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férias
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ESTÃO CHEGANDO
Prepare-se para uma temporada de muita
diversão ao lado das crianças

TECNOLOGIA BIM

Uma forma de conjugar
esforços para tornar sua
obra muito mais eficiente,
ágil e ainda poupar custos

MAGNUS TAMBÉM
É FUTEBOL

A marca do cachorro mais
amado do Brasil contribui
para a transformação de
crianças e jovens pela
força do esporte

e d i t o r i a l

S u m á r i o

férias

f a l e

Atendimento ao Cliente

PARA A
FAMÍLIA TODA

v

c o n o s c o

fale.conosco@splice.com.br
(15) 3353-8499
Av. Juscelino Kubitscheck de

em se aproximando o mês de férias e é sempre assim: as

Oliveira, 154 - 18110-901
Lageado - Votorantim - SP

crianças ficam na expectativa, contando os dias para o
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CULTURA E LAZER
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TENDÊNCIA
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SUSTENTABILIDADE

garotada toda em casa, quais os programas mais legais, quanto tudo isso

e x p e d i e n t e
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DESTAQUE

17

VIVER BEM
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ENTREVISTA

22

VARANDA SPLICE

vai custar e o que fazer se não estiver de férias também?
A Splice Magazine é

Então, muitas vezes o que era para ser só diversão acaba causando certo

uma publicação da Splice

stress. Mas dá para ser diferente e muito mais relax, se os adultos combinarem

Desenvolvimento Urbano.

basicamente dois elementos, planejamento e criatividade. Ensinamos o

Departamento de Marketing:

caminho das pedras e damos algumas sugestões para você aproveitar o

André Barros Beldi
Comissão editorial:

período da melhor forma possível. Confira em nossa reportagem de capa.

Araldo Marcondes;

No mais, a edição está bem variada. Falamos em tecnologia aplicada à

Carina Alves;

construção civil, com o método BIM. Você já ouviu falar? É uma técnica

Hellen Damasio;

Darby Moreno;
Mayra Diniz.

que reúne vários projetos em um só, ajuda a otimizar recursos e ganhar

Projeto gráfico e Coordenação:

tempo na construção, evitando muitos dissabores na obra.

Atua Agência
www.atua.ag

Na seção Entrevista, o foco são os projetos sociais da Magnus, marca premium

Jornalista responsável:

de alimentos para cães e gatos cuja mascote é o cão mais amado do Brasil!

SALA DE ESTAR
Detalhes que podem mudar a
decoração da sua casa

Saiba mais sobre o Residencial Colinas do Sol, que
une lazer e conforto em uma ótima localização

BIM: tecnologia aliada à
construção civil

Conheça a moringa, planta conhecida como a
“árvore da vida”

12

CAPA

Muito além das rações, a empresa
Magnus é destaque no esporte e em
ações sociais

Confira os cliques dos eventos e
das novidades promovidos pelo
Grupo Splice

Rose Campos MTb 22.000/SP
Redação:

E também destacamos o sucesso de um empreendimento que faz

06

Conheça as opções de pisos feitos com
pneus usados

INCORPORAÇÃO

Creci: 20.226J
www.splicedu.com.br

Algumas ideias criativas para curtir o mês
mais romântico do ano

10

período de folga e brincadeiras que vêm por aí. Por outro

lado, os pais já começam a se preocupar... Afinal, o que fazer com a

Muita música e tradição nas nossas dicas
culturais

Muitas ideias para você
e as crianças curtirem
as férias

Errata
Na edição 44 (maio/abril 2018), na seção Entrevista, apresentamos no texto de
abertura o entrevistado Edil Vidal de Souza, superintendente do Banco de Olhos de
Sorocaba, mas o identificamos erroneamente como Vieira ao longo da entrevista.
Fica aqui o nosso pedido público de desculpas pela falha.

Rose Campos

parte do portfólio da Splice Desenvolvimento Urbano: o loteamento

Jéssica Adriani
Diagramação:

Residencial Colinas do Sol. Venha conhecer!

Natália Fanchini

Boa leitura e até a próxima edição.

Arte final:

p a l a v r a

d o

c l i e n t e

Fabíola Leite

Sede da Splice
Desenvolvimento
Urbano, em
Votorantim/SP

Executiva de conta:
Amanda Contiéri
Capa:
Shutterstock
Impressão:
Gráfica Paratodos
Tiragem:
5.000 exemplares.
Distribuição gratuita.
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Eu e meu marido moramos de aluguel perto do residencial e sempre gostamos da região. Aí
descobrimos o Jd. Monte Carlo, onde poderíamos construir nossa casa ao invés de morar em
apartamento, como é na maioria dos condomínios em volta. Gostamos de lá principalmente
por causa da segurança e tranquilidade.
Lorena Miranda Severiche é médica
e planeja construir sua casa,
no Jd. Monte Carlo, no próximo ano
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MÚSICA PARA TODAS AS IDADES
Os musicais infantis são encantadores não apenas para as crianças. E, no dia 23 de junho, a família toda poderá aproveitar o

Impossível não querer mais de uma! As canetas

espetáculo “Operilda na Orquestra Amazônica”, no Teatro Municipal de Sorocaba, com entrada gratuita. O espetáculo faz parte

COR EM DESTAQUE

da Veio na Mala vão além da funcionalidade e

do projeto Schaeffler Música e conta de maneira lúdica a história da música erudita brasileira, com orquestra tocando ao vivo

nos fazem querer ter várias, de diferentes estilos.

e interação do público. O endereço é Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, s/n, Alto da Boa Vista.

Amarelo e ocre são as cores que estão bombando

A empresa que as comercializa começou em

Informações: www.mdainternational.com.br

e fazem o maior sucesso na sua cozinha. Para

2013 com o casal de empreendedores que trazia

não cansar, escolha itens que funcionem como

encomendas de viagens para seus amigos. Hoje,

detalhes, chamando a atenção no ambiente, mas

dos 55 fornecedores da loja, 50 são brasileiros,

que você também pode guardar no armário sempre

sendo que o carro-chefe da marca, os carimbos, têm

que quiser retomar a sobriedade na decoração.

fabricação própria e são feitos à mão. A característica

Assim como a chaleira e o escorredor da Euro.

principal é o design único, criativo e divertido.

Informações: www.eurohome.com.br

Informações e pedidos: www.veionamala.com

ENTRE E FIQUE À VONTADE

Fotos: Divulgação

PARA COLECIONAR

O livro do fotógrafo Lufe Gomes, que também é colunista da revista

VEM AÍ, O ARRAIÁ

AUMENTE
A TORCIDA!

Casa e Jardim, apresenta ao leitor a intimidade de 30 casas que ele

Um dos eventos mais tradicionais da região já chegou. É

Mesmo quem não liga muito para futebol acaba

fotografou ao longo da carreira. O foco não é só a decoração dos

a 103ª edição da Festa Junina Beneficente de Votorantim,

se empolgando com a Copa do Mundo. Afinal,

ambientes, mas mostrar os diferentes estilos de vida das pessoas ao

que vai até o dia 1º de julho e promete muita animação

unidos, formamos uma única torcida. E a festa

redor do mundo. “O importante em cada foto é sentir o morador,

com shows, parque de diversão e comida boa. Serão

costuma ser completa quando tem comida boa e

a vida que pulsa naquele lugar”, explica Lufe. Nas fotos-histórias há

20 dias de festa que contarão com atrações como Raça

muita gente junta. Por isso o Pátio Cianê Shopping

desde uma casa minimalista no Japão até um loft industrial em Nova

Negra, Wesley Safadão, Anitta, Jorge e Mateus, Zezé

será o lugar ideal para vibrar com cada lance e os

Iorque. Life by Lufe, 224 págs. R$ 129,80 (R$ 39,80 versão digital).

di Camargo e Luciano, Nando Reis, Roupa Nova, DJ

muitos gols aguardados até 15/07. O shopping

Alok e muitos outros artistas nacionais e regionais. O

montou uma estrutura completa, com telão e

palco da festa é a Praça Lecy de Campos, na entrada de

decoração festiva para receber o público. Será na

Votorantim. Os ingressos para os shows custam a partir

Praça de Alimentação, com várias promoções para

de R$ 15 e podem ser comprados

agradar todos os gostos.

pelo site www.guicheweb.com.br/festajunina

Informações: www.patiociane.com.br
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6 dicas
t e n d ê n c i a

PARA COMEMORAR O
AMOR NO MÊS MAIS
ROMÂNTICO DO ANO

ESQUECEU A DATA OU NÃO PÔDE
COMEMORAR NO DIA 12? PENSAMOS
EM ALGUMAS IDEIAS PARA TE INSPIRAR
MESMO ASSIM

Texto: Jéssica Adriani

o
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Desperte o chef de cozinha que existe em você e prepare um
lindo jantar. Vale também uma viagem romântica, mesmo que
rápida. Tudo para festejar o amor!

requintado ou de oferecer rosas. Reunimos

direito a massagem, banho de ofurô, escalda-pés

habilidade, escolha o mais fácil: uma massa

algumas dicas para te ajudar a fazer um Dia

e cuidados estéticos, além de uma alimentação

ao molho branco, um vinho, a música de

dos Namorados diferente.

equilibrada e saudável. Com certeza, será um dia

vocês e tudo à luz de velas. É para encantar

1. Faça uma viagem: fazer um tour romântico a

relaxante e inesquecível para os dois!

qualquer um (ou uma)!

dois é sempre uma forma de demonstrar seu

4. Piquenique: o dia amanheceu ensolarado?

6. DIY: Faça você mesmo: entrando na onda

Dia dos Namorados já passou, mas para os mais

carinho. E o destino nem precisa ser longe, São

Chame seu amor para fazer um piquenique.

do DIY (do it yourself), faça você mesmo

apaixonados, o mês todo pode ser dedicado ao

Roque, aqui mesmo na região, oferece diversas

Compre pães, patês, bolos, suco, um vinho e o

o seu presente. Mais uma vez a internet

romance. Para muitos pode parecer bobagem ou

opções de hotéis, além da possibilidade de

que mais gostarem para curtir um momento

pode ser seu guia, ajudando a criar algo

coisa para casais novos, mas não há idade para se comemorar o amor.

fazer a rota do vinho, com dezenas de vinícolas

só de vocês ao ar livre. Pode ser no jardim

especial. No Pinterest, uma rede social de

Um exemplo vem dos Estados Unidos, de um casal que resolveu

e adegas. Para os mais aventureiros, vale pegar

de casa ou em algum parque da cidade. Em

compartilhamento de fotos, você pode

celebrar os 55 anos de casamento de uma forma bem criativa.

a estrada sem destino e parar onde o coração

Sorocaba, uma boa opção é o Parque Natural

pesquisar “DIY Dia dos Namorados” e vai

Elmer e Fran Armstrong decidiram reviver o primeiro encontro

mandar.

Chico Mendes, que tem bastante árvores, é

encontrar as mais variadas opções, desde

cinco décadas e meia depois, e nos mínimos detalhes. Com a

2. Aventura radical a dois: ainda sobre aventureiros,

calmo e a entrada é gratuita.

álbuns personalizados, quadros, até mesmo

ajuda da neta, recriaram o momento em que tudo começou, em

por que não se arriscar e pular de paraquedas? Ou

5. Exiba seus dotes culinários: você pode não

caixas especiais com mensagens de amor,

uma lanchonete no Missouri. Fizeram até o mesmo pedido: um

então, entrar em um campo de batalha, mas de

ser um chef de cozinha, mas com um pouco

balões, chocolates e livros. Vale usar a

hambúrguer e um milk-shake de morango. O resultado foi um ensaio

tinta, claro, jogando paintball com seu amor. Rapel,

de força de vontade conseguirá preparar um

criatividade e, com certeza, a recompensa será

fotográfico dos mais fofos, que viralizou na internet. Mais uma prova

rafting, slackline ou trilha são outras opções para o

jantar especial para comemorar o amor. Para

muito amor e carinho da pessoa amada.

de que o amor pode atravessar o tempo sem perder o romantismo.

casal radical sair da rotina.

ajudar, procure alguns vídeos tutoriais na

Gostou da ideia e quer se inspirar? Se, no seu caso, reproduzir o

3. Um dia para relaxar: na contramão da dica

internet e sites de receitas. Eles dão o passo a

primeiro encontro soa como algo complicado, há diversas outras

anterior, esta vai agradar em cheio quem precisa

passo para preparar desde entradas simples

formas de festejar sua história de amor indo além do jantar

desacelerar. A ideia é passar um dia no spa com

até a sobremesa. Se ainda não tem muita
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s u s t e n t a b i l i d a d e

PISOS
feitos
de pneus
usados

FÁCEIS DE APLICAR E DE LIMPAR, ESSES PISOS
SUSTENTÁVEIS SUPORTAM ATÉ 300 KG/M² SEM DEFORMAR
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O revestimento feito com pneus reciclados é recomendado para espaços como de
ginástica ou de brincar, pois são resistentes a alto impacto

Texto: Rose Campos

s

abe aquele espaço cujo piso

descartado no meio ambiente, causando

para a prática esportiva), atóxico e antialérgico

precisa aguentar muito tráfego de

grande prejuízo ambiental.

(ideal para ambientes com crianças ou idosos)

pessoas e alto impacto, como a

Aqui ainda é uma novidade, mas em países da

e com grande capacidade acústica. Além disso,

sala de ginástica ou a área de brincar? Muitas

Europa e nos Estados Unidos, há mais de duas

é fácil de limpar e requer manutenção simples.

vezes parece difícil escolher a cobertura mais

décadas o piso feito com pneus reciclados

A CrossfitPisos oferece o produto em diversas

adequada, já que, além do visual, é preciso

é utilizado na construção civil. Por ser um

espessuras e cores, indicados para áreas

pensar na durabilidade.

material que demora cerca de 600 anos para

residenciais e comerciais, na parte interna e

Uma opção para estes ambientes hoje são os

se decompor e que, se for queimado, libera

externa, além de suportar o peso sem deformar,

revestimentos da linha CrossfitPisos, que há

gases poluentes, como carbono e enxofre, seu

eles evitam acidentes e quedas.

seis anos fabrica um material resistente a alto

descarte costuma ser um problema e tanto.

A empresa é 100% nacional e se responsabiliza

impacto, reciclado de pneus. Até o momento,

A reciclagem cria soluções tanto do ponto de vista

não somente pela fabricação do produto, mas

a empresa já reciclou mais de 5 mil toneladas

ecológico como para necessidades arquitetônicas.

também pela entrega e instalação, atendendo

de pneus. O reaproveitamento é de 100%

Entre as vantagens de se utilizar este tipo de

pedidos em todo o Brasil. Para mais informações,

da matéria-prima, que de outra forma seria

piso estão o fato de ser antiderrapante (ótimo

acesse: www.crossfitpisos.com.br.
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i n c o r p o r a ç ã o

d e s t a q u e

colinas

tecnologia

VOCÊ CONHECE O

ESTE LOTEAMENTO FOI UM
DOS GRANDES RESPONSÁVEIS
POR PUXAR O CRESCIMENTO
DA REGIÃO E SE BENEFICIA POR
ESTAR NO EPICENTRO DE UMA
DAS MELHORES LOCALIZAÇÕES
DA CIDADE

r

DE MÃOS
DADAS

Texto: Jéssica Adriani
eunir todas as informações sobre

está sendo feito em harmonia e com rapidez.

uma obra, como orçamentos,

Um exemplo prático é a construção de uma parede.

cronograma, material e documentos

Com a tecnologia BIM é possível ter dados além

em uma mesma plataforma, em

de espessura, comprimento e altura, coletando

que todos os profissionais envolvidos tenham acesso ao

informações também sobre o material necessário,

mesmo tempo. Além da possibilidade de usar softwares

seus fabricantes, custos envolvidos, propriedades

principais saídas rodoviárias, do Fórum e muito

de impressão 3D obtendo imagens da construção com

térmicas e muito mais.

perto de importantes faculdades da cidade,

riqueza de detalhes.

A Faculdade de Engenharia de Sorocaba (Facens) é

como a Facens, Fatec e Unip, entre outras.

Tudo isso é possível com a tecnologia BIM

uma das únicas instituições que utilizam o programa

Quem conhecia o lugar antes notou que

(Building Information Modeling), em português

no ensino. O Núcleo BIM possibilita aos estudantes

Residencial Colinas do

o empreendimento contribuiu para que

Modelo de Informação da Construção, que

desenvolver projetos internos, assim como em

Sol é um loteamento

esta região da cidade crescesse de maneira

reúne, em uma única linguagem, todas as áreas

parceria com empresas privadas, tornando os futuros

fechado hoje já totalmente

estruturada e organizada. E se tornou um

envolvidas em uma construção.

profissionais da região de Sorocaba atualizados e

consolidado, com vendas concluídas

local que proporciona muita qualidade de

Com essa tecnologia, é possível ganhar maior

preparados para trabalhar com a tecnologia.

e completamente construído. O alto

vida a seus moradores. A estrutura montada

produtividade, qualidade, eficiência, segurança e

Há estudos que projetam a junção do BIM com a

padrão das casas reflete o mesmo cuidado

dispõe de equipamentos de lazer como

economia de tempo e dinheiro, já que é possível

realidade aumentada. Já pensou visualizar em um

empenhado na infraestrutura proporcionada

quadra de tênis, quadra poliesportiva, campo

cumprir as datas estipuladas no cronograma de obras

celular o projeto da sua futura casa no terreno que

pela Splice Desenvolvimento Urbano.

de futebol society, estação de ginástica, trilha

e testar soluções previamente, entre muitos outros

será construído e ainda conseguir interagir com ele?

É um empreendimento situado próximo ao

e pista de caminhada e playground. Além de

benefícios. A solução tem agradado os profissionais

Isso poderá ser possível em um futuro mais próximo

Paço Municipal, no bairro Alto da Boa Vista,

ser vizinho do Parque Natural Chico Mendes

envolvidos na obra e, claro, os clientes, que podem

do que imaginamos.

em Sorocaba, e uma das principais razões de

e estar muito próximo do Jardim Botânico,

seu sucesso de vendas deve-se exatamente à

importantes áreas verdes locais.

Texto: Rose Campos

o
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localização. Ao ser implantado, o Residencial

Foto: Divulgação

DO SOL?

COM ESSA UNIÃO, É POSSÍVEL
GANHAR PRODUTIVIDADE,
QUALIDADE, SEGURANÇA E
ECONOMIA NA OBRA

E CONSTRUÇÃO

trouxe vida a uma região nobre, com fácil acesso
à zona industrial do município e ao lado das

O Residencial Colinas do Sol possui localização privilegiada e
infraestrutura completa para os moradores

ficar mais tranquilos tendo a garantia de que tudo
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c a p a

férias
ATIVIDADE
COM AS
CRIANÇAS

12

Texto: Rose Campos

NO PERÍODO EM QUE
ELAS FICAM EM CASA,
NEM SEMPRE É FÁCIL
ACOMPANHAR O RITMO
AGITADO DELAS E PROPOR
ATIVIDADES DE LAZER
QUE AS SATISFAÇAM.
DAMOS UMA FORCINHA
PARA A SUA CRIATIVIDADE,
COM ESSAS OPÇÕES
DE BRINCADEIRAS E
MUITA DIVERSÃO PARA A
CRIANÇADA

s

im, as férias estão logo ali à frente. E já tem criança – e
adolescente – riscando os dias no calendário. Para os pais, o
período também pode representar um alívio e a possibilidade

de descanso. Principalmente se terão férias no mesmo período. Mas
sempre fica a dúvida. O que fazer para agradar as crianças e, ao mesmo
tempo, também conseguir relaxar e curtir?
É importante que as férias sejam vividas como uma oportunidade de
maior tempo de convívio entre a família, quando se busca aprofundar
a interação, o diálogo e também fazer coisas juntos, enriquecendo o
repertório de crianças e adultos e acumulando novas experiências.
Na prática, pode parecer difícil, assim que deparamos com o acúmulo de
energia da garotada, confinada no espaço restrito da casa. Mas usando a
imaginação dá sim para cumprir estes objetivos. Ainda que os pais sigam
na rotina de trabalho, sem a mesma carga de tempo livre.
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c a p a

Fotos : Shutterstock

c a p a

É importante que as
férias sejam vividas como
uma oportunidade de
maior tempo de convívio
entre a família
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Para ajudar, pesquisamos e selecionamos

dias, ou um fim de semana que seja, na casa

verdadeiro acampamento no campo, inclusive

rodadas desse “dia feliz”, cada vez na casa de

assim como a Biblioteca Municipal. Informe-se e

algumas ideias que você pode explorar à

deles é como receber um passaporte para um

com comidinhas especiais e guloseimas. Aí, é

uma criança diferente.

fique atento ao período de inscrições.

vontade, inclusive criando suas próprias regras

mundo de aventuras e muitos mimos. Com

só deixar a diversão acontecer.

e deixando a criatividade voar.

certeza, serão momentos inesquecíveis.

Viagem de férias ou férias no clube

Curso especial

Roda de amigos

Cada vez mais surgem opções de recreação

Seus filhos têm interesse por algum tipo de

“Acampa dentro”

Tá certo, o tempo é de férias. Mesmo assim, às

para as crianças no período de férias que

atividade, como cozinhar, desenhar, programar

Acampar é tudo de bom. Especialmente para

vezes tudo o que eles querem é se encontrar

podem ser curtidas em locais profissionalmente

computadores, ou ficariam felizes de poder

Visitar os avós

as crianças, que se revigoram em seu contato

com os amiguinhos da escola para se divertirem

preparados para isso, como um clube da

desenvolver uma nova habilidade? Então,

Quem não se lembra das próprias férias na

com a natureza. Mas nem sempre isto é

juntos. Quem trabalha em casa pode ter uma

cidade ou os tradicionais acampamentos de

provavelmente vale a pena investir em um

infância, quando muitas das coisas mais legais

possível ou pode não ser muito prático para

facilidade maior para proporcionar esses

férias. Como, neste caso, os pais irão delegar

curso de férias com alguma dessas ou outras

aconteciam na casa dos avós? Afinal, é comum

os pais. Então, uma alternativa seria construir

momentos de brincadeira e camaradagem

a terceiros a responsabilidade por cuidar

atividades, desde que seja da preferência

hoje em dia que as crianças não tenham tanto

uma barraca – que pode ser feita com lençóis

entre as crianças, monitorando tudo

das crianças, é essencial que a instituição

deles. E como não será uma obrigação, mas

contato assim com eles, ou por morarem em

– dentro de casa mesmo. Vale chamar os

pessoalmente. Se não for este o caso, que tal

seja indicada por alguém de confiança ou

uma saída da rotina, é muito provável que

cidades diferentes ou pela correria do dia a dia.

amiguinhos ou priminhos e liberar a farra pelo

algumas mães se reunirem e ratearem o custo

que tenha referências muito bem checadas

eles se dediquem com prazer e, quem sabe,

Nas férias, é o momento de proporcionar este

menos por um dia ou noite. Entre no faz de

da contratação de monitores especializados?

antes. Em Sorocaba, Sesi e Sesc costumam ter

resolvam levar a nova habilidade adiante em

aconchego para ambas as partes. Passar alguns

conta e arrume tudo como se fosse para um

Se planejarem direitinho, dá para fazer várias

programações específicas para este período,

um futuro próximo ou no restante do ano.

5 COISAS PARA DEIXAR OS
FILHOS FAZEREM NAS FÉRIAS
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5 ATIVIDADES PARA FAZER
COM OS FILHOS NAS FÉRIAS

em uma receita não muito elaborada e com

Teatro legal

a qual os pequenos possam contribuir. O

Sabe aquelas clássicas histórias infantis, como

Lazer em família

ideal é que sejam coisas que eles gostem,

Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve ou

Se você procurar, aqui mesmo na região

como sanduíches, pizzas, saladas de frutas.

Os Três Porquinhos? Elas podem se tornar

irá encontrar diferentes opções de passeio

Eles já podem começar ajudando a separar

uma peça teatral que vocês mesmos vão

que valerão o dia ou fim de semana em

os ingredientes e fazendo um pouquinho de

encenar. Vocês podem ser os personagens ou

família. Como uma ida ao Parque Maeda

cada etapa da receita. É um bom momento

usar dedoches ou fantoches. O importante é

(www.parquemaeda.com.br), em Itu, um

também para pensar em introduzir

relembrar a essência de cada história, distribuir

complexo turístico que oferece várias

ingredientes saudáveis ou que eles não

os personagens e cada um poder expressar

opções de atividades para diferentes gostos,

tenham o hábito de consumir no dia a dia.

sua arte como achar melhor. Com certeza

de pesqueiro a teleférico, incluindo piscina,

serão momentos inesquecíveis.

restaurante e chalés para hospedagem. Tem

Brincadeira de papel

atividades para crianças, jovens e adultos e

Papel não foi feito só para escrever. Também

Tarde do karaokê

abre diariamente, das 7h às 23h30. Uma das

pode virar recorte, dobradura, origami. Hoje

De música todo mundo gosta. Dá para

peculiaridades do local é a forte referência

em dia é fácil encontrar na internet tutoriais

exercitar em grupo o talento musical de

da cultura oriental, presente no paisagismo,

para produzir peças criativas, que você pode

cada um com uma tarde (ou dia, ou noite) de

com jardim japonês, e no cardápio do

aprender a fazer com seus pequenos. Mesmo

karaokê. Se vocês tiverem o aparelho em casa,

restaurante, com pratos típicos.

que não tenha o hábito de realizar este tipo de

ele já vem com microfone e dá a pontuação

atividade, o mais divertido será aprenderem

para as performances. Ou improvise, fazendo a

Cozinhe junto

juntos, um ajudando o outro. No fim, os erros

busca de suas canções preferidas pela internet.

Que tal transformar a tarefa de cozinhar em

podem até virar motivo para muitas risadas e os

O que vale é soltar o astro ou a estrela da

uma animada experiência coletiva? Pense

acertos serão como um troféu para a “equipe”.

música que há em cada um.
Fontes: Revista Época / Revista Crescer
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UMA PLANTA BONITA
E NUTRITIVA

A ÁRVORE, ORIGINÁRIA
DA ÍNDIA, É DE FÁCIL
PLANTIO E PODE SER UM
AUXILIAR NO COMBATE A
DIVERSAS DOENÇAS

De fácil plantio, é possível consumir as folhas,
vagens, flores e raízes da planta

Texto: Jéssica Adriani

u

ma planta que produz quatro vezes

“Faz três anos que consumo essa planta, todos os

edifícios. Segundo estudos da Empresa Brasileira

mais betacaroteno que a cenoura, sete

dias, e não pego mais gripe. Trabalho muito e sou

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), adultos e

vezes mais vitamina C que a laranja,

supersaudável. Sendo que, antigamente, vivia

crianças podem consumir tanto as folhas como

quatro vezes mais cálcio que o leite e três vezes mais

doente”, conta a cromoterapeuta Iraci Matielli.

as vagens, flores e raízes da moringa. Exceto pela

potássio que a banana, além de ser rica em minerais,

Além de incluir a moringa em seu cardápio

raiz, que tem gosto semelhante ao do rabanete,

vitaminas e proteínas! Esta é a moringa, chamada

diário, ela gosta de divulgar os benefícios da

as outras partes da árvore não têm sabor

por muitos de “árvore da vida”e que chegou ao

planta. Há três anos, Iraci fez sua primeira compra

marcante. Podem ser consumidas como salada,

Brasil na década de 1960, trazida da Índia.

de sementes, 1.500 no total. Desde então, tem

em ensopados, no feijão, na omelete, além de

Entre os seus muitos benefícios estão o

distribuído mudas e plantado em terrenos

entrarem na elaboração de chá, farinha ou suco.

aumento da imunidade, a inibição do apetite e o

públicos, como no canteiro próximo ao seu

“É uma árvore para todo mundo ter em

combate a doenças como hipertensão, diabetes,

apartamento, na Vila Independência.

casa. Quando colhida de manhã, à tarde já

osteoporose e obesidade. Além de ser um aliado

De fácil plantio, é necessário regar apenas no

murcha, por isso é difícil encontrar quem a

contra a desnutrição, por seu alto teor nutritivo.

começo. Suas raízes crescem para baixo, à

comercialize”, explica Iraci, que tem como

Evidentemente, o recurso é auxiliar e não

procura do lençol freático, o que faz com que

projeto encher a cidade de moringas, para

dispensa o acompanhamento médico.

não estrague calçadas, nem comprometa

embelezar as ruas e alimentar as pessoas.
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magnus
A MARCA PARA PETS QUE
TAMBÉM CUIDA DE PESSOAS

É FÁCIL ENCONTRAR SEUS PRODUTOS EM SUPERMERCADOS E PET SHOPS, MAS AS AÇÕES SOCIAIS DA
EMPRESA, QUE NEM TODO MUNDO CONHECE, VÃO MUITO ALÉM DO BEM-ESTAR PROPORCIONADO A CÃES
E GATOS, FOCANDO NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS CARENTES

Texto: Rose Campos

p

rovavelmente, quem tem um cãozinho

incentivando a prática esportiva e a formação

os valores inerentes ao esporte, de cidadania e

contato. A partir daí, visitamos as escolinhas de

SM - O quanto vocês já conseguiram fazer até o

SM - Efetivamente, como é esta ajuda oferecida

ou gato em casa conhece ou já ouviu

cidadã de crianças e adolescentes.

disciplina, também com a garotada vinda das

bairro e verificamos quais são seus projetos. Não são

momento?

pela Magnus? De que modo vocês atuam?

falar da marca Magnus, de alimentos

Para falar sobre este trabalho que tem tudo para

camadas mais carentes da sociedade. Porque,

apenas escolinhas, mas muitas vezes projetos sociais

Rodrigo - Hoje em dia, nem precisamos ir atrás,

Rodrigo - É, em princípio, algo muito simples.

para pets. O que muita gente talvez não saiba

gerar bons frutos para o País, a revista Splice

olhando para a realidade, vemos que esse público

que tinham o futebol como uma de suas atividades.

são os gestores desses projetos que chegam

Fornecemos uniforme e material de treino, como

é sobre o investimento da marca no esporte,

Magazine foi falar com o coordenador de Marketing

é o mais vulnerável socialmente. A porta do crime

E, neste contato, percebemos as dificuldades dos

até nós, buscando apoio. Para ter uma ideia,

coletes para a equipe. Pode parecer uma coisa

com objetivos sociais e filantrópicos. A Magnus

Esportivo da Magnus Rodrigo Luporini. Acompanhe.

está aberta para todos. Nosso objetivo é fazer um

gestores. Mas, ainda assim, notamos como os valores

semanalmente recebemos de 15 a 20 pedidos de

pequena, mas faz muita diferença para essas

trabalho preventivo, oferecendo uma atividade que

eram os mesmos compartilhados por nós. Cobravam

instituições. Aí precisamos conhecer cada projeto,

crianças e adolescentes atendidos. Eles passam a

Futsal, de Sorocaba, mas fora isso também apoia

Splice Magazine - Como teve início o trabalho social

é atraente para crianças e jovens e funciona como

notas boas na escola, disciplina das crianças e jovens, o

verificar qual é a estrutura de que dispõem e se

jogar com um uniforme igual ao do Falcão, que

times vinculados ao paradesporto, como equipes

que é feito junto a escolinhas de futebol?

uma alternativa importante para a sua formação. O

tratamento respeitoso entre eles. Aliás, este é o ponto

os objetivos de trabalho deles se identificam com

é ídolo deles. A ideia é eles verem que este é um

de futebol de amputados, o futebol de cinco,

Rodrigo Luporini - Começou já quando a marca se

projeto recebeu o nome de Pequenos de Raça.

central: nós só nos dispomos a colaborar com projetos

os nossos, como falei. Até dezembro de 2017, nós

sonho no qual podem acreditar. E que vejam o

para deficientes visuais, e uma vencedora equipe

propôs a patrocinar o time principal da Magnus

que valorizam os mesmos aspectos da formação

já atendíamos 86 escolinhas e projetos sociais.

esporte como uma força transformadora em suas

de atletas com síndrome de Down.

Futsal, de Sorocaba. A ideia era que esse apoio

SM - Na prática, como vocês chegam até essas

cidadã da criança nos quais nós também acreditamos.

Cerca de 90% deles no estado de São Paulo.

vidas. Mas além do programa social Pequenos

E as iniciativas da Magnus que buscam aliar esporte

ao esporte de alto rendimento só acontecesse

escolinhas, como elas foram selecionadas?

Eles precisam ter como base não só a formação

Neste ano nossa proposta é ampliar esse alcance

de Raça, temos uma meta de patrocínio de times

a inclusão social não param aí. Com o projeto

se houvesse, em contrapartida, um investimento

Rodrigo - Chegamos principalmente por indicação,

esportiva, mas a base cidadã. Uma pessoa que nos

e chegar a outros estados e regiões. Em um

como os de futebol de cegos, de jogadores

Pequenos de Raça a empresa oferece suporte a

também na categoria de base. Era uma proposta

consultando nossos representantes comerciais – temos

ajudou muito a encontrar esses projetos é o Edmilson,

primeiro momento, temos o objetivo de atender

com Síndrome de Down, um time de futebol

escolinhas de futebol identificadas com ações

que estava amarrada uma a outra. E uma maneira

uma equipe de 300 –, que por sua vez também se

que trabalha na nossa equipe e conhece muito esse

também iniciativas do Rio de Janeiro, Goiânia,

de amputados. Nestes casos são patrocínios

sociais, em várias cidades e regiões do Brasil,

de expandir a nossa ajuda social, repercutindo

informavam com os lojistas com quem eles mantêm

ambiente do futebol nas instituições sociais.

Paraná, Santa Catarina e estados do Nordeste.

mesmo, feitos diretamente às equipes, sem leis

patrocina o time campeão mundial Magnus

18

Rodrigo Luporini ao lado do ‘cachorro-propaganda’ da marca, o Magnus. Ao lado, um dos assistidos pelo projeto Pequenos de Raça
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tempo de
RENOVAÇÃO
E CONSCIENTIZAÇÃO

o

domingo de Páscoa das crianças

1

do Villa Flora foi especial! Além

de incentivo. Porque vemos o esporte também

como é o caso do futebol de campo de

sociais, hoje um canal de comunicação muito

como uma força inclusiva na sociedade. São

amputados. Patrocinamos a equipe que é a atual

forte, mais o empenho de nossa assessoria de

times muito fortes dentro de suas respectivas

campeã nacional na categoria, tendo no elenco

imprensa, que ajuda a divulgar as informações

categorias, mas que enfrentam muita dificuldade

atletas de destaque, que participam da Seleção

sobre esses projetos nos veículos jornalísticos.

para conquistar patrocínio. A marca Magnus,

Brasileira desta modalidade, como Rogerinho,

Sem falar, é claro, da força de alguns grandes

no entanto, vê o potencial transformador do

Gabriel, Serginho. O mesmo ocorre com o time

parceiros, que projetam a marca, como a

esporte e investe nisso. E as próprias conquistas

de futsal para pessoas com síndrome de Down.

apresentadora Ana Hickmann, com a Fórmula

desses times acabam funcionando como uma

O time que apoiamos venceu as quatro últimas

Natural, o apresentador esportivo Milton

vitrine para a adesão de outros projetos, como já

edições das cinco Copa Down já disputadas,

Neves, o craque Neto e a Renata Fan, também

estamos negociando, por exemplo, com o time

com jogadores que formam a base da Seleção

do esporte, que divulgam a Magnus em seus

de Down do Santos e com um time de Limeira.

Brasileira dessa categoria e tendo sido a equipe

programas, assim como a Ana Maria Braga e o

aferições de pressão arterial dos colaboradores na

campeã do primeiro torneio de clubes.

próprio Falcão, entre outros parceiros famosos.

sede do grupo. Outra campanha importante foi a

de se deliciarem com ovos de

chocolate, puderam aproveitar o dia com pulapula, tobogã inflável e muita diversão! E os pais
também aproveitaram visitando as convidativas
barracas com comidinhas deliciosas. Mas o
período, com a chegada do outono, também é
propício para cuidar da saúde. No Dia Nacional
de Combate à Hipertensão, em 26 de abril, o
Grupo Splice, em parceria com a Drogasil, realizou

2 3

do Maio Amarelo, de conscientização e prevenção

SM - No que isso impacta para a marca?
Rodrigo - É muito difícil, por exemplo,

SM - De fato é um trabalho muito mais apoiado

SM - Com esses projetos sociais, o que vocês

a acidentes no trânsito. Claro que a Splice também

mensurarmos diretamente o que isso representa

no social do que no marketing puro e simples

almejam no futuro?

aderiu ao movimento, alertando e informando os

em aumento de vendas. Mas com certeza

da marca. Isso dá resultado?

Rodrigo - No futuro, ficaríamos muito felizes

colaboradores.

impacta no rejuvenescimento da marca, pela sua

Rodrigo - É nosso interesse investir no esporte,

de ver como algumas dessas pessoas foram

associação ao esporte, e reforça uma imagem

sobretudo com esse viés social. E isso gera sim

impactadas em suas vidas. Se essas crianças

1 - Colaboradora da sede do grupo

positiva, atrelada aos resultados que o esporte

uma empatia do público, que reconhece o

e esses jovens que estão sendo atendidos

realizando a aferição de pressão

traz. São justamente os valores que buscamos

valor dessa atitude. Os predicados atribuídos

agora um dia puderem olhar para trás e ter

2 - A ação foi realizada em parceria com a Drogasil que

fortalecer com essas ações e é no que a Magnus

ao esporte estão cada vez mais conectados

a percepção de que a Magnus de alguma

disponibilizou sua equipe

acredita: na força do esporte para inspirar e

à marca. Uma coisa que começou já com o

forma os ajudou a crescer como pessoa,

3 - As crianças do Villa Flora ganhando ovos de páscoa

motivar a vida das pessoas.

Falcão, o grande ídolo do futsal e que tem

conquistando uma família, um emprego, isto

4 - Além dos ovos, a festa contou com pula-pula,

A partir desse foco no social, a Magnus passou a

uma aproximação muito forte com o público.

seria o mais gratificante para nós.

tobogã e barracas de comidas

patrocinar também modalidades paradesportivas,

Também contribui a divulgação feita pelas redes

4

Fotos: Divulgação Marketing Grupo Splice

Time de futsal
dos atletas
com síndrome
de Down. E, ao
lado, crianças
do Pequenos de
Raça treinando na
Arena Sorocaba
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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.

te

receber

O CONDOMÍNIO DOS ANTÚRIOS ESTÁ PRONTO PARA

o

Condomínio dos Antúrios é mais uma

da Associação de Moradores, que terá toda a

nova etapa que avança no bairro planejado

infraestrutura de um clube, com piscinas, quiosques e

Villa Flora. O apartamento Laura, por exemplo, de dois

outras opções de lazer. Ao conhecer o Villa Flora, fica

dormitórios, é versátil e compacto, com sala para dois

fácil perceber o quanto os projetos de arquitetura e

ambientes, cozinha, área de serviço, varanda e 1 ou 2 vagas.

paisagismo do bairro são inovadores. E os moradores

Enquanto a casa Julia dispõe de plantas a partir de 64m²,

podem contar com a tranquilidade e segurança

todas também com dois dormitórios, quintal privativo e 1

proporcionada pelas duas portarias 24h e o perímetro

ou 2 vagas. Entre os diferenciais, há as opções com varanda.

do bairro totalmente fechado por muros.

Futuros moradores poderão desfrutar dos mesmos

Mais informações: (15) 3243-8478.

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:

privilégios que o bairro já oferece e, em breve, da sede
Para obter mais informações sobre nossos empreendimentos visite o site: splicedu.com.br
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