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FECHAMENTO AUTORIZADO, PODE SER ABERTO PELA ECT

do bem
DEIXE-SE DOMINAR PELO ESPÍRITO NATALINO E FAÇA O QUE DE MELHOR ESTIVER
AO SEU ALCANCE PARA AS PESSOAS À SUA VOLTA

ENTREVISTA

William Leonotti, um
músico cercado de arte
por todos os lados

INCORPORAÇÃO

O Edifício Dueto foi um
dos primeiros de alto
padrão do bairro Campolim
e contribuiu para a
valorização local

ADESTRAMENTO

Use dicas de especialistas a
seu favor na socialização e
no dia a dia dos pets

e d i t o r i a l

f a l e

NATAL QUE VEM DO

coração

t

odo ano é assim. A gente mal pisca o olho e já vem vindo
o Natal. E, além da rapidez com que atravessamos os 12

c o n o s c o

Atendimento ao Cliente

fale.conosco@splice.com.br
(15) 3353-8499
Av. Juscelino Kubitscheck de
Oliveira, 154 - 18110-901
Lageado - Votorantim - SP
Creci: 20.226J

meses do calendário, outra coisa é certa: o espírito de

www.splicedu.com.br

solidariedade estará mais nítido nesta época. Por isso é muito comum
nos mobilizarmos em prol do outro. Na reportagem de capa você verá

e x p e d i e n t e

algumas das ações voltadas ao colaboracionismo que podem nos
A Splice Magazine é

inspirar a encerrar o ano espalhando o bem à nossa volta. Se não forem

uma publicação da Splice

estas as ações, pode ser qualquer outra que transmita nosso senso de

Desenvolvimento Urbano.

fraternidade e humanidade, ajudando quem mais precisa.

Departamento de Marketing:

Esse mesmo caráter benfeitor se estende para a matéria de Viver Bem,

André Barros Beldi
Comissão editorial:

mostrando que é possível tomar uma atitude positiva mesmo sentado no sofá

Araldo Marcondes;

de casa, em frente ao computador. É o ciberativismo, uma modalidade de ação

Carina Alves;
Darby Moreno;

social que surgiu graças às facilidades da internet, e que hoje conecta a todos.

Hellen Damasio;
Mayra Diniz.

Na Entrevista, fomos ouvir o músico e produtor cultural William Leonotti,

Projeto gráfico e Coordenação:

baixista da banda Wry. O moço respira arte! Sócio-proprietário da legendária

Atua Agência
www.atua.ag

casa noturna Asteroid e também do Galpão Duca, onde está instalada a sua

Jornalista responsável:

galeria Urban Arts, ele ainda arruma tempo para coorganizar grandes eventos

Rose Campos MTb 22.000/SP
Redação:

musicais, como o festival Circadélica (aguarde a segunda edição, prometida

Daiene Felicio

para julho/18) e cuidar com dedicação dos três

Diagramação:
Natália Fanchini

filhos, de 18, 16 e 9 anos. Confira o bate-papo
que começa na página 18.
Há ainda dicas de cultura e lazer, novidades
para a casa e muito mais nas páginas a seguir.
Boas festas e até 2018!
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Adestramento de cães pode ser uma
ajuda e tanto no dia a dia
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SALA DE ESTAR
Novidades para a sua casa ficar
mais linda e confortável

Conheça o conceito de design
sustentável, cada vez mais em alta

A solidariedade ganha fôlego a cada Natal

Ciberativismo – você já praticou?
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CULTURA
E LAZER

Uma conversa com o músico
sorocabano William Leonotti

Dicas para você se
divertir em família

VARANDA SPLICE
Veja os principais eventos das
empresas do Grupo Splice

p a l a v r a

Foto: Arquivo Pessoal
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Um dos motivos que despertou meu interesse pelo condomínio foi o fato de já
conhecer um morador do local. No entanto, os fatores decisivos para esta escolha
foram a limpeza, a organização e o paisagismo do residencial, além do playground
infantil, do clube e da segurança.
Marcelo Avelisio, proprietário de um lote no residencial Ouroville Taubaté
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TECNOLOGIA NO AR

COBOGÓ MODERNO

Dá para ter ar-condicionado e controlar a umidade do ar? Dá

Os cobogós com tratamento acústico da Trisoft

sim. E ainda, poupar energia com o aparelho considerado um

ficam bem tanto em ambientes residenciais como

dos vilões do consumo, programá-lo à distância com o auxílio

corporativos. Além da função decorativa, diminuem a

de um smartphone, usando o Wi-Fi. O Split Midea Inverter

reverberação do som. Disponíveis em vários tamanhos,

Wi-Fi tem exclusivo sistema de filtragem Air Magic, que

padronagens e cores, são sustentáveis por serem

permite eliminar partículas de poeira, odores, vírus e bactérias.

produzidos em fibra de garrafas PET.

Informações: www.mideadobrasil.com.br

trisoft.com.br

PARECE REAL!

CONFORTO DE HOTEL

A marca Pisoforte apresenta cerâmicas com aparência

Não é só coincidência as roupas de cama da Sultan

de outros materiais. Com a alta tecnologia de impressão

parecerem tão sofisticadas e confortáveis como as dos

digital, o revestimento ganha aparência e textura de

melhores hotéis. Os artigos da marca fizeram sucesso

matérias-primas naturais. Indicada para ambientes

na última edição da feira Equipotel, que apresenta

internos e varandas, a Linha Natural imita com perfeição

as melhores novidades no setor de hotelaria para

madeira, mármore e pedras rústicas, com a vantagem da

empreendimentos de todo o país. Mas você também

fácil manutenção e excelente relação custo-benefício. A

pode ter as peças de sua preferência em casa. Conheça

linha Madeira Mix, por exemplo, tem diversas tonalidades

em www.sultan.com.br

e veios das madeiras, disponível no formato 50 x 50 cm.
www.pisoforte.com.br
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AMALUNA
A troupe internacional do Cirque du Soleil vem mais uma vez encantar o público brasileiro. Nesta nova temporada
no País, está em cartaz com Amaluna. Em uma ilha misteriosa governada por deusas, a Rainha Prospera conduz
sua filha Miranda a uma cerimônia de entrada na vida adulta. Seguindo-se à tempestade criada pela rainha, um
grupo de rapazes chega à ilha. É quando uma linda história de amor acontece. Mas, é claro, o sentimento deverá ser
testado. Até 17 de dezembro, no Parque Villa Lobos, em São Paulo. Ingressos: www.tudus.com.br

ESPIE FRESTAS

U2 COVER

Esta é a segunda edição de “Frestas – Trienal

O U2 esteve este ano mais uma vez no Brasil.

de Artes”, com o tema “Entre Pós-Verdades e

Quem perdeu os shows da turnê ou quer reviver o

Acontecimentos” e curadoria de Daniela Labra.

clima musical da banda irlandesa tem a chance de

O evento, promovido pelo Sesc Sorocaba, ocupa

conferir de perto a performance da banda cover.

não só o prédio da instituição como também

Será no dia 8 de dezembro, a partir das 20h, no Old

vários espaços públicos na cidade. Apresenta cerca

Kick Kustom Bar. Com discotecagem da DJ Stela

de 160 obras, de 60 artistas contemporâneos,

Maris, o evento é beneficente, em prol da Casa

de 13 países. Reúne artes plásticas, instalações,

do Menor de Sorocaba. Ingressos online pelo site

fotografias, arte urbana, entre outras expressões

www.sorocabarock.com.br. O bar fica na Rua Com.

artísticas. Até 3 de dezembro, grátis.

Hermelino Matarazzo, 52, V. Carvalho.

Informações: www.sescsp.org.br
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amigão
E COMPORTADO

NA MESMA PROPORÇÃO
QUE CRESCE A POPULAÇÃO
DE PETS NAS CIDADES,
AVOLUMAM-SE TAMBÉM AS
RECLAMAÇÕES DE VIZINHOS
SOBRE O COMPORTAMENTO ÀS
VEZES NADA SOCIAL DE CÃES
E GATOS. A SAÍDA PODE SER O
ADESTRAMENTO, OU SEGUIR AS
DICAS DE ESPECIALISTAS
Texto: Rose Campos
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h

oje em dia ter um cachorrinho

dos serviços é paga, mas há também dicas

em casa é praticamente como

gratuitas disponíveis no site.

Veja quais dicas dos
adestradores você pode
aproveitar com seu
amiguinho de quatro patas:
• Para os cães, pular sobre as pessoas
é uma forma de interagir com elas e

ter um filho a mais na família.

Os amiguinhos de quatro patas têm lugar de

Um amigãozão

honra em praticamente todo lar brasileiro.

Outro astro canino é o Magnus, garoto-

Mas mesmo sendo tão queridos, estão

propaganda de uma marca de alimentos

entre os principais motivos de reclamação

mostrar contentamento. A fim de evitar
o estímulo a este comportamento,
treine o comando de “sentar” ou “ficar” e
recompense-o com um petisco. Com o
tempo, ele aprende que para ter atenção

na convivência entre vizinhos. E a situação

precisa estar calmo e sentado.

ainda pode se agravar se a moradia é em

• Crianças adoram cachorros e a

apartamento ou condomínio.
Para evitar dissabores, uma boa ideia é
investir no adestramento. As opções vão
desde recorrer a um profissional até buscar
informações na internet ou realizar cursos
rápidos e workshops para aprender a lidar
melhor com o comportamento canino.

Cães exemplares
Aqui no Brasil, um dos mais famosos

Mesmo sendo tão
queridos, os pets estão
entre os principais
motivos de reclamação na
convivência entre vizinhos.
E a situação ainda pode
se agravar se a moradia
é em apartamento ou
condomínio

especialistas em comportamento animal

convivência entre eles pode ser ótima.
Mas, para isso, é importante treinar
o pet previamente e também tomar
alguns cuidados, como evitar que a
criança aproxime a mão ou o rosto da
cabeça do cachorro. Ensine-as a acariciar
principalmente a nuca ou costas do cão,
a respeitar os momentos de alimentação
do bichinho e a oferecer inicialmente
um brinquedo ou petisco para ganhar a
confiança do pet.
• O momento do passeio é muito
esperado por eles. Para diminuir sua

é o zootecnista Alexandre Rossi, o “pai” da

para cães e gatos. Ele também tem página

Estopinha. Ele ganhou o grande público

nas redes sociais e um grande número de

depois de aparecer em programas de TV

fãs. O que muita gente não sabe é que

saindo de casa imediatamente após

dando dicas aos telespectadores. Sempre ao

ele realiza ações sociais em instituições

colocar a guia e a coleira, nem que

lado da fiel escudeira Estopinha. A cachorrinha

como hospitais, asilos de idosos e escolas.

precise ir até a porta e voltar várias

é tão pop que tem uma página nas redes

Carismático e dócil, o cão da raça Bernese

vezes, até o cãozinho se acalmar.

sociais com quase 3 milhões de seguidores.

faz enorme sucesso entre o público.

• Uma das formas de aplacar a solidão

Rossi criou um método próprio para

É sua característica ter fácil convívio e

adestrar cães e gatos, baseado em

ser companheiro e gentil no trato com

estímulos positivos e recompensas.

crianças. Ainda assim, por suas atividades

Além de adestrar em domicílio e realizar

sociais, é essencial o trabalho de

sua ausência, fazendo-o latir menos.

consultorias, desenvolveu a franquia

adestramento. Por isso os nove cães (sim,

Fonte: Site Cão Cidadão

Cão Cidadão (www.caocidadao.com.br),

são nove!) que se revezam nas atividades

treinando outros adestradores. A maioria

são todos muito bem treinados.

ansiedade, canse-os um pouco antes
de sair. Diminua a expectativa não

do cachorro que late muito ao se
sentir sozinho em casa é deixar uma
camiseta com o seu cheiro perto dele.
Isso tende a deixá-lo mais tranquilo na
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deco
ração:
CONSULTORIA ONLINE E
COM VALOR ACESSÍVEL

COM ESTA NOVA PLATAFORMA DIGITAL VOCÊ JÁ PODE
CONTRATAR O SERVIÇO DE UM ARQUITETO OU DECORADOR
DE MANEIRA PRÁTICA E COM BAIXO INVESTIMENTO

s

Texto: Daiene Felicio
ua casa poderia ser mais moderna e
elegante ou quem sabe ter aquele estilo
retrô e despojado que você sempre quis,

mas por algum motivo isso nunca aconteceu... Ter
a casa dos sonhos com a ajuda de profissionais de
arquitetura e decoração podia parecer um desejo
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As sócias Vanessa Lopes e Fernanda Leão inovaram ao criar um serviço que torna acessível o trabalho de design de interiores

inacessível para muitas famílias. Mas no que

Archie também tem o propósito de estreitar o

e currículo para uma curadoria, que avalia

depender do empenho de uma startup paulistana

relacionamento entre o público e o mercado,

qual estilo o profissional está apto a atender. A

isso tende a mudar. E a empresa também aposta

ampliando as oportunidades de negócios no setor.

startup cobra uma taxa equivalente a 30% do

que a indústria da arquitetura e decoração deverá

“Atualmente há um grande número de

valor estipulado para a consultoria.

ser sacudida por essa tendência em breve.

profissionais com tempo disponível e, do

Autointitulada o “Uber da decoração”, esta

outro lado, clientes que querem modificar

Como funciona?

empresa é a Archie, uma plataforma digital

um espaço ou montar a casa nova sem pagar

Ao acessar a plataforma da Archie, o cliente faz

que conecta decoradores e arquitetos a

uma fortuna por isso. Então, o que fizemos

inicialmente um teste de estilo. Depois, para dar

clientes que querem repaginar ambientes sem

foi aproximá-los utilizando a tecnologia para

referências, sobe fotos do ambiente e uma planta

precisar estourar o orçamento.

otimizar tempo e recursos, já que é possível

baixa ou croqui. Além disso, existe a possibilidade

A consultoria oferece projetos a preços

fazer todas as etapas da consultoria pela

de enviar imagens de sua preferência, que

a partir de R$ 299, dependendo da

internet”, diz Fernanda.

podem vir do Pinterest e de revistas, ou mesmo a

complexidade de cada trabalho.

Além de todo o ambiente online para

foto da casa de um amigo.

Dessa forma, é possível contratar um profissional

atendimento aos clientes, a plataforma inclui

Após realizar o pagamento, o cliente é

exclusivamente para obter um projeto para

uma ferramenta para desenhar a proposta

direcionado ao seu painel, onde encontra

o ambiente escolhido e dicas sobre como

de decoração e prevê a integração de

informações sobre o profissional que irá

encontrar objetos e móveis e quais as cores mais

fornecedores de móveis, objetos e produtos

atendê-lo e um portfólio de trabalhos para

alinhadas ao seu estilo preferido, dispensando a

para estruturar um marketplace digital com

se certificar de que tem a ver com seu estilo.

necessidade de grandes investimentos.

custos mais acessíveis para o público.

A partir daí, todo o atendimento é realizado

Criada pelas empresárias Vanessa Prado Lopes,

Quem tem interesse em integrar a plataforma

online até receber um painel de estilo, a

arquiteta, e Fernanda Leão, advogada, a

como profissional deve encaminhar portfólio

planta e a proposta de decoração.
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PARECE UM CLUBE, MAS É

muito mais
LOCALIZADO EM UMA DAS REGIÕES MAIS NOBRES E SOFISTICADAS DE SOROCABA, O RESIDENCIAL DUETO INOVOU AO
APRESENTAR UM PROJETO DE ALTO PADRÃO COM MAIS DE 20 ESPAÇOS DE LAZER EM SUA ÁREA COMUM

m

orar em um ambiente

mais de 20 espaços destinados à convivência

que une segurança e

em sua área comum, todos entregues

inúmeras opções de

equipados e decorados.

lazer para crianças e adultos é um grande

Além do complexo de lazer de alto padrão,

atrativo. Principalmente quando o imóvel

concebido com foco na qualidade de vida, no

está localizado em uma área privilegiada na

conforto e na segurança dos moradores, os

cidade e com diversas conveniências, como a

apartamentos com varanda gourmet integrada

proximidade das melhores escolas e de ampla

à sala de estar tornam o empreendimento um

variedade de comércio diferenciado.

dos mais diferenciados de seu entorno logo a

Foi com o objetivo de proporcionar esta

partir do lançamento.

experiência de viver bem que o projeto do

O projeto contempla ainda apartamentos

Residencial Dueto foi concebido. Não por

com 3 e 4 dormitórios, de 97m² e 133 m²,

acaso, em pouco tempo de comercialização se

respectivamente, com duas ou três vagas.

tornou um dos maiores sucessos de vendas do

Entre os itens de lazer estão as piscinas

portfólio da Splice Desenvolvimento Urbano.

infantil e adulto (com raia de 25 metros),

Situado no Portal da Colina, região nobre e de

espaço fitness, salão de festas para crianças e

fácil acesso, o Residencial Dueto possui duas

adolescentes, playground, sauna e pomar.

torres e infraestrutura completa de clube, com
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O Edifício Dueto se destaca imponente na paisagem de um dos
bairros mais nobres de Sorocaba

Foto: Divulgação

Texto: Daiene Felicio

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

design

INSPIRADO NA NATUREZA
BIÓLOGOS, DESIGNERS E ARQUITETOS SE UNEM PARA BUSCAR ALTERNATIVAS
MENOS POLUENTES NA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS COM COMPROMISSO
COM A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

a

Projeto Qanani, da artista polonesa Anna Banout

Texto: Daiene Felicio

A natureza tem muito a nos

porta-trecos que divertem as crianças também estão se

e sistemas biológicos, incorporando organismos

ensinar. É nisso que designers,

tornando fonte de renda para mulheres africanas que

vivos a projetos inovadores.

arquitetos e biólogos de

recebem salário para produzi-las.

A técnica pode abranger desde construção

diversas partes do mundo

Outra novidade foi o couro vegetal, ou vegano, que

de coberturas (telhado verde) e fachadas com

apostam, buscando criações mais sustentáveis.

serviu de base para as criações da alemã Nina Fabert. Ela

jardins verticais até novidades como um tipo de

Na Ambiente 2017, grande feira de design e bens

desenhou bolsas, bonés, carteiras e outros acessórios

concreto com ação bacteriana.

de consumo realizada em fevereiro, em Frankfurt

feitos com o material derivado de... cogumelos!

Atualmente, o uso de concreto é responsável por

(Alemanha), ganharam destaque os trabalhos de

mais de 5% das emissões de carbono no mundo, o

vários profissionais preocupados com esta questão.

Criatividade brasileira

que revela a necessidade de soluções que venham

O aspecto social também pode estar presente.

Entre nós este tipo de invenção também vem

mitigar a emissão de poluentes.

Como no projeto Qanani (foto), da polonesa Anna

conquistando espaço. A designer de produtos Ana

Uma delas chegou a uma fórmula de betume que

Banout. Ela utiliza resíduos de plástico para produzir

Paula Naccarato levou um ano pesquisando quais

incorpora bactérias com o objetivo de selar todas as

objetos de design como luminárias e artesanato,

os compostos e o processo ideal para criar objetos

rachaduras que se desenvolvem no material. Ainda

cuja venda ajuda mulheres refugiadas da Síria a

como copos e vasos de planta a partir um material

nesta linha, já existem também casas geradoras de

alcançarem independência financeira.

que jogamos no lixo todos os dias, a borra de café.

energia que usam micróbios para digerir lixo.

Já as bolsinhas Magic Craft são feitas a partir de garrafas

Outro conceito pertinente, o de Biodesign, leva

PET com zíperes. Iniciativa da russa Zitta Schnitt, os

em conta a integração entre técnicas de design
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com o
espírito do

natal
12

Texto: Rose Campos

O BRASILEIRO É TIDO
COMO SOLIDÁRIO. MAS
A APROXIMAÇÃO DESTA
CELEBRAÇÃO AMOLECE
AINDA MAIS O CORAÇÃO
DE TODOS NÓS. VEJA
ALGUMAS DAS INICIATIVAS
MAIS ENGAJADAS,
QUE PODEM SERVIR DE
ESTÍMULO E INSPIRAÇÃO
PARA VOCÊ TAMBÉM
AJUDAR O PRÓXIMO

o

período do Natal, que também coincide com os bônus de
fim de ano e dinheiro a mais no bolso, é uma época de
festejos e muita fartura à mesa. Mas corta o coração de
muita gente saber que nem todos desfrutam o mesmo

benefício. Foi ao olhar para esta realidade, de pessoas menos afortunadas,
que o sociólogo Herbert José de Souza (1935 - 1997), o Betinho, criou a
Ação da Cidadania e uma série de campanhas que mobilizaram a sociedade
em prol de uma população com 32 milhões de brasileiros abaixo da linha
da pobreza. O ano era 1993 e uma das ações de grande engajamento foi o
primeiro “Natal sem Fome”, desde então repetido ano a ano.
Em menos de uma década, de 1993 a 2005, a ONG já havia arrecadado
30,3 mil toneladas de alimentos em todo o País, beneficiando mais de
3 milhões de famílias. E de 2006 a 2010 foram distribuídos 2.300.000
brinquedos e 500 mil livros para crianças dos quatro cantos do Brasil.
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c a p a

Uma das campanhas
mais antigas e de alcance
nacional é a dos Correios,
que busca, com a ajuda
de voluntários, realizar
os desejos inocentes de
crianças que escrevem
para o Papai Noel

14

De lá para cá, embora as crises

presentinho dado pelo bom velhinho,

econômicas sejam cíclicas e sempre

mas que não são materializados porque

muito devastadoras do ponto de

suas famílias não têm condições.

vista social, também vimos se

São meninos e meninas que enviam

multiplicarem movimentos

suas cartinhas cheias de esperança ao

cidadãos focados na filantropia.

Papai Noel, lá no Polo Norte. Os Correios
compartilham essas cartas com quem

Papai Noel existe

se dispõe a ajudar e atender algum dos

Há 27 anos é possível realizar os

pedidos. Assim, a campanha “Papai Noel dos

desejos de crianças que, com toda a

Correios” (correios.com.br/sobre-correios/

sua inocência, ainda sonham com um

sustentabilidade/vertente-social/papai-

Fotos : Shutterstock

c a p a

noel-dos-correios) tornou-se uma das

Somos uma grande família

Desse modo, sírios, cubanos, nigerianos,

maiores ações sociais natalinas do Brasil,

Quem pretende ajudar o outro muitas

venezuelanos, palestinos, colombianos

realizando todos os anos milhares de desejos.

vezes não precisa nem pôr a mão no bolso

e outros estrangeiros puderam aplacar

Mas é importante falar que os Correios não

para isso. Basta acolher com carinho. Esta

um pouco da saudade de suas terras

encaminham essas cartas à residência de

foi a essência do projeto “Meu Amigo

e afastar o sentimento de solidão

ninguém nem arrecadam donativos com

Refugiado” (meuamigorefugiado.com.br),

com a generosidade e alegria, tão

este fim. Quem tiver o interesse em participar

que nos dias de Natal e véspera, no ano

constantemente atribuídas aos brasileiros.

deve escolher uma das cartas (em geral,

passado, mobilizou muitas famílias paulistas

O projeto é uma das ações que busca

disponíveis a partir do mês de novembro)

e cariocas. Elas abriram as portas de suas

integrar uma crescente população de

em qualquer uma das agências dos Correios,

casas para receber refugiados de vários

refugiados a este grande amálgama de

comprometendo-se a atender o pedido.

países durante as comemorações natalinas.

nações que forma nosso País. E o Natal
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é um período especialmente

Pensando nas crianças

oportuno para isso.

Outra campanha já tradicional em Sorocaba
é o “Natal Dourado”, promovido pelo Fundo

As iniciativas solidárias,
estão presentes de
norte a sul do país, e
em nossa região pelo
menos duas ações
que se destacam são
o Natal sem Fome e
Natal Dourado, de
Sorocaba

Ajudar é uma aventura

Social de Solidariedade do município. O foco

Em nossa região há também outra

é atender as crianças e, no ano passado,

campanha denominada “Natal sem Fome”

a temática escolhida foi a cultura, com a

(natalsemfome.com.br), iniciada em

distribuição de livros para cerca de 5 mil

2003, e que foi além do objetivo de botar

crianças assistidas por entidades, entre elas

comida no prato. Entre os principais

a Fundação Casa.

projetos atendidos estão o Somando

A contribuição de empresas privadas

para Multiplicar, cujo foco é mudar a vida

também costuma ocorrer e é essencial

de famílias com o recurso da educação, o

para garantir o sucesso da campanha.

Juntos no Tatame, que ensina a cidadania

Além da distribuição de presentes para

e o cooperativismo pela prática do jiu-

as crianças, o público em geral ainda

jitsu, e o Atletismo na Escola, também

tem acesso às apresentações artísticas

voltado a transformar perspectivas com

voltadas à temática natalina.

o apoio do esporte.

Lembrando que toda a população pode

Uma das ações de maior sucesso deste projeto

ajudar, ao participar da programação de

é Kart Cross Solidário, destinado a arrecadar

eventos divulgados antecipadamente e que

fundos para as ações que promove. Este ano

têm como objetivo prover arrecadação para

o evento ocorreu no dia 12 de novembro, na

viabilizar as doações às crianças.

Est. Fazenda Ipanema, em Araçoiaba da Serra.
Foi uma oportunidade de se divertir e ainda
ajudar uma causa importante.
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QUE TAL
MUDAR O

mundo?

AÇÕES POSITIVAS, MOVIDAS PELAS MAIS DIFERENTES CAUSAS,
DEMONSTRAM QUE É POSSÍVEL (SIM) USAR A INTERNET PARA
AJUDAR O PRÓXIMO E PROPAGAR UMA MENSAGEM DE PAZ

Texto: Daiene Felicio

h

oje em dia é possível fazer

em apoio ao trabalho do imigrante. A ação

ações. Já a Avaaz.org, criada em 2007, nos

praticamente qualquer coisa

deu tão certo que, além de gerar inúmeras

EUA, nasceu na web e é uma rede focada em

pela internet. Até mesmo dar a

vendas para o negócio de Mohamed,

mobilização social pela internet, para as mais

sua contribuição para mudar o mundo (ou

simbolizou um ato de repúdio dos brasileiros

diversas causas. Tem mais de 41 milhões de

pelo menos transformar alguma coisa nele).

contra o ódio e a intolerância no País.

membros atuantes no mundo.

A história do refugiado sírio Mohamed

Este é apenas um dos muitos casos de

No Brasil, um dos exemplos é a Transparência

Ali, que foi hostilizado enquanto vendia

ciberativismo que estão se tornando um

Brasil, organização independente e autônoma

esfihas em Copacabana, no Rio, é um bom

comportamento cada vez mais recorrente, com

cujo principal intuito é o combate à corrupção

exemplo do quanto é possível usar este

o objetivo de promover o debate e sensibilizar

no País. Para isso, disponibiliza uma série

recurso em defesa de uma causa.

as pessoas em favor de uma causa, utilizando o

de publicações, como o “Às Claras”, sobre

Comovidos ao verem o vídeo da agressão em

meio digital para potencializar seu impacto.

financiamento eleitoral, e “Excelências”, banco de

uma rede social, muitos brasileiros usaram

Mesmo organizações já consolidadas, como

dados sobre o histórico de vida pública de todos

este espaço para pedir desculpas em nome

as internacionais Greenpeace e WWF, voltadas

os parlamentares federais e estaduais brasileiros,

do agressor e mobilizar outros a fazerem o

a questões do meio ambiente, hoje usam

além de vereadores das capitais estaduais.

mesmo. Acabaram organizando um “esfihaço”

este recurso para expandir o alcance de suas

Fontes: Novelo Comunicação / O Globo / Transparência Brasil
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arte
CERCADO DE

POR TODOS
OS LADOS

Texto: Rose Campos

o
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músico Willian Leonotti, baixista

tem data marcada para a próxima edição, no ano

o baixo e a bateria que conduzem a música. É a

da banda Wry, fez sua vida em

que vem. Confira a entrevista!

chamada “cozinha”, responsável pela estrutura

torno da arte. Quando não está

Splice Magazine - Para onde se olhe, em sua

musical. Eu sempre fui muito a shows, desde os

compondo ou tocando com a banda, que

biografia, há arte. Como você começou a

14 anos, e comecei a gostar do rock, de clássicos

tem uma carreira iniciada nos anos 90, ele está

descobrir sua veia artística?

como Ramones. Beatles foi a primeira banda

no comando de sua galeria, a Urban Arts. Ela

William Leonotti - Eu percebi a presença dessa veia

que ouvi, porque minha mãe é fanática por eles.

funciona no Galpão Duca, um coletivo que reúne

artística muito cedo, no início da adolescência,

Cresci ouvindo. Outra influência forte foi o Michael

também loja de móveis e acessórios para casa,

com o interesse por tocar, e gostava de imitar

Jackson. Como não gostar? E ficou marcado para

um estúdio de tatuagem e volta e meia abriga

artistas. Tem ainda a influência familiar. Meu avô

mim o Rock in Rio, quando vieram Queen e ACDC.

concorridos eventos voltados à cultura e às artes.

era músico. Minha mãe e minhas tias também são

SM - E sua própria trajetória musical, como começou?

Mas o expediente do músico e empresário

e, na juventude, formaram um grupo musical, seis

William - Foi por volta dos 14 anos. Por sorte tive

costuma seguir noite adentro, no gerenciamento

irmãs tocando violão. Agora até meu filho Lucas,

muito apoio da família. Participamos de vários

da casa noturna Asteroid, da qual também é

de 9 anos, já me pediu para tocar guitarra. Eu acho

festivais, em outras cidades também. Comecei

sócio. A experiência nesta área o credencia a

bom, mas deixo solto, sem pressionar.

com as composições, que eram direto em

participar da produção de grandes eventos

SM - Desde o início, por qual instrumento você

inglês. Em 93 tivemos contato com um produtor

na área, como o festival de música Circadélica,

se interessou?

famoso, o Miranda. Ele já trabalhava na época

realizado em julho com grande sucesso e que já

William - De cara pelo contrabaixo. Porque são

com bandas como os Raimundos, que estavam

William começou a fazer música aos 14 anos e nunca mais parou. Hoje, além de baixista da banda Wry, é um grande agitador cultural da cidade

estourando. Gostou muito do nosso som, mas

William - O primeiro festival do qual participamos

trabalho – profissional – do fotógrafo, de alguém

queria que a gente cantasse em português.

foi o Juntatribo, em Campinas. Conhecemos

que saiba fazer a agenda de shows, do assessor de

Não topamos, e acho que isso foi importante.

várias pessoas muito bacanas. Como o Fábio

imprensa, do publicitário, alguém que gerencie

Resistimos, para seguir com nosso sonho.

Massari, que foi VJ da MTV e é muito gente boa!

mídias sociais. Enfim, sozinho não dá. A troca de

SM - Já era o início da Wry, sua banda atual. São

Ao longo do tempo fomos conhecendo muita

informação entre as bandas, além disso, é essencial.

muitos anos de estrada. A formação mudou

gente legal, bandas como Ira!, Jota Quest, CPM22,

SM - Em Sorocaba, como é este cenário?

muito, desde então?

Raimundos, Planet Hemp.

William - Falo, sem medo de errar, que Sorocaba é

William - Tivemos três bateristas e dois baixistas ao

SM - Como você vê o cenário musical hoje? Tem

uma das cidades que estão mais à frente da arte

longo desse tempo. E um guitarrista do começo,

espaço para os novos talentos?

no país. Tem quem chega aqui e fica de queixo

que logo saiu. Mas os vocais continuam os mesmos.

William - Se por um lado a música é muito eclética,

caído. Acho importante podermos inspirar outras

Atualmente a banda é formada por Mario Bross

o Brasil continua sendo o país do sertanejo e do

cidades, especialmente no cenário independente.

(vocal, guitarra e sintetizador), Luciano Marcelo

samba. Então, para se destacar fazendo outra coisa

SM - A Wry acaba de divulgar um novo clip,

(backing vocal e guitarra), eu (backing vocal e baixo)

precisa ser muito, mas muito bom.

da música She’s falling, dirigido por Ricardo

e Ítalo Ribeiro (backing vocal, bateria e samplers). Mas

SM - O que acha que falta para tornar mais

Camargo. Qual é o momento da banda?

mesmo quem já saiu é amigo até hoje.

democrático este espaço?

William - Estamos trabalhando bastante, para

SM - Quais eram seus ídolos, ou as bandas com as

William - Em primeiro lugar, acho que ninguém

lançar o novo CD no primeiro semestre de 2018.

quais vocês tiveram contato nessa época?

faz nada sozinho. Não basta a arte, tem que ter o

É um momento de muita dedicação, todo mundo
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O Galpão Duca
surgiu inspirado
em outros
exemplos de
economia criativa
e se tornou point
da cultura e das
artes em Sorocaba

20

voltou a estudar, canto, instrumentos... O clipe foi

interessantes. Como o Complexo Mofo. Aliás, boa

o conforto do público e com os meios de transporte,

uma produção muito profissional, envolveu umas

parte do pessoal que saiu daqui foi pra lá. Tem

nos mais diferentes modais. E com as bandas, claro.

15 pessoas, além da banda. Para o CD temos 12

ainda o Space, Startup Sorocaba, e outros.

Tudo tinha que estar impecável, dos camarins ao

músicas prontas, muito variadas, não ficamos

SM - O Galpão é um lugar efervescente, não?

equipamento de som. Não recebemos reclamações

presos a um único estilo.

William - É, geralmente fazemos eventos. Com

e ainda vimos uma coisa rara no palco, que foi a

SM - Seu trabalho inclui ainda a galeria Urban

a participação de artistas, realização de bazares,

interação entre bandas e artistas. Por fim, veio gente

Arts, no Galpão Duca, a casa noturna Asteroid, a

com DJ, food truck... Acaba atraindo muita gente.

até de outros estados brasileiros.

produção de eventos, como o Circadélica, mas

Além disso, o que funciona aqui é um coletivo.

SM - O próximo Circadélica já está agendado?

tudo está relacionado à arte.

Temos hoje 45 mil trabalhos de arte. Entra uma

William - Será nos dias 21 e 22 de julho de 2018.

William - Posso dizer que é um trabalho que está

média de 1mil artes novas por mês. Não só do

Como é um período de férias, as pessoas podem

muito conectado. E tudo tem a ver com arte,

Brasil todo, mas também da Suécia, da Austrália,

aproveitar melhor. E posso dizer que quem participou

com a banda. Tem o projeto de abrir um estúdio,

do Japão, dos Estados Unidos, da Turquia, Irlanda,

este ano ficou encantado, inclusive os artistas.

bem em frente ao bar, o Asteroid. O Galpão Duca

França. O resultado é que o Galpão tem hoje uma

SM - Para quem vê de fora, o ambiente artístico

nasceu uns dois anos atrás. Foi num momento em

credibilidade muito grande. Além da energia boa.

pode parecer muito competitivo. Tem espaço

que eu estava muito interessado e pesquisando

SM - Fale um pouco do festival Circadélica, evento

para camaradagem?

sobre economia criativa. E, olhando o cenário

de música que reuniu várias bandas da região e

William - Tem muita amizade e muitas iniciativas

econômico, vi que era mais difícil encarar um

de fora com um público muito grande. Como foi

boas. Ao mesmo tempo, tem alguns assuntos

trabalho sozinho. Foi quando resolvi me juntar à

produzir um evento como este?

em pauta e acho que devemos incentivar, como

loja My Mobb, que já existia, e surgiu também o

William - Foram meses de trabalho pesado! É

questões de gênero e da mulher. Um exemplo é

estúdio de tatuagem Time Flies, de Rico Fogaça. O

como gerar um filho (risos), e envolve muita gente.

o Girls Rock Camp. Não tem nada igual no Brasil

engraçado é que começamos o espaço fora deste

Além de oferecer entretenimento, temos de lidar

e eu vejo o esforço da Flávia Biggs, que criou o

galpão, na mesma rua. E, no dia da inauguração,

com segurança, saúde, um número enorme de

projeto. Em relação à amizade, eu próprio vivi uma

topamos com o local fechado. Logo a Bia (Beatriz

colaboradores. Entre público, bandas, colaboradores,

situação que nunca vi igual, logo que inauguramos

Tinhorão) acabou descobrindo o espaço e seu

foram no mínimo umas 10 mil pessoas envolvidas.

o Asteroid. Gastamos tudo o que tínhamos. Não

potencial. Quando viemos para cá, inauguramos

Precisa muita atenção aos detalhes, pois é isso que faz

sobrou nem pra cerveja (risos). Foi nessa hora que

também um espaço de coworking. Mas depois

a diferença. A gente se preocupou, por exemplo, em

o Erick, dono do Pub, me ofereceu a chave do bar

vimos que seria necessária uma reforma, que

pagar bem o pessoal contratado, que nem sempre

dele e disse para pegar o que precisasse, quando

inviabilizaria o negócio e resolvemos desativar.

é valorizado. Em propor um cardápio com opções

eu quisesse, e pagar quando pudesse. Nunca vou

Mas a cidade tem outros locais igualmente

até para veganos. Também nos preocupamos com

me esquecer disso.

v a r a n d a

s p l i c e

bem-estar
e segurança
EM TODO LUGAR

a

1

saúde e o bem-estar das pessoas estão
sempre em primeiro lugar no Grupo
Splice, que promove uma série de
ações pensando sempre na qualidade

de vida de sua equipe. Além do apoio a campanhas
como o Outubro Rosa e Novembro Azul, que
incentivam, respectivamente, a prevenção
ao câncer de mama e de próstata, a empresa
promoveu uma ação no Dia Mundial do Coração
(29/09) para alertar sobre os riscos do sedentarismo
e da má-alimentação. Ainda em setembro, os

Fotos: Divulgação Marketing Grupo Splice

2

4
5

3

colaboradores participaram de mais uma edição da
Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT),
que abordou o tema "Segurança, Responsabilidade
de cada um, tarefa de todos".
1 - No Grupo Splice os colaboradores reviveram
a infância com antigas brincadeiras e ainda
ganharam um almoço especial!
2 e 3 - O Dia das Crianças no Villa Flora
foi só alegria, com o patrocínio da Splice
Desenvolvimento Urbano
4 - No Dia Mundial do Coração (29/09), a
conscientização sobre a importância de prevenir
doenças cardíacas esteve presente até mesmo
na decoração da sede, que também contou com
palestras e outras ações
5 - Os colaboradores da Splice receberam

6

bottons alusivos ao Outubro Rosa
6 - Colaboradores participam de mais uma
edição da SIPAT na sede do Grupo Splice,
em Votorantim
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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.

privilégios que o bairro já oferece e, em breve, da sede
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Outros loteamentos

Loteamento

Città Bellucci é um loteamento de alto padrão localizado em Cerquilho
(SP), cidade com ótimo índice de qualidade de vida. Nos mais de 295
mil m² de área, 70 mil m² são reservados ao verde. Há lotes residenciais
e comerciais de 275 m² a 550 m² e para o lazer foram construídas três
praças equipadas com mobiliário urbano. O loteamento fica ao lado de
um lindo lago e tem projetos urbanístico e paisagístico com a qualidade
que distingue os empreendimentos da Splice Desenvolvimento Urbano.

O Residencial Jardim Monte Carlo está em uma das últimas áreas
livres da região do Campolim, bairro nobre de Sorocaba. Apresenta o
número ideal de unidades, garantindo a exclusividade e privacidade dos
moradores, em lotes com área de 330 m² a 580 m². A infraestrutura é
completa, incluindo redes subterrâneas de energia e telefonia, lazer com
itens como academia ao ar livre e playground, além de 6 mil m² de área
verde. Empreendimento com o padrão Splice e Salix Empreendimentos.

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

OUTROS EMPREENDIMENTOS JÁ ENTREGUES PELA SPLICE DESENVOLVIMENTO URBANO:

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