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CULTURA
E LAZER
Programas imperdíveis
para você curtir com a família

O Crowd Facens é o mais novo espaço
voltado ao empreendedorismo na região

Tempo de Brincar, um convite à liberdade
para a criança que existe em todos nós

Confira os principais eventos promovidos
pelas empresas do Grupo Splice

p a l a v r a

Foto: Arquivo Pessoal
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TENDÊNCIA

d o

c l i e n t e

Tive ótimas referências a respeito do Villa Flora e quando conheci
o projeto percebi que realmente era um lugar diferenciado.
Minha esposa, que é arquiteta, também aprovou a concepção
da casa e atributos como a localização privilegiada e
a segurança de um local fechado
Anderson Marcos Henriques, proprietário de uma
casa Paula no Condomínio das Gardênias, no Villa Flora
03
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Fotos: Divulgação

s a l a

VEM, PASSARINHOOO

RÚSTICO, PORÉM MODERNO

Quem não se alegra com o cantar dos pássaros? Para atraí-

O contraste do rústico com o moderno é a proposta dos

los, a Galeria das Lonas acaba de lançar uma novidade que

móveis da marca Kahoy, com itens de madeira maciça de

também vai chamar a atenção dos amantes do design. Trata-

reflorestamento. Uma boa sugestão é este cabideiro com

se da Gotinha Birdhouse, uma simpática casinha para pássaros,

espelho. Versátil, ele se adapta a diferentes ambientes da casa.

feita em fibra sintética trançada em cumaru, muiracatiara ou

Todas as peças da marca são criações da equipe internacional

sucupira. Colorida, é ideal para alegrar a área externa da casa

de designers. O Painel Cabideiro Massy (medidas: 0,56 x 0,12 x

ou as sacadas de apartamentos. Vendas também pelo site:

1,80 m) é feito 100% em madeira Taeda, resistente e durável.

www.galeriadaslonas.com.br

Informações: www.kahoy.com.br

TOQUE DE HUMOR NA COZINHA
O estilo fun design vem ganhando cada vez mais espaço na decoração do lar,
inclusive na cozinha. São itens que alegram o dia a dia e tornam o ambiente mais
descontraído. Segundo a designer de produto Míriam Gatti, sócia-proprietária da loja
Oca Criativa, a procura por itens divertidos para compor a cozinha, que variam de
valores entre R$25 e R$100, vem sendo grande na loja, pois as pessoas buscam cada
vez mais por este diferencial. Entre os sucessos da loja, o conjunto de galheteiro, em
louça branca. Informações: www.ocacriativa.com.br
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Fotos: Divulgação

c u l t u r a

NOVIDADES NA CASACOR SP 2017
Este, que é um dos maiores eventos de arquitetura, design de interior e paisagismo do Brasil, chega à sua 31ª
edição. Sediado no Jockey Club de São Paulo, apresenta este ano 71 ambientes com o tema “Foco no Essencial”.
São propostas as mais variadas voltadas ao viver bem. Segue até o dia 23 de julho, com ingressos a partir de
R$ 28,00 (público sênior, de terça a quinta-feira). Alex Hanazaki, David Bastos, Marina Linhares e Leo Shehtman

Fotos: Divulgação

estão entre os profissionais expositores. Mais informações: www.casacor.abril.com.br/mostras/sao-paulo

SEU FILHO JÁ PODE
VIRAR PERSONAGEM

DIVERSÃO E
APRENDIZADO

Qual criança nunca se imaginou personagem

O Sítio do Carroção, localizado em Tatuí (SP), está em atividade

principal de um gibi ou desenho animado? A partir

desde 1971 e já proporcionou a milhares de crianças não apenas

de agora isto é possível, com a Dentro da História,

muita diversão nas férias, mas um contato enriquecedor com a

que permite a criação de livros nos quais a criança

natureza e o conhecimento. Já foi eleito pelo Discoverty Channel

interage com seus personagens preferidos.

“O Melhor da América Latina” em sua categoria e é conhecido

Dá para escolher entre aventuras com a Turma da

por ser o único resort pedagógico do Brasil, recebendo alunos

Mônica ou Show da Luna. Após criar a história, o

durante todo o ano. Para os pais, hospedar os filhos neste local, que

resultado é um livro com capa resistente e feito com

conta com muitas atrações e monitores, é como investir em seu

material sustentável, no valor de R$ 49,00 + frete. E

desenvolvimento. As temporadas de inverno em 2017 vão de 16 a

há versões disponíveis para smartphones e tablets.

22 e de 23 a 29 de julho. Mais informações: https://carrocao.com.

Informações: www.dentrodahistoria.com.br
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DOMÍNIO DA

cor
06

INVESTIR EM AMBIENTES
MONOCROMÁTICOS
PODE SER UMA SAÍDA
ELEGANTE E – ACREDITE
– NADA MONÓTONA
PARA INOVAR NA
DECORAÇÃO

Para um resultado harmonioso, uma das

quartos, pois remete à calma e tranquilidade.

propostas é apostar na força do degradê. Neste

E que tal um toque de frescor no banheiro ou

caso, a dica é adicionar uma cor base menos

na sala de estar? Se este for o seu objetivo,

chamativa para compor uma decoração neutra.

a dica é utilizar verdes claros, que trazem à

n

Mas se sua intenção é conseguir um efeito mais

memória o clima relaxante da natureza.

vibrante, vale explorar tons mais intensos nos

Outra possibilidade é investir em cores fortes

detalhes, ou na maior parte do ambiente.

como predominantes para tornar um espaço

Texto: Daiene Felicio
a vida, não é preciso muito
para viver bem. Na decoração,

mais descontraído e moderno. É o caso do
Mais do mesmo? Que nada!

vermelho (que pode dar um ar moderno

conceito que o estilo monocromático propõe,

Tudo começa com a escolha de uma cor do

quando aplicado em uma única parede ou

revelando que “menos é mais” também na

círculo cromático, que poderá ser misturada com

em detalhes de quartos ou banheiros). A cor

hora de decorar a casa. E tudo isso (pode

branco, bege, cinza ou preto, criando nuances

expressa a ideia de paixão, amor e arte. O roxo,

acreditar) sem deixar o ambiente com aquela

mais claras ou mais escuras, conforme seu gosto.

por sua vez, cria uma atmosfera propícia à

cara monótona, cansativa ou vibrante demais.

Depois de definir a cor base, é hora de

criatividade, o que o torna ideal para salas de

Ideal para quem não se sente confortável

escolher os tons da variação e em quais

estudo, escritórios e até mesmo áreas de lazer.

com a sobreposição de muitas cores, este

elementos da decoração eles serão aplicados.

Para criar um clima feminino e delicado nos

estilo se resume ao uso de uma tonalidade

É importante lembrar que a cor deve expressar

quartos, as combinações de rosa vão muito

predominante, variando apenas nuances

a sensação relacionada à funcionalidade do

bem, enquanto o amarelo é a opção mais

e texturas. Além de básico, moderno e

cômodo em questão.

adequada para transmitir o sentimento de que

funcional, o estilo monocromático é também

Tons alaranjados, por exemplo, são mais

o lugar é repleto de diversão e alegria. Seja

uma ótima forma de destacar ainda mais a

estimulantes e transmitem um ar de otimismo,

qual for a sua escolha, o mais importante é

mobília e os demais elementos de decoração

sendo bastante utilizados em salas e cozinhas.

permitir um toque de cor à sua vida!

de um jeito clássico e elegante.

Já o azul é uma excelente escolha para os

também. É exatamente este
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feira
livre
Texto: Rose Campos
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É PATRIMÔNIO
IMATERIAL DE
SOROCABA

conduzida pelo coronel Cristóvão Pereira de Abreu

a partir do século 11), com o surgimento

(1680 – 1755), fundador do Rio Grande do Sul. Foi

dos burgos (cidades muradas medievais), a

também o início do ciclo do tropeirismo. Para a lei

intensificação do comércio e o crescimento da

entrar em vigor falta apenas assinatura do prefeito.

população. Seu desenvolvimento foi contínuo,

O Patrimônio Cultural Imaterial é aquele

até chegar ao formato atual visto não só no

transmitido de geração a geração,

Brasil, mas no mundo todo.

e constantemente recriado pelas

Esta é, portanto, uma das mais antigas

comunidades, gerando um sentimento de

tradições cultivadas pelo homem. Afinal, quem

identidade e continuidade.

não curte o charme colorido das barracas, o

Sorocaba tem também outras manifestações

poder de pechinchar e escolher os melhores

culturais que são consideradas patrimônio

produtos e ainda fazer uma “boquinha” no

imaterial local. Alguns exemplos são danças

meio do caminho, provando frutas e se

n

tradicionais como a Catira e o Fandango,

abastecendo de pastel e caldo de cana?

SABIA QUE FREQUENTAR E
INCENTIVAR A CONTINUIDADE
DAS FEIRAS LIVRES TAMBÉM PODE
SER UM ATO DE PRESERVAÇÃO
HISTÓRICA? PROJETO DE LEI
APROVADO PELA CÂMARA
MUNICIPAL DEFINE AS FEIRAS
LIVRES COMO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO DA CIDADE. FALTA
APENAS ASSINATURA DO PREFEITO

produções artesanais como a cerâmica e o

o fim de abril a Câmara Municipal

trançado de palha, e celebrações como a Folia

de Sorocaba aprovou um projeto

do Divino e a Festa do Divino.

de lei que torna as feiras livres do

POR QUE O NOME
DE FEIRA?
O termo vem do latim feria, no

município Patrimônio Cultural e Imaterial. A

Desde a Antiguidade

sentido de 'dia de festa', ou 'dias

proposta é de autoria do vereador Fernando Dini.

As feiras livres têm início na Antiguidade.

consagrados ao repouso, festas,

Ao defender o projeto, ele argumentou que a

Alguns historiadores sustentam que as

férias'; também tem o sentido de

tradição das feiras livres em Sorocaba remonta à

primeiras teriam acontecido por volta do ano

'mercado, feira', porque os dias de

antiga Feira de Muares (burros e mulas, usados

500 a.C., em diferentes civilizações, como a

festa religiosa eram aproveitados

principalmente para o transporte de cargas), que

fenícia, grega, romana e árabe.

para o comércio, segundo o

teve origem ainda no início do século 18, quando

A prática teria se expandido ainda mais no

dicionário Houaiss.

passou pela cidade a primeira tropa de muares,

período da Idade Média (especialmente
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EM BREVE:

CONDOMÍNIO DOS

antúrios

o
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Condomínio dos Antúrios

Futuros moradores poderão desfrutar

é mais uma nova etapa

dos mesmos privilégios que o bairro

que avança no bairro

já oferece e, em breve, da sede social

planejado Villa Flora.

da Associação de Moradores, que terá

O pré-lançamento aconteceu no fim de

toda a infraestrutura de um clube, com

maio, durante o Feirão CAIXA da Casa Própria,

piscinas, salão de festas adulto e infantil,

quando foram apresentadas ao público

quadras poliesportivas, quiosques com

as condições facilitadas de financiamento

churrasqueiras e outras opções de lazer.

dos imóveis que compõem o condomínio.

Ao conhecer o Villa Flora, fica fácil

São casas e apartamentos com diferentes

perceber o quanto os projetos de

configurações e tamanhos para satisfazer às

arquitetura e paisagismo do bairro

diversas necessidades das famílias.

são inovadores. Baseado nas melhores

O apartamento Laura, de dois dormitórios

práticas aplicadas na construção de

e varanda, é versátil e compacto. Com sala

moradias em países como Estados

para dois ambientes, cozinha, área de serviço

Unidos, Filipinas e México, segundo

e 1 ou 2 vagas. Estas unidades poderão

o arquiteto Luciano Borghesi, um dos

ser financiadas pelo programa Minha Casa

idealizadores do Villa Flora, o projeto

Minha Vida, da Caixa Econômica Federal.

enfatiza a questão da convivência em

As casas Julia, também com dois

comunidade, priorizando os espaços de

proporcionada pelas duas portarias 24h e

dormitórios, dispõem de sala para dois

lazer e encontro entre as pessoas.

o perímetro do bairro totalmente fechado.

ambientes, cozinha, área de serviço

Além disso, os moradores podem

Este, com certeza, é um lugar onde quem

e 1 ou 2 vagas.

contar com a tranquilidade e segurança

entra tem vontade de morar.

Antonio Roberto Beldi, presidente do Grupo Splice, e
o engenheiro Marco Pontes, da Facens, prestigiaram o
evento (acima). Na foto abaixo, a compradora Michele
Matino (no centro, de preto) assina contrato com a
corretora Viviane Bueno

Foto: Divulgação

Texto: Rose Campos

s u s t e n t a b i l i d a d e

NÃO É DE SE

jogar
fora
Texto: Daiene Felicio

i

nútil para alguns, oportunidade para

caso da Recicle, que fornece um recipiente

transformado em sabão cuja venda será

outros. Em tempos de aquecimento

para armazenar o óleo e recebe ou retira o

revertida para a manutenção dos projetos

global e de escassez de recursos

galão em restaurantes, bares, lanchonetes,

sociais do COESO – entidade filantrópica que

naturais, dar um novo sentido àquilo que

residências e outros locais. Quem leva até o

cuida de mais de 300 crianças em situação de

local ganha ainda mais pelo litro de óleo.

vulnerabilidade social.

não serve mais pode ser uma alternativa para
apoiar a sustentabilidade, gerar uma renda

SEGUNDO O SITE DA
ORGANIZAÇÃO ÓLEO
SUSTENTÁVEL, O BRASIL
TEM MAIS DE MIL PONTOS
DE COLETA DE ÓLEO USADO.
BUSQUE EM
WWW.OLEOSUSTENTAVEL.ORG

extra e até mesmo ajudar quem precisa.

Ajudar faz bem!

As possibilidades são inúmeras e vão

Na região de Sorocaba, uma iniciativa do

da reciclagem de eletrônicos, roupas,

Grupo Splice permite o descarte ideal e ainda

materiais de construção a até mesmo o

incentiva a solidariedade. Com o objetivo

reaproveitamento de alimentos. Ao reciclar

de promover a consciência ambiental dos

o óleo de cozinha usado, por exemplo, é

colaboradores e apoiar o trabalho do Centro

possível evitar danos ao meio ambiente e

de Orientação e Educação Social (Coeso), foi

A ação fez parte das comemorações da

ainda ganhar um dinheiro extra.

implantado um posto de coleta do material na

Semana do Meio Ambiente e teve o propósito

Atualmente, já existem empresas que

sede da empresa, em Votorantim.

de conscientizar os colaboradores a também

pagam por este resíduo para utilizá-lo na

O óleo coletado irá para o Instituto de

fazerem sua parte no dia a dia.

fabricação de sabão em pedra ou em pó. É o

Educação Socioambiental (IESA), onde será
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c a p a

japão

O

É LOGO ALI
Texto: Daiene Felicio
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FESTA DA
COLÔNIA
JAPONESA
CHEGA À SUA
8ª EDIÇÃO COM
DIVERSIDADE
DE ATRAÇÕES E
MUITA HISTÓRIA
PARA CONTAR

a

distância entre dois países em extremos opostos do globo
ficou menor depois do outono de 1908. Após 52 dias em alto
mar, a embarcação que traria do Porto de Kobe os primeiros
imigrantes japoneses ao Brasil desembarcou em Santos com

centenas de famílias que sonhavam apenas reconstruir a vida em um lugar
seguro, longe dos rumores de guerra.
Naquele dia 18 de junho, a chegada do navio Kasato Maru anunciava não apenas
uma nova chance para os 781 tripulantes recém-chegados ao país, mas também o
início de um acordo migratório por meio do qual 180 mil japoneses encontrariam
refúgio posteriormente, diante da iminência da Guerra Russo-Japonesa.

13

c a p a
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Mais de um século depois, esta data ainda

mundos humano e divino e, portanto, um

Roberto Matsushima, presidente da

tem muito a dizer sobre a rica história deste

elo entre os dois planos.

UCENS, e Graciano Simões Oikawa, vice-

povo que (ao lado de imigrantes de outras

O local também possui pista de

presidente da entidade, ressaltam que,

nacionalidades) ajudou o Brasil a crescer.

caminhada, paisagismo com plantas

diante da importância da preservar a área

Tanto que, em 2005, tornou-se oficialmente

típicas do Oriente e uma cascata de

para as próximas gerações, os voluntários

o Dia Nacional da Imigração Japonesa.

pedras. Há ainda um globo terrestre

decidiram se reunir e arrecadar recursos

O nome da embarcação, por sua vez,

metálico, com 4,5 metros de diâmetro,

para a manutenção do local.

também ganhou um significado especial.

representando a rota percorrida pela

“Foi assim que, no ano seguinte à

Principalmente para quem mora em

embarcação, além de outros detalhes.

inauguração, surgiu a primeira Festa

Sorocaba. Inaugurada em 2008, em

O projeto teve início dois anos antes e foi

da Colônia Japonesa de Sorocaba. A

homenagem ao Centenário da Imigração

realizado por meio de uma parceria entre

princípio, de modo despretensioso, o

Japonesa no Brasil, a Praça Kasato Maru

a Prefeitura de Sorocaba, a União Cultural

evento ocorria apenas na Rua Pedro de

é um dos maiores símbolos da força da

e Esportiva Nipo-Brasileira de Sorocaba

Oliveira Neto. Chegou a ser estendido

cultura oriental na cidade.

(UCENS) e a iniciativa privada. Desde então,

para a Avenida Antônio Carlos Comitre,

Com cerca de 8 mil m² e um espelho

a colônia se reúne anualmente no local

onde ficou por duas edições consecutivas.

d’água natural, a entrada possui um Torii,

para compartilhar com o público o que a

Em 2016 retornamos ao local original,

um portal vermelho que, na religião

cultura nipônica tem de melhor e (é claro)

para facilitar a mobilidade urbana do

xintoísta, simboliza a divisão entre os

matar um pouco da saudade do Japão.

entorno”, comentam Roberto e Graciano.

Fotos : Shutterstock

c a p a

Edição anterior da festa, que acontece em um dos pontos principais do bairro Campolim

Um ícone de Sorocaba

japonês), bazaristas de vários segmentos

Neste ano, o evento, que já se tornou parte

e culinária oriental (guioza, tempurá,

do calendário oficial do município, chega

yakissoba, udon, sushi e sashimi etc.).

à nona edição, apresentando ao público

O sucesso do evento é notável pelo volume

uma série de atrações, inclusive de outras

de pessoas que movimenta a festa todos os

culturas, para celebrar a diversidade e

anos: são cerca de 40 mil pessoas em apenas

integração entre os povos.

dois dias de festividades! Nos bastidores, os

A programação ocorre nos dias 29 (das

números também são expressivos e revelam

12h às 22h) e 30 (das 12h às 21h) e inclui

a importância desta comemoração para

• 300 voluntários de
instituições parceiras

shows musicais, espetáculos de tambores,

toda a comunidade.

• 25 apresentações artísticas

danças, oficinas de origami e kanji (alfabeto

A disciplina oriental em relação à

• 5 meses de preparação
• 8 mil yakissobas preparados
• média de 30 horas de corte de
verduras e legumes
• 5 mil porções de tempurá
• 400 voluntários da UCENS
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c a p a

A busca cada
vez maior
por uma alimentação
saudável estimulou
a maior presença da
gastronomia
japonesa na cidade

16

referência na área social, devido ao apoio

nisseis (descendentes). Com duas sedes em

prestado a entidades assistenciais da

Sorocaba (Centro e Vila Helena) e uma em

cidade. Por meio dos recursos arrecadados

Araçoiaba da Serra, a instituição oferece extensa

com a venda de produtos nas barracas, as

programação esportiva para o seu público,

instituições ganham maior fôlego financeiro

além de apresentação de danças típicas e do

para dar continuidade aos seus projetos,

ensino do idioma.

ampliando o potencial de impacto social

De acordo com Roberto e Graciano, a chegada

nas áreas onde estão inseridas.

da fábrica da Toyota, em 2012, causou impacto
favorável na difusão da cultura nipônica em

Preservando memórias

Sorocaba. Para eles, a busca cada vez maior

Em 1955 surge em Sorocaba a primeira

por uma alimentação saudável também

associação da comunidade japonesa que,

estimulou a maior presença da gastronomia

posteriormente, se tornaria a União Cultural

japonesa na cidade, que hoje possui mais de 40

organização e limpeza também chama

e Esportiva Nipo-Brasileira de Sorocaba

estabelecimentos.

a atenção de quem passa pelo local da

(Nippaku Bunka Taiiku Kyokai de Sorocaba).

“Sem dúvidas, este cenário favorece o nosso

festa. Antes mesmo que ela comece! Isso

Foi na sede da entidade, na região central, que

trabalho de divulgação, mas o desafio de

porque, como parte da cultura japonesa, o

ocorreu a primeira luta de judô em Sorocaba,

preservar a história é grande, diante de tantos

ambiente é preparado uma semana antes,

na década de 50. O local também conta com

atrativos que existem hoje para os jovens.

com trabalhos de limpeza e jardinagem,

outras modalidades esportivas, sendo que o

Enquanto muitos vislumbram um futuro no

costume que também se vê no dia seguinte

time de tênis de mesa da UCENS representa

Japão, há os que veem no Brasil a sua terra do

à celebração. Para a colônia, esta é uma

a cidade de Sorocaba nos jogos abertos e

coração, mas sem deixar de lado tudo o que

forma de demonstrar respeito pela cidade e

demais torneios municipais e estaduais.

os antepassados nos deixaram. O importante

pelo público participante.

Atualmente a UCENS tem cerca de mil

é viver aquilo que a gente acredita e ser feliz

No decorrer dos anos, a Festa da Colônia

membros, o que equivale a uma média

aonde quer que estejamos, mas sem jamais

Japonesa de Sorocaba também se tornou

de 300 famílias, entre isseis (japoneses) e

esquecer de onde viemos”, eles concluem.

v i v e r

b e m

crowd
facens
N O V O E S PA Ç O PA R A I N O VA Ç Ã O

O PROJETO, FEITO EM PARCERIA COM O TELEFÓNICA OPEN FUTURE, TEM O
OBJETIVO DE INCENTIVAR O SURGIMENTO DE NOVAS STARTUPS DIGITAIS
Texto: Rose Campos

u

ma faculdade e um programa de

empreendedorismo e eventos da rede abertos

contatos dos empreendedores de Sorocaba

aceleração de startups se unem

a todos os interessados. Na primeira chamada

com um ecossistema mundial de inovação”,

para fomentar a criação de novos

foram selecionadas 10 startups criadas por alunos

afirma Renato Valente, Country Manager do

e promissores projetos em Sorocaba. A iniciativa,

e outros pesquisadores associados à Facens, para

Open Future e diretor da Wayra Brasil.

inédita no interior de São Paulo, recebeu o

um período de pré-aceleração de 12 meses.

“O Crowd FACENS tem a intenção de colaborar
com o desenvolvimento do ecossistema

nome de Crowd Facens e resulta da parceria
entre o Telefónica Open Future, programa global

Ajuda de várias formas

empreendedor, contribuindo, por sua vez, na

de inovação aberta e empreendedorismo

O Crowd Facens foi o sexto projeto neste

evolução econômica de Sorocaba e região. É

do Grupo Telefónica, e o FACE – Centro de

formato implantado pelo Open Future no

um objetivo ousado. Para atingi-lo é importante

Empreendedorismo da Faculdade de Engenharia

País. São ofertados, além da infraestrutura,

impulsionar a conexão entre os agentes deste

de Sorocaba (Facens).

apoio técnico e mentoria. Em uma etapa

ambiente, aproximando startups, empresas e

Inaugurado em março, o Crowd Facens recebeu,

mais avançada, os projetos poderão receber

a comunidade acadêmica para que fomentem

até o fim de abril, projetos inovadores com foco

também, por meio da Wayra (programa de

novos negócios e inovação. Nosso papel é,

em temas como Cidades Inteligentes (smart cities),

aceleração de startups), um aporte de capital.

sobretudo, possibilitar que o aluno da Facens dê

Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) e Big

“Temos uma metodologia de

vazão às suas ideias, empreendendo como uma

Data, entre outros. Atualmente a plataforma global

desenvolvimento de negócios moderna e

opção de carreira”, conclui Francisco Augusto de

openfuture.org oferece também conteúdos de

já testada, além de podermos ampliar os

Alencar, integrante do FACE.
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tempo

da

DELICADEZA
Texto: Rose Campos

A DUPLA DE
ARTISTAS DA
COMPANHIA
TEMPO DE BRINCAR
APRESENTA UM
TRABALHO LÚDICO
E REPLETO DE
FANTASIA, QUE
ENCANTA TANTO AS
CRIANÇAS COMO
OS ADULTOS
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e

laine Buzato e Valter Silva são dois artistas

força da simplicidade, revelam um profundo

criativos e múltiplos em seus talentos.

respeito à cultura popular e muito estudo

Seguindo a mais pura tradição brincante,

artístico e histórico. O mais recente trabalho,

eles não se limitam a cantar, tocar e atuar.

Ciranda de Orixás, feito a partir de pesquisas da

Cabe também aos dois a tarefa de idealizar e

cultura africana, é exemplo disso. Acompanhe

construir cenário, figurino, roteiro, produzir texto,

a entrevista a seguir e saiba mais em:

divulgar o próprio trabalho e tudo o mais que

tempodebrincar.com.br.

vier pela frente. Ao que parece, sempre com

Splice Magazine - Como teve início a trajetória

sorrisos no rosto.

profissional de cada um de vocês?

A energia para tudo isso deve vir do amor, que os une

Valter - Eu iniciei em um grupo de música regional,

também como um casal. Assim, juntos artisticamente

ainda em Marília (SP), e desde cedo passei a

e na vida afetiva, eles dividem uma casa que revela as

compor, a ter um trabalho autoral. Era o grupo

mesmas cores e alegria que transparecem em cena

Mucunã (o nome vem de uma semente). Fiz nesse

ou nos CDs e DVDs já lançados.

grupo três CDs e quando eu vim para Sorocaba

O nome, Tempo de Brincar, soa como um

fazer um show foi o momento em que conheci a

convite irresistível para “crianças” de todas

Elaine, também em seu trabalho com arte.

as idades. E os trabalhos, que se apóiam na

Elaine - Minha trajetória vem do teatro infantil, ainda

O casal Elaine e Valter, que se conheceu com o trabalho no teatro, transformou a sintonia artística em casamento

em Bauru, onde eu estudei Design, na graduação,

interesse de cada um pela arte?

e da mitologia. Toda a dramaturgia dele remete

pela Unesp. Na disciplina de Arte-educação, eu já

Elaine – Eu já gostava muito de música, da

à saga do herói, e o Ilo Krugli, que dirige o

escolhi o teatro infantil como tema. E iniciei nessa

música popular principalmente. Mas foi quando

Vento Forte, recebeu uma forte influência do

época o trabalho com um grupo voltado a este

eu conheci o Grupo Galpão, de Minas, numa

conhecimento da Psicologia Junguiana, por ter

segmento. Foi também quando eu iniciei uma

apresentação que eles fizeram em Bauru, que vi

estudado com a Nise da Silveira (1905 – 1999),

pesquisa sobre o assunto e acabei conhecendo

que era assim que eu gostaria de me comunicar

uma referência no País para a teoria junguiana.

iniciativas como a do Vento Forte (grupo de teatro

artisticamente, com música ao vivo. Uma das

Além disso, existe uma cultura oral no Brasil que

e de ensino do teatro em São Paulo). Pesquisei

primeiras experiências foram as aulas de flauta.

é muito forte, e isto está na pesquisa de Câmara

também as culturas populares.

A partir daí eu me interessei pela figura do

Cascudo (1898 – 1986, historiador e antropólogo

SM - E como foi o encontro profissional e pessoal

brincante, que é o artista que produz texto,

brasileiro). Tudo isso nos influencia e nós

entre vocês dois?

figurino, cenário, canta, dança e se apresenta

começamos a fazer uma adaptação desta riqueza

Valter - Foi um encontro pela música. Logo no

teatralmente. Por isso mesmo, fui atrás do

das tradições orais em nossos espetáculos.

início a gente se comunicava por cartas e eu

Instituto Brincante, criado por Antônio Nóbrega,

SM - A ligação com a natureza também é muito

mandava para ela, pelo correio, músicas gravadas

que fazia sucesso na época com o espetáculo

presente no trabalho de vocês, não é?

em fitas K-7. E, como havia uma sintonia entre os

O Marco do Meio Dia. Também descobri e me

Valter – Sim, isto está em nossa memória. Na

trabalhos, passei a compor para as peças dela.

interessei pelo Teatro Vento Forte, que valoriza

memória de todos nós. Em casa, meus pais vieram

SM - Individualmente, de que forma surgiu o

a busca da infância e do lúdico, além dos mitos

da roça. E a família do meu pai era de músicos. Um
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O trabalho
do Tempo
de Brincar
leva para
o universo
infantil a
riqueza da
nossa cultura
popular
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tocava viola, outro tocava pandeiro, outro cantava...

de uma música e resolvi chamar o Valter. Ele

Eles vieram da Bahia a pé, tocando e parando

começou e não parou mais. (risos)

em fazendas, fazendo as apresentações. Até se

SM - Na opinião de vocês, por que o Tempo de

estabelecerem em Marília, no interior de São Paulo.

Brincar faz tanto sucesso com as crianças?

E as histórias que eu ouvia na infância eram as de

Elaine - O que nós usamos é a linguagem do

Valter – Era uma troca. Você fica à vontade, e

saci, de assombração, que a gente ouvia à beira do

narrador tradicional. Iniciamos nas praças, em

sente que aquilo que está passando para o outro

fogão à lenha.

Votorantim, em 2001/02, com um projeto social. E

também está voltando. É mágico!

SM - E na música, quais foram suas influências?

fomos experimentando as músicas, os textos. Acho

SM - Quais os momentos mais marcantes desta

Valter - Cantores como Elomar, Xangai... E muito

que agrada porque é sincero. A criança percebe isso.

parceria, iniciada em 2001?

da música mineira: Milton Nascimento, 14 Bis,

Valter - Acho que acabamos criando uma

Valter – Claro que o primeiro CD é um marco. E

Boa Livre, o Clube da Esquina. Eu acabei me

linguagem nossa. É uma música mais simples, vem

também os trabalhos mais recentes. Como o Varal

identificando com o cancioneiro, que falava da

das histórias que vi, ouvi ou vivi. Tem muito de nós

de Memórias, o DVD, de 2015, pois vimos que

natureza, da alegria, da tristeza, sentimentos

em cada espetáculo. A delicadeza da poesia, dos

chegamos a um lugar criativo diferente. Tudo foi feito

sempre relacionados à natureza. Também havia

bordados que a Elaine faz. Nós é que criamos tudo.

manualmente, tanto o visual como a dramaturgia. E

as danças, como a Folia de Reis, da qual meu

As pessoas veem isso. E muitas se emocionam.

contamos com grandes parceiros, como o Ricardo

pai fazia parte. Tive a felicidade de ver essas

Elaine - Mas o José Rubens Incao (historiador, da

Camargo, diretor de fotografia. Houve a exposição

festas tradicionais, a festa junina, o São João, as

Biblioteca Infantil de Sorocaba), que é um dos

no SESC Sorocaba, que interessou e atraiu muitas

brincadeiras de pião, a comida da vovó. Coisas

nossos mestres, diz que não é um resgate, é um

pessoas. E agora, com o CD Ciranda dos Orixás, que

que não saem da gente, ficam como um DNA.

reencontro com essa criança dentro de nós.

resulta de uma extensa pesquisa. A ideia era falar

SM - O aprendizado formal também faz parte

SM - Além da parceria profissional, vocês têm uma

um pouco da riquíssima cultura de origem africana

deste conhecimento?

ligação afetiva, se tornaram um casal. De que

para as crianças, sem nenhum preconceito. Então,

Elaine - Sim, eu fiz magistério. Porque minha mãe

modo isso despertou?

buscamos o lúdico, mas contando uma história,

quis que eu fizesse, e foi ótimo! Meu primeiro

Elaine - Acho que foi desde o começo, mas

falando dos mitos africanos, dos orixás, mostrando

trabalho foi ensinar crianças. E isto me ajuda

inicialmente éramos amigos. Como estávamos

vários ritmos musicais da cultura brasileira, como o

até hoje. O Valter estudou no Senai, e o que

longe, mandávamos coisas um para o outro pelo

maxixe, o jongo, o fandango, e vários outros.

aprendeu ele ainda usa para construir os cenários.

correio. Ele me mandava músicas gravadas por

Elaine - O que queremos, no fundo, é mostrar

SM - Como foi o primeiro trabalho de vocês juntos?

ele. Um dia me mandou uma fita e, no verso,

as raízes da nossa cultura, nossa identidade, e

Elaine - Era uma peça que eu estava fazendo no

tinha um recado, um texto muito bonito. Eu li

valorizar nossa autoestima, por meio de um

Parque da Biquinha, com uma amiga. Precisava

aquilo e pensei: É ele! Foi como um estalo.

trabalho feito com arte e para as crianças.

v a r a n d a
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EM TODO LUGAR

pré-lançamento do Condomínio
dos Antúrios, no Villa Flora, foi
um dos destaques da última

edição do Feirão CAIXA da Casa Própria, em

1

maio. E os imóveis continuam com condições
especiais de financiamento!
No mesmo mês, a área de engenharia da Splice
Mobilidade Urbana esteve em Curitiba (PR) para
apresentar o portfólio da empresa no Smart City
Business America Congress & Expo, maior evento
sobre smart cities na América Latina.
às questões ambientais. Comemorando a Semana do
Meio Ambiente, de 5 e 9 de junho, promoveu palestras
de esclarecimento e implantou na empresa um ponto
de coleta de óleo de cozinha usado. As doações
beneficiarão o Instituto de Educação Socioambiental
(IESA), onde o óleo será transformado em sabão.
1 - Atendimento personalizado foi um dos destaques

2

3

do stand da Splice Desenvolvimento Urbano;
2 - Condomínio dos Antúrios, no Villa Flora, trouxe
o apartamento Laura como opção no plano Minha
Casa Minha Vida;
3 - Diversidade de imóveis apresentados chamou a
atenção do público no Feirão da Casa Própria;
4 - Equipe de engenharia da Splice Mobilidade
Urbana marcou presença no maior evento de smart
cities da América Latina;
5 - Na Semana do Meio Ambiente, colaboradores
tiveram a chance de adquirir sabão ecológico.

4

5

Fotos 1, 2 e 3: Divulgação/Atua; 4: Acervo pessoal
e 5: Marketing Grupo Splice

Enquanto isso, aqui o Grupo Splice se mantém atento
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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
para a Serra da Mantiqueira. O próprio loteamento possui paisagismo
privilegiado, com 87 mil m2 dedicados à área verde e ao sistema de

lazer, lotes amplos, de 300 m² a 600 m², um clube exclusivo, com lazer
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.
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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.

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

OUTROS EMPREENDIMENTOS JÁ ENTREGUES PELA SPLICE DESENVOLVIMENTO URBANO:

Para obter mais informações sobre nossos empreendimentos visite o site: splicedu.com.br
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