
boleto pertinente à taxa de manutenção, mantenha 
seu cadastro sempre atualizado junto à AG. 

Fale conosco em: cobranca@alphavillemg.com.br



A possibilidade de se viver em um local 
integrado com a natureza é um verdadeiro 
presente. Em agradecimento e respeito ao rico 
ecossistema que nos rodeia e em que estamos 
inseridos, a AG implementou a coleta seletiva 
enquanto iniciativa de sustentabilidade. Não 
deixe de participar e contribua para a 
construção de um futuro melhor para todos.

Saiba o dia de coleta no seu residencial
(Clique aqui)

Conheça as boas práticas para se reciclar em 
Alphaville (Clique aqui)

Compre o seu saco de lixo transparente e receba 
em casa (Clique aqui)

Converse com a Recicla Club:
(31) 99322-0143 

Coleta
Seletiva

http://www.alphavillemg.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Captura-de-Tela-2021-05-26-Ã s-09.58.35.png
http://www.alphavillemg.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Captura-de-Tela-2021-05-26-Ã s-09.58.35.png
http://www-recicla-club-1.rds.land/venda-sacos-coleta-seletiva-alphaville


Se é seu sonho projetar e construir um imóvel em Alphaville, 
com certeza terá contato com as áreas de Arquitetura e 
Fiscalização de Obras da AG.

Em convênio firmado junto à Prefeitura de Nova Lima, a 
Associação Geral recebe os pedidos de análise de projetos, 
realiza a aprovação arquitetônica, e dá suporte aos 
residenciais durante o processo de construção dos imóveis, 
encurtando as tratativas junto à PMNL e garantindo o bem-
estar dos novos vizinhos.

Para maiores informações entre em contato pelo telefone 
(31) 3547-3020 ou por e-mail:
obras@alphavillemg.com.br

Se você ainda vai projetar clique aqui e saiba mais. 

Se você vai construir ou reformar clique aqui e saiba mais.

Respeite o Regimento Interno do seu residencial e 
o Regulamento da Associação Geral.

 Clique aqui para conhecer

Setor Técnico

http://www.alphavillemg.com.br/downloads/
http://www.alphavillemg.com.br/downloads/
http://www.alphavillemg.com.br/wp-content/uploads/2016/08/REGULAMENTO-GERAL.pdf


Curta e compartilhe
os canais de
comunicação AG

/alphavillemg

@alphavillemg

comunicacao@alphavillemg.com.br

31 3547-3020

www.alphavillemg.com.br

Aplicativo AG Alphaville

Acompanhe os comunicados e as novidades do 
que acontece no Alphaville através dos canais 
oficiais da AG

http://www.alphavillemg.com.br/



