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O verão chegou!
Receba-o com muitas
cores. Nós damos
as dicas para você
combiná-las de
maneira perfeita

10 ANOS
FAZENDO O BEM

FECHAMENTO AUTORIZADO, PODE SER ABERTO PELA ECT

ConSePS chega à 10ª
edição e premia mais
três instituições sociais
de Sorocaba

RECICLA,
MUNDO!

Separar o lixo
doméstico é uma
necessidade
urgente para a
sobrevivência do
planeta. Veja o
que pode ou não
ser reaproveitado

COM A CHEGADA DA
ESTAÇÃO MAIS QUENTE DO
ANO, QUEM NÃO QUER MATAR
A SEDE COM ESSES LÍQUIDOS
MULTICORES E PRONTOS A
PROMOVER BEM-ESTAR?
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DESTAQUE
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LOTEAMENTO

Atendimento ao Cliente

fale.conosco@splice.com.br
(15) 3353-8499

Coisas lindas para a sua casa!

Sugestões para você anotar na sua agenda

Cervejaria Bamberg abre suas portas para receber
o público em visitas guiadas e com degustação

Av. Juscelino Kubitscheck de
Oliveira, 154 - 18110-901

i

Lageado - Votorantim - SP
Creci: 20.226J

ndependente dos planos de cada um para o ano novo,
saúde está sempre entre os pedidos principais. E uma das
formas de contribuir para isso é aderindo à alimentação
natural, incluindo os sucos, muito propícios para o verão.

Quer saber mais a respeito e ainda seguir algumas receitinhas

fáceis e rápidas? Veja a reportagem da nossa matéria de capa.

e x p e d i e n t e

Desenvolvimento Urbano.
Departamento de Marketing:

E, de certo modo, continuamos no clima, falando sobre

Comissão editorial:

Taraborelli, autora do livro Amaranto, Quinoa e Chia - Receitas
Sem Glúten Para Uma Vida Mais Leve (Ed. Publifolha). Chef de
cozinha, pesquisadora e adepta da alimentação vegetariana, Rita
surpreende com seus múltiplos interesses e habilidades. Confira.
Tem mais novidades nas próximas páginas, como a matéria de
Destaque, que nesta edição mostra que é possível realizar visitas
guiadas a uma das cervejarias artesanais mais premiadas de nossa
região. Veja como agendar e saiba o que você vai encontrar por lá.
Damos ainda algumas dicas sobre como mudar a
decoração da casa, de maneira rápida e prática, utilizando
detalhes coloridos e cheios de bossa.
Por fim, confira também o que foi notícia
recentemente e veja as fotos na seção

André Barros Beldi
Araldo Marcondes;
Carina Alves;
Hellen Damasio;
Lizandra Claudia;
Mayra Diniz.
Projeto gráfico e Coordenação:
www.atua.ag
Jornalista responsável:
Rose Campos MTb 22.000/SP
Redação:
Daiene Felicio

Saiba quais materiais você pode – e
quais não deve – reciclar

VIVER BEM

18

ENTREVISTA

21

VARANDA SPLICE

22

PORTFÓLIO

Atua Agência

TENDÊNCIA
Mais cor em detalhes que farão
toda a diferença na sua decoração

SUSTENTABILIDADE
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Darby Moreno;
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ConSePS chega à sua 10ª edição e premia
mais três instituições sociais de nossa região

CAPA
Sucos naturais são uma
delícia para o verão e
ainda fazem um bem
danado para a sua saúde

A pesquisadora Rita Taraborelli lança com sucesso
seu livro de gastronomia saudável em Sorocaba

Veja o que tem de novo entre
as empresas do Grupo Splice

Conheça os empreendimentos da
Splice Desenvolvimento Urbano

Diagramação:
Elaine Navarro
Arte final:
Fabíola Leite
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Executiva de conta:
Amanda Contieri
Capa:
Shutterstock
Impressão:

Varanda Splice. Descubra tudo isso e muito

Gráfica Paratodos

mais nesta edição. Boa leitura e ótimas

5.300 exemplares.

energias, pois 2017 está apenas começando!
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A Splice Magazine é
uma publicação da Splice

Também vale usar a criatividade, claro, e inventar novas receitas.

alimentação saudável, na entrevista com a talentosa Rita

02

www.splicedu.com.br

06

Conheça Ouroville Taubaté, que tem localização
privilegiada e completa infraestrutura de lazer

Tiragem:
Distribuição gratuita.

Quem primeiro conheceu o Villa Flora foi minha filha, que gostou
muito e nos apresentou o local. Ficamos encantados por ser um
lugar muito bonito, com bastante espaço, infraestrutura de lazer
e liberdade para nossos netos brincarem em segurança. Sem falar
das festas e eventos. Agora, com as melhorias na rodovia
de acesso, o condomínio tende a se valorizar ainda mais.
Benedito Rodrigues, proprietário de um apartamento Camila, no Condomínio das Rosas - Villa Flora
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Fotos: Divulgação

DICAS
GASTRONÔMICAS
Nesta edição, selecionamos alguns endereços de locais onde é
possível comer bem e experimentar pratos diversificados. Confira!

PRATOS VEGANOS

Fotos: Shutterstock

“MADEIRA” SUSTENTÁVEL
O resultado é tão aconchegante e elegante quanto o

A casa abriu recentemente e atende a um

dos mais nobres pisos de madeira. Mas na verdade a

público crescente, de apreciadores de comida

Portobello reproduz este efeito com a sustentabilidade e

vegana e vegetariana. O diferencial do Los

tecnologia do porcelanato. Entre as linhas mais recentes

Veggies está na produção artesanal e vegana do

estão a Ecollection, com padrões como o do jacarandá em

hambúrguer de soja, da maionese, da vegarella,

pátina, por exemplo, e também a taiga, muito usada nos

do purê de batata, do tofupiry, da ricota e

países nórdicos, além da Ecodiversa e da linha Ibirapuera
Mix, com madeiras encontradas no parque mais famoso
de São Paulo. Informações: www.portobello.com.br

REVESTIMENTO
100% RECICLADO
Quem diria que o efeito moderno
proporcionado pelos revestimentos da marca
Nina Martinelli vem das sobras da indústria
madeireira? Os mosaicos obtidos também
contribuem para o conforto acústico e dão
um ar de design sofisticado aos ambientes.
A produção é artesanal, com peças cortadas
e lapidadas uma a uma. A indicação é para
espaços internos e a instalação não requer
mão de obra especializada. Com o manual
de assentamento online e um mínimo de

do molho de tomate, que levam somente
ingredientes de qualidade e temperos naturais.

COZINHA ÁRABE

Tem serviço delivery, das 18h30 às 23h.

O endereço fica no tranquilo e tradicional bairro de Santa

Rua Dona Maria Josepha de Sousa Manente,

Rosália. E da cozinha do simpático Delícias das Arábias

295 – Jd. Faculdade Tel. (15) 3357-3898

saem as não menos tradicionais receitas da cozinha árabe.
Ali você vai encontrar especialidades como charuto de
repolho, coalhada seca, homos (patê de grão-de-bico),
baba ganoush (patê de berinjela) e tabule, entre outras
de dar água na boca. Sem falar nas esfihas, claro!
Abre: segunda a sábado, das 11h30 às 15h / 18h às 22h30
Rua João dos Santos, 901, Santa Rosália Tel.: (15) 3211-1444

SABOR DE ESPANHA
O nome já diz tudo: o Mundo Espanha é uma
mistura de bar e restaurante que apresenta
ao público os mais típicos pratos espanhóis.
O cardápio reúne mais de 10 tipos de paella,
sanduíches, porções empanadas e grelhadas,

habilidade, você mesmo pode se encarregar

além de sopas, dos famosos embutidos e doces

CAFÉ TROPICAL

ESTILO LOUNGE
Um dos primeiros atrativos de A Phantástica é o ambiente,

leche. Uma das inovações é o croquete de paella.

O visual da Qool Evolution Tropical, cafeteira da marca

moderno e despojado, inspirado nas antigas edificações fabris

Acompanham os vinhos ibéricos e bebidas como

Delta Q, é inspirado na natureza dos países tropicais,

europeias. O local combina forneria e lounge bar e é especializado

a sangria. Atrações musicais complementam

como Vietnã, Brasil e Colômbia, que formam o chamado

em massas. No menu, opções como tortas, quiches, pizzas e

o clima da rica cultura espanhola.

“cinturão do café” e são considerados os maiores

panini. Destaque ainda para a boa carta de vinhos e os drinks,

Abre: domingo: das 11h às 16h; terça a quinta:

produtores do grão no mundo. A marca existe há 54 anos,

que harmonizam com a sofisticação dos pratos.

das 17h às 23h; sexta: das 17h à 0h; sábado:

está presente em mais de 35 países, dos cinco continentes,

Abre: domingo: das 12h30 às 17h; terça a sexta: das 19h à 0h

das 11h à 0h | Rua Profa. Francisca de Queiróz,

e é tida como a maior torrefadora da Península Ibérica.

e sábado: das 12h30 às 16h / 19h à 0h | Av. Washington

110, Vila Independência Tel.: (15) 3358-0026

Saiba mais em: www.facebook.com/DeltaQBrasil

Luiz, 546, Jardim Faculdade Tel.: (15) 3037-6881

Fonte: agendasorocaba.com.br

da tarefa. Consulte www.ninamartinelli.com.br
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Abre: terça a domingo, das 11h às 14h

típicos, como a crema catalana e o arroz com

05
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Fotos: Shutterstock

Uma das combinações possíveis é feita

seu

com cores complementares, ou seja, aquelas
que se encontram em lados opostos da roda
das cores (por exemplo, verde e vermelho, ou
azul e laranja). O tom sobre tom é definido a
partir de uma única cor, quando se escolhe
variados tons – e diferentes texturas, por que
não? – combinados entre si. A harmonia de
cores consiste em selecionar aquelas que se
encaixam entre as primárias, explorando a

INVESTIR EM OBJETOS
COLORIDOS PODE SER
A MELHOR RECEITA
PARA PREPARAR A CASA
PARA OS DIAS QUENTES
– OU AS TARDES MAIS
FRESCAS – DO VERÃO

sintonia entre uma mesma família de cores.

Cores neutras
É possível explorar uma diversidade de
cores, baseadas no branco, preto, castanho e
no bege, além dos cinzas. A partir desta base,
dá para combinar com praticamente qualquer

Texto: Rose Campos

outra cor de sua preferência, devido à grande

c

versatilidade dessas tonalidades.
Para escolher os pontos de destaque
om a mudança de estação
e o virar do calendário, é

dicas que podem te orientar nesta jornada.

muito comum surgir a

pense em superfícies menores e pequenos
objetos, mais fáceis de serem trocados, como
almofadas, cortinas ou até mesmo uma única

vontade de renovar o visual da casa. Mas nem

Combinações perfeitas

parede do ambiente, balanceados entre tons

sempre é preciso recorrer a projetos

Já ouviu falar em roda das cores? Pois este

neutros ou complementares.

elaborados e caros com a assinatura de

pode ser o seu ponto de partida para planejar

um profissional especializado.

as novidades no décor. Lembrando que, apesar

na tarefa de decorar e não quiser se arriscar

da infinidade de tons, a base é formada por

demais, faça a experiência incluindo flores –

muita criatividade é possível escolher peças-

cores primárias (vermelho, azul e amarelo, que

de preferência naturais! – na decoração. Use

chave que podem mudar instantaneamente

dão origem a todas as outras), secundárias

várias possibilidades, até encontrar aquela

o clima de cada ambiente. Depois, se

(que surgem da mistura de duas cores

do seu agrado. Encontrado o tom certo,

quiser, é só guardar as peças ou fazer novas

primárias: laranja, violeta e verde) e as terciárias

reproduza a combinação com objetos, pintura

composições, experimentando o que mais

(resultantes da mistura entre secundárias e

ou revestimento de parede e até quadros e

combina com sua personalidade.

terciárias, como o verde-limão, por exemplo).

outras obras de arte.

Juntando um pouco de informação e
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E, para não errar, selecionamos algumas

Se estiver dando seus primeiros passos

07

TEMOS!

Fotos: Shutterstock/Divulgação

d e s t a q u e

Alexandre Bazzo, cervejeiro e proprietário da Bamberg

JÁ FAZ ALGUM TEMPO QUE
AS CERVEJAS DE PRODUÇÃO
ARTESANAL ESTÃO EM ALTA NO
BRASIL. E BEM AQUI PERTINHO,
EM NOSSA REGIÃO, UMA
CERVEJARIA SE DESTACA PELA
QUALIDADE DE SUA PRODUÇÃO.
A NOVIDADE É QUE AGORA
VOCÊ TAMBÉM PODE VISITÁ-LA
Texto: Rose Campos

c

onsiderada a mais premiada

cervejeiro e proprietário da Bamberg,

cervejaria do Brasil, acumula

que explica o processo de produção,

mais de 150 prêmios

quais são as principais matérias-primas

nacionais e internacionais. Trata-se da

utilizadas na produção e quais os estilos

Cervejaria Bamberg, que agora abre suas

das cervejas degustadas.

portas, aos sábados, para visitas guiadas.
Nessas visitas, além de conhecer a fábrica,

da Francônia, na Alemanha, como se fosse

os participantes poderão degustar cinco tipos

uma sala de estar deste lugar mágico e que

de chope, direto dos tanques de maturação.

envolve a todos por conta da hospitalidade e

O passeio com certeza vai agradar os
apreciadores da bebida, que com esta
novidade têm a chance de conhecer seu

08

“O tour é uma pequena viagem ao universo

descontração de seu povo, onde reinam o pão,
a cerveja e as salsichas típicas”, descreve Bazzo.
A visitação pode ser feita aos sábados,

processo de fabricação. A fábrica está

às 9h30, com custo individual de R$ 25. O

localizada em Votorantim (SP) e as visitas

agendamento deve ser feito pelo e-mail

são orientadas por Alexandre Bazzo,

tour@cervejariabamberg.com.br.
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MAS AFINAL,

O QUE
DÁ PARA

PARA QUEM
PROCURA

Foto: Divulgação

COMPROMETIDO COM O
CONFORTO E A SEGURANÇA DA
SUA FAMÍLIA, O LOTEAMENTO
OUROVILLE TAUBATÉ TEM EM
CADA CARACTERÍSTICA UM
GRANDE DIFERENCIAL

i

metros quadrados no qual cerca

destinado a equipamentos de lazer e área

Além da bela vista para a Serra da Mantiqueira, o loteamento reserva 87 mil m2 destinados a lazer e área verde

o

real significado de lixo

No dia a dia, no entanto, isto ainda

deveria ser: local em que

não se tornou realidade. Segundo a

matérias-primas valiosas

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária

eram jogadas fora e desperdiçadas”, opina

e Ambiental, no Brasil, apenas 3% do que

verde. Este loteamento existe e fica em uma

exclusivo dentro do loteamento reúne campo

italiano do Quiririm, é vizinho ao clube da

Maurício Cohab, diretor da Trisoft, empresa

vai para o lixo é reciclado. Em parte, porque

das localizações mais valorizadas da cidade

de futebol society, quadras poliesportivas, de

Volkswagen e fica a poucos minutos de

que inaugurou o mercado de materiais

as pessoas ainda não adquiriram o hábito

de Taubaté, próximo aos principais acessos ao

tênis e de areia, piscinas adulto e infantil, espaço

hipermercados, universidades, restaurantes

reciclados e 100% recicláveis para mais

de fazer a coleta seletiva. Mas também é

município e muito perto do litoral norte paulista.

fitness e salão de festas, além de praças de

e shoppings, contando com a segurança de

de 70 setores da indústria brasileira.

comum surgir a dúvida sobre o que pode

Um dos diferenciais deste loteamento

convívio, playground e sede administrativa.

portaria 24 horas, cancelas para controle de

é o Mirante para a Serra da Mantiqueira,

Ideias sustentáveis fazem parte do

que foi construído de modo a preservar a

Segundo ele, tudo pode ser reciclado,

ou não ser reaproveitado.

acesso, câmeras de monitoramento na portaria,

principalmente o que é biodegradável. “Existem

projeto, como uma trilha ecológica e até

perímetro fechado com muro e gradis de 3m

biodigestores que aproveitam a fermentação

bela vista para a cadeia montanhosa que

mesmo as placas de comunicação visual,

de altura e acesso de serviço independente.

de dejetos biodegradáveis para gerar energia

estar limpo (sem desperdício de água no

se estende por três estados do país.

que são feitas de material reciclável.

Ainda há lotes disponíveis (300 m² a

elétrica. Fora isso, materiais sólidos precisam

processo!) e seco. O sistema de cores para a

600 m²) e você encontra mais informações no

virar matéria-prima, este é o futuro, não há

coleta é um modelo importado da Europa,

site: http://residencialouroville.com.br.

como fugir”, argumenta o executivo.

mas que não funciona no País.

A infraestrutura de lazer do Ouroville
Taubaté também é invejável. Um clube
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VEJA O QUE É POSSÍVEL RECICLAR

magine um loteamento de 392 mil

de 22% deste espaço (87 mil m²) é

Texto: Rose Campos

Texto: Rose Campos

Além disso, este loteamento residencial
está instalado ao lado do tradicional bairro

Obs.: Seja qual for o material, ele deve

Vidro: garrafas, frascos de alimentos,
remédios, perfumes e outros (mesmo
em cacos); Plástico: garrafas PET,
embalagens plásticas, tampas plásticas,
sacos plásticos (de leite, arroz etc.); Metal:
latas, tampas de metal, arames, grampos,
pregos, tubos de pasta de dente,
alumínio, cobre e outros; Papel: revistas,
jornais, papéis e caixas de papelão.
O QUE NÃO PODE SER RECICLADO
Vidro: espelhos, vidros de janelas e
boxes de banho, vidros de automóveis,
cristais, formas e travessas de vidro
temperado, ampolas de remédio etc.;
Plástico: celofane, embalagens longa
vida, espuma, embalagens a vácuo
e fraldas descartáveis; Metal: pilhas
(normais e alcalinas), filtros de ar para
veículos, latas enferrujadas; Papel: papel
higiênico, guardanapos usados, copos
siliconizados e papéis plastificados.
Fonte: Site Autossustentável.com
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Um

c a p a

Texto: Daiene Felicio

j

AS DIETAS DETOX ESTÃO
ENTRE AS QUERIDINHAS
QUANDO O ASSUNTO É
EMAGRECER DE FORMA
SADIA. AS RECEITAS SÃO
TAMBÉM UM GRANDE
INCENTIVO PARA QUEM
BUSCA REEDUCAÇÃO
ALIMENTAR BASEADA EM
INGREDIENTES NATURAIS.
MAS SERÁ QUE NA
PRÁTICA ISSO FUNCIONA?

á há quem diga que, na vida, só existem dois tipos de pessoas: as que já
fizeram dieta e aquelas que ainda vão fazer. (risos) Exageros à parte, seja por
questões estéticas ou por recomendações médicas, até mesmo quem não

tem problemas com a balança pode um dia ter que se submeter a algum tipo de restrição

Foto: Shutterstock

alimentar. Ou pode simplesmente resolver adotar uma alimentação mais saudável.
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Para quem deseja iniciar agora a mudança de hábitos alimentares, uma boa

dica são as dietas detox, cujo objetivo principal vai muito além da perda de peso. Os
adeptos argumentam que a ideia é eliminar ao máximo as toxinas do organismo, sejam

13

c a p a
Fotos: Shutterstock

c a p a

aquelas liberadas diariamente por hormônios

Use com moderação

produzidos pelo stress ou sejam as ativadas

Antes de restringir a alimentação para

pelo consumo de produtos industrializados.

priorizar os líquidos, é importante fazer uma

O termo detox (abreviatura de desintoxicação,

A dieta detox não
é unânime entre
profissionais de
saúde. Porém,
muitos a utilizam
para melhorar o
funcionamento
intestinal e combater
o inchaço

14

avaliação médica ou com um nutricionista.

em inglês) tornou-se sinônimo de sucesso de

Isso pode incluir a realização de exames

vendas entre produtos com o rótulo de orgânicos

clínicos e laboratoriais, um cuidado

ou naturais. E sua indicação vai da busca pela

fundamental para evitar, por exemplo, as

redução de peso à cura de ressacas.

dolorosas cólicas renais geradas pelo eventual

É um tipo de dieta que se tornou bastante
popular inicialmente entre as celebridades e
hoje alcança um grande público. O método

consumo de substâncias que favorecem a

Tem pra todo mundo

alimentos ricos em antioxidantes, uma boa

formação de cálculos nos rins.

Quando pensamos nos sucos, a

dica é consumir os sucos naturais.

Mas a indicação deste tipo de dieta não

diversidade de opções que carregam o

Saiba como prepará-los:
•

Coar o suco ou não vai depender do gosto
de quem pretende consumi-lo, embora o

Além de promover sensação de bem-

suco coado perca todas as fibras;

é tido como rápido e eficaz para melhorar

é unânime entre os profissionais de saúde.

nome detox é enorme, incluindo o consumo

estar, os sucos naturais proporcionam

o funcionamento intestinal e combater o

Muitos argumentam que órgãos como fígado,

de misturas prontas, cujo uso nem todos os

mais disposição e vitalidade ao organismo,

inchaço, além de outros benefícios para a

rins e intestino já cumprem naturalmente o

especialistas em nutrição defendem.

dando também mais viço à pele e aos

na hora, pois se for armazenado o suco

saúde. Por isso, faz muito sucesso no verão,

papel de limpeza do organismo. De qualquer

Mas, além de evitar alimentos que

cabelos. Outros benefícios que podem

perderá suas propriedades;

quando muita gente se preocupa em melhorar

forma, o detox pode servir como um ritual

provoquem inflamação no organismo, como

ser conquistados: diminuição da retenção

a forma física, na estação do ano em que os

de passagem, logo que a ideia de mudança

frituras, corantes, enlatados e embutidos, e,

hídrica e da formação de gases, mais

sucos detox. O ideal é consumi-los ao longo

corpos ficam mais à mostra.

alimentar é adotada.

ao mesmo tempo, aumentar a ingestão de

hidratação e sensação de saciedade.

do dia, nos horários dos lanches.

•

•

Prepare somente o que for consumir

Não substitua as principais refeições por

15
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ESCOLHA
O SEU!

anos de bons

Chá verde e couve
• 150 ml de chá verde
• ½ maçã com casca
• 1 folha de couve
• gelo a gosto
Modo de preparo
Prepare o chá in natura, deixe em
infusão e espere esfriar. Lave a maçã e
a folha de couve. A seguir, bata tudo no
liquidificador e tome imediatamente.
Laranja e gengibre
• 1 laranja
• 2 folhas de couve
• raspas de gengibre
• ½ litro de água
• gelo a gosto e adoçante, se necessário

Modo de preparo
Descasque a laranja e retire as sementes.
Lave bem as folhas de couve e raspe
o gengibre na hora. Depois é só bater
tudo no liquidificador.
Erva-cidreira com abacaxi
• 150 ml de água de coco
• ½ xícara de abacaxi picado
• ½ xícara de chá de erva-cidreira
• gelo a gosto e adoçante, se necessário
Modo de preparo
Descasque e pique o abacaxi. O
próximo passo é só bater todos os
ingredientes no liquidificador.
Maçã com couve
• 2 maçãs
• 2 folhas de couve fresca
• 1 laranja
• mel de agave para adoçar
• gelo a gosto
Modo de preparo
Descasque a laranja e retire as sementes,
mas mantenha boa parte do bagaço.
Lave bem a couve e as maçãs. Bata
tudo no liquidificador.
Suco de tomate
• 200 ml de suco de tomate

• 200 ml de água mineral com gás e gelada
• gotinhas de pimenta Tabasco
(mas não exagere!)
• gotas de suco de limão fresco
Modo de preparo
Não bater no liquidificador para
manter o gás da água. Basta misturar
os ingredientes e beber.
Melancia com linhaça
• 2 fatias de melancia
• suco de limão
• 1 colher (de café) de gengibre ralado
• 1 colher (de chá) de linhaça triturada
• mel de agave
• gelo a gosto
Modo de preparo
Retire a casca e os caroços da melancia.
Rale o gengibre e esprema o limão na
hora do preparo. Depois é só bater
tudo no liquidificador e servir.
Uva e canela
• 200 ml de suco de uva
• 1 colher de café de gengibre ralada
• 1 colher de café de canela
• Gelo a gosto e adoçante, se necessário
Modo de preparo
Rale o gengibre na hora do preparo, junte os
demais ingredientes e bata no liquidificador.

Texto: Rose Campos

m 2007 aconteceu pela primeira

As últimas instituições contempladas foram:

vez o Concurso de Seleção de

• Associação Lar Casa Bela

Projetos Sociais (ConSePS),

• Associação de Pais e Amigos dos

uma iniciativa da Faculdade
de Engenharia de Sorocaba com a

Deficientes Auditivos de Sorocaba (Apadas)
• Associação Pode Crer

proposta de escolher, a cada ano, as três

Ao longo de uma década, foram

melhores ideias de organizações sociais,

entregues 31 prêmios a 23 organizações

que eram então premiadas com o material

sociais contempladas. Para comemorar esse

necessário para a execução dos projetos.

momento especial foi realizado, no dia 12 de

Até hoje, podem concorrer instituições

dezembro, um evento com as participações

Wellington Nogueira, fundador da ONG Doutores da
Alegria, foi um dos palestrantes convidados

de Sorocaba e Votorantim, mas o concurso

da historiadora Karen Worcman, criadora

vem evoluindo gradativamente. Em 2016 foi

do Museu da Pessoa, que já colheu 15 mil

a pessoas anônimas, que guardam em si a

a terceira vez que o ConSePS pôde contar

depoimentos de anônimos, e o ator e clown

riqueza de suas histórias únicas. E Wellington

com o apoio e correalização do IAHB.

Wellington Nogueira, fundador da organização

(o Dr. Zinho) deixou claro, com sua história

Doutores da Alegria, uma troupe de palhaços

pessoal, que acreditar em um projeto de

de ações das organizações vencedoras,

que leva alegria a crianças hospitalizadas,

humanização da saúde (e que pode ser

proporcionando, além da premiação em

numa iniciativa pioneira aqui no Brasil.

replicado em projetos de qualquer natureza)

Esta parceria veio para ampliar o impacto

dinheiro, capacitação com foco especial
nas lideranças.
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O CONCURSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS
– DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA
(FACENS), QUE HÁ TRÊS ANOS É FEITO EM PARCERIA
COM O IAHB – CHEGA À SUA 10ª EDIÇÃO

Foto: Divulgação

Fonte: Site Mundo Boa Forma /
Folha de São Paulo / Fantástico /
Dr. Frederico Lobo / Suco Detox.Eco

Burner
• 2 ameixas pretas secas sem caroço
• 200 ml de água
• 1 xícara de abacaxi picado
• 200 ml de água de coco
• 1 colher de sopa de hortelã fresca, picada
• gelo a gosto e adoçante, se necessário
Modo de preparo
As ameixas deverão ficar de molho na
água, por 12 horas, na geladeira. Após
esta etapa, bata todos os ingredientes no
liquidificador e sirva imediatamente.

b e m

As palestras foram inspiradoras. Karen
demonstrou sua sensibilidade ao dar voz

e contagiar de alegria outras pessoas são
boas formas de transformar o mundo.
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Fotos: Divulgação

e n t r e v i s t a

ELA JÁ TRABALHOU NOS
MELHORES RESTAURANTES
DE SÃO PAULO, CIDADE
CONSIDERADA A MECA
GASTRONÔMICA DO PAÍS.
MAS LARGOU TUDO ISSO
PARA BUSCAR SEU PRÓPRIO
CAMINHO, ONDE A NATUREZA
E O AMOR ÀS ARTES
SEMPRE FALAM MAIS ALTO

Ao se tornar
vegetariana a
pessoa se encanta
pela cozinha
porque descobre
que é tudo
diferente

Texto: Rose Campos

A sorocabana Rita Taraborelli lançou, no fim

Splice Magazine: Você tem múltiplos talentos,

tentando descobrir o que ia fazer. Aí é bastante

Só que era super estressante. Por isso, em um

como foram despertadas essas vontades e o

comum, ao se tornar vegetariana, se encantar

momento me desconectei disso tudo, fui viajar

que começou a fazer primeiro?

pela cozinha. Porque a gente descobre que

e ter outras experiências. Uma amiga, a Júlia,

Rita Taraborelli: Acho que já cresci em um

é tudo diferente, passa a olhar para o ato de

havia feito gastronomia na França e foi colher

ambiente muito inspirador. Aqui em casa, neste

comer de outra maneira. Começa a questionar

uvas naquele país. Resolvi ir também, só que não

espaço onde estou era uma biblioteca. Havia um

e ver o hábito alimentar por outro olhar. Como

fui colher uvas, acabei indo fazer um giro pela

estímulo à leitura muito forte. Desde pequena,

era época de vestibular, fiquei na dúvida entre

Europa. Pedi demissão do Maní e fiz um curso

meu pai me levava a bienais e me deixava comprar

estudar cozinha e arte, prestei os dois e acabei

de cozinha em Manchester, na Inglaterra. Aí fui

os livros que eu quisesse. Porque ele via que eu

estudando cozinha, em Águas de S. Pedro, no

fazer wwoofing, trocando a hospedagem em uma

já gostava. Hoje nem leio tanto, mas desde que

Senac. De lá eu fui para São Paulo, porque para

propriedade orgânica por trabalho. Depois fui

eu comecei a ler, eu li muito. Meu pai e minha

mim é o lugar que tem os melhores restaurantes

trabalhar em um albergue. E, ao mesmo tempo,

mãe são engenheiros, mas minha mãe também

do Brasil. Só que eu já era vegetariana, e

comecei a despertar para o desenho, algo que já

é pintora. Desde que eu nasci ela já pintava e

na época não era como agora, que tudo é

havia acontecido quando eu estava na Austrália.

dava aulas. Então, cresci com esta referência de

orgânico.

própria autora, que além do trabalho como chef de

que pintar é um trabalho. E também com esta

Tinha ainda um grande preconceito.

cozinha e na escrita de livros, dedica-se também a

referência mais culta, da literatura.

de 2016, seu livro Amaranto, Quinoa e Chia –
Receitas sem glúten para uma vida mais leve
(PubliFolha, 192 págs., R$ 54,90).
O título derivou de um intenso – mas prazeroso

INSPIRAÇÃO NA

– trabalho de pesquisa sobre estas sementes
tradicionalmente muito consumidas pelos povos
do continente americano, desde as civilizações
pré-colombianas, e que na atualidade chamam
muito a atenção das pessoas pelos benefícios que
trazem à saúde. Rita buscou, sobretudo, mostrar

E NAS

a versatilidade desses ingredientes, destacando o
quanto podem ser surpreendentes na cozinha.
Aliás, versatilidade é uma característica da

atividades como a ilustração e a costura.
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SM: Foi nesse período também que resolveu
dar uma guinada em sua vida?

SM: Isso foi entre 2004/2005. Quais foram

Rita: É, quando eu voltei para o Brasil, retomei

A inspiração para tudo isso vem da busca de

SM: E o interesse pela cozinha, como surgiu?

suas experiências nessa época?

o trabalho em restaurante. Mas comecei a me

uma vida mais saudável, próxima à natureza, e de

Rita: Aos 16 anos eu fui morar um tempo

Rita: Meu primeiro estágio foi no restaurante

questionar sobre uma série de coisas. Foi quando

um modo de viver que resgate o sentido das coisas

na Austrália e naquele período eu me tornei

Le Vin, em São Paulo. Dali eu fui para o Maní,

eu comecei a mesclar as coisas na minha vida.

mais simples. Acompanhe a entrevista a seguir.

vegetariana. Na época, adolescente, estava

para ser a primeira confeiteira deste restaurante.

Eu tava trabalhando em cozinha profissional,
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v a r a n d a

s p l i c e

Fotos: Divulgação

e n t r e v i s t a

UM ANO DE MUITAS

o

Da esquerda para a direita: Salada de Sementes (foto Rita Taraborelli), Rolinho de Couve com Arroz Amarelo (foto
Camila Fontelene) e Granola Princesa Chai do livro independente Paz, Amor e Granola (projetogranola.com.br)

ano de 2016 foi de muitos
bons acontecimentos
para os colaboradores da

Splice. E, para fechar o ciclo, nada melhor que
longo desses novos projetos vou encontrando

Facebook. Do blog, surgiu uma entrevista para

pessoas que são também meus leitores. Com o

a revista Bons Fluidos. E depois a editora me

blog, antes do Facebook, sobretudo, era muito

convidou para assinar uma coluna na revista,

legal. Porque as pessoas faziam a receita e

“Papos de Cozinha”, que durou uns quatro

falavam disso. Hoje eu tenho até uma grande

anos. Dali saiu meu primeiro livro.

amiga, que é a Maria, que conheci pelo blog.

SM: Como foi a experiência de fazer o livro?

SM: E como está o blog hoje?

Rita: Vi que podia usar o conhecimento

Rita: Não é mais uma coisa tão ativa. Antes era

aprendido na faculdade. Ao mesmo tempo era

como um jornal, as pessoas entravam para ver o que

uma forma de não ter que trabalhar em cozinha

havia de novo. Agora estão mais no Facebook e no

profissional. E eu posso escrever, desenhar, posso

Instagram. A gente tem que acompanhar. Eu demorei

fazer tudo em um livro. Acho que desde criança

um pouco. E creio que em breve o ciclo do blog vai se

eu sabia que ia escrever livros. Quando fiz 15

fechar. No lugar terá um novo projeto que ainda estou

anos, aqui em Sorocaba o pessoal fazia festa. Eu

estudando. O que gosto dele é o fato de ser clean.

quis ir para Buenos Aires, a capital do livro. Ainda

Não tem propaganda. É um lugar para ver receitas,

mas não estava feliz. Então, passei a estudar

assim, vira e mexe eu volto para a cozinha. Mas

optei por isso e nunca ganhei dinheiro com ele.

yoga, larguei a cozinha, fui estudar também

o que realmente gosto é de desenhar. E livro

modelagem de roupa e ilustração para animação

infantil é o que eu quero. Neste momento estou

SM: Sobre o livro atual, Amaranto, Quinoa e Chia...,

2D, em São Paulo. Só que quando falei “não” para

com um projeto, procurando uma editora.

qual tem sido a receptividade do público?
Rita: Ainda não tenho um retorno da editora, mas

a cozinha e abracei todas essas coisas, as pessoas
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começaram a me chamar para fazer coisas

SM: Com o blog e os livros, qual tem sido

vejo que o público tem sido mais receptivo. Talvez

vegetarianas, porque não tinha quem fizesse um

o retorno do público?

por não ter o nome “vegetariano”, que assusta

casamento, um coquetel, um chá de bebê com

Rita: Agora está acontecendo mais. Até

muita gente. Este também é, mas não fala isso na

essa especialidade. Estava dando certo, embora

porque eu lancei o projeto do meu próximo

capa (risos). Então, para quem já conhece meu

fosse muito difícil encontrar pessoas para me

livro, Paz, Amor e Granola, pelo Catarse (site

trabalho é um atrativo e para quem não conhece

ajudar. Foi mais ou menos no mesmo período

de financiamento coletivo de projetos) e

é um convite. E mostra o quanto é possível, com

em que criei meu blog, o Prato de Papel (www.

descobri que não sabia me “vender”. Com o

um ingrediente, fazer muita coisa: café da manhã,

pratodepapel.com.br), que em 2017 completa

livro publicado por uma editora é diferente,

almoço, sobremesa. É um estudo em cima de três

10 anos. Passei a ter leitores e tinha quem

é mais indireto. A gente manda o trabalho e

ingredientes. No fim, o bom é que vejo que as

parasse para me responder. Era uma época

fica esperando publicarem. O curioso é que ao

pessoas estão mais abertas ao assunto.

1

2

informação de qualidade, como nas palestras
da Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho (Sipat), comemorações, como a
Cantata de Natal e a festa de confraternização
do Grupo, que mais uma vez aconteceu no SESI
Votorantim. Além da solidariedade exercida no
Dia de Doar. Confira nas fotos a seguir:
Durante a Sipat, palestras tiveram

Fotos: Divulgação/RH e Marketing do Grupo Splice

Quando abracei outras
coisas e falei não para
a cozinha as pessoas
então começaram a
me chamar para fazer
receitas vegetarianas,
porque não tinha quem
fizesse na época

em que não tinha ainda a popularização do

3

4

participação ativa dos colaboradores (foto 1).
Em destaque, temas como “Vida profissional
x filhos”, “Saúde da mulher”, “Trânsito” e
“Motivação e reflexão”. Os colaboradores
acompanharam atentos as informações
sobre o Dia de Doar e a campanha Doa
Sorocaba, conduzida pelo Instituto
Alexandre e Heloisa Beldi – IAHB (foto 2).

5
7

6

As Cantatas de Natal, que mostraram o talento
do grupo Facens Musical, aconteceram em duas
datas distintas: dia 14 de dezembro, no jardim do
Grupo Splice (fotos 3 e 4), e 16 de dezembro, no
coreto da praça, no Villa Flora (foto 5).
A Festa de Confraternização do Grupo
Splice celebrou os bons momentos vividos
durante o ano e o ponto alto foi a visita do
Papai Noel, que distribuiu os presentes de
Natal das crianças (fotos 6 e 7).
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Outros loteamentos

Incorporações

Città Bellucci é um loteamento de alto padrão localizado em Cerquilho
(SP), cidade com ótimo índice de qualidade de vida. Nos mais de 295
mil m² de área, 70 mil m² são reservados ao verde. Há lotes residenciais
e comerciais de 275 m² a 550 m² e para o lazer foram construídas três
praças equipadas com mobiliário urbano. O loteamento fica ao lado de
um lindo lago e tem projetos urbanístico e paisagístico com a qualidade
que distingue os empreendimentos da Splice Desenvolvimento Urbano.

OUROVILLE
TAUBATE

O PRAZER DE
MORAR BEM

T

aubaté é hoje um dos municípios mais promissores do
estado de São Paulo. Por isso mesmo, foi escolhido para a
implantação de um loteamento com foco em bem-estar e

qualidade de vida. Trata-se do Residencial Ouroville, que fica ao lado
de uma área de proteção ambiental permanente, proporcionando vista

O Residencial Jardim Monte Carlo está em uma das últimas áreas
livres da região do Campolim, bairro nobre de Sorocaba. Apresenta o
número ideal de unidades, garantindo a exclusividade e privacidade dos
moradores, em lotes com área de 330 m² a 580 m². A infraestrutura é
completa, incluindo redes subterrâneas de energia e telefonia, lazer com
itens como academia ao ar livre e playground, além de 6 mil m² de área
verde. Empreendimento com o padrão Splice e Salix Empreendimentos.

O Villa Flora é um bairro diferente de todos os outros, pois agrega todas
as vantagens de um empreendimento moderno, com a tranquilidade dos
antigos vilarejos. Com urbanismo e projeto arquitetônico únicos na região,
alia o melhor dos municípios de Votorantim e Sorocaba, por estar localizado
entre os dois. Oferece a segurança dos condomínios fechados, em um bairro
totalmente planejado. São casas e apartamentos de 2 e 3 dormitórios, em
uma área total de mais de 435 mil m². Ali a convivência é estimulada pelas
praças e grandes espaços destinados ao lazer. Em breve a nova Sede da
Associação de Moradores, com instalações de clube, deverá ampliar ainda
mais as opções de lazer. O bairro tem duas portarias, uma com acesso à
rodovia João Leme dos Santos (próxima à rodovia Raposo Tavares) e outra
com acesso à Avenida Ronaldo Kruger Picini, próximas a vários hipermercados
e a toda a infraestrutura de comércio e lazer do Campolim, um dos bairros
mais elegantes de Sorocaba. Plantão de vendas: Rod. João Leme dos
Santos, km 1,5 (cont. da Av. Armando Pannunzio) (15) 3243.8478

para a Serra da Mantiqueira. O próprio loteamento possui paisagismo
privilegiado, com 87 mil m2 dedicados à área verde e sistema de lazer,
lotes amplos, de 300 m² a 600 m², um clube exclusivo, com lazer

OUTROS EMPREENDIMENTOS JÁ ENTREGUES PELA SPLICE DESENVOLVIMENTO URBANO:

completo e toda a segurança de muros e gradis de 3 metros de altura,
além de portaria 24h. A localização é excelente, ao lado do tradicional
bairro do Quiririm, de comércio diversificado e com fácil acesso às
rodovias Dutra e Carvalho Pinto. Informações: (12) 3686-2684.
Para obter mais informações sobre nossos empreendimentos visite o site: splicedu.com.br
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atua.ag

doasorocaba

TÃO FÁCIL QUE DÁ PRA
FAZER EM QUALQUER DIA.
Dia 29 de novembro foi o Dia de Doar, uma terça-feira
em que muita gente se mobilizou por um mundo mais
generoso. O pessoal se uniu e mostrou que Sorocaba é a
cidade do coração.
Mas, esse movimento não precisa parar por aqui.
Você pode continuar ajudando. Basta acreditar e dar uma
chance. Então, sempre que fizer uma boa ação, ajude a
compartilhar esta ideia usando as hashtags
#doasorocaba e #diadedoar.
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