
Em setembro de 2021, recebemos da Assembleia Geral a honrada missão de assumir a direção da
Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses (AG) e contribuir para o curso dos avanços da
instituição.

Olhares novos representam oportunidades novas para um ver-além, descortinar oportunidades e,
preservando as conquistas do passado, atuar no fortalecimento das bases que garantiram e ainda
garantem o sucesso da AG, ao longo dos anos.

Nos seis meses de mandato, mantivemos ouvidos sensíveis às manifestações das associadas e
participantes da AG, bem como da comunidade que integra o Alphaville, considerando os argumentos
produzidos no espaço discursivo incentivado por nós, para dar voz aos usuários dos diversos serviços
prestados.

Todas as decisões de diretoria não escapam ao processo de permanente revisitação e testificação,
um processo incessante para que as contingências sejam cada vez menores. Entendemos a
importância do papel de contribuir, como diretores da instituição que cuida do ambiente que todos
nós escolhemos para morar, investir e viver e nunca esquecemos de honrar a confiança a nós
depositada para executar ações, cuja tônica vem sendo a observância de boas práticas, compliance e
ética.

Os esforços para manter o conforto dos serviços e a economicidade são grandes e, vez ou outra,
algum sacrifício é exigido.

Dando continuidade ao trabalho das diretorias anteriores, priorizamos a revisitação das normas
internas do Alphaville, modernizando-as e buscando equilibrar tensões existentes principalmente
entre os que já moram e aqueles que estão construindo. Buscamos, ainda, os “vizinhos”, sobretudo as
minerações, estreitando o diálogo para que “obrigações de fazer” sejam implementadas,
principalmente aquelas – inerentes à atividade – que determinam investimentos e soluções para se
minimizarem os impactos de aspersão de particulados (poeira) entre outros.

Enfrentando os desafios do transporte executivo e sabendo que algumas viagens estão saturadas,
frustrando o embarque de usuários, foram criados alguns cenários, cuja implementação foi abortada,
exatamente em razão das manifestações dos moradores. Novos estudos serão realizados.
Percebemos que as estatísticas produzidas mereciam melhor tratamento, sobretudo consentâneo,
vez que os estudos realizados remontam à época anterior à pandemia e não condizem,
naturalmente, com a atual situação de utilização pelos moradores. Foi possível negociar com a
empresa prestadora dos serviços o aumento de horários de viagens para sanar esse problema.
Porém, nessa negociação, alterava-se o trajeto, o que foi aceito em um primeiro momento, em razão
de informações que não se confirmaram, ou seja, de que o uso dos ônibus seria expressivamente
demandado exclusivamente a partir da Savassi. Assim que noticiamos as alterações, percebemos,
por diversas fontes, sobretudo e-mails e telefonemas para a AG e para os diretores, de que não era
essa a realidade, o que ensejou imediato retorno das rotinas, sem qualquer alteração. Desde já,
providenciamos criação de novos horários (já implementados), cujo valor dos serviços está em
negociação, para uma precificação definitiva.

Assuntos ambientais vêm sendo estudados, como a implantação dos novos filtros para a Lagoa dos
Ingleses e, relativamente aos serviços de água e esgoto, a Samotracia vem sendo sistematicamente
indagada, de modo que sua (in)eficiência seja apurada, o que implicará em efeitos jurídicos relevantes
para a comunidade.

O Alphaville, neste ano, conseguiu cadeira no CODEMA, o que lhe colocou no cenário dos processos
decisórios ambientais, tratando-se de uma conquista importante e inédita, fruto de estudos que
culminaram com o sucesso do pleito.

Esta carta aberta tem o condão de registrar o propósito da diretoria em manter discussão
permanente entre todos os associados, participantes da AG e moradores do Alphaville, nos diversos
espaços de comunicação, diretos ou indiretos, não necessariamente formais, para preservar
conquistas, aliando qualidade à economicidade.

 Com os melhores cumprimentos,
 

 Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses

Senhores moradores e
demais interessados


