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O FERIADO É UMA BOA 
OPORTUNIDADE PARA 
A GENTE REFLETIR 
SOBRE O QUE NOS 
TORNA SOLTOS E 
FELIZES NESTA VIDA

FE
CH

AM
EN

TO
 A

UT
O

RI
ZA

D
O,

 P
O

D
E 

SE
R 

AB
ER

TO
 P

EL
A 

EC
T

VIVA POR 
SUA CONTA 
Se você quer empreender, 
saiba antes como se 
preparar para seu negócio 
dar realmente certo

FINANCIAMENTO 
COLETIVO 

Já ouviu falar em 
crowdfunding?  

É uma alternativa para 
pôr em prática suas 

grandes ideias

liber
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todo 
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Dicas para acrescentar 
um toque de estilo e 
sofisticação à sua casa

SALA DE ESTAR

p a l a v r a  d o  c l i e n t e

Atrações imperdíveis para você curtir 
com toda a família

CULTURA E LAZER05

esmo que cada um tenha sua própria forma de 

vivê-la, uma coisa é certa: liberdade é bom e todo 

mundo gosta! Na reportagem de Capa desta 

edição, o conceito de “ser livre” ganha destaque. 

É um tema oportuno quanto estamos às vésperas de um dos mais 

importantes feriados nacionais: o Dia da Inconfidência Mineira, 

protagonizado por Tiradentes.

E enquanto o Brasil curte este feriado com gosto de liberdade, 

no mundo inteiro (inclusive aqui) crescem as ondas de imigração. 

Muitos aguardam com imensa expectativa pelo retorno ao seu 

país para ajudar a reconstruí-lo. Gira em torno do tema o texto 

da seção Destaque, que trata sobre abrigos para refugiados que 

estão trazendo mais esperança para pessoas nesta condição.

E que tal recorrer a um financiamento coletivo (crowdfunding) 

para colocar em prática aquela ideia que não saía do papel por 

falta de dinheiro? Saiba como ou veja que causas apoiar na seção 

Tendência. E descubra também quais detalhes tornam o Residencial 

Mont Blanc um dos mais belos empreendimentos da Splice 

Desenvolvimento Urbano em Sorocaba.

Tem ainda dicas importantes sobre como empreender em 

tempos de crise, na seção Entrevista, que foi ouvir um consultor 

do Sebrae. Em Viver Bem abordamos o que é 

preciso levar em conta antes de adotar um 

pet, entre outros temas da edição.

Imperdível, não é mesmo? Boa leitura!

m

E ESSA TAL
Dicas para acrescentar um toque 
de estilo e sofisticação à sua casa

SALA DE ESTAR04

Falta dinheiro para realizar aquele sonho? 
O crowdfunding pode te ajudar nisso!

Conheça o Mont Blanc, um dos grandes sucessos 
de vendas da Splice Desenvolvimento Urbano

Inovador, projeto de abrigo para refugiados 
ganha prêmio mundial de design

Saiba quais são os principais produtos alimentícios 
mais vulneráveis à ação dos agrotóxicos e proteja-se
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LOTEAMENTO
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SUSTENTABILIDADE
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Antes de adotar um pet, confira as dicas 
para a adoção responsável

VIVER BEM

ENTREVISTA

VARANDA SPLICE
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Que crise que nada! Como o 
empreendedorismo está mudando a forma 
de o brasileiro reagir às adversidades

Confira as últimas novidades 
do Grupo Splice no mercado

liberdade?
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Estou prestes a realizar o sonho de me mudar para o Villa Flora 
e de me tornar vizinho de alguns parentes que já moram lá. Foi 
por causa deles, aliás, que tomei esta decisão. O lugar é muito 
bonito e tenho certeza de que, quando eu for pai, será um 
ótimo ambiente para ver meus filhos crescerem.

Claudio Tadeu de Souza, proprietário de uma casa Mariana, no Villa Flora

Livre para escolher: o que 
é a liberdade e o que ela 
representa para você?

CAPA
12

Sede da Splice 
Desenvolvimento 
Urbano, em 
Votorantim/SP
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Toda a beleza e originalidade dos azulejos do palácio árabe de 

Granada, na Espanha, agora podem estar na sua casa! O Banco 

de Skate Ollie Air - Alhambra tem um estilo único e mescla 

decoração criativa ao ar esportivo para dar um toque original 

à décor, deixando-a muito mais jovem e irreverente. Produzido 

em madeira marfim, com pintura em papel fotográfico e 

acabamento em poliuretano e verniz, tem capacidade para 

suportar até 100 kg. A dica é para quem procura algo diferente 

e inovador para um ambiente. www.trekosecacarekos.com.br

CLÁSSICO OU ESPORTIVO? 

A Moringa Divertida — Matrioska — é perfeita para deixar 

a sua água fresquinha e sempre à mão. Inspirada naquelas 

antigas moringas de barro, mas com a resistência e a beleza 

da porcelana, acrescenta um toque descontraído e moderno 

à decoração de qualquer ambiente! O item é da linha Oppa 

Basic, composta por produtos versáteis e funcionais, e tem 

capacidade para até 600 ml. Disponível também nas versões 

pinguim, panda e coruja. É só escolher a que mais combina 

com você e levar para casa. www.oppa.com.br

UM REFRESCO 
PARA A SUA CASA 

Com formas rústicas e tonalidade viva, a 

Escrivaninha Ambie tem o design e o estilo 

ideais para incrementar o escritório com muito 

bom gosto! Funcional e cheia de charme, 

decora ao mesmo tempo em que cumpre sua 

função, deixando o espaço mais bonito. Da 

coleção Pontos de Cor em Móveis Provençais, 

disponível no site West Wing Home And 

Living, mede 144 cm de largura x 85 cm 

de altura e tem tratamento isolante contra 

insetos, mofo e fungos. www.westwing.com.br 

TOQUE DE COR 
E SOFISTICAÇÃO 

UM HOMEM CARINHOSO 
Alfredo da Rocha Vianna Junior, o Pixinguinha, foi 

um precursor da música popular brasileira (MPB) ao 

estabelecer as características fundamentais do primeiro 

ritmo tipicamente brasileiro: o chorinho. Com uma 

história marcante e repleta de fatos desconhecidos do 

grande público, o saudoso músico, autor da clássica 

canção Carinhoso, foi um pioneiro que influenciou 

gerações na música e agora ganha destaque nas telas 

de cinema. Dirigido por Denise Saraceni (de Ligações 

Perigosas), o filme tem estreia prevista para outubro 

com grande elenco: Seu Jorge no papel de Pixinguinha 

e Thaís Araújo como esposa do músico. Lázaro Ramos 

também faz participação especial, interpretando o pai 

de Pixinguinha. Agora é só aguardar!

100 ANOS DE ARTE 
MODERNA 
Há um século, São Paulo assistia à inauguração 

da Exposição de pintura moderna Anita Malfatti, 

evento que alteraria para sempre o curso da 

história da arte no Brasil. Do conjunto ali reunido, 

chamavam especial atenção as paisagens 

construídas por meio de manchas de cores fortes 

e contrastantes. Decorrido todo esse tempo, este 

é o momento de reexaminá-lo à luz de um ponto 

de vista mais amplo. É o que propõe esta mostra 

de curadoria de Regina Teixeira de Barros, em 

que o público pode conferir cerca de 70 obras de 

diversos momentos da artista, sempre sensível às 

tendências à sua volta. Até 30 de abril, no Museu 

de Arte Moderna - MAM (portões 2 e 3). Entrada: 

R$ 6,00 - gratuita aos sábados www.mam.org.br

SEM TEMPO PARA IR À FEIRA? 
Ir à feira para comer um pastel ou fazer as compras da semana está ainda mais fácil para 

quem mora ou trabalha na região do Campolim. Desde fevereiro, é possível comprar 

produtos orgânicos a preços bastante acessíveis nas noites de segunda-feira. Tudo isso bem 

ao lado da belíssima Praça Kasato Maru. Localizada no espaço Pátio da Gula, o primeiro food 

park da Região Metropolitana de Sorocaba, a Feira Noturna do Campolim oferece diversas 

opções de legumes, frutas e verduras, em variedades orgânicas e higienizadas. 

O tradicional caldo de cana divide espaço com o chope e comidinhas como tapioca 

e churrasquinho, entre outras. Imperdível! Na Rua Professor Arthur Fonseca, 911, 

Campolim, a partir das 17h.
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que pode haver em comum 

entre a edição de uma 

história em quadrinhos, 

a criação de um GPS para pessoas com 

deficiência visual e a turnê de um show 

musical por várias cidades brasileiras? Além 

da criatividade dos projetos e do enorme 

desejo de tirá-los do papel, pode ser a falta de 

recursos financeiros para realizá-los.

É neste ponto que pode fazer a diferença uma 

iniciativa já consolidada, o financiamento 

coletivo (crowdfunding). O Catarse (www.

catarse.me), em atividade desde janeiro 

de 2011, foi pioneiro nessa área no Brasil 

(inspirado no novaiorquino Kickstarter) 

e se tornou a maior comunidade de 

financiamento coletivo nacional.

A ideia partiu de cinco jovens, Daniel 

Weinmann, Diego Reeberg, Luis Otávio 

Ribeiro e os irmãos Rodrigo e Thiago 

Maia, vindos de diferentes estados e que 

se uniram para colocá-la em prática. 

“Acreditamos que o financiamento coletivo 

é uma força a ser utilizada pela sociedade 

civil para se mobilizar e fazer circular 

recursos de forma mais ágil e com menos 

riscos e burocracia do que em métodos 

tradicionais”, eles resumem. Uma parte 

do valor arrecadado é destinada à oferta 

de brindes aos apoiadores, que variam de 

acordo com cada projeto.

o

Texto: Rose Campos

QUEM TEM UMA GRANDE IDEIA, MAS NÃO NECESSARIAMENTE 
DINHEIRO PARA EXECUTÁ-LA, TEM HOJE A OPORTUNIDADE DE 
DIVULGAR SEU PROJETO E COMPARTILHAR SEU FINANCIAMENTO. 
QUEM AJUDA TEM A SATISFAÇÃO DE CONTRIBUIR E, EM MUITOS 
CASOS, RECEBE BRINDES COMO RECOMPENSA

sonhos
invista em

Um jeito de ajudar 

Outra modalidade de financiamento coletivo é o 

proporcionado pelo site Vakinha.com.br. A ideia 

é promover a tradicional vaquinha (quando se 

juntam contribuições voluntárias para alcançar 

um objetivo). A inovação, neste caso, está no fato 

de a coleta ser feita pela internet. Tanto o Catarse 

como o Vakinha cobram uma pequena taxa dos 

usuários, que propõem o projeto. O desconto é 

feito no momento da liberação do crédito.

São muitas as situações que podem ser 

beneficiadas pela vaquinha, de uma 

cotização entre amigos para dar um 

presente de casamento a contribuições para 

tratamentos médicos (geralmente caros e 

inacessíveis para a pessoa beneficiada).

Quem tem uma ideia inovadora de negócio 

também pode contar com esta nova forma de 

cooperação e um dos canais mais populares 

para isso é o Anjos do Brasil (www.anjosdobrasil.

net). Investimento Anjo é aquele efetuado por 

uma pessoa física (um empresário, por exemplo), 

que dispõe de seu próprio capital para ajudar 

a desenvolver empresas nascentes com alto 

potencial de crescimento (as chamadas startups).

Além do dinheiro, o investidor anjo pode 

contribuir ainda com seu conhecimento na 

área de atuação da startup. E é possível que 

ele condicione sua ajuda monetária a uma 

participação minoritária no negócio.

Quem se dedica a algum projeto social, sem fins 

lucrativos, também pode criar uma campanha 

de crowdfunding. A www.juntos.com.vc tem 

esta finalidade. Até o momento já apoiou 

544 projetos, que receberam 35.266 doações, 

totalizando R$ 7.479.391,00. Em 2015, 80% 

O sucesso do Catarse 
pode ser traduzido em 
números: 4.109 projetos 
já financiados; 370.267 
pessoas apoiaram 
pelo menos um projeto 
usando a plataforma;
R$ 57 milhões foram 
doados para projetos 
publicados pelo site 
até o momento

dos projetos apresentados pela plataforma 

alcançaram a meta. Um dos diferenciais da 

Juntos.com é não cobrar comissão. Entre os projetos 

apoiados estão a construção de casas para a 

população carente, pela ONG Teto Brasil, e o Banho 

Solidário, que oferece banho digno a pessoas em 

situação de rua na cidade de Cuiabá (MT). 
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ABRIGO PARA REFUGIADOS 
CRIADO POR UMA ONG 
SUECA VENCE PRÊMIO 
DE DESIGN MUNDIAL

m 2014, a onda de migrantes 

em volta do planeta já havia 

ultrapassado os 50 milhões de 

pessoas, superando pela primeira vez os 

números gerados pela turbulência da Segunda 

Grande Guerra. No ano seguinte, a estimativa 

era que esse contingente já alcançasse os 

60 milhões. Os dados foram fornecidos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU).

A questão humanitária que isto envolve, no 

entanto, vai muito além dos números. Se no pós-

Guerras os imigrantes eram vistos com simpatia 

pela maioria dos países que os recebiam, por 

significarem mão de obra eficiente para o 

trabalho no campo, na atualidade a tendência 

é que sejam encarados com desconfiança (ou 

até com preconceito) em muitos destinos, por 

supostamente aumentarem a pressão sobre o 

mercado de trabalho, num ambiente já instável 

pela ameaça constante de crise econômica.

Independente dos aspectos de Relações 

Internacionais adotados por cada país, são 

Texto: Rose Campos

urgentes as demandas geradas por essas grandes 

massas de deslocamento de pessoas. Daí a 

importância de serem adotadas soluções 

práticas que dêem uma resposta imediata 

a essas urgências. E, felizmente, tem muita 

gente empenhada em buscar essas soluções, 

nos quatro cantos do mundo.

Foi criado na Suécia, por exemplo, na cidade 

de Estocolmo, um projeto de moradia 

emergencial que tem demonstrado sua 

eficácia em diferentes aspectos. Desenvolvido 

por uma equipe de designers em parceria 

com a Fundação IKEA e o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), 

o abrigo Better Shelter tem a vantagem de 

poder ser montado em apenas quatro horas. 

Em sua área de 17,5m² reúne atributos que 

fazem toda a diferença para seus usuários, 

como uma tranca na porta e um painel solar 

que fornece energia suficiente para iluminar o 

ambiente e ainda carregar um celular. 

e
Inúmeras famílias já usufruem do conforto da casa projetada especialmente para abrigar refugiadosbonita

eRA UMA 
 CASA MUITO

Design do ano 

Provavelmente por apresentar todas essas 

características juntas, a construção foi 

destaque durante a 9ª edição do Beazley 

Designs of the Year, prêmio oferecido pelo 

Museu de Design de Londres. O Better 

Shelter foi vencedor na categoria Arquitetura 

e também mereceu o Grand Prize 2017.

A premiação reconhece os projetos 

mais originais de todo o mundo em seis 

categorias: arquitetura, digital, moda, 

gráficos, produtos e transportes. No total, 

70 projetos foram selecionados, todos 

capazes de cumprir quatro pré-requisitos: 

promover mudanças no mundo, capturar 

o espírito do ano, permitir acessibilidade e 

ter um design inovador.

“Nós aceitamos os prêmios com uma 

mistura de emoções. Por um lado 

estamos gratos pelo reconhecimento 

deste tipo de design, mas por 

outro temos consciência de que 

ele foi desenvolvido em resposta 

às necessidades humanitárias que 

surgiram em decorrência da crise dos 

refugiados”, disse Johan Karlsson, um 

dos diretores da Better Shelter, na 

ocasião da entrega dos prêmios.  
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Texto: Daiene Felicio
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Texto: Daiene Felicio 

ESTE É UM DOS MAIS 
CONSOLIDADOS LOTEAMENTOS 
DO PORTFÓLIO DA SPLICE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
E PROPORCIONA A SEUS 
MORADORES A MELHOR 
INFRAESTRUTURA DE MORADIA, 
COM LAZER COMPLETO

EM UM 
ÚNICO LUGAR

O Residencial Mont Blanc é um dos empreendimentos em área nobre mais valorizados de Sorocaba

ndependente da família ou do local de 

origem, toda criança aprende que, se quiser 

crescer forte e saudável, precisa comer 

verduras, frutas e legumes. Todos os dias. Assim, 

adquirimos desde cedo a noção de que a saúde 

está diretamente ligada a este hábito alimentar.

A presença significativa de agrotóxicos 

neste tipo de alimento, porém, tornou-se um 

complicador da questão. Baseado nas análises 

de mais de 12 mil amostras, realizadas entre 

2013 e 2015, um documento recentemente 

divulgado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) revela os 25 tipos de 

alimentos que oferecem mais riscos de 

intoxicação. Entre as categorias avaliadas estão 

cereais, leguminosas, frutas, hortaliças e raízes.

O critério de escolha foi o fato de que estes 

itens representam mais de 70% dos alimentos 

de origem vegetal consumidos pelos brasileiros. 

Das 744 amostras, 684 foram consideradas 

satisfatórias, sendo que, destas, 141 não 

apresentaram resíduos. 

Entre os alimentos mais consumidos, 

as laranjas apresentaram o maior grau de 

contaminação por agrotóxicos. Outros 

produtos que integram o topo do ranking são a 

abobrinha, o pimentão, o tomate e o morango, 

porém, todos com risco considerado aceitável 

em quantidade superior a 99% das amostras.

Ufa! Então pode se deliciar à vontade.

i FIQUE POR DENTRO

Para minimizar a exposição aos 
agrotóxicos, dê preferência aos alimentos 
orgânicos ou provenientes de sistemas 
agroecológicos. Outra dica é escolher 
produtos da época, por necessitarem de 
uma carga menor de agroquímicos.
Lavar os alimentos em água corrente e 
retirar cascas e folhas também ajuda a 
diminuir os resíduos na parte exterior 
desses produtos.

Fontes: Guia de Nutrição / Universo Jatobá 
/ Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária)

MAS TEM 
CERTEZA 
DE QUE É 

É NATURAL
saudável?

Residencial Mont Blanc foi 

concebido com uma proposta 

moderna e sofisticada que 

privilegia a qualidade de vida e o contato com a 

natureza. Situado na região do Campolim, área 

nobre de Sorocaba e repleta de conveniências 

e opções de lazer, o empreendimento possui 

atributos indispensáveis para quem não abre 

mão de viver bem.

Além de uma estrutura completa 

de segurança com ampla rede de 

monitoramento e portaria 24 horas, o 

loteamento reúne um diversificado conjunto 

de facilidades que estimulam a convivência 

entre os moradores e a prática esportiva.

Idealizado pela Splice Desenvolvimento 

Urbano, em parceria com a Royal Town, para 

promover bons momentos em família com muito 

conforto e exclusividade, possui infraestrutura 

com lago, trilha no bosque, praça do fogo, praça 

de leitura, espaços de convivência e variedade 

de quadras (tênis, vôlei de areia, futebol e 

poliesportiva). E o que é melhor: tudo cercado por 

um circuito de caminhada para proporcionar uma 

vida ainda mais saudável e prazerosa.

São mais de 400 mil m² de área total 

com localização privilegiada e próximo 

aos principais acessos à cidade. Tem ainda 

dois playgrounds temáticos, ampliando as 

alternativas de recreação ao ar livre. 

Com atributos como estes, associados ao 

amplo desenvolvimento da região nos últimos 

anos, o Residencial Mont Blanc destaca-se 

também pela alta valorização registrada entre 

aqueles que investiram no empreendimento 

em sua fase de lançamento. 

o

tudo
DE bom
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ma das primeiras associações que fazemos com o tema liberdade é a 

possibilidade de voar. Não é à toa que o termo “livre como um pássaro” 

é uma das metáforas mais comuns.

Esta ideia, tão universal, está presente desde a Antiguidade, e podemos encontrá-la 

na mitologia grega, na história de Ícaro, um homem com grandes asas coladas às 

suas costas, que tentou alcançar o Sol.

Ícaro era filho de Dédalo, um dos homens mais criativos e habilidosos de Atenas e que foi 

um grande inventor, mestre nos trabalhos manuais.

Texto: Rose Campos

SEJA NA ÁGUA, NA TERRA 
OU NO AR, PRATICANDO 
ESPORTES RADICAIS OU 

SIMPLESMENTE TOMANDO A 
CORAGEM DE CONHECER OS 
MAIS DISTANTES RECANTOS 
DESTE MUNDÃO, O JEITO DE 

PROVAR A LIBERDADE NÃO 
SEGUE RECEITAS, É UMA 

DESCOBERTA INDIVIDUAL

u

liber
dade
é assim: 
cada um faz a sua

1312
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Uma de suas criações mais famosas foi o Labirinto, 

erguido a pedido do rei Minos, de Creta, para 

aprisionar o Minotauro. Dédalo, no entanto, 

tornou-se alvo da ira do rei depois de ajudar a filha 

do soberano a fugir com seu amante. A punição 

foi cruel: Dédalo e seu filho Ícaro foram encerrados 

em sua própria invenção, o Labirinto. 

Sabendo ser impossível escapar dali por terra 

ou pelo mar, o inventivo Dédalo teve a ideia 

de escapar pelo ar, literalmente voando. Em 

um trabalho paciente e engenhoso, juntou 

penas de todos os tamanhos, caídas de 

pássaros que por ali passavam, e fixou-as 

com fios e cera, moldando grandes asas.

Quando alçaram voo, parecia que tudo daria certo. 

E eles se sentiram como deuses, dominando os 

ares. Ícaro, no entanto, se encantou com a imagem 

do Sol e, ao tentar se aproximar, o calor derreteu 

a cera da asa e ele caiu ao mar, pondo um ponto 

final à ilusão de voar como os pássaros. Não sem 

antes experimentar o gosto da liberdade.

Fazendo as malas 

Sabemos que se trata de um mito, mas na 

vida real há quem se sinta livre de outra 

forma: viajando! Neste sentido, o francês Júlio 

Verne, que em 1873 publicou o livro A Volta 

ao Mundo em 80 Dias, continua a servir de 

inspiração para muitos até hoje.

Neste clássico universal, o autor relata a 

história de um pacato cidadão inglês. Phileas 

Fogg é um senhor solitário e tranquilo, com 

uma vida metódica e – por que não dizer? 

– chata. A reviravolta, no entanto, acontece 

quando ele faz uma grande aposta com 

seus companheiros de jogo no clube que 

frequentava. Ele põe em disputa metade de 

toda a sua fortuna para provar que seria capaz 

de dar a volta ao mundo em 80 dias, algo um 

tanto quanto improvável na época.

Na atualidade não são poucos os relatos de 

pessoas que muitas vezes largam tudo, de 

família a emprego, para se lançar em roteiros 

transcontinentais de viagem. No Brasil um 

desses exemplos vem de um trio de amigos 

de Belo Horizonte (MG), Luiza Antunes, Natália 

Becattini e Rafael Sette Câmara, que após uma 

primeira viagem à Índia resolveu investir no 

projeto 360meridianos (www.360meridianos.

com), um blog que conta suas histórias de 

viagens pelo mundo. “Somos sonhadores que 

acreditam que grandes jornadas mudam a 

vida das pessoas. Ao todo, já estivemos em 

mais de 30 países e queremos estimular outros 

a fazerem o mesmo”, contam eles no blog.

Radicalizando 

Claro, há outras formas de exercer a sensação de 

liberdade, incluindo a prática de esportes radicais. 

O surfista paulista Gabriel Medina começou 

cedo no esporte, aos nove anos já encarava as 

fortes ondas do litoral norte de São Paulo, e, aos 

20, tornou-se o primeiro brasileiro a vencer o 

Mundial de Surf, em 2014. Bem antes disso, com 

apenas 11 anos, ele já havia vencido seu primeiro 

campeonato em nível nacional.

Uma das manobras que fizeram a fama de 

Medina foi uma “backflip” que mereceu nota 

10 do júri. O backflip pode ser descrito como 

um salto mortal para trás, por cima da prancha 

e retornando para a onda. Haja sangue frio 

para executar com precisão os movimentos. 

Entre as modalidades de esportes radicais mais 

praticadas no país estão também o skate, a 

escalada, o rafting, o salto de paraquedas e 

o bungee jump. Quem já teve a coragem de 

praticar o salto garante que a sensação de 

liberdade é uma das mais intensas.
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• Reserve um dinheirinho. Além dos gastos 

com ração e vacinas, idas ao pet shop e ao 

veterinário também têm custo;

• Você tem tempo disponível? Os filhotes são 

os que requerem mais atenção, mas animais 

adoecidos ou velhinhos também;

• Pense se vai querer ficar com o bichinho ao 

longo de 10, 15 anos ou mais, tempo estimado 

de vida de um pet;

• Se você passa muito tempo fora de casa, 

já pensou na possibilidade de adotar dois 

amiguinhos? Assim, um terá a companhia do 

outro na sua ausência;

• Vai passear com o pet? Não se esqueça de 

recolher as caquinhas que ele fizer pelo caminho.

É QUASE IMPOSSÍVEL NÃO SE ENCANTAR COM ALGUM  
DOS ANIMAIS EXPOSTOS EM FEIRINHAS DE DOAÇÕES.  
MAS SÓ LEVE PARA CASA SE ESTIVER REALMENTE 
DISPOSTO A ASSUMIR ESTA MISSÃO

Texto: Rose Campos

stá certo, você decidiu que é hora de 

ter um amiguinho de quatro patas em 

casa. E esta é uma relação que tem 

tudo para dar certo. Desde que você 

tome a decisão com bastante consciência.

Para não se arrepender depois e cair numa 

saia justa, reunimos algumas dicas que podem 

te ajudar neste momento decisivo.

• Ao escolher seu novo amiguinho, leve 

em conta o temperamento dele, que varia 

bastante de acordo com a raça;

• Filhotes são lindos, mas lembre-se que leva 

algum tempo até você conseguir educá-los;

• A castração evita que daqui a algum tempo você 

tenha que se preocupar com novas doações. Cães e 

gatos podem ter uma média de 10 filhotes por ano;
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ENCONTRE E LEVE PARA CASA 
SEU MELHOR AMIGO 

Desde 2016, mensalmente, o Pátio Cianê 
Shopping, em parceria com a Associação 
Abrigo Temporário de Animais 
Necessitados (AATAN), tem realizado 
a feirinha de doações Adota Pet, que 
tem sido um sucesso. Até o momento, 
mais de uma centena de cães e gatos já 
encontraram um novo lar. Mas, antes de 
levar o bichinho para casa, é preciso se 
comprometer com as regrinhas básicas 
de adoção responsável. Interessado? 

Confirme a data do próximo evento em 
www.patiociane.com.br

amigos
semprePARA

Fontes: Sites Arca Brasil e Amigo não se Compra

Desconectados 

Mas talvez você não precise ir a lugar algum nem 

fazer nada muito perigoso para experimentar 

uma sensação libertadora. Basta se desconectar 

da vida virtual. Hoje em dia, com a nossa rotina 

totalmente tomada pelos smartphones e outros 

gadgets que nos mantêm online praticamente 

24 horas por dia em qualquer lugar onde 

estivermos, permanecer algum tempo longe da 

internet e das redes sociais se assemelha a um 

desafio e tanto. Conseguir este objetivo, por sua 

vez, pode ser libertador.

Os motivos para isso podem ser vários, 

da otimização de tempo no trabalho à 

necessidade de se “desintoxicar” dessa 

verdadeira enxurrada de informações e dados 

que cai sobre nós diariamente.

Somente a barra de rolagem do Facebook, 

tarefa quase infinita, consome um tempo 

absurdo. As estimativas mais modestas 

calculam que a atualização desta mídia 

despende a média de uma hora diária. 

Anualmente, seriam então 365 horas (ou 

mais de 15 dias inteiros) apenas para dar uma 

conferida no Facebook. Imagine quanta coisa 

interessante não seria possível fazer em pelo 

menos parte deste tempo. Encontrar mais os 

O dia 21 de abril tem destaque na 

folhinha, é feriado! É dia de Tiradentes, 

patrono da Inconfidência Mineira. 

Nascido Joaquim José da Silva Xavier, na 

Vila de São José Del-Rei (atual cidade de 

Tiradentes, em Minas Gerais), em 1746, 

ele cresceu em outro local importante 

de nossa história colonial, a cidade de 

Vila Rica (atual Ouro Preto). O apelido 

se deve à profissão de dentista, mas 

ele também foi minerador, tropeiro e 

exerceu ainda a função de alferes, ou 

seja, fez parte do regimento militar dos 

Dragões de Minas Gerais. É nesse período 

que se une a integrantes da aristocracia 

local para formar o movimento dos 

inconfidentes mineiros, cujo objetivo 

era conquistar a Independência do Brasil 

em relação a Portugal. Por ser um líder 

nato, quando o movimento libertário foi 

descoberto, teve um julgamento rigoroso 

e foi condenado à forca. A sentença foi 

executada em 21 de abril de 1792. 

Tempos depois, ele foi reconhecido 

como um verdadeiro herói nacional. 

TIRADENTES, 
HERÓI DA LIBERDADE 

amigos pessoalmente, por exemplo!

Bruno Micali, um jornalista especializado em 

tecnologia digital e games e que publica seus 

textos no blog TecMundo (www.tecmundo.

com.br/autor/183-bruno-micali/), resolveu 

fazer a experiência de passar seus 30 dias de 

férias longe das redes sociais. E parece que ele 

gostou disso. “Sem o Facebook para consumir 

meu tempo livre com nada, mergulhei na 

leitura, joguei muito mais videogame do que 

planejei, fui ao Parque Ibirapuera sem a menor 

preocupação de  ‘estar fora de algo’ e até 

fortaleci amizades, algo que parece ironia, mas 

não é. Sem o Facebook, a nossa atenção para 

outras coisas aumenta sem a gente perceber. 

É como se um lado mais humano e ativo, 

adormecido em todos nós, despertasse de 

um longo sono”, disse ele em seu texto na 

página Mega Curioso (www.megacurioso.

com.br), na qual relatou sua jornada. O artigo, 

ele garante, não é um tratado contra a rede 

de Zuckerberg, mas uma reflexão bastante 

oportuna sobre a importância de vivermos, 

entre o virtual e o real, com muito mais 

equilíbrio e, é claro, mais liberdade.
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 ais criatividade e menos espaço 

para errar. Estas são as principais 

exigências que desafiam quem se 

arrisca a empreender em tempos de crise. Fora isso, 

garantem os especialistas em negócios, as chances 

de alavancar uma empresa e (quem sabe) criar um 

nicho de mercado são as mesmas que poderiam 

surgir em qualquer outro período da economia. 

Basta olhar para a trajetória dos empreendedores 

de maior sucesso no País para perceber que 

tempos difíceis não combinam nem um pouco 

com estagnação. Ao contrário. Na história de 

empresários como Abílio Diniz (presidente 

do Conselho de Administração da Península 

Participações e BRF) e Luiza Helena Trajano 

(fundadora do Magazine Luiza e uma das mais 

importantes representantes do comércio brasileiro) 

é possível perceber o quanto as adversidades 

serviram como combustível na busca pelo sucesso. 

Seja por inspiração em grandes referências 

do setor ou como alternativa para driblar o 

desemprego, o fato é que nunca se buscou tanta 

informação sobre o assunto como atualmente. 

Segundo Flávio Palma, consultor de Negócios do 

Sebrae Sorocaba, em 2016 mais de 15,9 mil pessoas 

recorreram à entidade em busca de qualificação na 

área, superando em 18% o volume de atendimentos 

previsto no começo do ano. 

Texto: Daiene Felicio

Em 2017, diante das incertezas nos cenários 

político e econômico em todo o País, a 

expectativa é de uma procura ainda maior, 

revelando que a origem tropeira do sorocabano 

ainda influencia a forma como faz negócios e 

obtém o seu sustento. Confira a entrevista. 

Splice Magazine: De que forma momentos de crise 

econômica podem ser favoráveis para fomentar a 

inovação e o empreendedorismo? 

Flávio Palma: É um cenário de grande 

oportunidade para quem, quando empregado, 

sempre pensou em empreender. O que vemos 

é que o insucesso de muitas empresas está mais 

relacionado ao despreparo dos gestores do que 

com alguma questão relacionada a fatores da 

SEM

tfmpo
RUIM!

HISTORICAMENTE, 
OS MOMENTOS 

DE DIFICULDADES 
ECONÔMICAS TÊM SIDO 

O BERÇO DE INOVAÇÕES E 
NOVOS NEGÓCIOS. SAIBA 
COMO APROVEITAR ESTA 

FASE COM OTIMISMO E 
CRIAR OPORTUNIDADES 

PARA CRESCER

m
economia. É comum ver pessoas com postura de 

funcionário querendo exercer um posto de chefia, 

que desejam realizar o sonho a todo custo. Mas, 

antes de qualquer coisa, a pessoa deve entender 

que para ser dona da própria empresa precisa 

de uma nova postura e ir além dos detalhes 

operacionais. Sem uma visão abrangente ela não 

conseguirá definir prioridades de forma estratégica 

ou distribuir as tarefas de forma eficaz. E mais: 

não basta ter afinidade com uma área, pois quem 

não conhece o preço a ser pago para conquistar 

um objetivo tem grandes chances de ficar no 

meio do caminho. Por exemplo, se uma pessoa 

que gosta de fazer pães e doces e decide investir 

suas economias em uma padaria, ela deverá estar 

preparada para trabalhar 365 dias por ano. São 

fatores simples, mas determinantes para o sucesso. 

Atualmente, enquanto algumas empresas estão 

reduzindo custos para se manter no mercado, 

outras estão aumentando o faturamento porque 

planejaram, estudaram a concorrência e sabem da 

importância de ter mão de obra qualificada para 

manter a competitividade. 

SM: Como avalia a forma como o sorocabano 

empreende? 

Flávio - A cidade se destacou bastante na área 

do comércio desde a sua fundação, assim como no 

período de industrialização, com o surgimento de 

importantes fábricas no setor têxtil. Hoje o que se vê 

é um parque fabril bastante diversificado, que conta 

com o suporte de instituições de ensino renomadas 

Existem pessoas 
que nascem com um 
tino especial para os 
negócios e estas com 
certeza se destacam. 
Mas, no geral, todos 
podem empreender.

Flávio Palma, consultor de negócios do Sebrae Sorocaba
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EM RITMO DE

evereiro, com os festejos de 

Carnaval, é sempre um mês 

marcante no calendário. E não 

foi diferente aqui na Splice, que propiciou 

novidades para os colaboradores se divertirem 

de um jeito diferente. Na sequência também 

teve outros eventos importantes, como a 

homenagem às mulheres, no dia 8 de março, 

mesmo mês em que houve a inauguração do 

templo ecumênico do Villa Flora. Antes disso, 

no fim de dezembro, houve a entrega do 

Condomínio das Camélias. Confira nas fotos 

alguns dos melhores momentos:

Proprietários dos imóveis no Condomínio 

das Camélias (Villa Flora) assinam contratos 

e recebem as chaves após coquetel de 

recepção (fotos 1 a 3).

Moradores do Villa Flora comemoram a 

entrega do Centro Ecumênico, que foi 

oficialmente inaugurado (fotos 4 e 5).

Colaboradoras da Splice assistem ao show de 

stand up com Fernando Strombeck realizado 

na empresa em março, em homenagem do 

Dia da Mulher. Na sequência foi realizado um 

sorteio de brindes (fotos 6 e 7). 

f
comemoração

4 5

6 7

e de um Parque Tecnológico cuja estrutura fomenta 

o desenvolvimento de pesquisas e de novas 

empresas. Tudo isso, sem dúvidas, colabora para 

que as pessoas se sintam mais motivadas a buscar 

conhecimento e inovação. No entanto, o que se 

percebe é que, muitas vezes, não se aproveita 

todo o potencial de desenvolvimento que a 

cidade oferece. Mas veja exemplos bem-sucedidos 

como o da empresa Flash Engenharia, criada por 

alunos da Faculdade de Engenharia de Sorocaba 

(Facens). Apesar do pouco tempo de existência, 

ela ultrapassou a marca de R$ 20 milhões de 

faturamento em 2016 e exporta para diversos países 

da América do Sul. São jovens que nasceram em 

Sorocaba, tiveram uma ideia, seguiram um plano, 

perseveraram frente às dificuldades e hoje colhem 

os frutos de seu trabalho. 

SM: O que é preciso para se dar bem como 

empreendedor? 

Flávio: É claro que existem pessoas que nascem 

com um tino especial para os negócios e estas 

com certeza se destacam. Mas, no geral, todos 

podem empreender. Entre os que se deram 

bem, o que se percebe são habilidades como 

busca de oportunidades e iniciativa, persistência, 

comprometimento, qualidade e eficiência nos 

serviços/produtos. São pessoas que também 

correm riscos calculados, têm uma boa rede de 

contatos, definem metas, planejam e monitoram 

sistematicamente os resultados. E possuem 

atributos como persuasão, independência e 

autoconfiança. Além disso, uma das primeiras 

decisões é escolher em qual nicho investir, 

acompanhando o movimento do mercado e 

buscando soluções inteligentes para os setores 

que ainda carecem de um serviço de qualidade. 

SM: Quais facilidades o Sebrae Sorocaba oferece 

para quem deseja inovar e empreender? 

Flávio: O Sebrae disponibiliza inúmeros canais 

de atendimento que irão despertar o potencial 

empreendedor, além de ajudar aquele que já está 

inserido no mercado e que precisa de suporte 

mais específico, cujo faturamento é de até R$ 3,6 

milhões por ano. Uma das opções é o Canvas, uma 

ferramenta que estimula a criação de modelos de 

negócios. Por meio dela, o futuro empreendedor 

pode validar uma ideia de negócio, desenvolver 

um plano de ações para torná-lo viável e rentável. 

Além disso, existem inúmeras opções de oficinas, 

palestras e cursos presenciais e online para quem 

quer iniciar a atividade empresarial.

SM - Existem opções para quem não deseja abrir 

uma empresa? 

Flávio - Sim, nosso trabalho abrange tanto 

empreendedores como pessoas físicas. Afinal, 

antes de se desenvolver como profissional, uma 

pessoa precisa de habilidades como organização, 

planejamento, boa administração, entre outras 

que são bastante valorizadas pelo mercado de 

trabalho. No dia a dia, observamos o quanto o 

cidadão sorocabano está consciente disso e busca 

empreender tanto na vida profissional como pessoal. 

Neste caso, existem muitas palestras e cursos, 

inclusive EAD, que poderão ajudar o profissional a 

projetar seu crescimento e se preparar melhor para 

absorver as atuais demandas do mercado. 

SM: Como você avalia o nível de empreendedorismo 

de Sorocaba em comparação com as capitais? 

Flávio: A regional de Sorocaba é responsável 

pelo atendimento de 28 cidades em uma área de 

cobertura que vai além da Região Metropolitana 

de Sorocaba. Embora não existam pesquisas neste 

sentido em âmbito municipal, é possível perceber 

um crescimento significativo no surgimento de 

pequenos negócios nos bairros, nos últimos 30 anos, 

que passaram a ter uma autonomia da região central. 

Assim como já ocorre em cidades como São Paulo, 

hoje é possível fazer quase tudo nos bairros, como 

ir ao banco e ter acesso a uma série de serviços que 

antes estavam apenas concentrados nas áreas mais 

comerciais. Além disso, é importante considerar que 

as pequenas e médias empresas são responsáveis 

por empregar grande parte da população, o que 

tem contribuído muito para o desenvolvimento 

econômico da área onde estão instaladas. 

Ambiente da Feira do Empreendedorismo, promovida pelo Sebrae, em São Paulo
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Para obter mais informações sobre nossos empreendimentos visite o site: splicedu.com.br

OUTROS EMPREENDIMENTOS JÁ ENTREGUES PELA SPLICE DESENVOLVIMENTO URBANO:

aubaté é hoje um dos municípios mais promissores do 

estado de São Paulo. Por isso mesmo, foi escolhido para a 

implantação de um loteamento com foco em bem-estar e 

qualidade de vida. Trata-se do Residencial Ouroville, que fica ao lado 

de uma área de proteção ambiental permanente, proporcionando vista 

para a Serra da Mantiqueira. O próprio loteamento possui paisagismo 

privilegiado, com 87 mil m2 dedicados à área verde e sistema de lazer, 

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

completo e toda a segurança de muros e gradis de 3 metros de altura, 

além de portaria 24h. A localização é excelente, ao lado do tradicional 

bairro do Quiririm, de comércio diversificado e com fácil acesso às 

rodovias Dutra e Carvalho Pinto. Informações: (12) 3686-2684.

T

OUROVILLE 

     TAUBATEO PRAZ E R  D E 

MORAR  B EM

Outros loteamentos

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.

Incorporações

O Residencial Jardim Monte Carlo está em uma das últimas áreas 

livres da região do Campolim, bairro nobre de Sorocaba. Apresenta o 

número ideal de unidades, garantindo a exclusividade e privacidade dos 

moradores, em lotes com área de 330 m² a 580 m². A infraestrutura é 

completa, incluindo redes subterrâneas de energia e telefonia, lazer com 

itens como academia ao ar livre e playground, além de 6 mil m² de área 

verde. Empreendimento com o padrão Splice e Salix Empreendimentos.

O Villa Flora é um bairro diferente de todos os outros, pois agrega todas 

as vantagens de um empreendimento moderno, com a tranquilidade dos 

antigos vilarejos. Com urbanismo e projeto arquitetônico únicos na região, 

alia o melhor dos municípios de Votorantim e Sorocaba, por estar localizado 

entre os dois. Oferece a segurança dos condomínios fechados, em um bairro 

totalmente planejado. São casas e apartamentos de 2 e 3 dormitórios, em 

uma área total de mais de 435 mil m². Ali a convivência é estimulada pelas 

praças e grandes espaços destinados ao lazer. Em breve a nova Sede da 

Associação de Moradores, com instalações de clube, deverá ampliar ainda 

mais as opções de lazer. O bairro tem duas portarias, uma com acesso à 

rodovia João Leme dos Santos (próxima à rodovia Raposo Tavares) e outra 

com acesso à Avenida Ronaldo Kruger Picini, próximas a vários hipermercados 

e a toda a infraestrutura de comércio e lazer do Campolim, um dos bairros 

mais elegantes de Sorocaba. Plantão de vendas: Rod. João Leme dos 

Santos, km 1,5 (cont. da Av. Armando Pannunzio)  (15) 3243.8478 
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