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é

sopa

Este, que é um dos pratos mais antigos da
nossa história, é também um dos mais criativos,
permitindo uma infinidade de combinações de
ingredientes e receitas

PASSEIO

Parque do Varvito,
em Itu, é uma
formação geológica
com milhões de anos
e surpreende os
visitantes

MAIS LAZER

Villa Flora ganha
Sede Social e
amplia as opções
de diversão,
entretenimento e
convívio para os
moradores

e d i t o r i a l

S u m á r i o

DE PRÉ-HISTÓRIA
a mundo

f a l e

Atendimento ao Cliente

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

á muito tempo, desde a pré-história, o homem se delicia

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

com uma boa sopa. Tem quem sustente que a iguaria
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já era feita antes mesmo de se dominar o fogo. Presente

www.splicedu.com.br

na culinária de todos os cantos do mundo, cada qual com suas

características, ela é considerada uma das refeições mais completas, por

e x p e d i e n t e

seu alto teor nutritivo.
A Splice Magazine é
uma publicação da Splice
Desenvolvimento Urbano.

Nesta edição, a matéria de capa traz, além de boas histórias que tem
a sopa como protagonista, algumas receitas que vão fazer todos
de casa limparem os pratos, tanto no friozinho do inverno, como
também nos dias mais quentes. Porque sopa é uma delícia que pode
ser aproveitada o ano inteiro.
Ainda no mundo pré-histórico, vem de lá a atração que indicamos
em “Destaque”. O Parque do Varvito fica em Itu e vale a pena
visitá-lo com a família. E, para os mais aventureiros, trazemos
uma megatrilha que está em processo de construção e deverá se
estender do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. São mais de 3
mil quilômetros percorrendo a Mata Atlântica!
Mais tecnológica, a seção “Tendência” traz algumas dicas de sites e
aplicativos que têm como objetivo auxiliar quem está em busca de uma
moradia compartilhada, principalmente quem se
muda de cidade para estudar e precisa dividir
as despesas do lar. Tem ainda muito mais
novidades nesta edição. Vale a pena a leitura!
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Desenvolvimento
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Anote na agenda: eventos
para a família toda curtir

Novos aplicativos ajudam estudantes a
encontrarem a melhor moradia
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Os moradores de Sorocaba e região têm um
lugar ideal para descartar o lixo eletrônico

SALA DE ESTAR
Novidades para deixar sua casa
sempre mais aconchegante

Villa Flora oferece agora um atrativo a mais: sua
Sede Social, com várias opções de lazer

Uma atração da pré-história aqui
pertinho, o Parque do Varvito, em Itu

Uma trilha gigante pretende unir o sul do País à
Mata Atlântica, no Sudeste

Geraldo Almeida está hoje à frente da
Agência Metropolitana de Sorocaba,
que busca o desenvolvimento regional

12

CAPA

Veja quais foram os eventos
que agitaram as empresas do
Grupo Splice

p a l a v r a

Nos dias mais frios
(ou até no calor) a
sopa é um sucesso

d o

c l i e n t e

Conheci o Villa Flora por uma amiga que já era moradora e adquiri meu imóvel no fim de
2013. O residencial se destaca pela ampla área, que permite aos moradores terem mais
qualidade de vida e comodidade. Muitos utilizam esses espaços para o lazer: para caminhar,
correr e levar seus pets para passear. A Sede Social vem para complementar, agregando muito
à nossa comunidade e valorizando ainda mais nossos lares.
Rafael Senadore, morador e diretor de Cultura, Esporte e Lazer do V. Flora
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Fotos: Divulgação

Divulgação : Dovilé Babraviciuté

s a l a

GIRL POWER NA
DECORAÇÃO

DUCHAS
AUTOLIMPANTES

Um novo festival de música será realizado na região, nos dias 1 e 2 de dezembro. É o Fábrica Festival, que contará com 14

A linha LorenClean é slim, cromada, moderna e

shows principais, além de mais de 20 apresentações de bandas e artistas locais. Nomes como Oingo Boingo, Information

A cadeira Lady Chair, criada pela designer de interiores

apresenta duchas em várias versões, para adequar

Society, Mutantes, Nação Zumbi (foto), Frejat, Projota e Pitty já estão confirmados para animar o evento no Parque Tecnológico

Linda Martins (sócia da Maraú Design Studio), foi

ao estilo da decoração, mas todas com uma

de Sorocaba, palco deste festival de música. O público encontrará também praça de alimentação e haverá um concurso de

inspirada na graciosidade e força da mulher. E recebeu

mesma tecnologia inovadora. As duchas realizam

bandas. Mais informações: www.fabricafestival.com.br

o Prêmio Silver A' para Móveis, Artigos Decorativos e

a autolimpeza sempre que o fluxo é interrompido,

Categoria de Design de Homeware 2017, da A' Design

prevenindo que impurezas se acumulem na

Award & Competition, evento realizado na Itália. Com

saída de água. Para proporcionar ainda mais

base em metal galvanizado preto e estofamento

conforto ao banho, é possível escolher entre cinco

confortável em espuma, tem acabamento em linhão

diferentes jatos de água (concentrado, radial, radial

rosa quartz, com detalhes em gold.

concentrado, radial espiral e espiral).

www.facebook.com/maraudesing

www.lorenzetti.com.br

Fotos: Divulgação

FÁBRICA FESTIVAL

TERRACOTA EM ALTA
Passado e presente se encontram na nova Coleção Design
para revestimentos. O tema Terracota une a resistência
de um material milenar e sustentável, a cerâmica, às
mais novas tendências em design, valorizando relevos. A
referência vem da Itália e de grandes nomes da arquitetura.
As peças em destaque foram batizadas de Siena. O formato
em trapézio e os relevos 3D tornam o conjunto imponente,
numa referência às construções dessa cidade toscana.
Há outras opções, como a Giotto, reverenciando Giotto
di Bondoni, pintor e arquiteto cuja obra se apropriou da
linguagem visual dos escultores, e Florença, de relevos

RODEIO ITU

NOSSO MUNDO
DOS DINOSSAUROS

O Rodeio Itu chega à sua 12ª edição e está repleta

O Pátio Cianê Shopping voltou ao período pré-

de grandes nomes da música nacional. Além

histórico. Dinossauros invadiram os corredores

dos sucessos do universo sertanejo, como Marília

do shopping e chamam a atenção de todos

Mendonça, Maiara & Maraísa, Henrique & Juliano,

que passam. São dez réplicas animatrônicas em

Matheus e Kauan e Gusttavo Lima, sobem ao

tamanho real de várias espécies de dinossauros,

palco Wesley Safadão, Anitta, Alok e Dennis DJ. O

que se movimentam e emitem sons. A exposição

rodeio será realizado na Arena Itu, entre os dias 6

é gratuita e pode ser vista até o dia 22 de agosto.

e 15 de setembro. Ingressos e informações:

Informações: www.patiociane.com.br

www.rodeioitu.com.br

fluidos e inclinados. www.ninamartinelli.com.br
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t e n d ê n c i a

SITES E APLICATIVOS
CONECTAM QUEM
BUSCA COMPARTILHAR
AS DESPESAS DO DIA A
DIA EM UMA MORADA
COLETIVA

m

moradia

COM PA RT I LH A DA
Texto: Jéssica Adriani

06

UM LAR PARA CHAMAR DE NOSSO

Dada Room - www.dadaroom.com
Esta plataforma gratuita funciona como
os aplicativos de relacionamento: ele traça
um perfil de acordo com as informações
fornecidas e os dados do Facebook (como
curtidas e amigos em comum), e identifica
indivíduos que tenham um estilo de vida

orar sozinho pode ter vários

parecido. Após uma análise, a ferramenta

benefícios e, para muitos, é

sugere possíveis roomates aos usuários.

Aplicativos também podem ajudar no

uma questão de necessidade,

Webquarto - www.webquarto.com.br

dia a dia. Depois de instalado, ainda

como quem muda de cidade para estudar

Aqui na região de Sorocaba, este é um dos sites

é possível encontrar por meio deles

ou trabalhar. Mas pagar as contas no fim do

com maior número de anúncios. Nele é possível

auxílio para organizar o lar e melhorar a

mês pode pesar no bolso. Aluguel, taxa de

buscar por ‘quarto para alugar’ ou ‘pessoa para

convivência. Listamos alguns:

condomínio, IPTU, energia, água, internet e

dividir aluguel’ e encontrar opções de casa,

• Splitwise - com o app é possível

tantos outros boletos... Fazendo as contas,

apartamento, pensão, kitinete e república. Os

organizar as despesas já fazendo o

muitos chegam à conclusão de que é melhor

preços variam de R$ 300 a R$ 1.100 na região e,

cálculo das divisões.

dividir o lar com outra(s) pessoa(s), mesmo que

em alguns casos, incluem despesas.

• SoftList - cria listas de compras como

desconhecida(s).

Moradia - disponível para Android e iOS

as do supermercado, manualmente,

Nem sempre é fácil acertar na escolha. Para

Com este aplicativo, o usuário cria uma conta,

utilizando comando de voz ou códigos

auxiliar esse processo, surgiram vários sites

escolhe a cidade onde pretende morar e

de barras. Também dá para inserir

e aplicativos. A maioria funciona como um

determina critérios para a escolha da pessoa com

valores e criar relatórios de despesas.

site de anúncios, onde é possível divulgar ou

quem planeja compartilhar o novo lar. A partir

• Home Routines - ajuda a organizar

procurar uma casa para compartilhar. Neles,

daí, o sistema procura por outros usuários que se

várias tarefas da casa, criando

além de fotos do espaço e localização, tem

identifiquem. O app tem um chat que permite

rotinas que devem ser seguidas por

destaque as características dos moradores.

aos interessados conversar e tirar dúvidas.

todos. Basta dividir a casa em áreas

Veja alguns deles:

Redes Sociais

e depois colocar os lembretes do

Roomgo - www.roomgo.com.br

Além dos sites e aplicativos, as redes sociais

que cada um deve fazer.

Aqui basta fazer um cadastro e criar um perfil

também se tornaram fonte de buscas. Um

• FamCam - calendário compartilhado,

com suas informações para anunciar ou buscar

exemplo é o grupo Repúblicas em Sorocaba,

pelo qual cada um pode conhecer a

um quarto. A plataforma é totalmente gratuita

no Facebook. Com mais de 6 mil membros,

rotina dos outros. Dá para combinar

e é possível filtrar pelo valor máximo que

há uma média de 200 publicações por mês

eventos, tarefas, incluir notas, contatos

pretende pagar, por região ou podendo optar

de pessoas oferecendo ou buscando um

e lembretes. Tudo em um único lugar.

entre apartamento, casa ou república.

quarto para morar.
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s u s t e n t a b i l i d a d e

VOCÊ JÁ TEM ONDE
DESCARTAR

o lixo
eletrônico
Texto: Rose Campos

SABER ONDE
DESCARTAR
CORRETAMENTE
APARELHOS
COMO CELULARES,
COMPUTADORES E
IMPRESSORAS QUE
NÃO FUNCIONAM
MAIS É QUASE
SEMPRE UM
DESAFIO. MAS
AGORA SOROCABA
JÁ TEM UM POSTO
DE COLETA QUE
DÁ DESTINO
ADEQUADO A ESSES
MATERIAIS
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o

que você faz com antigos

computadores, notebooks,
tablets, celulares e

outros equipamentos eletrônicos que não

funcionam e nem podem contar com peças
para reposição?
Há quem leve para a caçamba de lixo mais
próxima. O problema, quando isso é feito,
é que existem componentes altamente
poluentes nesses equipamentos, capazes
de contaminar o solo e até alcançar o
lençol freático.
Para evitar a contaminação, o ideal é

Voluntária (PEV) fica dentro do campus da

A criação deste PEV resulta de um projeto

(Abinee) e o Sinctronics, centro de inovação

de Entrega Voluntária será destinado à

encaminhar tudo isso que já não tem mais

faculdade, localizado na Rodovia Senador

dos alunos desenvolvido no Smart Campus

e tecnologia. Trata-se de um projeto

Sinctronics, responsável pela separação e pelo

utilidade para a reciclagem.

José Ermírio de Moraes, 1.425, no início da

Facens, em parceria com a Green Eletron

experimental baseado nas regras da

reaproveitamento dos componentes, que

Na região, a Faculdade de Engenharia de

Castelinho (km 1,5). A entrega pode ser feita

(entidade gestora para logística reversa de

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que

retornam à cadeia produtiva e diminuem o

Sorocaba (Facens) é o lugar ideal para fazer

de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos

eletroeletrônicos), a Associação Brasileira

prevê a gestão adequada de resíduos.

impacto ambiental. Faça a sua parte.

o descarte correto. O Ponto de Entrega

sábados, das 8h às 12h.

da Indústria de Elétrica e Eletrônica

Todo o material entregue neste Ponto
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d e s t a q u e

viagem

villa FLORA

À ERA GLACIAL,

TEM NOVIDADES EM SUA INFRAESTRUTURA DE LAZER

EM ITU

Texto: Rose Campos

o

Villa Flora é um bairro

que se mostram convidativas para andar a

de ser reforçada, com a conclusão da Sede

planejado com muitas

pé, praticar atividades físicas e se socializar.

Social da Associação de Moradores. Serão

qualidades que chamam

a atenção de quem busca

um imóvel para morar ou mesmo investir.

Tem arquitetura diferenciada, várias opções de
plantas, entre casas e apartamentos, e projeto

ainda mais opções de qualidade para

A CONSTRUÇÃO DA NOVA
SEDE SOCIAL DO BAIRRO
PLANEJADO VALORIZA AINDA
MAIS OS IMÓVEIS DESTE
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL

proporcionar momentos de entretenimento e
descontração a todos.

O local oferece estrutura completa, com
piscinas adulto e infantil, dois salões de festas,

urbanístico que envolve amplos espaços de

mais playgrounds, duas novas quadras e três
E é reforçada pelas ações da Associação de

churrasqueiras, além de uma sala de ginástica

Mas o que mais os moradores reportam ao se

Moradores, que promove festas, encontros e

totalmente equipada.

referir ao bairro é sua vocação para promover a

até uma gestão voltada à resolução eficiente

“Tudo isso significa um conforto a mais para as

boa convivência. Essa tendência é estimulada

de conflitos entre os condôminos.

pessoas, que nem precisam sair do bairro para

pelo projeto arquitetônico do Villa Flora, com

A infraestrutura de lazer também contribui

usufruir de seu tempo livre”, afirma Marcelo

praças, playgrounds e outras características

para o bom convívio. Pois agora ela acaba

Camargo, gerente de Vendas do Villa Flora.

Foto: Divulgação

locomoção, lazer e área verde.

A nova Sede Social tem toda a infraestrutura de um clube, com equipamentos
como piscinas, quadras esportivas e salões de festa
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Detalhe da formação geológica que pode ser conhecida no Parque do Varvito; são lâminas sobrepostas que evidenciam a formação glacial

Texto: Jéssica Adriani
tu é conhecida por ser o berço da República

turistas, estudantes e pesquisadores. É uma das

com imagens mostrando a formação, exploração

e também por seus exageros. Mas, a cerca

mais importantes exposições, na América Latina, de

e pesquisa desse tipo de rocha. Em todos os

de cinco minutos do centro da cidade,

varvito, um tipo de rocha sedimentar única e que

pontos do parque existem placas informativas, que

abriga um monumento geológico tombado

contém evidências da era glacial no Brasil.

funcionam como uma aula ao ar livre.

como patrimônio histórico, o Parque Geológico do

Trata-se do local perfeito para passar um domingo

Além de ser um ótimo local de descanso em meio

Varvito, que nem todos conhecem.

ou feriado em família. O parque funciona de terça

à natureza, com diversas árvores espalhadas pelo

Estendendo-se por uma área de 44 mil m², o

a domingo e tem entrada gratuita. Iniciando o

parque e uma queda d’água, há também algumas

parque está no meio de uma antiga pedreira e já

passeio pelo galpão principal, é possível conferir

trilhas e um parquinho para as crianças. Por tudo

recebeu a visita de mais de 500 mil pessoas, entre

uma exposição permanente de painéis explicativos

isso, é um local que merece ser visitado.

PARQUE GEOLÓGICO
DO VARVITO TEM
44 MIL M² DE HISTÓRIA
E PROPORCIONA
CONTATO COM A
NATUREZA

Varvito: tipo de rocha sedimentar única, formada pela sucessão repetitiva de lâminas ou camadas,
cada uma depositada durante o intervalo de um ano. Em termos geológicos, o varvito faz parte de um
grupo de rochas da idade glacial, formada há pelo menos 280 milhões de anos.
Mais informações: www.itu.sp.gov.br/meio-ambiente/parque-geologico-do-varvito/
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c a p a

QUE
TAL UMA

sopa ?
Texto: Rose Campos

ESTE PRATO TEM
ORIGEM TÃO
ANCESTRAL QUANTO A
PRÓPRIA HUMANIDADE
E É UMA DAS RECEITAS
MAIS DEMOCRÁTICAS
QUE EXISTEM.
PRATICAMENTE
QUALQUER
INGREDIENTE PODE
ENTRAR NO SEU
PREPARO, DANDO
UM SABOR ESPECIAL.
ESCOLHA A SUA!

m

uitos estudos já foram feitos para tentar determinar a

origem deste prato universal, a sopa, e todos apontam
para a grande probabilidade de esta ter surgido ainda

na pré-história. Não há uma data precisa, mas a invenção culinária estaria
atrelada ao domínio do fogo pelo homem; embora alguns pesquisadores
estimem que a criação teria acontecido antes mesmo disso.

Seja como for, é uma das primeiras receitas que conhecemos e, não por acaso,

está na base da cozinha de países dos quatro cantos do mundo, tendo passado,
com certeza, por muitas evoluções em sua elaboração.

Sabe-se ainda que se tornou muito popular durante a Idade Média. O prato
ficou mais pesado, com a adição de itens como banha, toucinho, condimentos
e outros temperos fortes. Foi sucesso! Agradou o paladar de nobres e plebeus.
Aos poucos, cada lugar passou a desenvolver suas próprias técnicas
de preparo e preferência de sabores. Na Itália, hoje é comum o uso de
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Fotos : Shutterstock

Sopa é um prato
que tem no
mundo todo,
mas cada país
conseguiu
imprimir seu
jeito próprio de
preparo

ingredientes como massas e ervas, e estas

Vários benefícios

é o aproveitamento de vitaminas e sais minerais

10 grãos de pimenta-do-reino

louro, o tomilho e a salsinha.

acrescentam gosto e perfume à sopa. Na

O consumo das sopas é indicado por

dos alimentos, já que eles ficam contidos no

3 folhas de louro

Amarre como uma trouxa e reserve.

França, tornou-se habitual o consomê,

nutricionistas por seu alto valor nutritivo

caldo e não se perdem com o cozimento.

3 ramos de tomilho

Retire a assadeira do forno e transfira todo o

espécie de caldo ralo, feito à base de carne

e por ser de fácil digestão. Seu preparo

Ele contribui ainda para promover a saciedade

6 ramos de salsa (ou salsinha)

conteúdo para uma panela.

ou galinha. Pode ser tomado frio ou quente,

adéqua-se facilmente às mais variadas dietas,

e para o bom funcionamento dos intestinos.

sal a gosto

Cubra com água fria, tempere com o sal e

acompanhado ou não por gemas de ovos,

pela variedade de ingredientes possível.

• Modo de preparo

coloque o buquê garni.

torradas ou biscoitos salgados. A louça

Por isso, pode ser uma aliada no controle

Coloque as carcaças de frango em uma

Cozinhe por 2 horas.

especial em que é servido leva igualmente o

de peso e, ao mesmo tempo, ajudar a repor

RECEITAS PARA TODOS OS GOSTOS

assadeira.

Retire de vez em quando a espuma que se

nome de consomê. As sopas-creme também

nutrientes em falta no organismo. Mesmo

Caldo de frango

Espalhe por cima a cebola picada, a cenoura,

forma na superfície do caldo.

seriam um preparo típico francês.

crianças que não gostam de hortaliças, por

• Ingredientes

o alho-poró e o salsão.

Coe em uma peneira fina e, com uma colher,

Claro, outros países têm suas receitas famosas.

exemplo, podem se beneficiar - e apreciar o

3 unidades de carcaça de frango

Cubra com a massa de tomate e leve ao

esprema os legumes.

Como exemplos, o caldo verde e a canja, de

sabor - de uma boa sopa-creme de espinafre

2 cebolas picadas

forno quente.

Deixe esfriar e leve à geladeira até a gordura

Portugal, o gaspacho, à base de tomates, da

ou de cenoura, entre inúmeras outras opções

3 cenouras em pedaços

Asse até que as cebolas fiquem

solidificar na superfície.

Espanha, o minestrone italiano, que reúne

saudáveis. Tomar sopa, além disso, é uma

2 unidades de alho-poró (somente as folhas)

caramelizadas, mexendo de vez em quando.

Despreze a gordura e o caldo está pronto!

massa e legumes variados, e o missoshiro, de

forma de repor água e ingerir fibras.

4 talos de salsão (ou aipo) com as folhas

Enquanto isso, faça um buquê garni: em um

Dica: esse caldo pode ser feito em grandes

soja e tofu, do Japão, entre outros.

Outro benefício do consumo regular deste prato

2 xícaras (chá) de massa de tomate

tecido fino, tipo gaze, coloque a pimenta, o

quantidades e congelado em porções.

Fontes: Correio Gourmand / Veja Rio /
Site Rik e Rok - Portugal

Fonte da receita: revista Claudia e site M de Mulher
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v i v e r

b e m

mata
atlântica
CAMINHO DA

Sopa de abóbora com gengibre

panela e deixe cozinhar por 40 minutos.

Sopa rápida de carne com legumes

• Ingredientes

Retire os talos de capim-santo. Transfira o

• Ingredientes

½ abóbora japonesa

cozido para um liquidificador; se não couber

1 colher (sopa) de óleo

um pedaço de 5 cm de gengibre

tudo, bata em etapas. Tempere com sal e

1 cebola média ralada

1 cebola

pimenta-do-reino a gosto. Atenção: segure

1 dente de alho amassado

3 dentes de alho

firme a tampa do liquidificador com um

1 cenoura média em rodelas

3 talos de capim-santo

pano de prato para evitar que o vapor do

2 batatas em cubos

1 ½ litro de água

caldo abra a tampa. Se preferir, deixe a sopa

2 tomates sem pele e sem sementes picados

azeite a gosto

esfriar completamente.

1 galho de manjericão

• Modo de preparo

Volte a sopa para a panela e verifique o

1 envelope de Sopa de Carne com

Lave bem a metade da abóbora sob

sabor. Se quiser, tempere com mais sal e

Conchinhas Maggi® (ou da marca de sua

água corrente.

pimenta-do-reino. Regue com o merecido

preferência)

Numa panela, coloque duas xícaras de água,

fio de azeite!

• Modo de preparo

j

a abóbora e leve para o fogo médio. Deixe

Opção de montagem: na xícara

cozinhar por 10 minutos - isso fará com que

AVENTURA E CONSCIENTIZAÇÃO

EXISTE UM PROJETO PARA
A ELABORAÇÃO DE UMA
MEGATRILHA NESTE BIOMA E,
QUANDO FINALIZADA, DEVERÁ
TER UMA EXTENSÃO DE MAIS
DE 3 MIL QUILÔMETROS

Texto: Jéssica Adriani

á se imaginou percorrendo uma

no Rio de Janeiro. É aventura garantida para

do bioma, sem contar a grande quantidade de

trilha que se iniciasse no Rio de

quem tiver coragem – e energia!

espécies de aves, anfíbios e mamíferos.

Janeiro e terminasse no Rio Grande

Muitos caminhos e muitas trilhas já existem

No entanto, pesquisas sobre seu desmatamento

do Sul? Pois, se tiver vontade e fôlego, em breve

ao longo deste trajeto e o trabalho que está

preocupam. Restaram apenas 8,5% da cobertura

poderá encarar o desafio. Está sendo construída

sendo realizado tem o objetivo de conectá-

original dessa floresta, que tenta sobreviver na

uma megatrilha, chamada de Caminho da

los, aprimorando o sistema de travessias e

região mais desenvolvida e ocupada do Brasil,

Mata Atlântica, que, ao final, terá mais de 3 mil

ampliando as opções de lazer ao lar livre, além

segundo dados do Atlas dos Remanescentes

quilômetros e será a primeira deste porte no Brasil.

de incentivar o ecoturismo e a geração de

Florestais da Mata Atlântica. Uma iniciativa

O projeto é uma iniciativa do Borandá,

renda das comunidades locais.

como esta busca a conscientização que traz a

Em uma panela, aqueça o óleo e doure a

movimento social que atua em parceria

A grande trilha cruzará mais de 60 áreas

preservação. Mais informações:

• Ingredientes

cebola e o alho. Acrescente a cenoura, as

com a WWF-Brasil, e vai seguir toda a cadeia

protegidas, incluindo 40 parques. A região da

www.caminhodamataatlantica.org.br

a casca saia facilmente.

cebolinha a gosto

batatas, os tomates e o manjericão. Junte 1

de montanhas da Serra do Mar, do Parque

Mata Atlântica, além de sua beleza exuberante,

Fontes: Ciclo Vivo e Site do projeto Megatrilha

Enquanto isso, lave e fatie o gengibre; não

canela em ramas (ou em pau)

litro de água fria e deixe cozinhar em fogo

Nacional dos Aparados da Serra, no Rio Grande

é recordista mundial em biodiversidade. Possui

é preciso descascar. Descasque o alho e a

azeite a gosto

baixo, por cerca 20 minutos. Dissolva o

do Sul, até o Parque Estadual do Desengano,

mais de 20 mil tipos de árvores e arbustos típicos

cebola. Corte a cebola em quatro partes.

• Montagem

pacote de sopa em 1 xícara (chá) de água

Transfira a abóbora pré-cozida para uma tábua

Lave, seque e fatie a cebolinha.

fria e junte à panela, mexa bem até ferver e

e, com o descascador de legumes, retire a

Em uma xícara de café, coloque a sopa,

deixe cozinhar por cerca de 5 minutos. Sirva.

casca. (Deixe reservada a panela e a água que

umas fatias de cebolinha e regue com um

Fonte: Site Nestlé

cozinhou a abóbora, pois você irá reutilizar).

fio de azeite.

Fontes: Revista Época / Revista Crescer

Corte a abóbora em cubos e volte à panela com

Em cada pires, coloque uma canela em

a água. Junte o gengibre, o alho, a cebola, o

rama, como se fosse uma colher de café.

capim-santo e o restante da água. Leve ao fogo

Fonte: Site Panelinha

Fotos : Shutterstock

médio e, assim que começar a ferver, tampe a
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UMA CIDADE COM VOCAÇÃO PARA

crescer
FORMADA PELO MOVIMENTO TROPEIRO, SOROCABA NUNCA PERDEU DE VISTA SUA TENDÊNCIA AO
PIONEIRISMO. NO CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO, GESTÃO PÚBLICA E INICIATIVA PRIVADA NÃO PODEM
DEIXAR DE CONSIDERAR ESTA RICA TRAJETÓRIA

Texto: Rose Campos

g
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Ao lado de sua atividade como economista, Geraldo Almeida sempre somou sua dedicação à carreira acadêmica

eraldo Almeida é ex-professor

Geraldo Almeida - Sim, na minha família sou da

diplomática. Em seguida me dediquei à pós-

mesmo tempo aprendia muito com os alunos. Poder

público é justamente servir o público. Eu também

mecânico, é destaque na indústria química e

da Facens e ex-secretário de

quinta geração de sorocabanos, descendente do

graduação e fui cursar Administração Pública, na

conversar e trocar experiências sempre foi muito

pude atuar no Parque Tecnológico de Sorocaba, que

possui várias empresas que atuam no setor de

Desenvolvimento de Sorocaba.

Capitão Inácio Dias Batista (1783 – 1838). Desde

Fundação Getúlio Vargas (FGV), e Administração

importante pra mim.

faz um trabalho muito importante. Mas vejo que

óleo e gás. No geral, as pessoas até têm alguma

Ele agora ocupa um cargo estratégico, à frente

aquela época até agora sempre algum pedacinho

de Empresas, na Universidade de Guarulhos.

da Agência Metropolitana de Sorocaba (Agem

da família esteve aqui em Sorocaba. Aliás, eu

Sor). Seu principal empenho e sua maior alegria

costumo brincar dizendo que “quem toma da

é confirmar o grande potencial que a Região
Metropolitana de Sorocaba representa no contexto

o próprio sorocabano, no geral, não conhece sua

ideia de que Sorocaba é uma cidade industrial,

SM: Na gestão passada, do prefeito Antonio

cidade. Nem o potencial que o município tem. Como,

mas não conhecem seu leque de abrangência.

SM: Profissionalmente, qual foi sua trajetória?

Carlos Pannunzio, você atuou como Secretário

por exemplo, em relação às indústrias.

Também temos aqui importantes centros de

água do Supiriri não vai embora”. (risos) Eu nasci

Geraldo - Minha primeira experiência com carteira

de Desenvolvimento. Quais foram os principais

e cresci aqui na cidade. Na infância, estudei no

assinada foi na Volkswagen, como trainee. Isso foi

desafios nesta função?

SM: Consegue dimensionar o tamanho deste

chegada do Parque Tecnológico de Sorocaba.

econômico e de desenvolvimento tecnológico,

antigo Padilha, depois fiz Ciências e Letras, no

em 1985, 86, e de lá eu voltei para Sorocaba. Mas

Geraldo - Eu não esperava receber esse convite, e

potencial?

Mas quem sabe que a urna eletrônica que será

atraindo empresas para nossa região, ajudando a

lugar onde é hoje o Objetivo. Só no momento

minha experiência profissional sempre foi muito

para mim foi uma honra. Foi uma grande experiência

Geraldo - Sorocaba produz muita coisa, desde

utilizada nas eleições deste ano foi desenvolvida

criar novos empregos e favorecendo um cenário

de cursar faculdade eu fui para São Paulo,

junto à carreira acadêmica. Fui dar aula de História

poder conhecer o setor público por dentro, saber

o Toddynho que tomamos no dia a dia até

aqui? Assim como as tecnologias de documentos

que conduz à prosperidade para o cidadão

porque naquela época as opções aqui ainda

na Uniso, onde ajudei a criar o curso de Economia.

como funciona. Hoje posso dizer que entendo o

pás eólicas. A cidade produz muita coisa que

como carteira de motorista e cartão de crédito.

sorocabano. Ao lado disso, ele revela também a

eram poucas. Fiz Economia na Universidade de

Também fui professor de economia na Facens.

que é o funcionalismo público e como funciona

o sorocabano nem desconfia que é feita aqui.

Até mesmo os envelopes para depósito em

importância de não esquecermos nossa história

São Paulo (USP). Depois prestei o vestibular da

De 2001 até 2012. Paralelamente, trabalhei ainda

a máquina pública. A maioria das pessoas critica

E uma das área em que está avançando diz

banco são feitos aqui. Tudo isso tornou Sorocaba

e a contribuição do passado na construção desse

Fuvest e fiz também o curso de Direito no Largo

com mercado de capitais e mercado imobiliário,

a política, mas eu percebi que, estando dentro,

respeito à implantação de energias renováveis.

uma cidade de oportunidades. Um ambiente

desejado futuro promissor. Acompanhe a entrevista.

São Francisco, da USP. E posso dizer que essas

coisas de que eu sempre gostei. Tudo isso sempre

é possível fazer muita coisa boa pela população.

Teremos o primeiro Arranjo Produtivo Legal (APL)

atraente para grandes empresas, como a

Splice Magazine: Você é de Sorocaba? Qual sua

duas formações foram muito importantes para

ao lado da academia. Uma das melhores coisas era

Isso se, quem entra, quer fazer um trabalho sério e

do País voltado para energia solar e eólica. Além

montadora Toyota, se instalarem aqui. E, atrás

história com a cidade?

mim. Até porque eu tinha interesse na carreira

poder estar ao lado do jovem. Eu ensinava, mas ao

comprometido. Porque a essência do funcionalismo

disso, a região é um importante polo metal-

delas, toda uma rede de fornecedores.

pesquisa, que foram potencializados com a
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Geraldo - Sim, mas não podemos esquecer que a

também me ajudou a transitar por várias tribos e a

Geraldo - São vários fatores que têm feito a cidade

região também tem uma boa produção agrícola,

não envelhecer. E posso dizer que o que mais me

crescer muito rápido. O Campolim, por exemplo,

puxada principalmente por cidades como Salto de

marcou foram as histórias dos alunos. Tive aluna

que nos anos 1980 era praticamente uma pista

Pirapora, Pilar do Sul, Itapetininga, Ibiúna e São Roque,

que trabalhou na colheita, na lavoura, e hoje é uma

de kart para a garotada, agora é um dos bairros

entre outas. Elas atraem também o turismo rural.

advogada bem-sucedida. Já teve aluno que veio

VARANDA

me contar que depois de assistir a uma aula minha

desenvolvimento foi o recente boom de abertura

SM: Podemos dizer que o sorocabano, de

deixou de desistir do curso. E uma ex-faxineira que

de shoppings. A verdade é que Sorocaba integra

maneira geral, tem uma vocação especial para o

hoje é gerente de banco. São histórias que mostram o

o chamado “triângulo de Ouro” paulista, o que

empreendedorismo?

quanto a educação tem papel essencial para mudar a

inclui São Paulo, a maior metrópole do País, o eixo

Geraldo - Faz parte do DNA do sorocabano, um

perspectiva de vida das pessoas. O acesso hoje é mais

Campinas, que puxou o crescimento no interior, e a

povo que, afinal, se formou a partir da atividade

fácil. Por outro lado, talvez por isso mesmo, muitos

outra ponta é Sorocaba, cuja região concentra 30%

tropeira, desde as antigas feiras de muares.

não deem ao estudo o valor que ele merece.

do PIB industrial do estado. E continua crescendo,

Abrigamos a Fazenda Ipanema, que antes fazia

no chamado eixo Castello, com acesso a uma

parte de Sorocaba, e abrigou a primeira fundição

SM: Quando foi secretário de Sorocaba, qual seu

importante infraestrutura logística, incluindo o Porto

de ferro do Hemisfério Sul. Tivemos ainda uma

maior desafio?

de Santos, os aeroportos de Cumbica e Viracopos e a

estrada de ferro que foi a única que não nasceu em

Geraldo - Um dos maiores desafios era mostrar

própria rodovia Castello Branco, que vem se tornando

função do café, mas sim da produção de algodão.

o valor da cidade lá fora, revelar o potencial do

praticamente uma avenida industrial. Tudo isso reflete

E tivemos também uma forte produção de laranja.

município, e trazer grandes empresas para cá.
Participei de feiras como a de Lion, na França,

na oferta de serviços e também na área de saúde.

e

splice

sses últimos meses foram de muitas

comemorações. As mães do Grupo Splice foram

homenageadas e receberam o carinho não só dos

seus filhos como de todos da empresa.

Em junho, a Splice concluiu o projeto Meu Novo Mundo, que
ofereceu treinamento para aprendizes com necessidades
especiais, numa parceria com o Sesi, Fiesp e Senai.

Em tempos de festejos juninos, os colaboradores puderam
comemorar em um animado arraiá! E aproveitar as
comilanças típicas, com direito a quadrilha. Houve até

SM: Sua formação é em economia, mas tanto

mostrando Sorocaba para os empresários de

SM: Como o sorocabano se beneficia deste cenário?

na sua trajetória acadêmica como fora dela

lá. Da Suíça, por exemplo, consegui trazer uma

Geraldo - É o sorocabano quem vai usufruir de tudo

parece muito marcante a associação que faz

turma de MBA, apresentando Sorocaba como

isso. Não apenas da maior oferta de produtos e

ao seu conhecimento de história. De onde

um modelo de cidade fora dos grandes centros

serviços, mas também de emprego. E são empregos

veio este interesse?

com excelente infraestrutura e qualidade de

qualificados. Aliás, as empresas vêm para cá em

Geraldo - Minha avó gostava muito de contar a

vida. Então, penso que divulgar Sorocaba foi

grande parte atraídas pela oferta de mão de obra

história da família. Ela dizia que a gente não podia

o maior desafio. Mostrar, por exemplo, que

qualificada. Sorocaba reúne mais de 50 mil alunos

esquecer a raiz, de onde veio. E vejo que não ter este

temos aqui um aeroporto moderno e o maior

1 e 2 - A sorte estava no Departamento Jurídico: as

no ensino superior, em torno de 16 mil na área de

olhar para o passado pode ser muito ruim. São essas

polo de aeronaves da América Latina. E um

doutoras Danielle Campos e Gisele Levy ganharam

ciências exatas, o que demonstra nosso potencial

experiências que vamos agregando e ajudando a

potencial enorme para continuar atraindo

os prêmios dos parceiros O Boticário e Polishop na

para o desenvolvimento de tecnologia. É isso que

formar o que queremos nos tornar no futuro. Isso vale

mais investimentos. Para quem mora aqui,

festa do Dia das Mães . (juntas as imagens das duas

atrai empresas. Claro que também tem muita gente

individualmente, mas também como sociedade.

especialmente o jovem, é importante perceber

ganhadoras)

o quanto não só está em Sorocaba, mas é de

3 e 4 - Moradores do Villa Flora se divertem na

que mora aqui e pega um fretado para trabalhar em

prêmios para as melhores caracterizações! Assim como
os moradores do Villa Flora, que embarcaram nos festejos
julinos. Quem também esteve no Villa Flora foi o programa
Revista de Sábado, da TV TEM, para gravação de um dos
quadros da atração.

São Paulo. Mas este cenário também tem um lado

SM: A experiência como professor também te

Sorocaba, sentindo orgulho disso. Pessoalmente,

festança com sabor tradicional que teve até trio de

positivo. Se este trabalhador quer se fixar aqui é pela

ajuda no seu papel em instituições públicas,

meu grande desafio é entregar para meus filhos

forró tocando ao vivo.

qualidade de vida que a cidade proporciona. Sem

como agora?

uma cidade melhor do que a que eu recebi.

5 - Colaboradores da Splice também se divertiram

falar que acaba trazendo para o município boa parte

Geraldo - Eu costumo dizer que não me orgulho das

Estamos vendo as dificuldades, a crise. Mas por

com os festejos juninos

de sua renda. E ainda precisamos olhar a busca de

aulas que eu dei, mas me orgulho dos alunos que

que o Brasil continua em pé? Porque aqui tem

6 - O Villa Flora também foi cenário para gravação

expansão econômica como um desafio regional. São

eu tive. (risos) É importante ver a trajetória deles e

gente que trabalha. É o trabalhador que faz do

de cenas que foram ao ar no programa Revista de

27 cidades com o propósito de crescerem juntas.

até onde muitos chegaram. Alguns são diretores de

Brasil a grandeza que ele é.

Sábado, da TV TEM.

empresa, bem-sucedidos em áreas como Direito,
SM: Indústria e tecnologia são hoje as vocações

Economia, Sistemas de Informação, Publicidade

da economia sorocabana?

e Propaganda, Engenharia. Esta diversidade

s p l i c e

Fotos: Divulgação Marketing Grupo Splice e Rose Campos/Atua Agência

SM: O que possibilita esse crescimento?

mais prósperos da cidade. Outro sinal do nosso
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7 - Equipe da Splice e aprendizes do projeto
Meu Novo Mundo

3

1
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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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doasorocaba

Uma oportunidade de oferecer
o que há de melhor em você.
Um abraço, um sorriso, um agasalho
ou mesmo o seu tempo: sempre dá
para doar algo para quem precisa.

Powered by IAHB

Essa é a missão do Dia de Doar: uma
iniciativa internacional promovida em
nossa cidade pelo IAHB (Instituto
Alexandre e Heloisa Beldi) como Doa
Sorocaba. Ela será comemorada no dia
27 de novembro, mas a doação é uma
atitude que pode ser feita todos os dias.

Quer participar?
#doasorocaba
#diadedoar

Fique ligado em nossas ações nas redes
sociais e no doasorocaba.com.br
e acompanhe várias maneiras de tornar
qualquer data um Dia de Doar.

atua.ag

DIA DE

