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Nova diretoria da 
AG tomou posse 

em setembro e já 
coleciona conquistas 

Gestão próxima e eficiente

O mês de setembro foi de muitas mudanças para o Al-
phaville Lagoa dos Ingleses com a posse da nova di-
retoria da Associação Geral. Ricardo Diniz, Rodolfo 
Vasconcellos, Alexandre Pettermann e Paulo Azevedo 
assumiram a AG com uma proposta de trazer, cada vez 
mais, transparência e eficiência na gestão, além de uma 
maior integração com os moradores do empreendimen-
to. Segundo o Diretor Presidente, Ricardo Diniz, a expecta-
tiva é continuar a história de sucesso da instituição, com 
foco em integridade, coerência e máxima fiscalidade.  
“Em minha experiência profissional como servidor do Minis-
tério Público de Minas Gerais, tive grande envolvimento com 
questões coletivas, que, a partir de diálogo, sempre conse-
guiam soluções capazes de envolver todos os impactados 
de maneira democrática. Dessa vivência, vou contribuir 
com incrementos na AG voltados para maximizar a parti-
cipação dos associados”, ele relata. De fato, foi o anseio 
por contribuir com a sociedade que estimulou os quatro 
novos gestores a doarem seu tempo para comandar a AG. 

DIRETORIA EXECUTIVA AG
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”

“ Nós queremos transfor-

mar a Associação, mo-

dernizando as interações 

com os moradores, cons-

truindo pontes entre os 

associados, estreitando 

relação com os poderes 

Municipais e Estaduais, 

para promover, assim, o 

desenvolvimento da nossa 

região

Paulo Azevedo

O Diretor de Comunicação e Relações Institucionais, Pau-
lo Azevedo, ressalta que participar em atividades ligadas à 
comunidade é um dever de todos, e que isso impacta até 
em crescimento pessoal. “Nós queremos transformar a 
Associação, modernizando as interações com os morado-
res, construindo pontes entre os associados, estreitando 
relação com os poderes Municipais e Estaduais, para pro-
mover, assim, o desenvolvimento da nossa região”, explica. 
Outro aspecto central da nova administração é a im-
plantação de discussões voltadas para a sustentabilida-
de ambiental. Para o Diretor Técnico, Alexandre Peter-
mann, a meta é conciliar os interesses humanos com 
a preservação do bioma local. “Pretendemos implantar 
uma visão moderna da gestão ambiental, em que qua-
lidade de vida e desenvolvimento sustentável prevale-
çam. O objetivo é preparar a AG para atender um novo 
Alphaville, já pensando nos próximos 20 anos”, salienta.  
 
Nesse sentido, a nova diretoria já comemora duas grandes 
conquistas para a AG. Em outubro, a Associação conquis-
tou uma vaga no Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Ambiental de Nova Lima, ou seja, o empreendimento vai 
participar efetivamente das decisões do município nessa 
área. E também foi assinado um Termo de Compromisso 
Ambiental, inédito na prefeitura do município, e que per-
mite à Associação fazer a poda ou supressão de árvores 
em áreas comuns do empreendimento. As novidades 
comprovam a credibilidade da Associação Geral, e per-
mitem mais autonomia na gestão, sempre com o foco de 
zelar pelo bem-estar e qualidade de vida dos moradores. 
 
“Nossa diretoria vai contribuir para que os anseios de todos 
os associados sejam realizados. Eu vim para o Alphaville em 
busca de um local tranquilo e seguro para minha família, e 
acho que também é assim para todos que se mudam pra 
cá. Queremos garantir que a qualidade de vida por aqui seja 
sempre maior e que, cada nova fase seja um melhor capítu-
lo dessa história”, conclui o Diretor Administrativo, Rodolfo 
Vasconcellos.
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”

“ Nossa diretoria vai contribuir para que os 
anseios de todos os associados sejam rea-
lizados. Eu vim para o Alphaville em busca 
de um local tranquilo e seguro para minha 
família, e acho que também é assim para 
todos que se mudam pra cá.

Rodolfo Vasconcellos
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REPORT 2021
Conquistas e Credibilidade em Alta

A Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses conquistou, 
no mês de outubro, uma vaga no Conselho Municipal de Desen-
volvimento Ambiental de Nova Lima (Codema). Isso quer dizer 
que, a partir de agora, o empreendimento vai participar efetiva-
mente das decisões do município nessa área, sempre com o 
foco de zelar pelo bem-estar e qualidade de vida dos moradores.

Quando o assunto é gestão ambiental, são os municípios quem 
têm assumido, cada vez mais, o protagonismo em seus territó-
rios. Nesse contexto, o Codema tem um papel fundamental de 
participação da sociedade na definição e acompanhamento de 
políticas de preservação e recuperação da natureza. É também 
função do órgão decidir sobre a emissão de licenças ambien-
tais para empreendimentos capazes de gerar impactos signifi-
cativos nos ecossistemas do município.

Participar do conselho é um grande passo para a AG, tanto no 
sentido de Relacionamento Institucional com o poder público e 
outros grandes players da região, como em trabalhar por me-
didas que contribuam com o desenvolvimento sustentável de 
Alphaville e toda Nova Lima.

A Associação Geral Alphaville agora pode gerir completamente 
a jardinagem das áreas comuns do empreendimento, graças 
à assinatura de um Termo de Compromisso Ambiental com a 
Prefeitura de Nova Lima. Esse modelo de parceria é inédito no 
município e, além de chancelar o bom serviço e credibilidade 
da AG, garante mais agilidade e desburocratização da gestão 
pública.

Na prática, o convênio permite à Associação realizar poda de 
árvores, utilizando técnicas de poda de condução, manutenção, 
limpeza, levantamento de copa e retirada de plantas parasitas, 
desde que sem realizar aparas drásticas. Para tanto, os serviços 
vão contar com o acompanhamento de um técnico responsá-
vel, e gerar relatórios mensais completos a serem apresentados 
à Secretaria de Meio Ambiente.

Também fica à cargo da AG, o contato com a concessionária 
de distribuição de energia para fins de avaliação, desligamento 
ou execução de poda de galhos em contato com a rede elétrica, 
e também realizar a gestão correta e sustentável dos resíduos 
florestais, com prioridade para seu reaproveitamento. O resul-
tado disso tudo é maior autonomia e agilidade para a AG zelar 
pelo empreendimento e a qualidade de vida se seus moradores.

Codema
Termo de compromisso 

Ambiental
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A sofisticação que sua empresa precisa está neste mixed use. Tenha uma gama 

completa de serviços, lazer, trabalho, conforto e moradia em um só lugar.

Garanta a sua sala e faça parte desse complexo que une o que há de mais exclusivo na região.

SALAS DE APROX.

30 a 127  m²
SEU NEGÓCIO EM UM 
PONTO ESTRATÉGICO
DA LAGOA DOS INGLESES

Ú L T I M A S  U N I D A D E S

EXEMPLO DE SALA COMERCIAL - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIAEXEMPLO DE SALA COMERCIAL - EMPRESA MULTINACIONAL

COORDENAÇÃO DE VENDAS:DESENVOLVIMENTO:

LOCARE
Participações

ENTRE EM CONTATO E SAIBA MAIS:

(31) 3581.2526
(31) 99678.4422
C O M E R C I A L @ E P O . C O M . B R



Flavia com seus filhos  
Gabriel, Bruna e Felipe

Foto: Acervo Pessoal 
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”

“ Tem perspectiva 
de crescimen-
to, com trilhas e 
matas preser-
vadas. É longe, 
mas ao mesmo 
tempo perto de 
BH. Sem falar na 
tranquilidade e 
segurança

Tinha que ser uma casa em um residencial, mas não podia 
ser qualquer lugar. Depois de muita procura, o Residencial 
Costa Laguna foi a escolha feita a dedo pelo casal de em-
presários Flávia Cardoso Naves, seu marido Christiano Car-
doso Naves e seus três filhos Gabriel, Bruna e Felipe. 

Antes a família morava em um apartamento no bairro Santo 
Agostinho, em Belo Horizonte, mas o espaço acabou fican-
do “pequeno” com a chegada da pandemia. “Eu e meus fi-
lhos já queríamos morar em casa, com a pandemia nos sen-
timos muito presos. A área de lazer do nosso prédio, com 
quadra, academia e salão de festas, foi fechada. Depois 
vieram as restrições de horário e quase não conseguíamos 
utilizar os espaços. Os meus adolescentes queriam chamar 
os amigos e não podiam, então meu marido concordou com 
a mudança”, explica Flávia. 

De acordo com a empresária, de todos os cinco empreendi-
mentos visitados pela família, o que tem a melhor infraestru-
tura e qualidade de vida é o Alphaville. “Tem perspectiva de 
crescimento, com trilhas e matas preservadas. É longe, mas 
ao mesmo tempo perto de BH. Sem falar na tranquilidade e 
segurança”. 

Flávia, que é adepta a fazer caminhadas por trilhas em 
meio a natureza e a praticar beach tennis com seus fi-
lhos, diz que a escolha pelo Residencial Costa Laguna 
está ligada à infraestrutura que ele oferece: quadras de 
tênis, quadras poliesportivas, salão de festas e espaço 
gourmet. “É um residencial plano e muito bom, a estrutu-
ra é maravilhosa e não tivemos dificuldade nenhuma para 
nos mudarmos. Nos adaptamos melhor do que esperá-
vamos”, comemora. O fato de ter encontrado uma casa, 
já em fase final de obra, fez toda a diferença para a famí-
lia. Flávia diz que não precisou fazer absolutamente nada, 
nenhum reparo ou sequer uma pintura para a mudança. 

A única dificuldade encontrada tem a ver com a logística. 
Flávia e o marido estão trabalhando presencialmente e seus Flávia Cardoso Naves

Escolha feita a dedo
NOVO MORADOR

filhos ainda estudam em Belo Horizonte. “Acordamos cedo 
e saímos. Continuamos tendo a vida em BH. É um pouco pu-
xado, mas estamos nos adaptando”, pontua. Flávia faz pla-
nos para, a médio prazo, transferir a vida para o Alphaville, 
principalmente o dia a dia dos filhos, mas garante que vale o 
esforço sim. “O final de semana aqui não tem comparação 
com a vida na cidade, mesmo em período de chuva, anda-
mos na chuva mesmo”, finaliza em tom de alegria.
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O Alphaville Centro Comercial é aberto ao público, um sho-
pping estilo “Open Mall” uma excelente opção de lazer, gas-
tronomia e compras para os habitantes de Belo Horizonte e  
condomínios da região. 
 
Além da beleza arquitetônica, o visitante tem o cenário pa-
norâmico da Lagoa dos Ingleses, um dos cartões postais 
da região metropolitana de BH. 

Ele reúne lojas, restaurantes, empórios, entretenimento e 
serviços para quem quer fazer compras, desfrutar de almo-
ços e jantares, realizar consultas médicas, praticar esportes 
e, claro, curtir momentos de lazer. Tudo isso em um só local, 
com amplo espaço ao ar livre para usufruir do clima gosto-
so das montanhas de Minas com conforto e comodidade. 

O Alphaville Centro Comercial possui estacio-
namento gratuito para você fazer suas com-
pras com tranquilidade e segurança 24 horas. 
Convidamos você para conhecer tudo o que temos para 
oferecer.

Faça as suas

no Aplhaville Centro Comercial
Compras de Natal

Visite o nosso site pelo QRcode e tenha acesso aos es-
tabelecimentos do Alphaville Centro Comercial.  
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Foto: Letícia Mendanha

Para mais informações:
Associação Alphaville Lagoa 
dos Ingleses Centros Comer-
ciais
Av. Picadilly, 155 – Center V, 
Sala 203
Telefone: (31) 3547-3100
Site: www.alphavillecentroco-
mercial.com
Instagram: www.instagram.
com/alphavillecentrocomer-
cial/
Facebook: www.facebook.
com/alphavillecentrocomer-
cial



O escritório de 

arquitetura que vem 

desenvolvendo diversos 

projetos residenciais no 

Alphaville também se 

destaca na maior e mais 

completa mostra de 

arquitetura e design de 

interiores das Américas

Com o ambiente Gourmet dos Sentidos DECA, Sérgio Viana Arqui-
tetura projetou a partir de quatro módulos de container um espaço 
sofisticado e elegante, sintetizando inovação e natureza. Envolvida 
por um deck suspenso de madeira, a construção se integra com o 
entorno criando um espaço gastronômico inovador para vivenciar 
e explorar os cinco sentidos através de texturas, projeções visuais, 
cheiros, sons e paladar. 

Todo o ambiente foi pensado para criar uma experiência imersiva 
e diferente aos visitantes. No externo, a composição da mesa pos-
ta, o lavabo ao ar livre e o espelho d’água, que recebeu diferentes 
projeções, ampliam o brinde aos sentidos! Internamente, a mesa 
de refeições suspensa é uma atração à parte, com elementos inte-
ragindo com os utensílios, aliando design, arte e tecnologia. 

O design de experiência chegou para dentro de casa! 

VENHA NOS VISITAR!  
Alphaville Centro Comercial, Center I – Sala 215
Sérgio Viana: (31) 99903-0074
Instagram: @sergiovianaarquitetura
E-mail: sergio@vianaarquitetura.com

Sérgio Viana Arquitetura
é destaque na CASACOR 

MINAS 2021
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O fim de ano, desta vez, tem o sabor especial do reencontro. Com 
a vacinação avançada, e os indicadores da pandemia positivos, é 
mais seguro para as pessoas se reunirem e darem aquele abraço 
que a gente tanto sentia falta. Para embalar esse clima de união, 
o Natal Iluminado Alphaville, mais uma vez, encanta moradores e 
visitantes. Até o dia 6 janeiro, diversos pontos do empreendimento 
recebem cores e luzes para encantar e despertar o espírito natali-
no.

Para a decoração 2021, foi criado um projeto cenográfico com os 
ícones mais clássicos da época, como laços, Papai Noel, Árvores 
de Natal, estrelas e as cores vermelho e verde. Apenas na Avenida 
Picadilly, mais de 12km de pequenas lâmpadas iluminam toda a 
extensão. A tradicional árvore de Natal está na rotatória da Av. Gai-
votas, com iluminação especial e presentes iluminados. Também 
ganharam cenários especiais a rotatória e a ponte da Av. Wimble-
don. A decoração conta ainda com arabescos de três metros de 
altura, cometas de quase seis metros de comprimento e mais mil 
leds, em cada, e várias outras surpresas. Além do investimento 
da AG, o projeto teve patrocínio da Personalité Serviços, Santafé 
Transportes e EPO Engenharia.

NATAL ILUMINADO
Luzes encantam  Alphaville
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Decoração de Natal encanta moradores e visitantes do Alphaville.

Como Natal também época de compartilhar, o Alphaville realizou, 
pela primeira vez, a campanha Natal Solidário, em prol das crian-
ças assistidas pelo projeto Alumia e Cabal Canguru. As instituições 
atuam em atividades de desenvolvimento social para comunida-
des carentes da região de Nova Lima, com mais de 60 famílias 
atendidas diretamente.

Em parceria com as empresas Centro Comercial Alphaville, 
C-SUL, Biotech, Minas Náutico, Colégio Batista, EPO Engenha-
ria, Shopping Navegantes e hotel eSuites Lagoa dos Ingleses, 
convidamos moradores e visitantes a doar brinquedos novos e 
usados para alegrar o fim de ano daqueles que mais precisam. 
  
A campanha foi realizada entre os dias 24/11 e 12/12.

Vamos, juntos, fazer um Natal mais feliz para todos!

Está aberta a votação para o tradicional concurso de melhor de-
coração do Alphaville. Os residenciais foram convidados a deco-
rar as fachadas de suas portarias com temas de Natal e, até o 
dia 20 de dezembro, as pessoas podem escolher o seu favorito.

Fique atento às redes sociais da AG para conhecer o vencedor! 

www.alphavillemg.com.br

Solidariedade Clima natalino  
nos Residenciais

14



15





Ir e vir para todos
“A questão da    

acessibilidade 
sempre esteve             

presente no radar 
da Associação Ge-

ral. Juntamente à           
solicitação de                     

alguns moradores, 
o projeto ganhou     

forças”

A acessibilidade em um primeiro momento, se remete 
ao espaço físico em que nos encontramos, trabalhamos 
e vivemos. Em contrapartida, quando ampliamos esse 
conceito, percebemos que a acessibilidade é a grande in-
centivadora da quebra de barreiras que encontramos para 
que todas as pessoas com deficiência possam de fato ter 
uma participação efetiva na sociedade, desde o social até 
o profissional, com direitos e deveres levados em conta. 
Podemos perceber também, a grande mudança de com-
portamento da sociedade quando falamos de acessibili-
dade atitudinal. Ajudar uma pessoa idosa atravessar a rua, 
subir e descer escadas, abrir a porta de algum cômodo, ou 
simples comprimento ao chegar em algum local, dirigindo 
a palavra a todos, sem distinção.  O fato é que estamos 
longe de chegar ao que se entende por acessibilidade em 
um grau ideal em uma sociedade.

Com a evolução da tecnologia e sociedade, podemos per-
ceber que o conceito de acessibilidade é um dos grandes 
pilares para se construir estruturas residenciais. Para que 
projetos atendam de fato a acessibilidade e inclusão, foi 
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ACESSIBILIDADE

por Bruna Buzetti



criado a LBI (LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO), a fim de tor-
nar lei e garantir o acesso a acessibilidade e informação 
por parte da população.

Investir em acessibilidade é apostar no sucesso do seu 
empreendimento. Levando cada vez mais, sua empresa 
e projetos para o conhecimento de todos e consequente-
mente levando ao sucesso financeiro.

Pessoas com deficiência, idosos e outros públicos que 
necessitam de acessibilidade, podem e devem ser vistas 
como pessoas com um alto poder de compra, decisão e 
importância para a sociedade.

Investir em acessibilidade é um grande investimento no 
exercício da cidadania. Para entendermos mais sobre to-
das as adaptações e obras realizadas no empreendimen-
to, conversamos com Alexandre Mesquita, gestor de ma-
nutenção e estrutura da AG, que nos deu mais detalhes de 
como tudo foi feito: ’’Foram realizadas as obras das ram-
pas de nivelamento para acesso das pessoas com mobili-
dade reduzida, contribuindo para a circulação entre a via e 
a calçada. Em alguns pontos, as pessoas tinham que per-
correr um caminho maior ou mesmo circular pela rua ao 
lado de veículos, se expondo a riscos. A ideia é inclusive 
promover mais segurança no trânsito, chamando atenção 
dos motoristas e ciclistas, para que estejam atentos às di-
ferentes condições dos pedestres.” Daniela ainda enfatiza 

”

“Nos últimos anos, a acessibilidade me-
lhorou muito no empreendimento. Po-
demos nos deslocar com tranquilidade 
e segurança por todo o espaço, e ainda 
com a facilidade do transporte interno 
fornecido pela Associação.

Vicente Assis

que é importante levar em consideração a acessibilidade 
e as queixas e demandas dos moradores: “ A questão da 
acessibilidade sempre esteve presente no radar da Asso-
ciação Geral. Juntamente à solicitação de alguns morado-
res, o projeto ganhou forças e está sendo implantado des-
de setembro/21, com previsão de conclusão em dezembro 
deste mesmo ano. Em contato com a comunidade, foi 
possível entender quais os locais de maior necessidade, 
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Passeios receberam rampas de acesso



assim como suas expectativas.”  A expectativa em torno 
do empreendimento é enorme. Alexandre diz que espera 
atender cadeirantes, idosos e pessoas com mobilidade 
reduzida temporária ou não, atletas que pratiquem espor-
tes sobre rodas, além de carrinhos de bebê, entre outros.  
 
Ouvimos também, moradores do empreendimento. Pablo 
Molina, 30 anos, morador do condomínio Alphaville, avalia 
que as reformas em prol da acessibilidade, são de grande 
valia para que ele enquanto morador, possa usufruir de 
toda a estrutura do empreendimento. Evidencia ainda que, 
a acessibilidade, é uma constante mudança e aprendiza-
do. Tendo em vista que, todos os dias, pessoas com as 
mais diversas necessidades físicas e sociais, procuram 
por inclusão e acessibilidade.
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Mais facilidade para acessar os pontos de ônibus

Estima-se que em 2024 a população com mais de 60 anos 
chegue aos 38 milhões de pessoas no Brasil. Esses núme-
ros reforçam a necessidade de espaços inclusivos. 

Podemos pensar em acessibilidade e inclusão só quando 
falamos sobre pessoas com deficiência? Não! Conversa-
mos com o sr. Vicente Assis, 62 anos, também morador 
do Alphaville que enfatiza a importância da segurança no 
condomínio: “Nos últimos anos, a acessibilidade melho-
rou muito no empreendimento. Podemos nos deslocar 
com tranquilidade e segurança por todo o espaço, e ainda 
com a facilidade do transporte interno fornecido pela As-
sociação”. O Sr Vicente finaliza dizendo que a AG sempre 
está em busca de melhorias na estrutura física e social 
para o bem estar dos moradores e de seus convidados.



ESPECIAL AG 21 ANOS



“A sustentabili-
dade é essencial 

para garantir o fu-
turo das próximas 

gerações. Cada 
um precisa fazer 

sua parte.”

Para Pedro Paulo Nunes, cuidar do meio ambiente signifi-
ca garantir um mundo melhor para quando seus dois filhos 
crescerem. Médico radiologista, ele se mudou para Alpha-
ville com a família há cerca de cindo anos para estar mais 
perto da natureza e, desde o princípio, já desenvolve ações 
rumo à sustentabilidade. Com o objetivo de reaproveitar a 
água das chuvas para irrigar o jardim de casa, ele construiu 
e colocou em prática na própria residência uma estação 
meteorológica. “Procurei uma forma de coletar dados so-
bre precipitação e temperatura e transformá-los em infor-
mação útil para saber quando regar ou não o meu jardim”, 
explica.

Estações meteorológicas são muito utilizadas no agronegó-
cio com o objetivo de guiar os produtores, a partir de pa-
râmetros sobre diversas variáveis atmosféricas. São infor-
mações como temperatura, velocidade do vento, radiação 
solar e nível de chuva, que, se bem utilizadas, podem fazer a 
diferença na produção.

De olho no tempo
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SUSTENTABILIDADE
por Gabriela Matina 

*estagiária sob supervisão do jornalista João H. Eugênio



O fato chamou a atenção dos vizinhos de Paulo, principal-
mente depois que o registro de dados de uma grande chu-
va que ocorreu na região ter sido compartilhado nas redes 
sociais. “Era uma informação interna, mas acabei encami-
nhando no grupo do residencial a quantidade de chuva que 
caiu. Muitos se interessaram e pediram para eu publicar es-
ses dados”. Depois disso, o médico se empenhou em criar 
uma interface online onde as pessoas podem ter acesso às 
informações coletadas por sua estação particular. 

Assim, aqueles moradores de Alphaville que desejam ter 
acesso podem ter dados completos e em tempo real, para 
guiar um gerenciamento mais racional dos recursos hídri-
cos. “A sustentabilidade é essencial para garantir o futuro 
das próximas gerações. Cada um precisa fazer sua parte. 
Na minha casa, além da água, também fazemos gestão de 
resíduos e usamos energia solar. Me mudei para a região 
para ter mais contato com a natureza, e, então, é essencial 
cuidar dela”, conclui o médico. 

Para os dados da Estação Meteorológica de Pedro Paulo 
Nunes, acesse: https://temporeal.homeip.net
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Conheça algumas medidas de Monitoramento e Controle Ambiental 
implementadas pela Vallourec:

- monitoramento de particulados;

- aplicação de polímeros em vias e taludes da Mina Pau Branco;

- instalação do segundo lavador de rodas e chassis na unidade;

- aplicação de hidrossemeaduras nas pilhas;

- limpeza do trevo da BR 040 com caminhão-pipa e vassoura 

mecânica;

- c onstrução de uma nova portaria com acesso direto à BR 040, 

eliminando, assim, 80% do fluxo de saída de caminhões no trevo.

Pioneirismo, inovação e excelência na busca pela sustentabilidade 

econômica, social e ambiental.

Compromisso com a comunidade
Pioneira na implantação do sistema de filtragem de rejeitos 
de minério de ferro, a Vallourec unidade Mineração, desde 
2015, não utiliza barragem de rejeitos em seu processo.



Beach Tennis: o esporte 
que veio pra ficar!

ESPORTE

O clima é de praia, afinal, o esporte que vem conquistando 
cada vez mais adeptos pelo país afora é praticado na areia. 
O beach tennis desde que chegou ao Brasil, em 2008, se po-
pularizou não apenas em cidades litorâneas, mas também 
em municípios distantes do mar. 

O tênis de praia é um esporte novo, com pouco mais de 30 
anos. Ele foi criado na Itália, na província de Ravenna apenas 
como atividade recreativa, mas com a introdução de regras, 
regulamentação de suas dimensões e fundação da Interna-
cional Federation Beach Tennis (IFBT), em 1997, o esporte 
se modernizou e ganhou campeonatos disputados. 
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Letícia Mello na disputa do  Torneio de Beach 
Tennis do Minas Náutico (Foto divulgação 

Orlando Bento)

por Juliana Franqueira



Além do frescobol que inspirou sua criação, há quem diga 
que o beach tennis é uma mistura de vôlei de praia, tênis 
e badminton. Miguel Lins, morador do Residencial Flores, 
praticante desde 2018, acrescenta outros. “Dentre os três 
esportes que tive a oportunidade de praticar, o voleibol, o 
tênis e a peteca, considero o beach tennis o mais fácil. A ra-
quete está mais próxima da mão do que no tênis, a área de 
contato é maior do que na peteca, e não exige tanta asserti-
vidade nos posicionamentos da bola como no vôlei”, explica 
o empresário que foi contagiado pelo clima democrático e 
inclusivo da modalidade.  

A empreendedora Leticia Mello, também moradora do Resi-
dencial das Flores, sempre foi amante de esportes, mas ao 
contrário de seu vizinho, nunca tinha pegado numa raquete. 
“Quando assisti a alguns jogos, eu me encantei com o es-
porte e de cara comprei uma raquete”, lembra. Especialista 

“ Dentre os 
três espor-
tes que tive 
a oportu-
nidade de 
praticar, o 
voleibol, 
o tênis e 
a peteca, 
considero o 
beach ten-
nis o mais 
fácil

Miguel Lins

em marketing, comunicação e vendas, Letícia junto a Rosa 
Andrade e Odília Nogueira criaram, no Instagram, o perfil 
“Minas do Beach”, que reúne mulheres e amantes da práti-
ca.  Leticia acredita que o beach tennis têm atraído cada vez 
mais  mulheres por ser um jogo fácil, dinâmico, com horá-
rios flexíveis e que estimula a socialização. “O beach tennis 
trouxe muitas mulheres para o esporte”, comemora Letícia. 
Em fevereiro de 2022, as administradoras do “Minas do Be-
ach” vão realizar o Torneio Beach Tennis Solidário, sem fins 
lucrativos, que terá toda sua renda revertida para o Progra-
ma Minas Tênis Solidário. 

O Alphaville já conta com quadras no Residencial das Flores 
e oito quadras no Minas Náutico. O instrutor de beach tennis 
Guilherme Siqueira, recém contratado pelo clube para suprir 
a crescente demanda por aulas, afirma que o esporte veio 
para ficar e o que mais chama a atenção é o alto gasto ca-
lórico. Em uma hora de jogo é possível queimar uma média 
de 500 calorias. “Há uma melhora na capacidade cardior-
respiratória, na coordenação motora, no ganho de agilida-
de, explosão e força muscular.” E ressalta: “É importante o 
acompanhamento de um profissional capacitado para evi-
tar lesões”. 
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Michel Kfouri e Miguel Lins (à Direita) no Torneio de Beach 
Tennis do Minas Náutico 2º Lugar cat. B (foto divulgação 
Orlando Bento)

”



GASTRÔ
Delícia de Natal

O Natal é uma das épocas mais aguardadas do ano por 
quem gosta de se reunir com os amigos e familiares para 
confraternizar e dividir bons momentos. É nessa data que 
preparamos algumas das comidas mais gostosas para ce-
lebrar esse encontro tão especial e tornar a noite ainda mais 
inesquecível. 

Para garantir um menu caprichado e encantar os convida-
dos, vale apostar em pratos diferentes e, claro, muito sabo-
rosos. Para a ocasião, a chef Tainá Moura, do restaurante 
AA Wine Experience, indica uma receita que é a cara dessa 
época do ano: é o Risone Natalino – uma massa salteada 
no azeite de limão siciliano com castanhas, tomate seco, 
damasco, azeitonas azapa e ervas frescas. 

25

Foto: Matheus Baranowski

por Daniela Nunes



Segundo ela, essa é uma opção leve e sofisticada, que traz 
vários ingredientes que remetem ao Natal como as frutas 
secas. O prato é visualmente bonito, colorido e ainda apre-
senta toques agridoces, bem como uma composição que 
garante uma explosão de sabores na boca. Para harmonizá-
-lo, a chef sugere vinho Bordeaux ou espumante Brut. “Essa 
é uma combinação surpreendente e promete deixar todos 
com água na boca durante a ceia. Vale experimentar!”, des-
taca Tainá. 

A profissional é especialista em cozinha Contemporânea, 
alimentação para grandes eventos e também é gastróloga. 
Atualmente, lidera a equipe gastronômica do AA Wine e é 
responsável pelo menu repleto de pratos criativos e bem 
elaborados da casa. Seu estilo mescla o melhor da cozinha 
internacional de alto padrão à culinária mineira, valorizando 
os ingredientes regionais e os produtos sempre frescos. A 
profissional já trabalhou em bistrôs de Belo Horizonte e no 
restaurante da chef Bela Gil (cozinha vegana), no Rio de Ja-
neiro.

INGREDIENTES:
 
120 gr risone 
120 gr de lombo defumado em cubos 
1/2 alho poró rodelas finas
50 gr de cebola repicada 
50 gr de tomate seco 
50 gr de damasco 
80 ml de azeite
1/4 tomilho 
1/4 sálvia 
1/4 salsinha 
1/4 orégano fresco 
40 gr de azeitonas gregas 
40 castanha de caju 
40 tomates baby 
Sal a gosto 
Pimenta do reino a gosto

PREPARO: 
 
Em uma panela grande coloque um litro de água para 
ferver junto com uma colher de sopa de sal. Cozinhe 
a massa (risone), dê o choque térmico e reserve.

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite e sele o 
lombo defumado. Acrescente a cebola e o alho poró 
e refogue bem. Abaixe o fogo, acrescente as ervas, o 
restante do azeite e o suco de limão siciliano. Acres-
cente o tomate seco, o damasco, a massa e salteie 
rapidamente.

Finalize com as castanhas, a raspa de limão siciliano, 
damasco, tomates baby e a pimenta do reino moída. 
Experimente e, se necessário, coloque uma pitada de 
sal.

Decore com um crispy de alho poró ou como preferir.

PARA O CRISPY: 

200 gr de alho poró 
10 gr de farinha de trigo.
300 ml de óleo.

Corte o alho poró em finas tiras, e polvilhe farinha 
de trigo, passe em uma peneira para tirar o excesso. 
Aqueça o óleo em uma panela, quando estiver quente 
coloque o alho poró e frite.

Tire e coloque sobre um papel toalha e reserve para 
decorar.

Risone Natalino

Serviço:
AA Wine Experience
Rua Curitiba, 2102, Lourdes, Belo Horizonte
Tel:. (31) 2512 0942
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Chef Tainá Moura, do AA Experience 
Foto: Mateus Baranowski



Inspirações para o  
novo viver

ARQUITETURA

A casa se tornou o refúgio, e com ela a arquitetura, dia-
riamente se adaptando, responde à realidade e à ne-
cessidade que o externo nos impõe. A vida sem pressa, 
mais leve e equilibrada tira proveito da arquitetura, do 
design e da decoração para se transformar em prática. 
 
A natureza dentro de casa, o conforto da iluminação e 
a integração dos ambientes viraram tendência para a 
arquitetura residencial. A relação do interno com o ex-
terno e a presença do verde tornam os ambientes mais 
aconchegantes e otimizam o bem-estar. O verde, mes-
mo quando não é abundante no entorno, pode entrar 
para dentro de casa, de forma naturalista e inspiradora.  
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por Letícia Rezende 
Arquiteta do escritório Piacesi Arquitetos Associado



 
Já a iluminação entra como elemento muito importan-
te para o conforto. A luz indireta e mais baixa traz  con-
forto visual, aconchego e relaxamento. Um projeto de 
arquitetura com um criterioso estudo de iluminação 
valoriza os espaços, provoca efeitos corretos no am-
bientes e promove bem-estar no dia a dia das pessoas. 
 
Outra inspiração para a arquitetura são os ambientes inte-
grados, que sugerem que morar, receber a família e os ami-
gos, e até mesmo trabalhar em um mesmo espaço é uma re-
alidade e são ações que podem estar em perfeita harmonia.  
 
Atualmente, muitas pessoas passaram a trabalhar em 
casa e ter um local adequado para isso se tornou uma 
necessidade. Reservar um ambiente confortável, bem ilu-
minado e ventilado potencializa o espaço dentro de casa.  
 
Um ponto que também se destaca é a memória afetiva. 
Elementos que despertam as lembranças e espaços que 
conectam com a personalidade e identidade das pessoas, 
completam a experiência do morar. A arquitetura, além da 
estética, soma os aspectos funcionais para criar o ambiente 
que valorize a sensação das pessoas, para acolher, e criar 
um vínculo com a memória de cada um.
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Foto: Jomar Bragança

Foto: Gustavo Xavier
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Anuncie  
Aqui!

PROMOVA SUA EMPRESA NA 
REVISTA ALPHAVIDA!  

Entre em contato e saiba mais: 
comunicacao@alphavillemg.com.br

Foto: Felipe Hommel


