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FECHAMENTO AUTORIZADO, PODE SER ABERTO PELA ECT

NÃO FAZ MAL
A NINGUÉM

ENTREVISTA

Conheça o projeto que
utiliza o artesanato para
acolher bebês prematuros
com muito carinho

INCORPORAÇÃO

Em Araçoiaba, Residencial
Lago da Serra reúne o que
há de melhor para viver
com conforto e sofisticação

FAZENDO A
DIFERENÇA

Saiba como ser
sustentável na hora de
levar o pet para passear

e d i t o r i a l

f a l e

QUE VENHA O

ano bom!

c

om as muitas derrapadas na política e na economia,

2017 não foi um ano lá muito fácil. Ainda assim, após

c o n o s c o
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(15) 3353-8499
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Oliveira, 154 - 18110-901
Lageado - Votorantim - SP
Creci: 20.226J

alcançarmos certa estabilidade e até alguns números

www.splicedu.com.br

positivos – como a diminuição da inflação – 2018 parece nos acenar
com a esperança de ser um ano melhor.

e x p e d i e n t e

Bom, podemos fazer a nossa parte. Trabalhando com dedicação,
A Splice Magazine é

produzindo nosso melhor, não perdendo a crença em coisas boas e

uma publicação da Splice

talvez até nos dando o direito a alguns mimos. Por que não? É esta a

Desenvolvimento Urbano.

proposta da nossa reportagem de capa.

Departamento de Marketing:

Há ideias práticas que você pode seguir à risca ou se inspirar para

André Barros Beldi
Comissão editorial:

produzir sua própria versão da máxima carpe diem, expressão em latim

Araldo Marcondes;

cuja tradução mais literal é “aproveite o dia”.

Carina Alves;
Darby Moreno;

E um bom contraponto desta matéria está na seção Viver Bem, que

Hellen Damasio;
Mayra Diniz.

nos apresenta os primeiros resultados da campanha Doa Sorocaba,

Projeto gráfico e Coordenação:

lembrando o quanto também pode ser gratificante fazer o bem ao outro.

Atua Agência
www.atua.ag

Na Entrevista destacamos o projeto Polvo Amigo. Um grupo de mulheres

Jornalista responsável:

produz polvinhos em crochê que são ofertados a bebês prematuros

Rose Campos MTb 22.000/SP
Redação:

internados em vários hospitais da cidade. É uma iniciativa que tem feito a

Daiene Felicio

diferença na vida de várias famílias.

Diagramação:
Natália Fanchini

Descubra isso e muito mais nas páginas
desta primeira edição de 2018.
Boa leitura e um ótimo ano!

Sede da Splice
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Votorantim/SP
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SUSTENTABILIDADE

O que você pode fazer para deixar sua
casa ainda mais aconchegante
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VIVER BEM
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ENTREVISTA

Os mais recentes lançamentos
em eletrodomésticos

Residencial Lago da Serra encanta a todos
que conhecem este belo lugar

Cuidados para evitar as dores crônicas
causadas pelo uso de celular

Mimos e luxos que todos podem se dar de presente

Doa Sorocaba: um incentivo à
cultura de doação
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Conheça o projeto Polvo Amigo e o bem que
proporciona a bebês prematuros

VARANDA SPLICE
Fique por dentro das novidades e
eventos promovidos pelo Grupo Splice

p a l a v r a

Foto: Arquivo Pessoal

TENDÊNCIA

No Villa Flora os donos dos pets encontram
dispensers com cata-caca nas praças

10

21
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CULTURA
E LAZER
Destaques para sua
agenda de programas
em família

d o

c l i e n t e

Viemos de São Paulo, uma metrópole muito agitada, justamente procurando um lugar
mais tranquilo para morar. Como já conhecíamos o Villa Flora, por visitar amigos que
são moradores, nos entusiasmamos com a ideia de mudar. Porque não é só um pequeno
condomínio, é um bairro planejado e amplo, com muito verde, excelente localização e clima.
Mudamos há cerca de um mês e estamos adorando!
Jeﬀerson Afonso e Juliana Gomes Peretti Afonso,
moradores do Condomínio Camélias, no Villa Flora
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CATBOWIE
Se você acha que crochê é coisa antiga, a Novelo

ARTE TIPO EXPORTAÇÃO

Rosa mostra que é possível utilizar este tradicional

Que tal levar a cultura oriental para casa? Feito em

peça, carinhosamente chamada de Catbowie,

estrutura de madeira, com escrita em chinês, este jogo

retrata a paixão por música e felinos de uma

de pintura Chinese, da Etna, faz parte de uma linha

maneira moderna e muito graciosa, homenageando

decorativa sobre etnias e acompanha uma charmosa

o ídolo David Bowie. Ideal para quem deseja

caixa para armazenamento. Muito presente nos projetos

imprimir um clima aconchegante e divertido na

atuais, a decoração chinesa é uma das representantes da

decoração, sem deixar de lado um ar de nostalgia

vertente oriental. www.etna.com.br

da casa da vovó. É também uma boa opção de

artesanato em criações bastante inovadoras. Esta

Fotos: Divulgação

presente. www.elo7.com.br/novelorosa/loja

PARA SE AMARRAR
O carrinho Me Amarro, da My Mobb, é uma opção versátil e
bastante inovadora para dar um toque de praticidade a qualquer
ambiente. Pode ser usado como revisteiro, bar, mesa lateral, apoio
para livros, ou seja, como um verdadeiro coringa na decoração! Com
medidas de 60x25x60cm, inclui um nicho retangular e dois nichos
pequenos, rodízio e amarração com corda colorida. Disponível em
diversas cores, pode ser combinado com elementos diversos para
personalizar o ambiente com criatividade. mymobb.com.br
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Fotos : Shutterstock
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IMAGENS DE ALEIJADINHO
A exposição de Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho (Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, 1738 - 1814)
pretende reunir, de maneira inédita, uma grande apresentação da obra desse artista negro, considerado um dos principais
expoentes do barroco brasileiro.
A mostra conta com empréstimos de alguns museus e congregações religiosas, que, além de esculturas devocionais,
inclui também trabalhos de outros artistas que retratam a formação de Aleijadinho ao longo dos séculos 19 e 20.
Com curadoria de Rodrigo Moura, a exposição lança um olhar renovado sobre a produção desse artista, ao incluí-la no
contexto das histórias afro-atlânticas, relacionando-a com temas como raça e escravidão no Brasil.

Fotos: Divulgação

De 9 de março a 3 de junho, no Masp, em São Paulo. www.masp.org.br

CHICO BUARQUE
EM NOVA TURNÊ

FANTÁSTICA FÁBRICA
DE CHOCOLATE

Um dos mais aclamados mestres em toda a

Imagine um lugar onde é possível se divertir com

história da MPB, Chico Buarque volta aos palcos

a família e ainda comer muito chocolate... Pois ele

para apresentar a turnê nacional de seu mais novo

existe e fica bem pertinho! Em um espaço de 2

álbum: "Caravanas". Depois de passar por Belo

mil m², localizado às margens da Rodovia Castello

Horizonte e Rio de Janeiro, o artista chega a São

Branco, altura de Itapevi, a Cacau Show acaba

Paulo para uma temporada de quatro semanas no

de inaugurar uma megaloja com miniparque

Tom Brasil: de 1º a 11 de março e de 22 de março

temático, museu, fábrica de chocolate, aulas de

a 1º de abril. Depois, segue para outras capitais. Os

culinária para pais e filhos, cinema e muitas outras

preços variam de R$ 200 a R$ 490.

atrações. Entrada R$ 20. De segunda a sexta-feira,

www.grupotombrasil.com.br

das 10 às 20h; sábados, domingos e feriados, das

e www.ingressorapido.com.br

10h às 22h. www.cacaushow.com.br
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ELETRODOMÉSTICOS DO

futuro
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Entre as novidades estão os robôs aspiradores e drones para as
mais diversas aplicações

Texto: Rose Campos

m

uitas das novidades para o

Tecnologia é o Foco

vidro. Em modelos de quatro ou cinco bocas,

lar que estão hoje nas lojas

Não é só eletrodoméstico que tem vez

estão disponíveis em preto ou inox, com visor

brasileiras foram apresentadas

nesse evento. Os smartphones, que tiveram

amplo e top control. E o interessante é que a

aos varejistas durante a 12ª Eletrolar Show, que

crescimento de 23% em vendas em relação

tecnologia é brasileira, da empresa Atlas.

é considerada a maior feira da América Latina

a 2016, também ganharam mais espaço e

Outro lançamento foi um tablet voltado ao público

de bens de consumo duráveis.

atenção do público.

da terceira idade. Denominado TabFácil, com

E você sabia que um dos produtos com

Outros destaques foram produtos como

plataforma Android, ele exibe ícones em tamanho

vendas mais significativas neste setor é o

televisores, a exemplo da linha 4K, de até 100

maior que o usual para facilitar o seu manuseio.

ventilador? Mesmo tendo consumo sazonal,

polegadas. A tecnologia 4K, também chamada

E tem funções específicas, como o SOS Fácil,

concentrado no verão e nos meses mais

de UltraHD (3840 x 2160 pixels), possui

que informa a rede médica-hospitalar que existe

quentes, seu faturamento representa 42%

resolução de tela muito superior à das TVs

próxima ao usuário. Tem ainda um programador,

do total de eletroportáteis. Claro que as

convencionais, ou FullHD (1920 x 1080 pixels).

que ajuda a controlar o uso de medicamentos.

principais novidades estavam lá. Mas também

Além disso, a maioria é também smart TV e possui

Armazena ainda contatos de emergência, como

foi possível ver novos modelos de cafeteiras,

módulo Wi-Fi integrado.

bombeiros, Samu e familiares cadastrados.

fritadeiras, panelas elétricas, equipamentos

Representando a ponta dessa evolução

Uma linha de eletrodomésticos com o selo

para cuidados pessoais e muito mais.

tecnológica foram expostos até veículos elétricos

MasterChef foi lançada com várias novidades.

Para se ter uma ideia da grandiosidade

autônomos, como o Tesla Model X90D, primeiro

Entre elas, uma torradeira premium com display

da feira, foram apresentados nada menos

SUV 100% elétrico de luxo do mundo, apresentado

digital, controle de torragem e ainda as funções

que 10 mil produtos, de 700 marcas.

em primeira mão no País pela Elektra Motors.

descongelar e reaquecer, com a possibilidade

Além de compradores brasileiros, havia

Também houve espaço para um variado

de torrar até quatro pães ao mesmo tempo.

lojistas e executivos vindos de países

portfólio de drones e vários eletrônicos de

A próxima edição da Eletrolar Show

como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,

última geração. Para equipar as mais modernas

(eletrolarshow.com.br) será em julho de 2018,

Paraguai, Peru e Venezuela.

cozinhas, uma opção é o fogão com mesa de

no Transamerica Expo Center, em São Paulo.
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Por um
mundo
livre de
caquinhas
LEVAR O CÃOZINHO PARA PASSEAR E NÃO RECOLHER A
CAQUINHA QUE ELE FAZ NÃO É SÓ UMA ATITUDE MAL
EDUCADA. É ALGO SÉRIO QUE PODE CAUSAR DOENÇAS
GRAVES EM OUTROS ANIMAIS E ATÉ EM PESSOAS

p

Texto: Rose Campos
assear com o amigão de quatro patas é tudo de bom. Mas é
importante não deixar vestígios pelo caminho. Isso porque as
caquinhas do cachorro (e também as dos gatos), além de não

terem o odor mais agradável do mundo, ainda podem transmitir doenças
para outros pets ou até crianças que tiverem contato com as fezes largadas
pelo chão ou gramado.
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Nas praças e espaços comuns de empreendimentos como o bairro planejado Villa Flora, por exemplo, os moradores têm à
disposição suportes com saquinhos para realizar o descarte correto

Por isso, quem se encarrega de dar

e paisagística, destaca-se por uma gestão

casa preparado pode contar com a conveniência

voltinhas com o bichinho pelo condomínio

condominial atuante, que trabalha pelo bom

desses “cata-caca”.

ou em outros espaços públicos deve se

convívio entre moradores. Para facilitar a vida

Se todos ficarem atentos a este detalhe, não só as

responsabilizar também por recolher as

dos moradores do Villa Flora, por exemplo, estão

ruas ficam mais limpas e livres de contaminação,

“lembranças” deixadas para trás e dar a elas o

espalhados pelas praças e pelos espaços comuns

como são evitadas várias parasitoses capazes de

devido destino, na lixeira mais próxima.

dos condomínios suportes com saquinhos

prejudicar pessoas e animais.

O Villa Flora é um bairro planejado, localizado em

destinados especialmente para esta tarefa.

Veja no quadro algumas das principais doenças

Votorantim e, além da harmonia arquitetônica

Assim, mesmo quem se esquece de já sair de

que podem ser causadas por fezes de animais.

Com uma atitude consciente, estas

severos, como vômitos e diarréia e, em

em contato com fezes infectadas e, sem

doenças podem ser evitadas:

muitas ocasiões, pode ser fatal. Costuma ser

querer, levam os dedos à boca depois.

Adenovirose - Causada por vírus, esta

mais perigosa quando atinge filhotes.

E-coli - Pode causar infecções do trato urinário

doença pode provocar danos no fígado

Giardíase - Neste caso um parasita infecta o

em humanos, além de doenças como

e nos rins dos cães. As consequências

trato gastrointestinal, provocando diarréia.

meningite, peritonite, mastite, septicemia,

podem ser convulsões, icterícia,

Coccidiose - Outro parasita causador da diarréia.

pneumonia. Se não for devidamente tratada,

sangramento de orifícios e, em casos

Teníase - É uma verminose e leva a sintomas

pode ser fatal.

mais extremos, a morte.

como vômitos, diarréia e anemia.

Fonte: Portal do Dog

Parvovirose - É uma doença muito

Toxocaríase - Pode ocasionar cegueira,

temida, pois pode causar sintomas

particularmente em crianças que entram

CONSCIENTIZAÇÃO
E CIDADANIA
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o paraíso

É AQUI
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RESIDENCIAL LAGO DA SERRA DESTACA-SE ENTRE
OS MAIORES SUCESSOS DE VENDAS DA SPLICE
DESENVOLVIMENTO URBANO NA REGIÃO, COM
ATRIBUTOS ÚNICOS QUE ELEVARAM O PADRÃO DE
SUA CATEGORIA

esfrutar de um ambiente

Paulo, a 120 km de distância, e a proximidade

tranquilo, seguro e cercado por

de bancos, escolas, supermercados, padarias e

belezas naturais é uma inspiração

serviços médicos. Todos estes fatores explicam

e tanto para quem passa a maior parte do tempo

o sucesso de vendas obtido já na fase inicial de

na correria das grandes cidades. Não por acaso, o

comercialização e a agilidade com que foram

lançamento do Residencial Lago da Serra despertou

concluídos os projetos de construção das casas.

o interesse de inúmeros clientes vindos não só da

Com lotes de 250 m² a 550 m², o Residencial

região como também da capital paulista.

Lago da Serra ainda dispõe de grande

Situado em Araçoiaba da Serra, a apenas

variedade de opções de lazer ao ar livre, como

dez minutos de Sorocaba e com acesso pela

campo de futebol e quadra de areia, recantos

Rodovia Raposo Tavares, o empreendimento

para leitura, praças e pista para caminhada,

tem uma paisagem marcada pelos contornos

circuito de ginástica, ciclovia e playground.

da Floresta Nacional de Ipanema, onde se

Além disso, atributos como espelho d'água e

encontram várias construções do século

acesso privativo para o lago da cidade (que

19, tombadas pelo Patrimônio Histórico

é um dos principais pontos turísticos locais)

Nacional. Entre elas estão as ruínas da primeira

tornam o Residencial a escolha certa para

siderúrgica do Brasil e a Real Fábrica de Ferro

quem procura tranquilidade, segurança e

São João de Ipanema, fundada em 1810.

muita qualidade de vida.

Outras vantagens são a facilidade de acesso a São
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Foto: Divulgação

Texto: Daiene Felicio

Empreendimento está situado em área
estratégica no coração de Araçoiaba da Serra

d e s t a q u e

digitalize-se,
MAS NEM TANTO

O USO EXCESSIVO DE GADGETS É UM DOS PRINCIPAIS CAUSADORES DAS
DORES CRÔNICAS NO BRASIL, MAS É POSSÍVEL SE MANTER CONECTADO SEM
PREJUDICAR A SAÚDE

Texto: Daiene Felicio

é

unanimidade: quando utilizado em

o celular com apenas uma das mãos e digitar com

excesso, o celular mais atrapalha do

o indicador, evitando o uso só do polegar. Quando

que ajuda. Ainda assim, ele não sai das

no estágio inicial, o tratamento da dor é feito com

nossas mãos! Mas um estudo, publicado
recentemente pela Sociedade Brasileira

para Estudo da Dor (SBED), alerta para os prejuízos
causados por este comportamento cada vez mais
comum. E (pode acreditar) eles vão muito além do
sedentarismo e de restringir as interações sociais.
De acordo com o estudo, 37% dos brasileiros sofrem
com dor crônica, ou seja, a cada dez pessoas, quase

SE A DOR SE TORNAR CRÔNICA
ELA JÁ PODE SER CONSIDERADA
UMA DOENÇA, PODENDO
EVOLUIR PARA LESÕES
TENDINOSAS NOS PUNHOS,
OMBROS E COTOVELOS,
ALÉM DE HÉRNIAS, DISTENSÃO
E DESVIOS DE COLUNA

quatro convivem com o problema. Entre os sintomas

repouso, analgésico e bolsa de gelo.

citados, dores de cabeça, na lombar e no pescoço

Em casos mais severos, são necessários uma rotina

são os mais comuns. A dor é gerada, principalmente,

que inclui a prática de pilates ou musculação e

pelo uso excessivo e incorreto de celulares e tablets.

o acompanhamento médico com o suporte de

Segundo especialistas, este hábito pode provocar má

fisioterapia e RPG. Seja qual for o seu caso, não custa

postura e, consequentemente, a sobrecarga na cervical,

nada deixar o celular um pouco de lado e voltar aos

nos membros superiores, nos dedos, na coluna lombar e

bons e velhos hábitos, quando uma boa conversa

dorsal – por conta dos movimentos repetitivos.

pessoalmente resolvia tudo, não é mesmo?

Para prevenir este tipo de problema, a dica é segurar

Fontes: SBED / Bem-estar
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NÃO FAZ MAL
A NINGUÉM
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Texto: Rose Campos

TODO MUNDO TEM
DIREITO A RECEBER COISA
BOA. E PREPARAR UM
RITUAL ESPECIAL PARA SE
AUTOPRESENTEAR PODE
TER UM EFEITO ENORME E
MUITO POSITIVO EM SUA
AUTOESTIMA. APROVEITE
NOSSAS SUGESTÕES COMO
PONTO DE PARTIDA E VÁ
ATRÁS DA DELÍCIA QUE
MAIS TE SEDUZ

u

m novo ano se inicia e, com ele, nosso desejo de melhores dias e
coisas boas acontecendo em nossas vidas. Então, que tal fazer as
coisas diferentes, dando uma mãozinha para o destino?

Entre as muitas possibilidades, uma boa sugestão é se cercar de luxos e
mimos, que com certeza serão experiências prazerosas e com potencial
transformador. Afinal de contas, quem não quer usufruir de coisas boas?
Para isso, não precisa estourar o saldo do cartão de crédito nem se
endividar. Basta se dar de presente, de vez em quando, algum pequeno
tesouro ou uma vivência especial. E, usando a criatividade, nem precisa
ser algo muito caro. Se bem que certa extravagância, algumas vezes,
também não é má ideia.
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c a p a

Segundo especialistas,
grande influência das
marcas no consumidor
brasileiro impulsiona
o mercado de produtos
premium

Luxo nunca sai de moda

das novidades em Sorocaba e região é a

Mesmo no auge da mais recente crise

assinatura mensal para serviços de beleza

econômica brasileira, o mercado de luxo não

como corte de cabelos, manicure, pedicure

deixou de crescer, e num ritmo invejável.

e escova com preço fixo e acesso ilimitado.

Em 2015 o segmento se expandiu na casa

O Belle Club, primeiro clube de beleza por

dos dois dígitos, ficando entre 11% e 13%,

assinatura do País, começou a funcionar

segundo dados da Associação Brasileira das

em maio de 2017 e já é sucesso entre o

Empresas de Luxo (Abrael). Enquanto o ano

público feminino local. Tanto que as vagas

seguinte, 2016, seguiu no mesmo patamar.

disponíveis se esgotaram em pouco tempo.

Especialistas que atuam no setor explicam

E já há uma grande lista de espera de

que o consumidor brasileiro é bastante

interessadas em se associar. Informações:

influenciado pelo poder das marcas. Daí

http://belle.club.

resulta sua atração pelos produtos premium.
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Serviços exclusivos, ou VIP, também dão

Chegada de alto impacto

mostras de agradar o consumidor. Uma

Você já se imaginou chegando a um evento

Fotos : Shutterstock

c a p a

de gala ou simplesmente dando um rolê

fretado. Em termos de preço, literalmente

Na origem, o termo Spa está relacionado

pela cidade a bordo de uma grandiosa

o céu é o limite, mas a diversão também.

ao usufruto da água e suas propriedades

limousine? Pois saiba que é possível ir

Para quem curte este tipo de programa, a

benéficas à saúde. E remontaria aos

além da imaginação e contratar o serviço

lembrança será para sempre.

tempos da Antiguidade, quando

na vida real. Além de curtir o conforto e as

os gregos exploravam os poderes

mordomias disponíveis, você com certeza

Spa urbano

curativos da água e criaram estruturas

não passará despercebido. E como cabe

Quer mimo maior do que passar um

sofisticadas em torno de nascentes. Eram

bastante gente lá dentro (dependendo

dia inteiro – ou fim de semana – se

os chamados banhos públicos, locais

do modelo, de oito a 12 pessoas), dá para

cuidando, ou melhor, sendo cuidado?

movimentados que recebiam até os

dividir o valor com amigos interessados em

No circuito de práticas que beneficiam

grandes filósofos da história.

compartilhar o mesmo sonho.

a saúde e a beleza podem ser incluídos

Os antigos romanos, que imprimiram

Mas se o que você quer, além de uma pitada

massagens, banhos terapêuticos e até

seu próprio estilo a esses locais, criaram

de ostentação, é incluir aventura e um frio

procedimentos estéticos, como limpeza

as termas, ou estâncias termais. Na

na barriga ao programa, também pode

de pele e manicure. Você decide como

modernidade, o spa agrega esse mesmo

optar por um voo de helicóptero ou jatinho

será o seu dia de spa (ou day spa).

espírito, de convívio e benefício à saúde,
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c a p a

Nos grandes centros
urbanos, por
exemplo, existem
pacotes de serviços
de um único dia
para os mais
diversos bolsos e
estilos

a uma série de serviços cada vez mais

vindo – mas sem precisar torrar o salário

variados e inovadores. E nem precisa viajar

com a mordomia. Você pode escolher um

até a Europa para se beneficiar desse

endereço badalado em sua cidade mesmo

menu de agrados voltados ao bem-estar.

e pagar apenas por uma ou duas diárias.

Atualmente, a maioria das cidades e

Quebrar a rotina e se permitir tratamento de

grandes centros urbanos oferece esta

nobre com certeza terá impacto positivo em

opção, inclusive concentrada em um

sua disposição, deixando belas recordações

pacote de serviços de um único dia. Os

que também lhe farão muito bem.

preços variam de acordo com o padrão

Ou você pode simplificar tudo (e gastar

do estabelecimento e também com a

menos) apenas dando a si próprio, de

gama de benefícios oferecidos. Mas

tempos em tempos, algum presente

também é possível criar sua própria

especial. Vale escolher alguma coisa da

versão de spa caseiro, preparando

qual você goste muito (como uma roupa

banhos especiais e aromatizados,

charmosa, um sapato para ocasiões

além de receber cuidados pessoais em

especiais, um livro, um curso ou objeto que

domicílio. A lista de itens vai do corte de

tenha a ver com o seu hobby preferido ou o

cabelos à refeição com pratos especiais.

que mais sua imaginação – e seu coração –
mandar). Só não vale se endividar para isso.
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Estadia cinco estrelas

Se o valor para realizar qualquer um desses

Quer outra ideia interessante para curtir

desejos sair de suas economias guardadas,

um dolce far niente em boa companhia

aí sim será como um presente de fato, sem

ou consigo próprio? Uma possibilidade é

o peso e o compromisso de dívidas futuras,

hospedar-se em um hotel cinco estrelas

que poderiam tirar um pouco do brilho da

– ou, vá lá, até quatro pode ser muito bem-

sua realização. Aí é só aproveitar!

v i v e r

b e m

doa Sorocaba todo dia
MOVIMENTO MUNDIAL QUE VEM CRESCENDO CADA VEZ MAIS TAMBÉM EM SOROCABA PASSA A
TER DATA OFICIAL NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO

Texto: Rose Campos

e

m 30 de novembro, dois dias após a

Espanha e Eslováquia.

atende pessoas em situação de vulnerabilidade

celebração mundial do Dia de Doar

Trazido para a cidade pelo Instituto Alexandre

social. Ao todo foram doados 355 itens (além de

e do Doa Sorocaba, o projeto de lei

e Heloisa Beldi (IAHB), antes mesmo da data de

doações extras = roupas e calçados).

228/2017, de autoria do vereador Péricles Régis,

celebração, o movimento já havia registrado

Já os colaboradores da agência de publicidade

é aprovado na plenária da Câmara. Significa que

em sua fanpage (www.facebook.com/

Atua Agência se engajaram para ajudar as

agora todo ano a data será incluída no calendário

DoaSorocaba) um alcance de quase 120 mil

famílias que integram o Movimento Amigos de

oficial da cidade, dando ainda mais visibilidade

pessoas, com 3.829 interações, entre curtidas,

Casa (que atende crianças com necessidades

para este movimento, que tem o objetivo de

comentários e compartilhamentos, além de

especiais e seus familiares). Nesta ação, todos se

incentivar a cultura da doação.

mais de 5 mil cliques no conteúdo da página.

reuniram em busca de recursos para custear o

E a ação vem ganhando mais reconhecimento

Entre as muitas ações realizadas em 2017,

caro tratamento de home care dessas crianças.

e relevância a cada ano. Tanto que o Doa

podemos destacar o Café da Manhã Solidário,

Conseguiram arrecadar quase 250 peças

Sorocaba mais uma vez recebeu o incentivo

realizado com colaboradores do Grupo Splice.

de roupas, doadas à causa para a realização

de figuras públicas como os atores Paulo Betti

Sempre ressaltando que “todo dia é dia de

de um bazar beneficente. A entrega foi

e Eliane Giardini e também se destacou como

doar”, buscando manter aceso o espírito de

registrada em reportagem da TV TEM,

case de sucesso em conferências realizadas

solidariedade. Foram arrecadados produtos de

ajudando a dar visibilidade para o Dia de

em países como Rússia, México, Canadá,

higiene para encaminhar à instituição Lafid, que

Doar e o Doa Sorocaba.
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arte
CERCADO DE

POR TODOS
OS LADOS

Texto: Rose Campos

s

abe aquelas pessoas que, diante de uma

com ONGs, e depois ajudando a produzir enxovais

iniciativa, mas ela veio de uma mãe que teve um

dificuldade da vida, buscam fazer coisas

para bebês de famílias carentes.

filho prematuro e acabou tendo a ideia de fazer

que ajudem outras, como forma de passar

Em 2017, Rosana conheceu um novo projeto, pelo

o polvinho de crochê para ele. Com o tempo

o tempo e se envolver em algo terapêutico? Rosana

qual se encantou. E daí a se envolver e começar

os médicos observaram que o contato com o

Lopes Faria é um desses exemplos. Impactada com a

a fazer parte foi um pulo. É o Octo Sorocaba, que

brinquedo ajudava na melhora. O bebê passou a

perda precoce de um de seus três filhos, que estava

faz polvinhos de crochê para bebês prematuros.

interagir com os tentáculos e isso parecia acalmá-

ainda na adolescência, ela passou a desenvolver

Rosana não só aprendeu a fazer os coloridos

lo. Quando perceberam isso, logo se formou um

sintomas de uma depressão.

bichinhos, como já atraiu mais de 50 outras

grupo de voluntários, o Spruttegruppen, que

Desde então a esteticista e artesã começou a fazer

voluntárias para o trabalho e tornou-se uma das

começou a fazer os polvinhos para doação em

cursos na área holística, como massagem e reiki,

embaixadoras do Projeto Octo no Brasil.

hospitais. Com o tempo, o projeto acabou vindo

com o propósito de autoconhecimento e também

Acompanhe a entrevista:

para o Brasil. Eu conheci esta iniciativa a partir de

de ampliar sua capacidade de ajudar o outro.
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uma reportagem publicada na revista Crescer. E

Passados alguns anos, precisou deixar o trabalho

Splice Magazine - Como você conheceu o projeto e

para cuidar da mãe que estava doente. Foi só uma

passou a fazer parte dele?

oportunidade para começar a abraçar outras formas

Rosana Lopes Faria - Este é um projeto que

SM - Aqui também os resultados são parecidos? E os

de solidariedade, primeiro dedicando-se à causa

começou na Dinamarca, em 2013. Pouco se

médicos, reconhecem os benefícios desta iniciativa?

animal, resgatando gatos abandonados em parceria

fala disso, nas matérias que contam sobre esta

Rosana - Sim, os médicos costumam relatar os

desde então me apaixonei pelo projeto!

No Brasil, o projeto Octo já confeccionou e doou mais de 4.500 polvinhos

benefícios para a criança. Até porque, se não fosse

imensos, tanto para os bebês como para as mães,

atendido por várias voluntárias independentes,

bom, eles não aceitariam a entrada dos polvinhos

que sofriam mais com a solidão dos filhos, pois antes

assim como o Hospital Regional.

no hospital. Ainda há alguns hospitais que, quando

dos polvinhos eles ficavam sozinhos em meio aos

procurados, não aceitam, mas são poucos e acredito

fios. Mas é importante dizer que o uso dos polvos

SM - Quantas pessoas fazem parte do grupo de

que seja por desconhecer o projeto. Na prática, os

de crochê não diminui a necessidade nem exclui a

voluntárias? São somente mulheres?

bebês ficam mais calmos e se sentem mais seguros.

importância de técnicas como o método canguru,

Rosana - Sim, até o momento são apenas

Os tentáculos dão sustentação, posicionando o

apenas vem para somar. Só é preciso ter alguns

mulheres. É difícil dizer o número total de

bebê e funcionando como um “ponto de firmeza”.

cuidados, como a escolha do material: o polvinho

participantes, pois algumas pessoas que já

Com a presença do polvinho o bebê se tranquiliza,

precisa ser feito com fios 100% algodão, e também

passaram pelo grupo acabaram saindo e abrindo

estabilizando os batimentos cardíacos e a respiração.

ser esterilizado em autoclave. Isso é muito importante

outra equipe. Temos, no momento, mais de 50

Isso também ajuda a aceitarem melhor a dieta, o

e uma tarefa que cabe ao hospital, para que seja feita

voluntárias, algumas de outras cidades, que nos

leite, e a ganharem peso mais rápido, acelerando o

com segurança e segundo o protocolo médico.

enviam sua produção pelo correio.

bebês, os polvinhos ficam em contato com a pele

SM - Aqui em Sorocaba, que hospitais vocês

SM - Por que o projeto Octo se tornou tão

da mãe por duas horas, por dentro da roupa. Isso

atendem?

importante?

ajuda a fixar o seu cheiro, outro fator tranquilizador

Rosana - Hoje atendemos a UTI Neonatal

Rosana - Não sei se todos sabem, mas o Brasil ocupa

para a criança. Os benefícios do Projeto Octo são

da Santa Casa. O Hospital Santa Lucinda é

o 10º lugar entre os países com maior número

processo de alta hospitalar. Antes de irem para os
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e n t r e v i s t a

Em Sorocaba o
projeto teve início
em abril de 2017, por
iniciativa de Rosana
Lopes Faria, que
criou um grupo que
conta hoje com mais
de 50 voluntárias
na produção dos
polvinhos de crochê
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de bebês prematuros no mundo. São 40 bebês

Rosana - Principalmente pela nossa página

prematuros nascidos por hora. Existe no País até

no Facebook (www.facebook.com/

o Dia da Prematuridade, celebrado todo dia 17

projetooctosorocaba), que é nossa principal forma

SM - Mas uma artesã, como você, pode usar seu

de novembro. Há vários motivos para esta alta

de comunicação com o público e com pessoas

talento para ganhar dinheiro fora do projeto?

incidência de prematuros. Os mais comuns são:

interessadas em ajudar, seja como voluntárias, seja

Rosana - Fora do Projeto Octo, sim. A ideia de criar

gestação na adolescência, pressão alta, infecção

doando os materiais para a produção dos polvinhos,

figuras feitas de crochê é chamada amigurumi,

urinária, descolamento de placenta, diabetes,

que são fios 100% algodão ou a fibra siliconada,

uma técnica japonesa surgida na década de 1980.

alterações da tireóide, infecções congênitas (como

com a qual fazemos o enchimento. Como o

Além de crochê, também pode ser feita em tricô.

toxoplasmose, sífilis, HIV, entre outras), dependência

material precisa aguentar altas temperaturas para

Neste momento estou inclusive planejando criar

química e tabagismo. Nessas condições, quando

ser esterilizado e também ser macio ao toque,

um lojinha com este tipo de produtos. O que não

não é feito o pré-natal desde o início da gestação,

costumamos indicar o fio mais apropriado. Eu

podemos é vender os polvinhos em hospitais, pois a

há grandes chances de o parto ser prematuro. E a

gosto de usar o Barroco Max Color nº 4, que tem

essência desta ação é que eles sejam doados.

prematuridade acaba contribuindo para as mortes

essas características. Outra coisa importante é que

de crianças até os sete anos de idade. Porque muitas

os polvinhos feitos pelo projeto não podem ser

SM - Qualquer pessoa pode fazer parte do grupo e

delas se tornam crianças de saúde frágil. Pode

comercializados, de maneira alguma. Isto é uma

ajudar?

acontecer em todas as classes sociais, mas atinge

das principais orientações do projeto dinamarquês,

Rosana - Sim, mas é importante que entrem

principalmente as classes mais baixas, com pessoas

porque o objetivo é tornar o recurso acessível

em contato com o grupo, pelo Facebook, e

de menor poder aquisitivo e com menos acesso à

a todos. Claro que uma artesã pode presentear

recebam as orientações. Tem pessoas, bem

informação. Então, nós nos empenhamos também

uma grávida ou mamãe com o seu trabalho e até

intencionadas até, que ficam sabendo desta

em fazer este alerta. Claro que precisaríamos fazer

vender alguma coisa, se for o caso, mas não dentro

ação e querem começar a fazer sozinhas. Mas

muito mais barulho, mas falta investimento em

do projeto Octo. As vendas são proibidas e nem

podem fazer errado, sem seguir os padrões, e

campanhas públicas. Nós fazemos o que está ao

os hospitais podem comercializar os polvinhos.

ainda prejudicar a logística dos hospitais, que

nosso alcance, principalmente nas redes sociais.

Além disso, é importante seguir um padrão para

em geral não têm onde armazenar este tipo

a confecção dos polvinhos. Nenhum pode ter

de material. Por isso existem as embaixadoras

SM - Como as pessoas chegam até o

tentáculo maior que 22 cm, costura ou peça colada.

do projeto, que intermedeiam e facilitam a

projeto aqui em Sorocaba?

É preciso seguir à risca a receita do polvinho original,

atuação das voluntárias.

feito na Dinamarca.

v a r a n d a
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celebrando
A VIDA

revenção é coisa séria, mas isso não significa que não

possa ser feita com um toque de humor. Um exemplo
disso foi a palestra sobre o Novembro Azul, que

contou com o humorista Fernando Strombeck para falar sobre

1

os riscos do câncer de próstata.
No mesmo mês, a equipe do Grupo Splice se engajou em mais
uma mobilização das campanhas Dia de Doar e Doa Sorocaba,
apoiando a cultura da solidariedade.
E é claro que o último mês do ano teve comemorações de
Natal. Em destaque a apresentação do Facens Musical, que
emocionou os moradores do Villa Flora. Enquanto isso, no Grupo
Splice, os colaboradores inovaram e participaram da cantata
Por falar em celebração, o SESI Votorantim foi mais uma
vez palco da tradicional confraternização de fim de ano do
Grupo Splice.

1 - Show de stand up com o humorista Fernando
Strombeck fez parte da programação do

2

Novembro Azul, na sede do Grupo, em Votorantim
2 e 3 - Projeto Facens Musical abrilhantou as
comemorações de Natal no bairro Villa Flora e na
comemoração dos colaboradores
4 - No SESI Votorantim, Grupo Splice celebra mais um
ano de conquistas ao lado da equipe e de seus familiares

4

3

Fotos: Divulgação Marketing Grupo Splice

também, porém, de uma forma diferente: cantando.

21

v a r a n d a

s p l i c e

AVANÇAR
TEMPO DE

ALVO

PARA O

o

clima de otimismo para 2018 deu o tom da
comemoração que encerrou um ano de muitas

conquistas na Splice Desenvolvimento Urbano.
Durante um café da manhã especial, promovido em
dezembro, na sede da empresa, em Votorantim, foram
destacados o excelente desempenho demonstrado nas
áreas em 2017, assim como o comprometimento da equipe
com a excelência no atendimento ao cliente e a união de
esforços em busca de bons resultados.
Realizada no último dia 22 de dezembro, a comemoração
também foi um momento de integrar ainda mais a equipe e
de vislumbrar um ano repleto de realizações.
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Outros loteamentos

Loteamento

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 Residencial Ouroville Taubaté está localizado em um dos municípios
mais promissores e desenvolvidos do estado de São Paulo. São
atrativos que fizeram a cidade ser escolhida para a implantação
deste empreendimento, que tem como prioridade oferecer muita
qualidade de vida a seus moradores. Por sua excelente localização,
ao lado de uma grande área de proteção ambiental permanente,
proporciona uma vista sem igual para a Serra da Mantiqueira.
E possui paisagismo privilegiado, com 87 mil metros quadrados
dedicados à área verde e ao sistema de lazer. Lotes amplos, de 300 m²
a 600 m² e um clube exclusivo, com lazer completo, e a segurança de
muros e gradis de 3 metros de altura, com portaria 24h contribuem
para a valorização do loteamento, que fica ao lado do tradicional
bairro do Quiririm, de comércio diversificado e com fácil acesso às
rodovias Dutra e Carvalho Pinto. Informações: (12) 3686-2684.

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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