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ENTREVISTA

O executivo do BOS fala sobre
o pioneirismo e sucesso deste
que é o maior banco de olhos
da América Latina

DECORAÇÃO

O Campinas Decor já está
de portas abertas para
você conhecer as últimas
tendências do setor

INCORPORAÇÃO

Praça Maior é um condomínio
comercial que oferece
infraestrutura completa para
empresários e profissionais
liberais de qualquer segmento
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para o seu amigão
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Animal de estimação, em geral, não é mais aquele cão
de guarda que dorme no quintal ou vive atado a uma

corrente. Os pets definitivamente assumiram um lugar

dentro de casa e praticamente como membros da família. Não à toa, as
casinhas deram lugar às caminhas almofadadas, a pelagem agora tende
a ficar protegida por roupinhas graciosas e se avoluma a quantidade
de itens e a criatividade com que são feitos os acessórios para esses
bichinhos que tanto amamos.
A reportagem de capa trata deste assunto, mostrando alguns dos mimos
e inovações deste setor milionário, e que não para de crescer. Tudo para
você se inspirar e agradar o seu fiel companheiro.
Tem muito mais nesta edição. Convidamos você a pensar, por exemplo,
em qual é o impacto do descarte incorreto de remédios e o quanto esta
atitude, lá na ponta, pode ser prejudicial para nossa própria saúde. A
sugestão é começar já a fazer a coisa certa e dar destino apropriado para

c o n o s c o
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(15) 3353-8499
Av. Juscelino Kubitscheck de
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No “Destaque”, informações sobre a mostra Campinas Decor 2018, um
evento que vale o passeio. São 50 diferentes ambientes decorados,
reunindo as principais tendências.
Já na seção “Entrevista”, fomos ouvir o superintendente do Banco
de Olhos de Sorocaba, instituição
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todos nós da região.
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Novidades que valorizam conforto
e praticidade em seu lar
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VARANDA SPLICE

Muita gente está preferindo viver
em um imóvel pequeno

Conheça o Praça Maior, condomínio empresarial
moderno e bem localizado

Campinas Decor 2018: 50 ambientes
com as melhores tendências em decoração

Ideias e produtos para mimar o seu pet

Grupo de bordadeiras ensina esta
técnica tradicional de graça

Fique por dentro das novidades e dos eventos
promovidos pelo Grupo Splice

p a l a v r a

Foto: Arquivo Pessoal
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Conheça o trabalho do Banco de Olhos de
Sorocaba, uma referência nacional em saúde

CULTURA
E LAZER
Destaques para sua
agenda de programas
em família

d o

c l i e n t e

“Conheci o Ouroville Taubaté por indicação de um casal de amigos que possui lote lá.
Comparado a outros condomínios da cidade, tem muitas vantagens, com destaque para
a infraestrutura – é um dos únicos que não têm as casas encostadas nos muros –, além da
localização. Ficamos apaixonados pelo condomínio e pela vista, realmente privilegiada. Todos
que veem dizem que é única!”
Dheizze Costa é arquiteta e possui um terreno no Ouroville Taubaté
onde vai viver com sua família
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CABE EM QUALQUER LUGAR
Se no seu lar cada centímetro é precioso, uma boa opção
é o armário multiuso da Tecnomobili. Montado na parede,
além de guardar utensílios nas suas duas prateleiras, quando
você quiser o móvel se torna uma mesa. Feito de madeira
de reflorestamento, pode ser usado tanto em quartos como
em escritórios, lavanderias ou cozinhas. É o must to have da
versatilidade! www.tecnomobili.ind.br

LEVE A NATUREZA PARA
O QUARTO

A Naturalle Fashion lançou a nova coleção Tropical
e Palha para deixar seu quarto mais cenográfico e
aconchegante. Inspirada na natureza, o jogo de

cama é confeccionado com puro algodão 200 fios e
foi elaborado com avançadas técnicas de acabamento,

Fotos: Divulgação

como anti-pilling, que evita o aparecimento de bolinhas.
Para completar a decoração, tem ainda o kit colcha e
edredom com a mesma padronagem de estampas
que imitam as tramas do material natural no estilo
chevron, disponível em vários tamanhos.
www.naturallefashion.com.br.

A CARA DO CONFORTO
Você já pode se desfazer daquela cadeira velha no seu escritório,
aquela mesma que dá dor nas costas. A Mobly lançou a Cadeira
Presidente Reclinável para garantir o conforto necessário ao seu
corpo. Com estrutura em nylon e base giratória, ela é ideal para
auxiliar naqueles dias em que você precisa de mais foco nas tarefas.
Supercharmosa, apresenta detalhes nas cores branca, vermelha e
amarela e tem as medidas 134x71x70cm. www.mobly.com.br
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ABRIL FEST
O DJ Alok, os cantores Anitta e Gusttavo Lima e a
dupla Simone e Simária são alguns dos destaques
do evento Abril Fest, que chega em 2018 à sua 25ª
edição. Os shows acontecem entre os dias 20 e 22
de abril e de 27 a 30 do mesmo mês, em Araçoiaba
da Serra. Este já é considerado o principal festival
de rodeio da região. Os ingressos, com valores
promocionais a partir de R$ 25, estão à venda e
podem ser adquiridos online ou nos postos de
venda oficiais. Mais informações e vendas: www.
aloingressos.com.br. Nos dias 22 e 29, valores

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

especiais: R$ 2 (pista) e R$ 5 (área VIP).

BRINCADEIRAS
EM FAMÍLIA
Brincadeiras em família

CORRIDA INSANA

O Sesc Sorocaba oferece diversas propostas
de atividades que buscam sensibilizar bebês e

O evento já é sucesso em várias partes do mundo

crianças de 0 a 6 anos e seus pais ou responsáveis

e acontece aqui no Brasil, em Sorocaba, no dia 22

para o livre brincar, explorando o espaço, materiais

de abril (domingo). Serão 5km de corrida com 12

diversos e o corpo de forma lúdica. A cada

obstáculos gigantes que prometem muita diversão.

encontro uma ideia nova, onde um ambiente

A primeira largada será às 7h30 e novas baterias

diferente é criado para movimentar a ação criativa

se repetem ao longo do dia. O tempo médio para

do brincar em família. Acontece no Espaço de

finalização do percurso é de 1h30. Podem participar

brincar interno. Vagas limitadas, grátis. De 19 a

pessoas de todas as idades, desde que tenha no

27 de abril, às quintas e sextas, das 17h às 19h.

mínimo 1,05m de altura. No Parque Tecnológico de

R. Barão de Piratininga, 555 - Jardim Faculdade -

Sorocaba. Av. Itavuvu, 11.777 – Zona Norte. Mais

www.sescsp.org.br/sorocaba.

informações e valores: www.corridainsana.com.br
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aconchego
de um lar pequeno
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Em alta no mercado imobiliário, a procura por imóveis menores tem
aumentado. Praticidade e economia estão entre os principais benefícios

s

Texto: Jéssica Adriani
air de uma casa de 300m² para

pequeno pode proporcionar estão a economia

praticamente na divisa entre Sorocaba e

um apartamento de 70m². Parece

e a praticidade. E economia vai muito além

Votorantim. Este bairro planejado, além de

loucura?

de preço de compra. Ao adquirir um espaço

estar muito bem localizado e proporcionar

Para Angélica, foi uma opção. Coordenadora

menor, gasta-se menos com móveis, reformas,

pedagógica, ela, o marido, o filho e a Meg, sua

contas mensais e com impostos como o IPTU,

cachorrinha de estimação, vivem há um ano

que é calculado com base na área e no valor

área de lazer completa, com piscinas, quadras

no apartamento Camila, no Villa Flora.

do metro quadrado.

poliesportivas, quiosques com churrasqueiras

“Confesso que o que mais usamos em casa

Além, é claro, da economia de tempo! É muito

e oferece imóveis de diferentes tamanhos,

é 'com licença’ (risos). Porém, a qualidade de

mais prático manter uma casa pequena. A

vida e a praticidade que temos hoje valem

limpeza consome menos o dia e as pessoas

a pena. Para que um imóvel gigante? Quase

tendem a conservar a ordem, por questão de

seus objetivos.

não ficamos em casa e, como pretendo não

funcionalidade. E o ambiente menor aproxima

Projetado em forma de vilas, apresenta cinco

me mudar mais, quero ter um lugar pequeno

mais quem vive sob o mesmo teto.

plantas de casas e apartamentos de até 76m².

e aconchegante”, conta Angélica com brilho

Do ponto de vista de quem quer investir,

nos olhos.

é uma boa opção também, por oferecer

A opção não é só dela. A busca por imóveis

rentabilidade maior que a de grandes imóveis

menores tem se tornado uma tendência no

e ser mais fácil de alugar. Ou seja, sobram

que pode ser adquirido pelo programa

mercado imobiliário. Muitas pessoas têm

benefícios e os pontos frágeis podem ser

Minha Casa, Minha Vida. Outra opção é o

optado por viver em lares mais aconchegantes,

resolvidos com um pouco de criatividade.

apartamento Gabriela, também de dois

seja por economia de dinheiro ou de tempo

A falta de espaço pode ser ainda uma

na manutenção do imóvel.

oportunidade de despertar o decorador que

Uma recente pesquisa do Secovi-SP, sindicato

existe em você. Com um pouco de pesquisa,

das empresas da área de habitação, mostra

dá pra encontrar móveis multifuncionais e

modelo Mariana, de 76 m², três dormitórios

que imóveis de até dois dormitórios foram

dividir cômodos sem perder o charme. Em

e uma ou duas vagas. Ou a Casa Júlia, um

destaque, tanto em lançamentos quanto em

um espaço reduzido, cada peça decorativa

adorável sobrado de dois dormitórios e 64m².

vendas, nos últimos quatro anos. Um cenário

ganha mais destaque e pode receber um

que não é exclusivo das grandes capitais.

investimento maior.

segurança ao dispor de duas portarias, possui

para agradar todos os perfis de clientes e

Um dos mais procurados é o apartamento
Laura, 44 m², de dois quartos com varanda,

quartos, com suíte e área total de 60 m².
Para quem busca morar numa casa, tem o

Seja qual for a escolha, todos desfrutam de
área verde, excelente paisagismo e muito

Do total de lançamentos em Sorocaba nesse
período, 85% são imóveis de dois quartos, ao

Além das quatro paredes

espaço e liberdade ao redor dos imóveis.

todo, 11.452 unidades, segundo a pesquisa.

Se a família é grande ou tem crianças, é

Quem mora ali costuma dizer que não troca a

A grande maioria é de construções com até

importante buscar um empreendimento

65m² e valores de venda abaixo de R$ 230 mil.

que ofereça uma boa estrutura de lazer,
com recursos como playground, piscina,

tranquilidade e segurança do bairro por nada
neste mundo. E quando a família e os sonhos

Gastos menores

quadra esportiva, salão de festas e outros

crescerem, é só mudar para um imóvel maior,

Entre os muitos benefícios que um imóvel

espaços compartilhados. Como o Villa Flora,

no mesmo Villa Flora.
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na dose
certa
DESCARTAR REMÉDIOS VENCIDOS OU QUE
SOBRARAM NA EMBALAGEM EM LIXO COMUM
OU NA PIA DO BANHEIRO É UM GRANDE ERRO,
POIS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS PODEM CONTAMINAR
O MEIO AMBIENTE

Texto: Rose Campos

s
08

O BRASIL É O 7º PAÍS QUE MAIS
CONSOME MEDICAMENTOS
DO MUNDO, MAS NÃO EXISTE
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
REFERENTE AO DESCARTE
CORRETO DE MEDICAMENTOS
VENCIDOS OU SEM USO

e o medicamento que você comprou para se tratar

alcançando o lençol freático e contaminando o meio ambiente.

sobrou na caixinha ou então já passou o prazo de

Assim, o que era uma solução individual (o medicamento) tem

validade, o que fazer? O primeiro impulso é jogar no lixo

grande potencial de se tornar um problema coletivo.

de casa ou então esvaziar o vidrinho na pia do banheiro.

Por isso a importância de buscar o local certo para realizar o

Mas você já pensou aonde essas substâncias vão parar?

descarte. Algumas indústrias farmacêuticas e redes de drogarias

Tudo pode acabar na rede de esgoto doméstico ou em lixões,

já tomaram a iniciativa de entrar neste circuito e promover a

coleta adequada dessas substâncias, dando

que vai utilizar;

destinação correta para elas (veja quadro).

• Não interrompa um tratamento por conta

Também funcionam como postos de

própria, siga as orientações médicas;

recolhimento algumas Unidades Básicas de

• Compre a quantidade exata do medicamento

Saúde (UBS) e até redes de supermercado.

ou, se não for possível, o mais próximo disso;

Ao mesmo tempo, é possível pensar em

• Antes de ir ao médico, faça uma lista dos

ações que diminuam a quantidade de

medicamentos que você já tem em casa e

remédios vencidos. Veja algumas dicas:

verifique a possibilidade de utilizá-los,

• No caso de medicamentos isentos de

se necessário.

CERCA DE 20% DE TODOS
OS MEDICAMENTOS QUE
UTILIZAMOS SÃO DESCARTADOS
DE FORMA IRREGULAR.
PRODUTOS VETERINÁRIOS
TAMBÉM AJUDAM A AUMENTAR
O IMPACTO NA NATUREZA

prescrição médica, não exagere e compre
somente quando necessário, na quantidade

ONDE REALIZAR O DESCARTE?
Empresas como a Roche, Aché

próximo de você acesse: www.roche.

produtos, redes de farmácia como a

e Biosintética já montaram uma

com.br/home/farmaceutica/descartes-

Drogasil, Droga Raia e Drogarias

rede de recebimento de sobras

de-medicamentos.html. Além destas

Carrefour. Mais informações em: www.

de medicamentos ou remédios

empresas, também assumiram a tarefa

descarteconsciente.com.br/.

vencidos. Para saber qual o local mais

de ajudar a destinação certa a esses
Fontes: Roche Brasil / Programa Descarte Consciente
/ site eCycle
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CONDOMÍNIO COMERCIAL INOVADOR, SUCESSO
DESDE SEU PRÉ-LANÇAMENTO, SEGUE ATRAINDO
VÁRIAS EMPRESAS

Foto: Divulgação

praça
maior

Texto: Rose Campos
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Praça Maior é um condomínio

· 03 lanchonetes

empresarial que já chegou a

· 01 salão de cabeleireiro

Sorocaba com uma proposta

· 01 studio de Pilates

inovadora, do projeto à

“São diferenciais tão relevantes que ajudam a

Empreendimento Praça Maior

construção. Isto porque os módulos não se

explicar o sucesso de vendas do empreendimento,

agrupadas em módulos, adequando-se às

resumem a salas comerciais. Agregam toda a

que foi completamente comercializado em

necessidades de cada empresa. Existem ainda três

infraestrutura necessária ao funcionamento de

questão de horas. Isso faz do Praça Maior um

salas de apoio, com data show e ar-condicionado,

empresas dos mais diversos setores. São edifícios

verdadeiro case imobiliário”, conta Egydio Catto,

que podem ser reservadas para a realização de

horizontais, de três andares, mas todos servidos por

gerente de vendas da Wolf Imóveis.

grandes reuniões. Por seus edifícios estarem

modernos elevadores. Têm disponíveis vagas de

Outro atrativo primordial do empreendimento é

dispostos estrategicamente, proporciona salas

estacionamento e estrutura de segurança, como a

a sua localização, junto ao polo administrativo do

arejadas, amplas e funcionais, com grande

entrada independente para visitantes e o serviço

município de Sorocaba, próximo à Prefeitura, aos

incidência de luz natural ao longo do dia.

de portaria. Internamente, as salas já vêm com

principais fóruns da cidade, ao lado do corredor

O resultado final de todos esses atributos ajuda

teto e piso rebaixados, que facilitam a instalação

que leva à zona industrial e dos principais acessos

a criar um ambiente propício aos negócios, que

elétrica, hidráulica e de telefonia e internet.

rodoviários do município, as rodovias Castello

tem atraído empresas e instituições dos mais

Proprietários e usuários também podem se

Branco e Raposo Tavares.

variados setores.

beneficiar da serviços de apoio, que inclui:

Além do perfil horizontal dos prédios, seus pátios

. 04 agências de viagens, sendo uma delas da Latam

internos convidam ao convívio e têm arquitetura

· 02 restaurantes

de inspiração europeia. As salas podem ser

d e s t a q u e

inspire-se no

CAMPINAS DECOR 2018

EVENTO, QUE CHEGA À SUA 23º EDIÇÃO COM 50 AMBIENTES, TRAZ VÁRIAS IDEIAS PARA VOCÊ RENOVAR A DECORAÇÃO DO SEU LAR

p

Texto: Jéssica Adriani
ara quem está construindo,

edição do Campinas Decor abre as portas no

reformando ou simplesmente

dia 27 de abril e segue até 10 de junho. Todo

gosta de decoração nada

ano é escolhido um cenário diferente, e desta

melhor que buscar em eventos

vez será a Fazenda Argentina, pertencente à

do setor as principais tendências, mostradas

Unicamp, o que reforça a tradição do evento

por profissionais. Sempre há novidades na

de restaurar patrimônios públicos.

área e ver ambientes prontos pode render

A bela propriedade de 12.650 m², contará com

boas ideias para o próprio lar. Em Campinas

mais de 50 ambientes internos e externos

acontece uma mostra que merece ser visitada.

preparados pelos expositores. Renomados

Unindo o que há de mais atual no universo

profissionais de Campinas e região abusam da

da arquitetura, decoração e paisagismo, a 23º

criatividade ao montar salas, suítes, banheiros,

terraços, além de espaços comerciais como
brinquedotecas, restaurantes e lojas.
O paisagismo promete ser uma das maiores
atrações, com bosques, jardins e praças
projetados para complementar a vegetação
existente. Quem for visitar o espaço poderá
ver também um loft de vidro no meio da
paisagem original, além de uma horta
orgânica e um viveiro de peixes.

MUITA HISTÓRIA
A mostra foi criada em 1996 pelas empresárias Stella Pastana e Sueli Cardoso e é uma vitrine do trabalho realizado por arquitetos, paisagistas, engenheiros, artistas
plásticos e outros proﬁssionais aﬁns. Atualmente é considerado o principal evento de arquitetura, decoração e paisagismo do interior de São Paulo. Neste ano, a
expectativa dos organizadores é receber um público entre 30 e 32 mil visitantes. Para mais informações, basta acessar o site do evento www.campinasdecor.com.br.
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tudo
PARA OS PETS

ELES SÃO OS NOVOS QUERIDINHOS DO LAR, OS PETS.
POR ISSO, EM TORNO DO NOVO COMPORTAMENTO
HUMANO, QUE INTERAGE MAIS COM OS ANIMAIS DE
ESTIMAÇÃO, VEMOS CRESCER O MERCADO DE
ACESSÓRIOS PARA CÃES E GATOS

Texto: Rose Campos
Atualmente, quase podemos afirmar que a população brasileira está
dividida em duas partes: a quem tem pelo menos um animal de
estimação em casa e a que gostaria de ter. A realidade é que gastamos
cada vez mais com esses adoráveis bichinhos. Em 2016, por exemplo,
a indústria pet brasileira obteve um faturamento de mais de R$ 18,9
bilhões. O volume é considerável e representou um crescimento de
4,9% em relação ao ano anterior, consolidando o país no terceiro lugar
mundial neste segmento. Fica atrás apenas dos Estados Unidos e do
Reino Unido.
Além de consumir muito, somos grandes exportadores nesta área.
Também em 2016 as exportações brasileiras do setor movimentaram
236,3 milhões de dólares, enquanto as importações ficaram em cerca
de 6,7 milhões de dólares. Os dados são os divulgados pelo projeto Pet
Brasil, de estímulo à exportação de produtos pet.
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Aqui dentro o gasto médio com animais de estimação é de R$ 189
mensais, segundo pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
Concentrada no ambiente online, a pesquisa foi feita com a participação
de 796 internautas, moradores de todas as capitais brasileiras e
identificou que 76% das pessoas com acesso à internet têm animais
de estimação.
Comida boa e muitos brinquedos
A principal preocupação deste público é com a alimentação,
especialmente rações (88%) e petiscos (52%). A maioria (52%) informou
que só leva para casa alimentação da linha premium. Mas é claro que
eles também adquirem xampus e condicionadores específicos (57%),
medicamentos e vitaminas (50%) e brinquedos (44%). Tratamentos
estéticos com os amiguinhos fieis e com passeadores de cachorros
(ambos 13%) foram outros itens citados na pesquisa.
O fato é que, para a grande maioria (92%, entre os pesquisados) nada
disso é considerado gasto. São necessidades ou mimos feitos com gosto
para estes que já são tidos como novos membros da família. E ai de
quem diga o contrário.
Se em décadas passadas os pets (que ainda nem eram chamados por
este nome) ficavam restritos ao quintal e tinham mais a função de
guardar a casa ou caçar outros animais intrusos, como ratos, hoje grande
parte das pessoas faz questão de se assumir como “pai” ou “mãe” deles
bichinhos. Afinal, as famílias diminuíram, o tempo de convívio entre os
membros da família também e os pets vêm cumprir a missão de nos
dar amor incondicional e serem nossos companheirinhos de toda hora.
Sendo assim, como negar um petisco saboroso ou uma caminha mais
fofa e quentinha para eles?
Com isso, não são apenas os pets que ganham cuidados extras e
conforto, mas todo um novo mercado se aquece e não para de
lançar novidades.
A seguir, selecionamos algumas dicas sobre o que você pode encontrar
de mais bacana por aí, em lojas especializadas. Ou que podem servir de
referência e inspiração para sua próxima ida ao pet shop.
Fontes: Agência Brasil (EBC) e Pet Brasil
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confira algumas sugestões
para o seu pet
Todos os produtos você encontra em grandes pet shops, como as redes Petz e Cobasi

Bolsas para transporte (cães e gatos)
O modelo é ideal para transportes curtos e passeios. O formato e os materiais utilizados
na sua fabricação facilitam a circulação de ar. Produto resistente e com duas alças
(sendo uma removível) para adequar a melhor forma de transporte para você e seu pet.
www.saopet.com.br

Bolsa em tecido estampado
Além da praticidade para levar seu amiguinho aonde quiser, este modelo de bolsa
permite escolher entre várias padronagens. Confeccionada em tecido 100% algodão,
possui almofada removível e tela, que promove a entrada de ar.
http://bonitopracachorro.com.br

Combate ao tártaro
Para evitar que o tártaro se forme e, com ele, apareça o desagradável mau hálito, o
ideal é praticar a escovação frequente. Os veterinários recomendam pelo menos duas
vezes por semana. O Creme Dental Good Care promove a higienização e tem sabor de
tutti-frutti, mas o segredo da sua eﬁcácia está no hexametafosfato de sódio da sua
composição. www.cobasi.com.br
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Coleira charmosa para gatos
Além de bonita, a Coleira Petz para Gatos foi desenvolvida exclusivamente para os felinos. Feita em
ﬁtas de poliéster, tem estampas modernas e despojadas, tem guizo para identiﬁcar a localização do
bichano. O fecho possui sistema anti enforcamento para maior segurança do seu gatinho.
www.petz.com.br

Varinha Cat Fishing (gatos)
Os gatinhos não resistem a algo colorido se movendo à frente deles.
Aguce a curiosidade deles com esta varinha feita em plástico e tecido
atóxico. É garantia de diversão por horas! www.lcmbolas.com.br

Garras em dia
Este arranhador para gatos é prático e previne que eles estraguem móveis e utensílios da casa.
Além de ajudar a cuidar das unhas, exercita a musculatura e a percepção visual e tática do animal. A
embalagem traz o arranhador duplo e mais duas bolinhas plásticas. www.furacaopet.com.br

Camiseta de malha
Este modelo é solto e fresquinho, confeccionado em
malha piquet canelada super leve. A gola em V e o
ainda mais elegante. www.pickorruchos.com.br

Fotos : Shutterstock

brasão bordado são detalhes que vão deixar seu pet
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histórias contadas ponto a ponto
AS OFICINAS DE BORDADO REALIZADAS NA BIBLIOTECA INFANTIL DE SOROCABA SÃO GRATUITAS E SEMANAIS

Texto: Jéssica Adriani
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Antigamente era comum as moças aprenderem

“A oficina tem a proposta de resgatar a cultura do

a bordar com suas mães ou avós para preparar

‘feito à mão’. A ideia é repensar a correria do dia

seu próprio enxoval do casamento. Hoje o

a dia adotando um estilo de vida mais tranquilo,

mundo está bem diferente, mas nem por isso a

que envolve, entre outros fatores, o resgate

técnica artesanal perdeu seu encanto.

de atividades manuais como forma de fugir à

Para manter esse conhecimento, um grupo de

frenética sociedade conectada, além de ser uma

senhoras bordadeiras está se reunindo todas as

maneira de aproximar pessoas que entendiam

quartas-feiras, na Biblioteca Infantil de Sorocaba,

que bordar era apenas coisa de nossas avós”,

para passar adiante o seu talento. Promovido pela

explica o secretário de Cultura e Turismo,

Prefeitura de Sorocaba por meio da Secretaria

Werinton Kermes.

de Cultura e Turismo (Secultur), as aulas são

Além de aprender a criar lindas peças de roupas

gratuitas e não é necessário fazer inscrição, basta

e decoração, é uma oportunidade de ouvir boas

comparecer ao local, às 14h, com o seu material

histórias e, há quem diga, não existe nada mais

(veja no quadro).

relaxante do que bordar.

NAS OFICINAS VOCÊ VAI
PRECISAR DE:
• 1/2 METRO DE TECIDO CRU
DE ESPESSURA MÉDIA
• LÁPIS 6B
• CANETA PONTA FINA SEM
TINTA
• BORRACHA PARA TECIDO
• TESOURA DE ARREMATE
• PAPEL CARBONO AMARELO
• PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE
• PAPEL DE SEDA OU VEGETAL
• ALFINETES
• AGULHA PARA BORDADO Nº 24
• RÉGUA 30CM

e n t r e v i s t a

bos:

qualidade que
VOCÊ PRECISA VER!

O SERVIÇO DE EXCELÊNCIA FEITO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA NÃO APENAS COLOCOU A
INSTITUIÇÃO NO MAPA DA SAÚDE BRASILEIRA, COMO TAMBÉM A CIDADE, QUE HOJE É VISTA COMO REFERÊNCIA
EM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, COM DESTAQUE PARA OS TRANSPLANTES DE CÓRNEA

Texto: Rose Campos*

q

Quem vê o grande e moderno

construído em 1995.

o início foi visto como algo grandioso. Não

edifício onde funciona o Banco

Cinco anos depois, mesmo contando, ainda,

demorou muito para ser necessária a construção

de Olhos de Sorocaba (BOS)

com uma estrutura bastante enxuta, a instituição

de mais um prédio, concluído em 2004, cuja

e seu Hospital Oftalmológico

chegava à média de uma doação por dia, um dos

infraestrutura viabilizou o funcionamento de outra

talvez não suspeite como começou esta

maiores índices do país na época, o que motivou

especialidade, a otorrinolaringologia.

instituição que hoje é um verdadeiro

a construção do hospital. Isso porque as pessoas

Hoje 90% dos atendimentos são feitos dentro do

patrimônio sorocabano.

passaram a vir também de fora de Sorocaba

espectro da oftalmologia. Por ser uma instituição

Fundado em 1979, o Banco de Olhos de

e de cidades da região, em busca de cirurgias

filantrópica, 60% da demanda vem de pacientes

Sorocaba (BOS) funcionava basicamente como

de transplante, remoção da catarata, além de

do SUS. O atendimento à otorrinolaringologia

um captador de córneas. Sem realizar nenhuma

tratamentos de retina e outros serviços que ainda

teve início em 2004, porém, o credenciamento

cirurgia, encaminhava os tecidos coletados aos

não estavam disponíveis em seus municípios.

com o SUS só aconteceu em 2017.

hospitais que solicitavam. Sua sede era uma

Em 1990, a prefeitura cedeu o terreno onde

Acompanhe a seguir a entrevista com o

pequena sala na Ofebas, empresa de serviço

está hoje sediado o BOS, ajudando a estruturar

superintendente Edil Vidal de Souza, que há 28

funerário do município. São, portanto, 39 anos

melhor seu projeto inovador na região. Era um

anos trabalha na instituição.

de história do Banco e quase 23 do hospital,

serviço, até então, inédito em Sorocaba, e desde

Splice Magazine - O BOS tornou-se referência
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nacional em transplante de córnea e realiza hoje

assumiu a instituição em 1984, em princípio

permanente no mundo. Por este motivo, há

cerca de 20% de todos os transplantes desta

para fechá-la. Mas ele se entusiasmou tanto que

uma grande necessidade de diagnosticá-las e ter

natureza no País, e mais de 50% deste tipo de

resolveu dar continuidade, pois, com uma doação

conhecimento da prevalência de cada uma.

cirurgia no estado de São Paulo. O que explica

por dia, o Banco de Olhos já havia se tornado

SM – Toda a experiência acumulada pelo BOS

que o BOS tenha recebido este destaque e a partir

uma referência.

também ajudou a ampliar sua capacidade de

de quando teve início esta reputação?

SM - Além do transplante de córnea, outros casos

atendimento?

Edil Vidal– São 156.419 córneas captadas

oftalmológicos também são tratados no BOS.

Vidal– Hoje, com a construção do novo prédio e

desde maio de 1984, quando foram coletadas

Por favor, fale um pouco sobre a abrangência dos

as adequações na nossa estrutura, a capacidade

as primeiras córneas. Somente no ano passado,

trabalhos oferecidos pelo hospital.

de atendimento dobrou. Mesmo assim, não dá

Vidal– Ainda na especialidade de córnea, existem

para ignorar as dificuldades econômicas do país,

alguns tratamentos alternativos, destacando-se o

que nos atingiram também. Em 2006, fizemos

marca de 11.512.

implante de anel. Também somos referência nos

6 mil cirurgias de cataratas pelo SUS. Agora esta

Isto é muito

transplantes de córneas lamelares, que é a retirada

média caiu para menos de 2 mil. Sem contar que,

significativo! O

de lamelas, que são frações da córnea. O BOS é

com a situação atual, muita gente perdeu seus

Pascoal Martinez

referência ainda em outras subespecialidades,

convênios médicos, quase 3 milhões de pessoas

como na área de retina e catarata.

no país. É por isso que vemos o crescimento

SM - No caso da oftalmologia, especificamente,

das clínicas populares. E estamos abrindo esta

quais são os casos mais incidentes que vocês

possibilidade aqui também. Os atendimentos

costumam atender?

neste setor estão sendo incrementados já a

Vidal– Cirurgias de catarata, sem dúvida alguma.

partir de março deste ano. O objetivo é oferecer

Considerando o fato de atendermos uma área

consultas e cirurgia com valores mais acessíveis.

que compreende 48 cidades e que a estimativa

Assim, um procedimento cirúrgico que custaria,

em 2017, o volume de
doações chegou à

Munhoz, atual
presidente do
BOS,

da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de
existirem três mil casos da doença a cada 1

feito por uma média de R$ 1,7 mil.

milhão de habitantes, teremos bastante

SM - Existe algum tipo de serviço ou de

trabalho neste sentido. Mas é o tipo de

tecnologia aplicada que seja exclusiva do BOS ou

problema mais comum no público de meia

se destaque no meio médico brasileiro?

idade, entre 40 e 60 anos. Já os transplantes

Vidal- O BOS é referência em inovação

de córnea são mais demandados pelos
jovens. Cerca de 80% destes procedimentos
são feitos em jovens entre 20 e 30 anos. Além
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por exemplo, em torno de R$ 5 mil poderá ser

tecnológica no atendimento da área
oftalmológica. Posso dizer que tudo que há em
tecnologia de ponta na área, nós temos e, em

dos transplantes, há as doenças da retina, que

geral, chegou aqui de maneira pioneira. E isto é

estão entre as principais causas de cegueira

muito importante para a formação dos médicos,

quando se trata da aquisição de conhecimento.

brasileiros têm médicos destas especialidades

lesões nesta estrutura são irreversíveis. Um

Outra novidade é o desenvolvimento de um

formados aqui. São 11 vagas de residência por

descolamento de retina, por exemplo, precisa

aplicativo, que foi lançado no ano passado

ano e mais de 400 candidatos, ou seja, é muito

ser tratado em até sete dias. Depois disso não há

e é porta de entrada do paciente aqui, no

concorrido, principalmente em oftalmologia.

como evitar a perda da visão.

BOS, principalmente para o tratamento no

O curso está entre os mais concorridos no

SM – Também vem muita gente de outras

Departamento de Córnea e na Clínica Popular.

País, ao lado de instituições tradicionais como

localidades. Qual é a proporção de pacientes de

Na Córnea, ele mostra de forma transparente

a Escola Paulista de Medicina (Unifesp) e

fora do estado de São Paulo?

o posicionamento de cada paciente na lista de

Universidade de São Paulo (USP). Isso demonstra

Vidal– Cerca de 80% dos transplantes são feitos

espera para o transplante, além de deixá-lo mais

o reconhecimento que nossa instituição

em pacientes vindos de outras localidades. E isto

preparado para quando chegar o momento da

alcançou. E tudo começou no trabalho feito

acontece por, exatamente, termos nos tornado

cirurgia. A ideia é que toda a interação com o

lá no passado, em prol da doação de córneas.

uma referência. É importante lembrar que a fila de

paciente seja feita pelo aplicativo.

Numa rápida comparação, os EUA são o maior

espera para esse tipo de cirurgia é única e envolve

SM – O BOS oferece tratamento de ponta para

captador de órgãos no mundo. Uma estatística

tanto pacientes com convênios particulares,

um grande público que, de outra forma, não teria

de 2015 aponta um volume de 130.987 córneas

como os do sistema público de saúde.

acesso. Como o senhor dimensiona a importância

doadas. Mas isso para um universo que abrange

SM – O BOS se destaca pelo número de

da instituição para a saúde pública, em nível

71 bancos de olhos, sendo que os maiores

transplantes de córnea que realiza, mas talvez

regional e nacional?

captam, em média, 6 mil córneas anualmente.

fosse possível até ampliar esta capacidade, se

Vidal– O BOS é um hospital que forma

O BOS ultrapassa 10 mil, por ano. Outro grande

houvesse mais doadores. O que falta para as

especialistas nas áreas de oftalmologia ou

diferencial é o trabalho desenvolvido na área

pessoas doarem mais?

otorrinolaringologia. Hoje todos os estados

de retina, o que é muito relevante, porque

Vidal– É uma questão cultural. Precisamos
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O Superintendente Edil de Souza mostra como é feito o armazenamento de córneas.
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lembrar as pessoas desta possibilidade, que

do Ministério da Saúde. É interessante ainda

estão aqui até hoje. O BOS não teria sucesso sem

ocorre justamente no momento da morte. Pela

que fomentamos hoje um forte movimento

a essencial participação e colaboração de muitas

legislação brasileira, quem autoriza a doação é

de turismo da saúde na cidade. Além disso, o

pessoas. Para todos nós, o BOS é um orgulho. Não

a família. Nós temos, aqui, o Cartão do Doador,

reconhecimento da população, de maneira

é à toa que temos agora até uma calçada da fama!

mas ele tem um valor simbólico e serve de alerta

geral, a gente vê muito pelas redes sociais. A

Assim como na original, em Hollywood (EUA), os

para as pessoas do seu convívio e familiares

grande maioria é de comentários positivos. Eu

homenageados têm seus nomes gravados em

conhecerem a sua vontade. Enquanto a média

diria que mais de 90% agradecendo a forma

estrelas no chão das calçadas ao redor do BOS.

de espera para uma cirurgia de transplante pode

como foram recepcionados aqui. Estamos

Os destaques são nas categorias de Patronos da

passar de um ano em outras localidades, em

conseguindo provar que, mesmo em saúde

Residência Médica, Presidentes de Congressos,

Sorocaba é de três meses.

pública, é possível oferecer um atendimento

Palestrantes Internacionais e diferenciais, como

SM – Pode-se dizer que o BOS é hoje um

diferenciado. Se conseguimos aqui, por que

inovadores na Área da Saúde.

verdadeiro patrimônio sorocabano?

não em outras áreas? Acho que o segredo é

*Colaborou Daiene Felicio

Vidal– Eu viajo muito, dando palestras, e onde eu

a dedicação. Eu sou funcionário, mas toda a

chego vejo que as pessoas têm o BOS como uma

Diretoria atua de forma voluntária. São pessoas

referência, desde profissionais da área até dentro

que tiveram esta visão, abraçaram a causa e

v a r a n d a

s p l i c e

diversão,
homenagem,
cuidados
Fotos: Divulgação Marketing Grupo Splice
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1

O Grupo Splice coloca acima de tudo o cuidado

da Mulher. Foram momentos de descontração e

com seus colaboradores. Afinal, é graças a eles

de justas homenagens. Confira!

que conseguimos produzir empreendimentos
que são reconhecidos no mercado pela sua

1 • Em comemoração ao Dia da Mulher, uma

qualidade. Portanto, tão logo se confirmou na

das atividades realizadas foram sessões de quick

região a chegada de casos de febre amarela,
fomos atrás da melhor forma de proteger nossos
colaboradores. E disponibilizamos vacinas para

2

massage, oferecidas gratuitamente a todas as
colaboradoras da Splice.
2 • A vacinação contra a Febre Amarela foi
realizada dentro da empresa e teve grande

todos, de forma segura e gratuita. A imunização

adesão.

foi feita dentro da própria empresa. Mas também

3 • Em fevereiro, durante o Carnaval, também

tivemos oportunidades para comemorar eventos

houve momentos de descontração e alegria para

importantes, como as folias do carnaval e o Dia

todos!
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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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