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Engº Abílio dos Santos
Diretor Presidente

Com um sistema solar fotovoltaico você pode produzir toda a eletricidade 
que consome e reduzir impactos ambientais

QUALIDADE GARANTIDA
Trabalhamos somente com os melhores fabricantes mundiais

RÁPIDA INSTALAÇÃO
E com pouquíssima interferência na construção atual

BAIXA MANUTENÇÃO
Limita-se somente à lavagem dos módulos

ECONOMIA IMEDIATA
Você economiza logo no primeiro mês após a instalação

Vamos do macro ao micro

O Plano Estratégico, ora em prepa-
ração com o apoio e orientação da 
Fundação Dom Cabral é peça-chave 
para o futuro da AG, pois indicará as 
grandes linhas mestras de sua atua-
ção rumo ao atingimento do macro 
objetivo: qualidade de vida e valori-
zação dos imóveis do nosso Alphavil-
le. Depois de aprovado pela Diretoria 
Executiva, será submetido, até maio 
próximo, à apreciação do Conselho 
Deliberativo.
Sua aprovação terá como desdobra-
mentos, certamente, a revisão do Pla-
no Trienal (2016-2018) e das outras 
ferramentas de gestão (Orçamento, 
Plano de Ações Anual, Relatórios Ge-
renciais e Plano de Modernização Ge-
rencial/Manual de Organização).

Uma questão macro, importante, é 
a implantação do Projeto CSul no 
entorno do Alphaville (vide matéria 
nesta edição da Alphavida). Pela sua 
grandiosidade, levará de 40 a 50 anos 
para ser concluído e, a nosso ver, terá 
impactos altamente positivos para o 
Alphaville. O Projeto encontra-se em 
fase de licenciamento  e, tendo em 
vista a seriedade, a tradição e a ca-
pacitação financeira e gerencial das 
empresas que integram o Grupo CSul, 
tem tudo para ser bem sucedido.
Nessa linha, estamos desenvolvendo 
uma cooperação positiva e constru-
tiva com a CSul, pois inúmeros as-
pectos são de interesse comum, tais 
como a Lagoa, as concessionárias de 
serviços, os acessos e o meio ambien-
te. A esse propósito, espera-se que, 
nas áreas de compensação ambien-
tal do Projeto, sejam estabelecidos 
importantes corredores ecológicos, 
especialmente com a Serra da Moeda, 
visando à recarga dos aquíferos que 
abastecem a Região Metropolitana.

A Diretoria Executiva aprovou os pré
-projetos de revegetação e paisagis-

mo, apresentados por 2 renomadas 
empresas especializadas contrata-
das pela AG. Os projetos executivos 
deverão estar concluidos em abril e 
abrangerão a área lindeira da Lagoa 
desde a ponte até o Minas Náutico, 
além das rotatórias Mirante/Lumière, 
Minas Náutico, Princesa Diana com 
Wimbledon e Península dos Pássaros/
Res. U7 e da Entrada 2.
Após sua aprovação pelo Conselho 
Deliberativo, será planejada sua im-
plantação que durará de 3 a 5 anos, 
dependendo da disponibilidade de 
recursos financeiros próprios e de 
patrocinadores. Para 2016, prevê-se 
a contratação de projetos para área 
lindeira das Town Houses e para a BR-
356, desde o trevo até a Entrada 2.

Como tudo depende, cada vez mais, 
de comunicação, nosso site está de 
volta (vide matéria nesta edição). 
Que todos façam uso intenso dele!

Quanto à profissionalização da ges-
tão da AG, o Superintendente Geral 
já está em plena atividade e, sob a 
supervisão do Diretor Presidente, li-
dera a preparação dos diversos itens 
do Plano de Modernização Geren-
cial, também com o apoio da FDC.

Finalmente, estamos deflagrando a 
Operação Zero Defeito: o Diretor 
Presidente, acompanhado do Su-
perintendente Geral e do Gerente 
de Manutenção e Meio Ambiente, 
percorreu, a pé, todos os 16 km de 
passeios das vias externas e orlas do 
Alphaville, anotando e fotografando 
todos os defeitos, desde desníveis nos 
passeios até a falta de acessos para 
deficientes. Serão corrigidos ao longo 
do tempo, com programação deta-
lhada e em função da disponibilidade 
de recursos financeiros. Tudo dentro 
do alto Padrão Alphaville (tudo bem 
feito e sem defeito), que estamos 
implantando.
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A Cândido de Sá Imóveis apoia o Novo Céu
Projeto Assistencial com doações, a cada venda

realizada. Juntos, fazemos a diferença!

Avenida Picadilly, 100 - Loja 118 - Center IV
Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima/MG
contato@candidodesaimoveis.com.br
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Esta edição também está disponível, em formato digital, no site da AG: www.alphavillemg.com.br



Confira o que a AG está fazendo para tornar o Alphaville, a cada dia mais, um lugar 
melhor para se viver!

Associação Geral Associação Geral
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Revisão do Plano Diretor de Nova Lima

O Alphaville recebeu, sob intermediação da AG, a im-
portante Oficina ADE Alphaville, Água Limpa e entorno, 
primeiro passo para uma ampla discussão sobre a revi-
são do Plano Diretor da região. 

A oficina teve como objetivo promover um debate onde 
os participantes pudessem estabelecer sua visão atual 
da realidade local e reunir elementos para realizar pro-
posições futuras, expressando as necessidades e expec-
tativas existentes em sua vizinhança em relação à orga-
nização e uso do território do município de Nova Lima.

Representantes da Fundação Israel Pinheiro, organiza-
dora do evento e responsável pela revisão do Plano Dire-
tor, explicaram os presentes o processo em andamento, 
destacando que a ADE Alphaville, Água Limpa e entorno 
se justifica pela caracterização da área como importan-
te centralidade, a qual é cortada por grandes eixos viá-
rios e que tem sido foco de grandes empreendimentos.

A etapa realizada nesta oficina é a de dignóstico. A partir daí serão feitas as Propostas, Zoneamentos e Diretrizes, pre-
vistas para os meses de abril e maio. A finalização será a elaboração da minuta do Projeto de Lei de regulamentação 
da ADE, a ser submetida ao Conselho da Cidade e posterior envio, pelo executivo, ao legislativo municipal.

AG na Web

Nosso site foi readequado e já está no ar! Lá, estão con-
centradas todas as informações sobre o Empreendimento, 
além de notícias sempre atualizadas e arquivos de interesse 
para download. O site agora conta também com uma área 
restrita para acesso exclusivo do Associado/proprietário/
morador/locatário, desde que cadastrados, e lá poderão ser 
acessados arquivos reservados tais como atas de reuniões, 
planos, orçamentos e relatórios gerenciais. 

Com a volta do site, a AG mergulha nas redes sociais, impor-
tantes ferramentas de comunicação nos dias atuais. Já está 
disponível uma página no Facebook e um perfil no Twitter. A 
grande vantagem é a velocidade na disseminação das informações. Sua participação é, claro, muito importante. Interaja 
conosco e nos ajude a estar cada vez mais perto de você, trazendo informações sempre relevantes e prestando uma 
atendimento cada vez melhor. Acesse já: www.alphavillemg.com.br
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AG em números - JANEIRO e FEVEREIRO (*)

(*) conforme os Relatórios Gerenciais mensais, disponíveis na área restrita do site da AG.

Departamento Técnico

379 atendimentos
44 análises de projetos
10 projetos aprovados
13 novos projetos recebidos
3 liberações para início de obra
41 ocorrências de fiscalização

Departamento Administrativo

263 boletos reemitidos
21 procedimentos de transferência
385 processos de cotação de serviços
1039 pagamentos de boletos e despesas
dos Associados
Finalização da Auditoria Externa das 
contas de 2014

Reuniões

01 AGE
05 Diretoria Executiva
(assuntos diversos)
03 externas (ACH, Conci-
dade e outros)
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Se informe sobre as principais novidades dos
Residenciais e Condomínios

Residencial das Flores
Residencial Península dos Pássaros

Giro pelos Associados Giro pelos Associados

O ano de 2015 começou agitado no Re-
sidencial das Flores. O primeiro even-
to do ano - Festival de Verão: grito de 
carnaval! reuniu diversos moradores, 
que dançaram e cantaram ao ritmo das 
tradicionais marchinhas. 

A Diretoria do Residencial das Flores 
- e das Festas - segue promovendo di-
versos eventos para incentivar a boa 
convivência entre os moradores. E o 
próximo evento do calendário já está 
marcado: será a quinta edição do Ar-
raiá das Flores, no dia 12 de junho.

Residencial das Árvores

Mais saúde para todos! A Diretoria do Re-
sidencial das Árvores atendeu a pedidos 
dos moradores e adquiriu aparelhos fit-
ness para a praça central do Rola Menino. 
O local é estratégico, já que atende aos 
moradores dos dois lados do residencial. 
Agora, viver de maneira mais saudável 
nem vai dar tanto trabalho.

Mais diversão para a criançada! Em breve 
será reinaugurado o parquinho da Jato-
bás, com novos brinquedos para que as 
crianças do residencial possam se divertir 
a vontade.

O Residencial Península do Pássaros contratou o forneci-
mento de um Sistema Integrado de Monitoramento e Vigi-
lância que garantirá a tranquilidade e segurança de seus 
moradores.

Um moderno Sistema de Câmeras Digitais, integrado a 
uma Cerca Elétrica Sensorizada, garantirá aos moradores 
e à equipe de vigilantes a informação de qualquer ten-
tativa de intrusão em TODO o perímetro do Condomínio, 
em tempo real. Em futuro próximo, será ainda adicionada 
iluminação inteligente, também integrada.

Câmeras tipo Olho Vivo com iluminadores Infra Vermelho 
de longo alcance, super zoom com função ronda automá-
tica, configurado por software especial de vigilância, com-
plementarão a proteção dada por cerca elétrica sensori-
zada (choque de 8.000V), instalada em todo o alambrado 
existente. 

Até então os “malfeitores” poderiam deter melhor conhe-
cimento da situação como, por exemplo, onde estariam 
os vigilantes, seu armamento, etc. A partir de agora os 

vigilantes terão invertida essa situação, pois saberão com 
precisão onde estão, quantos são os “malfeitores”, sua ca-
racterização física, seu armamento, etc. e acompanharão 
o desenrolar de ações via Sistema de CFTV.

O sistema possui alto grau de auto-proteção e inteligência, 
com registro de todos os eventos, acessos, anormalidades, 
etc.

A empresa responsável pela implantação do Sistema, a WR 
Tecnologia Digital, fará também a manutenção e garantirá 
a continuidade de operação dos equipamentos. 

Informações de responsabilidade dos Residenciais
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Giro pelos Associados Meio Ambiente

CAPA ÁGUA

Gotas de
Consciência

A professora de dança Dalila Fernandes estava 
indo para o trabalho quando presenciou uma cena 
inusitada. Uma senhora lavava o passeio com água 
quando um rapaz em um carro passou e gritou: olha 
o desperdício, vamos economizar. “O xingo do moço 
foi um alerta para essa senhora e para todos nós 
que estamos vivendo numa época superimportante 
em termos de cuidados com a água. É inaceitável 
presenciarmos essas cenas de desperdício em ple-
no 2014’’, opina a professora. Nem os roteiristas de 
filmes de ficção imaginavam que a falta de água po-
deria virar realidade e ser pauta de preocupação de 
diversos países.

A diminuição da água no mundo é constante e, mui-
tas vezes, silenciosa. Porém sua consequência tende 
a ser percebida apenas quando é tarde para agir.

A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê que a 
população precisará de 40% a mais de água em 2030 
e, ainda assim, nós, brasileiros, estamos muito dis-
tantes dessa conscientização do consumo modera-
do, que só desperta a atenção quando há uma crise 
publicada nos meios de comunicação.

Segundo Maurício Ribeiro de Cas-
tro, agente de saneamento da 
Copasa, o uso incorreto do vaso 
sanitário está entre as ações co-
tidianas que mais acarretam num 
consumo maior de água. “As pes-
soas estão fazendo do vaso sani-
tário uma segunda lata de lixo. 
Jogam restos de comida, fraudas 
descartáveis, absorventes femini-
nos, camisinhas, fora a mão pesa-
da na válvula de descarga. E, em 
segundo lugar, os banhos demora-
dos contribuem para o desperdí-
cio. O banheiro de uma residên-
cia é responsável por 60 a 70% do 
consumo de água”, relata.

Maurício Ribeiro fala da necessi-
dade da população criar novos há-
bitos e culturas através de solu-
ções fáceis. “Troque a mangueira 
pela vassoura. Use o regador para 
molhar as plantas ao invés de uti-
lizar a mangueira, de preferência 
cedinho ou à noite. Use os vasos 
com bacias acopladas, que são 
mais econômicos. Fique atento 
aos vazamentos, acompanhe seu 
consumo no hidrômetro de sua 

residência ou do seu condomínio. 
Faça manutenção nos equipamen-
tos hidráulicos periodicamente. 
São ações simples que fazem uma 
diferença enorme”, garante.

A bióloga, gestora social e am-
bientalista Judite Velasquez real-
ça que a guerra pela água já exis-
te e os excluídos desse líquido 
somam mais de 2 bilhões de pes-
soas no mundo e, até hoje, este 
problema esteve longe de nossas 
vidas, por isso não planejamos em 
como lidar com essa situação. ’’Só 
agora fomos afetados com a falta 
de chuvas, o aquecimento global, 
o esvaziamento dos reservatórios, 
a seca das nascentes, dos rios e 
lagoas e a incapacidade da Terra 
de repor em tempo hábil a água 
potável. Creio que com a mídia 
descobrindo que a falta de água 
potável é manchete, o governo, o 
mercado e as instituições sociais, 
incluindo as educacionais, vão 
incluir em suas metas a questão 
da água para todos, com o obje-
tivo de conscientizar a população 
sobre a importância do consumo 

consciente. Temos que mobilizar 
as pessoas e lembrá-las de que a 
água é uma riqueza que precisa 
ser preservada’’, alerta Judite.

Judite propõe que cada pessoa 
reflita sobre as ações diárias ro-
tineiras e seus impactos no con-
sumo. De acordo com a ONU, 110 
litros é o suficiente para suprir to-
das as suas necessidades de con-
sumo e higiene em um dia. Mas 
é muito provável que geralmente 
uma pessoa gaste bem mais que 
isso. “Ter a consciência da im-
portância de economizar água é 
o primeiro passo. Creio que ao 
refletirmos sobre como gastamos 
a água saberemos como podemos 
economizar. Não adianta receita 
pronta, é preciso tomar uma ati-
tude e mudar. A água potável vai 
ficar cada vez mais difícil, mais 
cara, e o número de excluídos irá 
aumentar exponencialmente. 

Minha sugestão: feche a tornei-
ra!’’, indica Judite.



1. No banho: se molhe, feche o 
chuveiro, se ensaboe e depois 
abra para enxaguar. Não fique 
com o chuveiro aberto. O con-
sumo cairá de 180 para 48 li-
tros.

2. Ao escovar os dentes: se a 
torneira ficar aberta enquanto 
você escova os dentes ou faz a 
barba, você gasta até 25 litros 
de água. Então, o melhor é pri-
meiro escovar e depois abrir a 
torneira.

3. Na descarga: verifique se a 
válvula não está com defeito, 
aperte-a uma única vez e não 
jogue lixo e restos de comida 
no vaso sanitário.

4. Na torneira: com a torneira 

aberta, você gasta de 12 a 20 
litros de água por minuto. Se 
deixar pingando, são desperdi-
çados 46 litros por dia.

5 - Vazamentos: um buraco de 
2 milímetros no encanamento 
desperdiça cerca de 3 caixas 
d’água de mil litros.

6. Na caixa d’água: não a deixe 
transbordar e mantenha-a tam-
pada.

7. Na lavagem de louças: com 
a torneira aberta o tempo todo 
desperdiça até 105 litros. Ensa-
boe a louça com a torneira fe-
chada e enxágue tudo de uma 
vez. Na máquina de lavar são 
gastos 40 litros. Utilize-a so-
mente quando estiver cheia.

8. Regar jardins e plantas: no 
inverno, a rega pode ser feita 
dia sim, dia não, pela manhã ou 
à noite. Use regador.

9. Lavar carro: com uma man-
gueira gasta-se, em média, 600 
litros de água. Só lave o carro 
uma vez por mês, com balde de 
10 litros, para ensaboar e enxa-
guar. Para isso, use a água da 
sobra da máquina de lavar lou-
ça.

10. Na limpeza de quintal e 
calçadas: use vassoura. Se pre-
cisar, utilize a água que sai do 
enxágue da máquina de lavar.

A tecnologia é uma grande parceira das pessoas atualmente, não só na hora de promover novos meios de relações, 
facilitar o trabalho ou contribuir para os estudos. Há também aplicativos que ajudam na contagem e controlam o 
que é gasto de água em casa. A Alphavida compartilha agora três ferramentas on-line que irão te dar aquela força na 
hora do consumo.

1. iWater.capile.net: criado por um grupo de alunos 
no Rio de Janeiro, esse site calcula o gasto de água 
em atividades do dia a dia, além de trazer infor-
mações e curiosidades sobre os recursos hídricos no 
mundo. O aplicativo é gratuito e pode ser acessado 
na internet através do site iwater.capile.net.

2. Nossa Água: o aplicativo, que pode ser baixado 
por celulares que aceitam o Google Play, possui uma 
calculadora que traz quantos litros de água o usuá-
rio gastou no banho, por exemplo, e também possui 
dicas práticas sobre como diminuir o consumo, além 
de jogos interativos.

3. Sai desse banho: para celulares com iOS, neste 
aplicativo se o usuário ultrapassar o tempo ideal no 
banho, um despertador com uma música muito irri-
tante toca até que o desligue.

Meio Ambiente CAPA

COMPARTILHE CONSCIÊNCIA

AlphaVida12

UM FUTURO PROMISSOR
Conheça o moderno projeto da CSul, que visa transformar 

o Alphaville e seu entorno nos próximos 50 anos.



CAPA CAPA
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Assinado por Jaime Lerner, um dos mais renomados ar-
quitetos e urbanistas do país, que possui reconhecimento 
internacional, o projeto da CSul propõe um diversificado 
leque de possibilidades de habitações e negócios para os 
próximos anos. Waldir explica que a expectativa é que ele 
seja completamente implantado em 50 anos e criar um 
ambiente que atenda a todos os públicos. Ele acrescenta 
que já estão previstas a instalação de redes comerciais, 
como o Outlet Premium do Grupo Iguatemi, o Supermerca-
do Super Nosso e a Drogaria Araújo, além de um complexo 
mixed-up (residencial e comercial) do Grupo EPO e indús-
trias como Biomm, Coca Cola e Suplimed.

Sustentabilidade e mobilidade urbana

Para o superintendente da CSul, Waldir Salvador, o projeto 
Centralidade Sul prevê a promoção de âncoras geradoras 
de emprego e renda para que a retenção de pessoas e 
futuros moradores seja uma realidade. Com a instalação 
das novas empresas não poluentes, a demanda por mão 
de obra tende a crescer, promovendo um incremento das 
oportunidades de trabalho. Toda essa vitalidade de co-
mércio, serviços, moradias e oportunidades, aliados a um 
modelo de desenvolvimento que privilegie a diversidade 
de usos e renda, bem como a relação harmônica com os 
recursos naturais, abre espaço para uma mudança no pro-
cesso de expansão urbana até então vivenciado por re-
giões metropolitanas de grandes cidades, como é o caso 
de Belo Horizonte. 

“A CSul promoverá a criação de lugares públicos e de con-
vívio de alta qualidade socioambiental, com serviços que 
poderão abrigar, por exemplo, unidade dos bombeiros, 
saúde, parques, jardim botânico, aldeia orgânica, arena 
verde e demais equipamentos e serviços que serão apro-
priados pelos moradores”, esclarece Waldir.

O projeto também prevê o desenvolvimento de corredores 
ecológicos para gerar a conectividade entre as áreas ver-
des formando um caminho natural para pedestres e ciclis-
tas e a criação de calçadas sombreadas com espaços de es-
tar e mobiliário urbano para a população. Com o intuito de 
proporcionar uma experiência de lazer ao ar livre, contato 
com a natureza e a prática de exercícios físicos, a CSul 
inaugurou o bikesharing – sistema de compartilhamento de 
bicicletas –  na orla da Lagoa dos Ingleses. 

’’Vamos implantar diversas ações sustentáveis aliadas 
com o lazer na região. Vamos incentivar o uso de meios 
de transportes que não agridem o meio ambiente com a 
implantação de ciclovias no local e sinalizações próprias 
para ciclistas em todo o empreendimento”, declara Wal-

dir, que também revela que a criação de ações culturais e 
esportivas no local para atrair os olhares da população e 
futuros parceiros. 

Outro projeto em implantação é o Costa Laguna, que é 
um empreendimento imobiliário, na região da Lagoa dos 
Ingleses, em Nova Lima. O loteamento com 593 lotes de 
alto padrão vai ser entregue com 4 quadras tênis, 3 dessas 
cobertas, uma quadra poliesportiva, espaço gourmet, sala 
de eventos, academia bem instalada e localização privile-
giada em frente a lagoa. A previsão de entrega das obras 
prontas é para 2017, porém a venda dos lotes começa em 
abril desse ano. 

Waldir enfatiza que os projetos que estão sendo ideali-
zados vão trazer aos moradores toda uma infraestrutura 
que ainda não foi possível apresentar para os moradores 
de Alphaville. Ele destaca que a CSul não é especuladora 
imobiliária, e sim, uma desenvolvedora de áreas urbanas.

“A CSul promo-
verá a criação 
de lugares pú-
blicos e de con-
vívio de alta 
qualidade so-
cioambiental, 
com serviços 
que poderão 
abrigar, por exemplo, unidade dos bombeiros, 
saúde, parques, jardim botânico, aldeia orgânica, 
arena verde e demais equipamentos e serviços 
que serão apropriados pelos moradores”

Waldir Salvador - Superintendente CSul

Desde o século XIX, a região da Lagoa dos Ingleses sem-
pre teve a aptidão para atrair grandes empreendedores. 
Muitos deles visionários, como o engenheiro inglês Geor-
ge Chalmers, que nas quatro décadas em que viveu em 
Minas Gerais, desenvolveu uma série de empreendimen-
tos, como usinas hidrelétricas, hospitais e uma linha de 
bonde eletrificada ligando Nova Lima a Raposos, sendo 
a primeira da América do Sul. Ele também sonhava em 
transformar a região da Lagoa dos Ingleses em área habi-
tacional, mas morreu sem concretizar seu sonho.

Ao passar dos anos a vocação da região para atrair em-
preendimentos imobiliários vem sendo confirmada e o 
desejo de George Chalmers vai virando realidade. Na dé-
cada de 1990, com o crescimento populacional na região 
metropolitana, de Belo Horizonte, gerou uma notável va-
lorização dos terrenos na porção Centro-Sul da Capital. 
A partir daí, Nova Lima passou a atrair uma parcela da 
população de BH com grande desejo de tranquilidade e 
qualidade de vida.

A primeira grande mudança veio com a construção de 
um clube de lazer em uma pequena área as margens da 
lagoa. Em seguida, um grande empreendimento imobi-
liário, que se concretizou, em 1998, com o lançamento 
do Alphaville Lagoa dos Ingleses. Agora, mais recente, se 
criou o grupo CSul - Desenvolvimento Urbano, uma em-

presa que opera a partir do conceito do novo urbanismo, 
com o objetivo de fazer do Vetor Sul da região metropoli-
tana da capital mineira uma nova alternativa para quem 
busca novos espaços para morar, trabalhar, se divertir e 
viver com mais qualidade.

Os projetos, que abrangem os pilares de mobilidade, 
segurança, sustentabilidade, infraestrutura, moradia, 
comércio, serviços e lazer no mesmo local, são também 
idealizados pelo Grupo Asamar, Alicerce Empreendimen-
tos, BVEP - Braço Imobiliário do Grupo Votorantim, MINDT 
e AGHC Participações, que são as empresas que compõem 
o quadro societário da CSul. Segundo o superintendente 
da CSul, Waldir Salvador, a implantação do trabalho será 
de longo prazo reunindo empreendimentos habitacionais, 
comerciais, de serviços,  e industriais de tecnologia como 
a Biomm e Suplimed.

“Nosso objetivo é transformar essa região em um local 
autossuficiente que possa atender também às demandas 
do entorno, oferecendo toda a infraestrutura e comodi-
dade para quem irá morar, trabalhar, se divertir e visitar 
a centralidade”, afirma Waldir. De acordo com o supe-
rintendente, o desenvolvimento do Vetor Sul irá atrair 
empresas para a região, colaborando para o fomento eco-
nômico e para o incremento das ofertas de trabalho no 
local.  

Saiba mais sobre o projeto da CSul:
www.csullagoadosingleses.com.br
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CAPA Saúde e Bem-estar

SUCOS ALÉM
DO SABOR

Vamos combinar que não há nada mais 
nutritivo e delicioso do que incluir o 
suco, logo cedo, no café-da-manhã, ou 
nos lanches, entre as refeições. Os sucos 
funcionais possuem uma maneira prática 
e gostosa de abastecer nosso corpo de 
vitaminas, sais minerais, aminoácidos e 
enzimas. Rápidos e deliciosos, essas be-
bidas ainda têm a vantagem de trazer 
os resultados visíveis não apenas na es-
tética, mas também na saúde do corpo.

Av. Regent, 705  • (31) 3299 1000
www.biomm.com

E ISSO ESTÁ 
ACONTECENDO 

BEM PERTINHO 
DE VOCÊ.

O Brasil vai voltar a produzir a sua 
própria insulina a partir da nova fábrica 
da Biomm, que está sendo construída na 
região do Alphaville em Nova Lima. Com 
tecnologia totalmente desenvolvida no 
Brasil, a nova fábrica beneficiará milhares 
de diabéticos em nosso país. Quer saber 
mais? Tem dúvidas ou sugestões? Acesse 
nosso site e fale conosco.

N O V A  F Á B R I C A  B I O M M .

• As obras civis ocorrem em total conformidade com as normas ambientais, respeitando o ecossistema e a comunidade vizinha • Futura operação de alta tecnologia 
• Sem emissão de poluentes atmosféricos, moderno sistema de tratamento de efluentes líquidos e eficiente gestão dos resíduos sólidos • 300 empregos diretos

O BRASIL 
VAI VOLTAR 
A PRODUZIR 
A SUA PRÓPRIA 
INSULINA.



DICAS NOTA 10
A pedido da Alphavida, a nutricionista Letícia Cautiero sugere dicas imprescindíveis na hora do prepa-
ro das bebidas para cuidar da saúde.

1. Só utilize ingredientes frescos. Frutas e verduras são muito sensíveis. Da colheita até chegar à nossa 
geladeira, esses alimentos perdem diversos nutrientes.

2. Abuse do visual colorido. A cor representa um tipo de efeito no organismo. Por exemplo, o licopeno, 
que garante o vermelho do tomate e da melancia, impede o desgaste das células e previne alguns tipos de 
câncer. Já o betacaroteno, responsável pelo tom alaranjado das cenouras e abóboras, preserva os tecidos 
cutâneos e afasta o envelhecimento precoce. As folhas verde-escuras indicam que a fonte é rica em ácido 
fólico, substância essencial ao bom desenvolvimento
neurológico.

3. Evite a monotonia de sabores. O suco que você adora pode ser
maravilhoso, mas ainda assim não deve fazer parte do seu cardápio
todos os dias. A repetição enjoa e desestimula o hábito de
consumir essas bebidas enriquecidas, sendo assim, manter esse
costume é tão importante quanto a escolha dos componentes,
por isso é preciso variar.

4. Opte pelos conservantes naturais. Algumas frutas,
especialmente banana e maçã, podem reagir com o
próprio oxigênio e ficarem escurecidas depois de
cortadas. Para evitar essa oxidação, a dica é
combinar com alguma fruta cítrica.

5. Procure extrair ao máximo o sumo das frutas e escolher
opções suculentas.Acrescentar muita água pode dispersar
os nutrientes. A recomendação é usar a centrífuga, que é
eficiente nessa função e não precisa de água para funcionar,
o que pode não acontecer com o liquidificador, dependendo dos
itens escolhidos.

6. As frutas e legumes devem ser lavados em água corrente e
deixados de molho, por 15 minutos, em  água misturada com
água sanitária (para cada litro de água, 1 colher de sopa de
água sanitária). Depois, enxaguar bem.

7. Depois de batido, evite coar para preservar o máximo
de fibras. Mas atenção: portadores de uma doença que
causa inflamação na região do intestino, a diverticulite,
não devem optar por receitas que utilizem as sementes
das frutas.

8. Beba imediatamente após o preparo. Caso contrário,
o contato com o ar ou com a temperatura fria na
geladeira favorecerá a perda de propriedades com o
passar do tempo.

9. Experimente antes de adoçar. Muitos sucos dispensam
o uso de açúcar e adoçantes.

10. Para garantir a distribuição equilibrada de nutrientes
ao longo do seu dia, o ideal é que eles sejam ingeridos
no café-da-manhã ou entre as principais refeições.

Saúde e Bem-estar Saúde e Bem-estar

O suco detox ou funcional está na moda e se trans-
formou em um item principal do cardápio para as 
pessoas que querem saúde e bem-estar. Karin Ho-
norato, nutricionista e diretora da clínica Trinutrix, 
esclarece que os sucos funcionais são as bebidas na-
turais feitas com pelo menos um alimento funcio-
nal, ou seja, é considerado funcional quando, além 
de ter proteína, carboidratos, gorduras, vitaminas 
e minerais, entre outros, possui alguma substância 
ativa que tem ação de prevenir, diminuir os efei-
tos ou até curar alguma doença. “São vários os seus 
benefícios. A ação de cada bebida vai depender do 
alimento escolhido. Por exemplo, o gengibre possui 
o gingerol que tem ação anti-inflamatória e antioxi-
dante e combina com várias frutas para o preparo 
dos sucos’’, expõe a especialista.

Jane Susie Cardoso Almeida, coordenadora e idea-
lizadora da escola de alimentação viva Oficina Ger-
minar, em Belo Horizonte, alerta que devemos ter 

cuidado ao escolhermos as frutas e os outros ingre-
dientes. “Como precaução, primeiro observamos a 
combinação dos alimentos, porque combinar errado 
pode provocar gostos indesejáveis. O consumo deve 
ser imediato, nada de guardar suco pronto”, indica.

Sucos Poderosos

De acordo com Letícia Cautiero, nutricionista, per-
sonal diet e moradora do Alphaville, cada ingre-
diente da bebida funcional é pensado não apenas 
a partir do seu sabor, mas também das suas pro-
priedades sobre o organismo. “Os sucos funcionais 
levam vegetais, frutas e sementes. São ingredientes 
frescos, naturais, orgânicos e desintoxicantes. Eles 
têm como principal objetivo eliminar substâncias 
prejudiciais ou minimizar o efeito destas no nosso 
organismo”, comenta a nutricionista.

Letícia garante que, com poderes específicos, estes 
sucos agem como refrescantes, além de esbanjarem 
efeitos saudáveis para o corpo inteiro: eles relaxam, 
hidratam e nutrem. “É uma ótima alternativa para 
você ingerir frutas, fortalecer seu sistema imunoló-
gico, ter energia para começar bem um exercício ou 
simplesmente relaxar depois do treino. 

São milhares de combinações possíveis. Gostos e 
propriedades tão diferentes como o azedo e o doce, 
o energético e o relaxante”, avisa.

Entre os ingredientes famosos, a nutricionista des-
taca a maçã, o abacaxi e o gengibre, pois ajudam a 
combater a celulite, desintoxicam e fazem uma lim-
peza na rede linfática. “O abacaxi e o gengibre são 
anti-inflamatórios naturais. Cada ingrediente cola-
bora na destruição dos nódulos de gordura, acumu-
lados sob a pele. O gengibre também tem funções 
diuréticas. Já as fibras da maçã melhoram o funcio-
namento do intestino. Incluindo esses ingredientes 
e acrescentando o gérmen de trigo e a linhaça no 
cardápio diário, você estimula a diminuição da ce-
lulite. Mais do que um suco exótico para despertar o 
paladar, a mistura de frutas e outros vegetais pode 
ser um conforto para o organismo, proporcionando 
efeito terapêutico e curativo”, afirma
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Beba

Uma pesquisa realizada com idosos durante dez anos 
e publicada no The American Journal of Medicine, 
em 2006, mostrou que o hábito de ingerir bebidas 
que misturam frutas e verduras em pelo menos três 
dias da semana reduz em 76% o risco de desenvolver 
o Mal de Alzheimer.

“O segredo estaria nos polifenóis, antioxidantes en-
contrados nas folhas, cascas e sementes dos vege-
tais. Mas não é só. A alquimia de cores, texturas e 
sabores também é um caminho fácil para garantir a 
quantidade ideal de consumo de fibras, vitaminas e 
minerais”, sugere Letícia.



BOLETIM ACH
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Espaço Social Transformar
Conheça mais sobre este importante projeto de iniciativa da ACH que está transformando 
a vida de diversas pessoas no bairro Jardim Canadá.

O Espaço Social Transformar é uma organi-
zação não governamental sem fins lucrativos 
Inscrita nos conselhos Municipal da Assistência 
Social e da criança e adolescente de utilidade 
publica nas três esferas de governo quer vem 
desempenhando um papel importante de as-
sistência e  apoio a educação na comunidade 
da qual ela está inserida.

Atualmente conta com profissionais de peda-
gogia, Música, instrutores de judô e informáti-
ca, Psicólogo, Dentista, Oftalmologista e uma 
equipe preparada para apoiar os atendidos vi-
sando um melhor desempenho de suas ativida-
des escolares, esportivas, culturais e de lazer.

A Proposta

A proposta do Espaço Social Transformar con-
siste em proporcionar à Comunidade a partici-
pação em atividades educacionais, culturais, 
esportivas, recreativas e festivas, realizando 
atividades que estimulem possibilidades e po-
tencialidades nas crianças e nos adolescentes 
que frequentem seu espaço, de modo, a in-
centivar o desenvolvimento de sua autonomia, 
apoiar a sua preparação e qualificação para o 
exercício pleno da cidadania e contribuir para 
a melhoria da autoestima dos envolvidos.

Comunidade atendida

A comunidade do Bairro Jardim Canadá é formada prioritariamente 
por famílias de baixa renda, normalmente com pouca ou nenhuma 
qualificação profissional. Em função do trabalho, os pais se ausen-
tam de casa e os filhos tendem a ficar desacompanhados de adultos 
a maior parte do tempo.

A Entidade atualmente atende aproximadamente 574 pessoas por ano, e sobrevive com doações de naturezas diversas. Para 
ajudar, entre em contato no telefone 31 3547-2114 ou compareça à Sede da ACH, na Rua Príncipe Charles, 138 - A, 
Bairro Jardim Canadá.

Acompanhe nas próximas edições mais informações sobre o Projeto Transformar e demais atividades desempenhadas pela ACH.

A AG é uma das mantenedoras a Associação dos Condomínios Horizontais (ACH).

Como Ajudar



Giro pelo Mall Giro pelo Mall
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Feirinha de Produtos Orgânicos

No primeiro sábado de cada mês, o Alphaville Mall oferece aos moradores 
e visitantes do Alphaville a Feirinha de produtos orgânicos, naturais e ca-
seiros. A Feira atualmente reune 20 expositores, oferecendo uma grande 
variedade de produtos para quem deseja levar uma vida mais saudável.

O evento é gratuito e ocorre na entrada do Center III, sempre no período 
matutino, das 09h às 13h. Todos são convidados a prestigiar o evento e 
também a expor seus produtos, caso tenham interesse. Basta entrar em 
contato com o Alphaville Mall, no telefone 3547-3100 ou pelo e-mail 
francesco@alphavillemall.com.br.

As novidades do mais charmoso centro de compras da região!

Peu’s Burguer

O mais novo point gastronômico do Alphaville Mall pretende oferecer a seus 
clientes variadas opções de hambúrgueres artesanais grelhados. Além do 
espaço físico, também será disponibilizado o serviço de delivery no Alpha-
ville. Assim, os moradores poderão se deliciar com as iguarias sem precisar 
sair de casa. 

Studio Personal

Bookafé

O Studio Personal é um centro de treinamento 
personalizado, que conta com o acompanha-
mento de profissionais qualificados  da área de 
Educação Física e Fisioterapia.

Para garantir uma melhor qualidade de atendi-
mento, trabalhamos com um pequeno grupo de 
alunos com frequência, horário e dias marca-
dos. De forma diferenciada e personalizada, o 
acompanhamento e incentivo são constantes, a 
elaboração dos programas são realizados com 
objetividade e eficiência, respeitando a indivi-
dualidade biológica do cliente, proporcionando 
segurança e confiança ao realizar os exercícios, 
alcançando assim os resultados com mais rapi-
dez. 

Modalidades: Personal Class, Treinamento Funcional, Plataforma Vibratória, Ballet adulto e infantil 
e Fisioterapia. 

O Bookafé é uma livraria e cafeteria criada com o propó-
sito de levar livros cristãos, com conteudo biblico, para 
todas as pessoas. O propósito é tornar a palavra de Deus 
acessível a todas as pessoas com livros dedicados à ca-
samentos, criação de filhos, viver familiar e busca espi-
ritual. 

A cafeteria oferecerá a seus clientes tortas e salgados 
finos, capuccinos e cafes especiais além de Wi-Fi, Sala 
de Leitura, Espaço kids, entre outros. Serão realizadas 

palestras semanais sobre os livros, com temas diferencia-
dos. A agenda das palestras será divulgada regularmente.

Center III - Quiosque 114ª
(31) 3333-4444

Center III - Lojas 111 a 114
(31) 3547-3956

Center II - Lojas 103 e 104
(31) 9801-0650 / www.bookafe.com.br



A Sentex Engenharia é a melhor escolha para  o seu 
projeto elétrico, estrutural, hidráulico, telefônico ou de 
recuperação de água, além de executar projetos resi-
denciais.

Conte com a experiência de 18 anos de uma empresa 
especializada em construção de alto padrão de aca-
bamento.

Acesse nosso site e conheça nossos projetos.

A Tom Verde é um escritório de arquitetura que oferece soluções comerciais e residenciais, 
visando a sustentabilidade e a satisfação de seus clientes.

Trabalhamos com reformas, projeto de interiores, rediências, aprovação de projetos e proje-
tos institucionais. Entre em contato e solicite um orçamento.


