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pode
isso,

senhor
síndico?
Resolver problemas é o papel principal
do síndico; mas contratar um com
experiência profissional pode até evitar
que muitos deles aconteçam

ALESSANDRA
MAESTRINI

A atriz sorocabana
mostra sua versatilidade
artística em uma
entrevista exclusiva

VACINA

É a forma mais simples e
acessível de nos livrarmos
de muitas doenças que
parecem simples, mas
podem ser muito graves

ORGÂNICOS

Conheça os principais
ganhos, para a saúde, de se
consumir mais este tipo de
alimentos no dia a dia

e d i t o r i a l

S u m á r i o

alguém
DISPOSTO
a resolver

n

ão basta escolher um condomínio com a melhor

infraestrutura do mundo se o local peca no convívio

f a l e

c o n o s c o

fale.conosco@splice.com.br
(15) 3353-8499

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

e x p e d i e n t e

Splice, sempre empenhada em buscar as melhores soluções para
A Splice Magazine é
uma publicação da Splice
Desenvolvimento Urbano.

oferecer a seus clientes.
No bairro planejado Villa Flora, por exemplo, o bom entrosamento entre
moradores é algo que já veio no bojo do projeto e resultou na formação
de uma Associação de Moradores apoiada para atuar preventivamente ou
buscar rápida soluções para as questões pertinentes aos condomínios.
No mercado, uma tendência atual, cada vez mais procurada, é a
contratação de síndicos profissionais. Este é o assunto central de
nossa reportagem de capa, que também se detém sobre os principais
problemas que geram conflitos na vida em condomínios, apontando
algumas das melhores formas de resolvê-los.
Nesta edição você também vai encontrar uma entrevista exclusiva
com a multitalentosa artista Alessandra Maestrini. Sucesso no
quadro Show dos Famosos, do programa Domingão do Faustão, na
Globo, ela é natural de Sorocaba e se orgulha
de manter seus vínculos familiares aqui.

população brasileira saudável.
Boa leitura!

SUSTENTABILIDADE
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Dicas para aproveitar o tempo livre

Saiba por que é tão importante preservar
e recuperar as nascentes de rios

Angelo Vial: tranquilidade por dentro e muita
agitação ao redor
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empreendimentos residenciais imobiliários, como também da própria

a importância das vacinas para manter a
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Av. Juscelino Kubitscheck de

Creci: 20.226J

Esta é uma preocupação não só de 10 entre 10 moradores de

Outro destaque é a matéria que ressalta

CULTURA E LAZER

Atendimento ao Cliente

entre moradores.

Acompanhe em Entrevista (pág. 18).
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SALA DE ESTAR

Vacina: é só uma espetadinha e pode
salvar vidas

Itens de decoração e objetos
para facilitar o seu dia a dia

Contratar um síndico profissional: uma tendência
que pode mudar a vida em condomínio

As vantagens de consumir alimentos
orgânicos no dia a dia

Alessandra Maestrini é a
entrevistada desta edição e fala
sobre sua carreira e vida pessoal

06 TENDÊNCIA

Confira os cliques de eventos
que agitaram as empresas do
Grupo Splice

Como redecorar a sala de estar
mudando apenas uma parede

p a l a v r a

d o

c l i e n t e

Nós já estávamos procurando um condomínio, então visitamos um antigo
vizinho que mora no Ouroville Taubaté e gostamos muito. Uma semana depois,
já tínhamos fechado contrato e pretendemos nos mudar para lá em maio do
ano que vem. O que mais nos chamou a atenção foi o padrão do condomínio, o
retorno do investimento e o local, que é muito agradável.
Carlos Wagner, funcionário público, e sua família, ao assinar o contrato
de compra no Ouroville Taubaté
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Foto: Divulgação

s a l a

MÚSICA COM SANGUE LATINO
No dia 08 de dezembro (sábado), o Clube de Campo Sorocaba completa 66 anos. Para comemorar, terá o show do

Do atelier de Cris Azevedo saem porcelanas
personalizadas para decorar e também, claro,
para servir com charme. São vários desenhos
autorais e cores alegres, com peças que podem
ser combinadas entre si. Entre os itens disponíveis
há louças, canecas, bowls e anéis de guardanapo.
Sucesso garantido para aquele jantar especial ou
para presentear.
Informações: www.westwing.com.br/cris-azevedo2

cantor Sidney Magal, com abertura do DJ Rica Amaral. Não faltarão hits de enorme sucesso, como "Sandra Rosa
Madalena", "Amante Latino" e "Meu Sangue Ferve por Você". Os ingressos já estão à venda. Mais informações pelo
telefone (15) 3388-9021 ou pelo site www.clubedecamposorocaba.com.br

Já pensou em degustar sua sobremesa preferida
dentro de um bowl feito de waffle? Você pode
experimentar com a delícia de sua preferência: frutas
frescas com chantili, sorvete, o que sua criatividade
e paladar mandarem. Ou pode consumir com

Fotos: Divulgação

CERÂMICA
ARTESANAL

NA FORMA
EXATA

aperitivos salgados, solução prática para festas. E,
no final, come também a cestinha fina e crocante
feita de waffle. A novidade você mesmo prepara em
casa, com este lançamento da Cadence. À venda na
Doural: www.doural.com.br.

FEIRA DE TECNOLOGIA
Fotos: Divulgação

A TecnoFacens chega à sua 18ª edição consolidada

VASOS ESMALTADOS
Em estilo vietnamita, os vasos de cerâmica esmaltados caíram no
gosto de muitos paisagistas e decoradores. E hoje já há produtos
nacionais de qualidade que reproduzem a técnica de produção
com melhor relação custo-benefício. Além do efeito estético, a
manutenção é simples, pois o vaso não desbota nem descasca e
requer apenas um pano úmido para a limpeza. Entre os locais que
você pode encontrar está o www.floraespacoverde.com.br.
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como o maior evento de tecnologia da Região

RAFAEL E A
DEFINIÇÃO DA BELEZA

Metropolitana de Sorocaba. Realizada no campus

Uma das referências do Renascimentos, o pintor Rafael

da Faculdade de Engenharia de Sorocaba (Facens),

(1483-1520), é o ponto central desta exposição, em

a mostra reúne centenas de trabalhos de alunos da

cartaz na Fiesp, na capital paulista. O Renascimento

faculdade, além de várias maratonas e competições

foi uma época excepcional para a história da

como a maratona de games, a competição de

humanidade e deixou um incomparável legado nas

carrinhos movidos a reações químicas e as batalhas

artes e na arquitetura. E o pintor, ao lado de Leonardo

do Sumô de Robôs, que costumam levantar a

da Vinci e Michelangelo, destacou-se na chamada

torcida. Vários food trucks proporcionam opções

Idade do Ouro do Renascimento. Em cartaz até 16 de

gastronômicas ao público.

dezembro, de terça a domingo, no Centro Cultural

De 09 a 11 de outubro. Informações: facens.br

Fiesp - Av. Paulista, 1313. Grátis.
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t e n d ê n c i a

a

sala
de estar
REIN V E N T E SUA

COM IDEIAS SIMPLES É POSSÍVEL REPAGINAR A SALA DE
ESTAR MUDANDO APENAS UMA PAREDE
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Texto: Jéssica Adriani

sala é um dos principais cômodos

ambientes. E você pode aproveitar algumas

novos, que tal trazer um de cada lugar visitado

de convivência de uma casa

daquelas imagens digitais que muitas vezes

e ir aumentado a coleção aos poucos?

e costuma ser o local onde se

nem chegam a ser impressas e acabam

recebem as visitas. Por mais simples ou sofisticada

perdidas. Uma parede sem graça pode se

que seja a decoração desse espaço, depois de

tornar um espaço cheio de encanto, com

um tempo a família pode cansar de ver o mesmo

histórias e recordações. Podem usar fotos

visual todos os dias. Separamos algumas dicas

coloridas, em preto e branco, emolduradas,

para mudar o ambiente apenas redecorando as

presas a um varal ou colocadas diretamente

paredes, sem precisar gastar muito tempo ou

na parede. Aqui, mais uma vez, valem a

dinheiro com isso. Use as ideias como referência,

criatividade e o gosto pessoal.

solte a criatividade e reinvente a sua sala de estar!

Adesivos
Práticos e baratos, os adesivos são uma ótima
opção para transformar uma parede simples. Há
opções para todos os gostos, desde adesivos com
desenhos prontos e com temáticas distintas, frases
inspiradoras ou você pode praticar o DIY (sigla
em inglês para “Faça você mesmo”), recortando o
adesivo da forma que quiser. Uma ideia simples,

Espelhos

mas que muda o ambiente é recortar os adesivos

Quadros

Os espelhos são um forte aliado dos decoradores

em formato de bola e colar por toda a parede.

Alguns quadros espalhados de forma orgânica,

de ambientes e podem também ser o seu. Por

sem simetria podem dar um ar de sofisticação e

serem refletidores, passam a sensação de que

descontração ao ambiente. Ao pensar em uma

o espaço é maior, clareiam o ambiente e, além

composição, é essencial escolher os quadros

do mais, conferem sofisticação e elegância

e suas posições previamente, além disso, é

ao espaço. Os efeitos mudam de acordo com

importante que eles tenham algo em comum:

as dimensões. Pode ser um espelho grande,

seja o tamanho, as cores, o estilo ou a temática.

cobrindo toda a parede, assim como vários

Você pode escolher entre uma enorme variedade

pequenos, que se complementam.

de modelos, cores, inspirações e tendências.
Pode apostar em uma cor preponderante, por
exemplo, ou investir em fotografias de paisagens
(urbanas ou de natureza) em preto e branco. Ou
qualquer outra combinação de seu gosto.

Plantas
Para quem não abre mão de incluir um
pouquinho da natureza na casa, a sugestão
é criar um jardim vertical na sala. Pode ser
feito com estruturas de ferro, madeira, ou
com vasinhos pendurados em suportes.
Outra opção são os quadros vivos. Ou ainda,
pode escolher folhas de que mais goste e

Pratos

emoldurá-las. O ideal para compor o jardim

Os pratos não se restringem a decorar a

é escolher uma parede onde bata sol de vez

cozinha. É uma tendência que já existia na

em quando ou, pelo menos, comprometer-se

época das avós, mas que continua atual, basta

a levar as plantas uma vez por semana para

saber como compor as peças. Se quiser dar

tomar banho de luz natural.

Fotos

um ar mais despojado, a dica é não deixá-los

As fotos voltaram com tudo para as decorações

em perfeita simetria. E, para os que adoram

das casas, principalmente por dar vida aos

estar de malas prontas, para conhecer locais
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Fotos : Shutterstock

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

nascentes
S Ã O PA R A S E R E M P R E S E R VA D A S

Texto: Rose Campos

MANTER ÁREAS
ESTRATÉGICAS
DE MATA NATIVA,
MESMO EM
ESPAÇOS URBANOS,
É UMA DAS FORMAS
MAIS EFICIENTES DE
SE PRESERVAR AS
NASCENTES
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No bairro planejado
Villa Flora, por
exemplo, mais de
62.700 metros
quadrados de área
são reservados à
preservação de
mata nativa

costumados a simplesmente

As formas de evitar isso são atitudes do

afloramento de água do lençol freático, que vai dar

Preservação é a chave

apenas garante ar puro e uma vista agradável

abrir a torneira quando

dia a dia que a maioria já conhece de cor.

origem a uma fonte de água de acúmulo (represa),

A regeneração pode ser feitas de duas

aos moradores, como também permite a

queremos água, nos últimos

Tomar banhos mais rápidos, fechar a torneira

ou a cursos d’água (regatos, ribeirões e rios).

formas básicas: recuperação natural, obtida

conservação de várias nascentes no local, além

anos uma parte considerável

enquanto escova os dentes ou ensaboa a

A falta de chuva, o desmatamento, e também

com o isolamento físico da área, com a

de ajudar a preservar a fauna.

dos moradores de grandes centros urbanos

louça, só usar máquina de lavar roupas em

o excesso de pavimentação do solo estão entre

construção de cercas (que não evitem o

É uma forma de a Splice, ao projetar o

começou a se espantar ao descobrir que

sua capacidade máxima e reutilizar água

os fatores que levam uma nascente a secar. Por

trânsito de animais silvestres), e o plantio

empreendimento, proporcionar qualidade

não bastava esta ação para ter água em

sempre que possível, entre outros hábitos.

outro lado, há formas de garantir a continuidade

de espécies nativas. Antes de partir para

de vida aos futuros proprietários e ainda

casa. Em algumas regiões, a escassez do

Soluções mais definitivas, no entanto, têm

e até o surgimento de novas nascentes.

o plantio, no entanto, é preciso estudar

reafirmar seu compromisso de respeito ao

líquido recebeu nomes como “rodízio” ou

um propósito ainda mais grandioso, a

Atualmente existe até legislação específica

as condições originais da nascente, para a

meio ambiente. Quem escolhe morar ou

“racionamento” de água. Enquanto, pela

preservação ou recuperação de nascentes.

quando o assunto é a preservação e recuperação

escolha das espécies mais adequadas.

comprar uma propriedade em um local assim

imprensa, todos aprendemos a temer uma

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa

desse tipo de recurso natural. E as técnicas de

No bairro planejado Villa Flora, por exemplo,

compactua com esse comprometimento do

situação difícil: a crise hídrica.

Agropecuária - Embrapa, uma nascente é o

recuperação de nascentes estão previstas na Lei

mais de 62.700 metros quadrados de área são

bem em prol da natureza.

de Proteção de Vegetação Nativa.

reservados à preservação de mata nativa. Isto não
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i n c o r p o r a ç ã o

d e s t a q u e

vacina

RESIDENCIAL

angelo vial

ARMA EFICAZ CONTRA AS DOENÇAS

Foto: Divulgação

SUCESSO E PIONEIRISMO

No Angelo Vial, é possível usufruir de toda a agitação do Campolim, sem
deixar de lado a calmaria e o conforto de um condomínio fechado

Texto: Jéssica Adriani

d

esfrutar de um ambiente

sofisticados, shoppings e toda uma rede de

infraestrutura à altura de sua localização.

tranquilo, seguro e cercado

estabelecimentos comerciais de alto padrão.

De fácil acesso e com seus exclusivos 158

de área verde, sem se

Próximo a escolas tradicionais e com várias

lotes, o residencial foi implantado em um

afastar da cidade é o sonho

de muitas famílias. E o residencial Angelo
Vial, um dos grandes sucessos do portfólio
da Splice Desenvolvimento Urbano,
proporciona exatamente isso.
Não apenas está localizado na região mais
nobre de Sorocaba, o Parque Campolim,
como foi um dos primeiros empreendimentos
a fomentar a valorização do bairro. Fica ao
lado de grandes supermercados, restaurantes
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terreno considerado único. Isso faz com que

TRANQUILIDADE POR DENTRO E
MUITA AGITAÇÃO AO REDOR
opções de entretenimento e lazer no entorno.
Quem vive no Angelo Vial pode usufruir
de toda a agitação do Campolim,
principalmente aos finais de semana, sem
deixar de lado a calmaria e o conforto de um
loteamento fechado e construído com toda a

seja reconhecido no ramo imobiliário como
um dos “metros quadrados mais valorizados
da cidade”. Os lotes são amplos, com 450

A MELHOR
FORMA DE
PROTEGER
A SAÚDE DE
ADULTOS E
CRIANÇAS É
MANTENDO EM
DIA A CARTEIRA
DE VACINAÇÃO
DE TODOS

Acessíveis à população, de forma gratuita, as vacinas são a forma mais eficiente de proteção contra epidemias

e

Texto: Jéssica Adriani
xistem várias doenças que, até alguns

Organização Panamericana de Saúde (OPAS).

de doses de vacinas, incluídas no Calendário

anos atrás, eram comuns acontecerem

Agora, no entanto, várias delas ameaçam voltar. A

Nacional de Vacinação. Para que a cobertura

na infância, mas que não têm nada de

melhor forma de combate continua sendo a vacina,

funcione, no entanto, é importante que a população

inofensivas. São moléstias capazes de

eficiente e acessível a todos, já que o Ministério

também faça a sua parte, aderindo às campanhas e

metros quadrados, onde já estão construídas

deixar sequelas graves ou até levar à morte, como

da Saúde promove imunização gratuita contra as

respeitando o calendário de vacinação do Sistema

casas espaçosas e que atendem hoje as mais

poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche.

principais doenças, obedecendo critérios técnicos

Único de Saúde. Para saber quais são todas as

altas aspirações das famílias.

O que afastou a população brasileira desses males

definidos por equipes de especialistas.

vacinas disponíveis consulte o portal do Ministério

foram anos e anos de vacinação massiva. Tanto

Portanto, só são oferecidas à população vacinas

da Saúde e acesse a seção Vacinação

que muitas dessas doenças foram consideradas

previamente testadas, comprovadamente eficientes

(https://bit.ly/2wk0uY8).

erradicadas do território brasileiro. Como o sarampo,

e clinicamente seguras.

que em 2016 foi declarado erradicado do Brasil pela

Anualmente, são oferecidas ao público 300 milhões
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c a p a

CHAMA O

síndico
SAIBA COMO ATUA UM SÍNDICO PROFISSIONAL E AS
VANTAGENS DE SE OPTAR PELA SUA CONTRATAÇÃO

Texto: Jéssica Adriani

f

rancisco Antonio Neto é síndico do condomínio onde mora, assim
como de mais dois outros residenciais. Ele é um síndico profissional,
ou seja, é pago para administrar o condomínio no lugar dos

moradores, que normalmente não se dispõem ao serviço de administrar o local
de forma voluntária.
Atualmente, Francisco trabalha em três condomínios residenciais que visita
diariamente. Mas ele já tem em seu currículo 19 anos de experiência com leis
de incentivo fiscal. Sua história como síndico teve início quando descobriu
irregularidades financeiras em um condomínio onde morou anteriormente. Com
a descoberta, ele convocou uma assembleia e informou os demais moradores.
“Após destituírem o antigo síndico, assumi a responsabilidade e gostei muito
do serviço. Tenho vasto conhecimento em gestão de pessoas e aliei a isso o
estudo administrativo e judicial”, conta Francisco que atua profissionalmente
na área há três anos.
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Fotos : Shutterstock

Os benefícios de
se ter um síndico
profissional
são múltiplos,
a começar pelo
fato de a atuação
ser imparcial e
capacitada
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A profissão de síndico ainda não é

A contratação de um profissional

menor, a contratação pode ser vantajosa.

Como escolher um síndico profissional?

é importante se informar com outros

regulamentada, mas existe um projeto

para a função é vista como uma

“Geralmente um condomínio de menor

Quando em uma reunião de condomínio

clientes para confirmar suas qualificações e

de lei para isso tramitando no Congresso

tendência, principalmente em grandes

porte tem um síndico despreparado ou

ninguém se habilita a encarar o desafio

experiências prévias. “É recomendado solicitar

Nacional. O vínculo empregatício é realizado

empreendimentos. “Os benefícios são

com pouco tempo, e isso pode onerar

de ser síndico ou todos decidem que é

certidões negativas, antecedentes criminais,

por meio de contrato. “Normalmente neste

múltiplos, a começar pelo fato de a

demasiadamente as contas condominiais

melhor contratar alguém, como escolher o

currículo e, particularmente, recomendações

contrato constam todas as condições, como

atuação ser imparcial e capacitada. Em

e resultar em má administração. Um

profissional? A primeira etapa é pesquisar

e referências de outros condomínios. E no

carga horária, número de visitações e reajuste

segundo plano, trata-se de trabalho

profissional é um investimento e seu valor

no mercado quem se adéqua ao perfil.

momento da contratação é preciso consultar

salarial”, explica Andrei Canales, advogado

remunerado, o que permite aos

depende da demanda de trabalho que ele

Um síndico profissional tem que lidar

um advogado especializado para que a

especialista em Direito Imobiliário.

condôminos exigir melhores resultados.

terá”, explica Francisco.

diariamente com os moradores, por isso,

contratação seja juridicamente correta e

Assim como o condômino, o profissional

Outro ponto muito importante é que os

Não há uma tabela de valores para

deve ser comunicativo e um bom gestor

segura”, aconselha Canales.

também deve seguir o artigo 1.348 do Código

síndicos têm uma gama de prestações de

o pagamento mensal de um síndico,

de pessoas. Liderança, organização e

Para tomar posse do cargo, o síndico deve ser

Civil, que delimita as responsabilidades da

serviços à sua disposição, facilitando a

depende do porte do condomínio e de suas

negociação são outros atributos que devem

eleito, como todos, em uma assembleia. A

função (veja mais no box). Além disso, ele deve

adoção das melhorias e os consertos no

demandas. A média de valor fica entre um e

ser analisados. Também são necessários

atuação de um profissional na administração

respeitar os limites impostos pela Convenção

âmbito condominial”, explica Canales.

quatro salários mínimos e, além das visitas

conhecimentos em administração,

de um condomínio tem se tornado uma

Condominial, pelo Regimento Interno e as

Mesmo para os condomínios menores, por

programadas, o profissional deve estar sempre

contabilidade e direito.

necessidade nesses tempos modernos,

deliberações que são realizadas em assembleia.

consequência com um orçamento também

disponível para emergências e contratempos.

Como será um prestador de serviço,

em que as pessoas têm menos tempo.

15

v i v e r

Alternativas para uma boa convivência

social da associação.

é muito diferente do de um síndico. “Meu

Além da gestão por condomínios, tem se

“A nossa administração funciona no

papel é organizar as pastas das respectivas

tornado frequente a criação de associações

modelo de diretoria, composta por

diretorias e executar as propostas dos

de moradores. Busca-se, assim, tornar a

associados, todos voluntários, sem

diretores. Basicamente, o conceito de

administração mais participativa. O Villa

remuneração, que cuidam da área

minhas funções não difere muito do papel

Flora, bairro planejado localizado em

comum do condomínio. Há diretor

do síndico, principalmente no Villa Flora,

Votorantim, é gerido dessa forma.

superintendente, tesoureiro, de

onde temos atualmente 16 condomínios. A

A Associação de Moradores Villa

Comunicação, de Trânsito e Segurança,

única diferença é que meu contato é feito

Flora Votorantim (AMVFV) foi criada

de Ampliações e Reformas, de

diretamente com os síndicos, e não com os

principalmente em virtude da extensão

Cultura, Esporte e Lazer, de Limpeza

moradores”, explica Wilson.

do residencial: até o fim de sua construção

e Manutenção, e de Meio Ambiente”,

serão 24 condomínios residenciais de

explica Wilson Júnior, administrador da

casas e apartamentos, além de um centro

associação, um cargo recém-criado.

comercial. Conta ainda com uma sede

Para ele, seu cargo como administrador não

alimentos
orgânicos
SAÚDE À MESA

ELES JÁ NÃO SÃO NOVIDADE.
AO CONTRÁRIO, OS
ALIMENTOS CULTIVADOS SEM
AGROTÓXICOS, DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS OU OUTRAS
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
TORNAM-SE CADA VEZ
MAIS POPULARES. E ISTO
É UM BOM MOTIVO PARA
COMEMORAR

Texto: Rose Campos

SEGUNDO O ART. 1.348 DO CÓDIGO CIVIL (LEI 10.406/02), COMPETE AO SÍNDICO:
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I - Convocar a assembleia dos

convenção, o regimento interno e as

VIII - Prestar contas à assembleia,

condôminos;

determinações da assembleia;

anualmente e quando exigidas;

II - Representar, ativa e passivamente,

V - Diligenciar a conservação e a

IX - Realizar o seguro da edificação.

o condomínio, praticando, em juízo

guarda das partes comuns e zelar pela

§ 2o O síndico pode transferir a

ou fora dele, os atos necessários à

prestação dos serviços que interessem

outrem, total ou parcialmente,

defesa dos interesses comuns;

aos possuidores;

os poderes de representação

III - Dar imediato conhecimento

VI - Elaborar o orçamento da receita e

ou as funções administrativas,

à assembleia da existência de

da despesa relativa a cada ano;

mediante aprovação da assembleia,

procedimento judicial ou administrativo,

VII - Cobrar dos condôminos as suas

salvo disposição em contrário na

de interesse do condomínio;

contribuições, bem como impor e

convenção.

IV - Cumprir e fazer cumprir a

cobrar as multas devidas;

n

o ano passado, segundo o

Atualmente alimentos como carnes, sucos,

isso carnes e ovos orgânicos impactam menos

Conselho Brasileiro de Produção

laticínios e até chocolates podem receber este

a saúde humana. De maneira geral, veja quais

Orgânica e Sustentável (Organis),

selo. A gama se amplia ainda mais quando

são as principais vantagens do consumo

cerca de 15% da população urbana brasileira

vemos que não apenas alimentos, mas também

frequente de alimentos orgânicos:

consumiu pelo menos algum produto orgânico

itens como shampoos, sabonetes e tecidos

• são mais saudáveis, livres de substâncias

nos dois meses anteriores à sua pesquisa. No

podem ser classificados como orgânicos.

químicas e hormônios

Sul do País, a média alcançou 34%.

Bom, mas quais os principais benefícios

• alimentos mais saborosos

Existem atualmente mais de 600 feiras de

de privilegiar esse tipo de consumo? As

• maior valor nutritivo (a concentração de

orgânicos espalhadas pelo Brasil e o setor

vantagens, claro, começam no cultivo,

nutrientes pode ser até 20 vezes maior, se

apresenta um crescimento anual no ritmo de

pelo respeito que o processo de produção

comparado a alimentos comuns)

20%, número invejável principalmente diante da

representa à preservação do meio ambiente.

• o sistema de produção não é só ambientalmente

atual retração econômica. Significa também que o

Uma vez que não são utilizados agrotóxicos

sustentável, mas implica responsabilidade social e

brasileiro está mais preocupado em pôr na mesa

ou outros agentes químicos agressivos, não

valorização da mão de obra

alimentos considerados saudáveis.

há danos à terra, à água nem à saúde dos

Em Sorocaba, pelo menos dois locais que

Até porque, os produtos orgânicos mais

consumidores. Os alimentos também ganham

comercializam esses produtos são o Parque Chico

consumidos são verduras, legumes e

em valor nutritivo e sabor.

Mendes ( Av. 3 de Março, 1.025, Alto da Boa Vista)

frutas. E uma maioria, ou seis em cada 10

No setor pecuário e de granja o cuidado

e o Parque Campolim (Parque Carlos Alberto de

consumidores consomem verduras orgânicas.

requerido é ainda maior, já que busca não

Souza), aos sábados de manhã, das 8h às 12h.

Os dados são da Agência Brasil.

estressar os animais, criados isentos do uso de

Fontes: Site Guia de Nutrição/ Agência Brasil

A variedade de produtos é crescente.

hormônios, anabolizantes e antibióticos. Por

17

e n t r e v i s t a

produção... eu considero meu maior desafio até
hoje. E, respondendo, o que gosto mais é de fazer
tudo ao mesmo tempo, criar e executar.

UMA

artista

EM SUA ESSÊNCIA

INTERESSADA POR ARTE DESDE SUA INFÂNCIA, A ATRIZ E CANTORA NÃO SE CANSA DE ENCONTRAR, EM SUA
TRAJETÓRIA PROFISSIONAL, NOVAS FORMAS DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA

Texto: Jéssica Adriani

a
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SM - Recentemente, você fez muito sucesso no
Show dos Famosos, do programa do Faustão.
Como foi essa experiência de, a cada 15 dias,
interpretar um artista totalmente diferente?
Alessandra - Um dos grandes desafios era mudar
a chave, tanto de técnica vocal e expressão
corporal quanto o estado de espírito, além, é
claro, do subtexto interno de cada personagem.
O ajuste vocal do canto lírico, como da minha
personagem no musical, é diferente do ajuste pop
de Taylor Swift, assim como é diferente do heavy
metal de Axl Rose. O mais importante era setorizar
os períodos de cada mergulho. Se você olhar uma
apresentação seguida da outra, vai perceber que eu
sempre me propus a apresentar os opostos. O que
mais me atraía no programa era este projeto, quase
“suicida”, de fazer coisas que eu nunca tinha feito
antes. Ali eu tinha a motivação para testar. O que,
obviamente, arava o terreno para que meu maior
desafio fosse, sempre, emocional. Você escolheu o
precipício? Agora, se atira aí que eu quero ver! (risos).
O programa fez com que eu finalmente começasse
a estudar dança. Por enquanto, apenas um
pouquinho, pela falta de tempo. Mas sei que, como

sorocabana Alessandra Maestrini, além

tanto. Aos 15 anos de idade, comecei a estudar

Qual foi o seu maior desafio até hoje? Você tem

boa taurina, seguirei estudando, cada vez com mais

de atriz, destaca-se como cantora,

canto lírico e, aos 19, estreei profissionalmente nos

uma expressão artística de que goste mais?

afinco. Para quem brinca de expandir a alma é algo

compositora, intérprete, versionista, diretora e mais

palcos com o musical "As Malvadas" que acabou

Alessandra - Acho que justamente Sarah Leighton

precioso, não tem preço.

uma lista extensa de atuações artísticas. Em cartaz

sendo premiadíssimo. Desde então é o que mais

de ‘O Som e A Sílaba’, que Miguel Falabella

com o musical “O Som e A Sílaba”, ela nos contou um

faço: protagonizar musicais como “New York New

escreveu para mim. Você vai dizer: mas, se ele

SM - Falando ainda de televisão, você se tornou

pouco sobre sua relação com a arte, assim como com

York”, “Les Misérables”, “Ópera do Malandro”. Lancei,

escreveu para você, como pode ser seu maior

popularmente conhecida por sua personagem

sua cidade natal, onde se apresentou no início de

recentemente, o CD Drama 'N Jazz e o box de "Yentl

desafio? E eu te respondo: porque Miguel

Bozena, em ‘Toma Lá, Dá Cá’. As pessoas ainda te

setembro. Acompanhe.

em Concerto", com o qual também ganhei vários

sabe bem que desafios são os que me movem

vinculam a ela? Como é ter esse reconhecimento?

prêmios. Sempre gostei de traduzir textos e poesias

artisticamente. Fazer um mergulho assim tão

Alessandra - Certamente! Bozena entrou para o

Splice Magazine - Conte um pouco sobre sua

e, há alguns anos, ajudando uns amigos gringos

profundo em um tema muito delicado e, ao

folclore nacional. É praticamente a “Emília”, do Sítio do

trajetória pessoal. Quando e como decidiu ser

da minha mãe a captar a poesia da MPB, descobri

mesmo tempo, de maneira absolutamente

Pica Pau Amarelo (risos). O reconhecimento por ter

artista – e no sentido mais amplo da palavra, já

que tinha em mim, naturalmente, uma versionista.

espirituosa, como exige o texto e a direção de

eternizado tal personagem foi e é mais do que bem-

que atua em tantas vertentes?

Sou considerada a maior de Chico Buarque para o

Falabella, é um presente e um desafio ao qual

vindo, claro! E é muito gratificante também sacar que

Alessandra Maestrini - Desde que me entendo

inglês. Faço por inspiração, as músicas me escolhem

eu, como atriz, agradeço imensamente. Exige

agora as pessoas estão se tornando fãs e seguidoras

por gente, me soube intérprete. Aquela pessoa que

e não o contrário. Agora estou criando meu próprio

tanto irreverência quanto responsabilidade, pelo

da Alessandra cantora, poeta, atriz dramática etc.

sabe traduzir o que percebe de modo que mais

espetáculo. Mais uma vez, querendo mergulhar em

compromisso absoluto de encantar, entreter e

gente fique a par do que viu. Sempre amei escrever,

novas águas, cada vez mais profundo e mais leve ao

seduzir o público. Realizar tal proeza por meio de

SM - Pensando nessa popularidade que a televisão

cantar, dançar, sugerir cenas (dirigir) e comecei

mesmo tempo. É o que gosto de fazer.

um repertório operístico, entrelaçado a bastante

traz para um artista, você acha que o teatro ainda

tudo ao mesmo tempo. Lembro-me até hoje do

SM - Peças, musicais, filmes, seriados... Você já se

texto falado, numa turnê com três apresentações

é um espaço considerado de elite? Como acredita

meu primeiro musical. Eu devia ter uns 5 anos - se

expressou nos mais diferentes campos artísticos.

por semana, aliando a direção residente e a

que ele pode ser mais popularizado?
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c

splice

olaboradores do Grupo Splice puderam

celebrar com boas surpresas o Dia dos Pais, uma

Alessandra - Há uma cota de ingressos

comunidade autista, bem como a empatia divertida,

SM - Você nasceu na cidade, mas viveu pouco

obrigatoriamente destinada a ser distribuída

emocionante e transformadora do público leigo.

tempo aqui. Como é sua relação com a cidade?

gratuitamente à população de baixa renda. Há

SM - E como foi o processo de preparo para o musical?

Tem algum local favorito?

espetáculos de todos os estilos. Ainda assim, escuto

Alessandra - Disciplina férrea. Não só de

Alessandra - Me mudei para o Rio com dois anos

muita gente dizer por aí que não vai ao teatro porque

estudos vocais, como também de horários de

de idade. Mas a grande maioria dos meus tios

“não tem roupa adequada” ou porque acha que

refeição, para não causar refluxo com a pressão

e primos, tanto por parte do meu pai, Emílio

não vai entender, mesmo nunca tendo ido. Sabe

do diafragma por conta do canto operístico.

Maestrini, quanto por parte da minha mãe,

o que faz uma nação acreditar que a cultura lhe é

Muitos estudos de material sobre a Síndrome

Noêmia Maestrini, vivem em Sorocaba. Meus

algo distante? Sua ausência na educação de base.

de Ásperger e um encontro pessoal divisor

avós de ambos os lados também moravam aqui.

Infelizmente, o cidadão comum vê o teatro como um

de águas com Júlia Balducci, jovem cineasta

Minhas memórias mais queridas de noites de

planeta distante e caro. Como o teatro pode ser mais

portadora da síndrome. Miguel escreveu esta

Natal e de esguichar mangueira na piscininha de

popularizado, se já são oferecidos ingressos gratuitos?

peça não apenas para mim, mas por paixão

plástico com os primos, eu tenho aqui. Quando

• 3 - Dia dos Pais: Com o intuito de homenagear os pais, a

Oriundos do bolso do produtor, e não do governo,

inefável pelo tema. Mas meu maior aprendizado

estou em Sorocaba, mesmo se estiver de dieta,

empresa proporcionou momentos de descontração com

que fique bem claro. Dê educação ao povo! O teatro

foi conhecer pessoalmente a Julia. Eu sou

não vou embora sem comer pelo menos uma

um show de mágica. E os pais participantes concorreram

é uma transa presencial, emocional e intelectual.

essencialmente cinestésica, meu aprendizado

coxinha da Padaria Real. Ainda mais agora que

ao sorteio de cestas da Cacau Show, System Farma e vários

E ninguém quer transar com quem não se sente

pela empatia é muito superior ao visual, teórico

minha prima Milena Pereira da Silva é a gerente

brindes Splice.

intimamente à vontade.

ou mesmo auditivo. Me encanta que Sarah

geral do restaurante e, por sinal, ela arrasa muito!

• 4 - Campanha do Agasalho: Encerrada com as doações

data especial para as famílias. E, ao longo do

período, também tiveram a oportunidade de várias ações de
responsabilidade social. Confira nas imagens.

1

• 1 e 2 -Palestra Colesterol: Para conscientizar os

colaboradores sobre os cuidados com a saúde, prevenindo
o colesterol alto, todos puderam acompanhar a palestra
da Dra. Franciele Santos, do instituto Franciele Santos, que
destacou os bons hábitos de saúde, no Dia Nacional de
Combate ao Colesterol.

seja guerreira, incansável e tão rica de nuances.

Outro que arrasa também é meu primo Tatau, da

realizadas durante o mês de Julho. No total foram 137 peças

SM - Como disse, Miguel Falabella escreveu “O

Somos todos neurotípicos ou atípicos. E todos

Banda Baddini. Sempre a gente fala de aprontar

de roupas. A ação foi dirigida a abrigos e pessoas necessitadas.

Som e a Sílaba” especialmente pra você. Como se

nós temos um pouco de tudo dentro de nós.

algo juntos. Na verdade, tenho imenso orgulho

• 5 - Poiato Recicla: Em parceria com a empresa Poiato

sente em relação a isso?

Sarah é mais sensível à vida do que qualquer

de toda a minha família.

Recicla, que utiliza bitucas de cigarro para a produção

Alessandra - Vou te dizer, esta peça é uma obra-

personagem genérico.

prima! E digo isto muito tranquila e sem medo
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de massa celulosa, a Splice incentiva os colaboradores a
SM - Encerrando a temporada de “O Som e a

depositarem as bitucas em uma caixa coletora instalada na

algum de estar puxando sardinha ou estar sendo

SM - Em setembro você se apresentou em

Sílaba”, o que vem por aí?

área de fumantes.

influenciada por puro afeto meu a um trabalho que

Sorocaba. É especial atuar na sua cidade natal?

Alessandra - Este ano, meu foco é “O Som e A

• 6 - Hepatites virais: Atual campanha contra as hepatites

me envolve de tantas maneiras. Basta ver a reação

Alessandra - É sempre um sonho que se realiza. Estar

Sílaba”. Ano que vem seguimos em turnê e já

em cena em Sorocaba me enche de afeto, alegria

começamos a preparar a versão para cinema

virais busca esclarecer o público sobre os perigos da doença.

do público. Saber que tudo isto saiu da cabeça
do Miguel inspirado por mim (como ele costuma

e muito orgulho. Confesso que estava ansiosa para

dessa história. Em novembro, devo estrear um

dizer) é inenarrável. O espetáculo é todo muito

abraçar minha família e meus conterrâneos na

novo show, no qual quero explorar mais o meu

gostoso e aproxima o público em geral. É cheio

saída do teatro. Sempre recebo a todos ao final do

lado autoral, o repertório brasileiro e quero

de humor, como tudo que Miguel e eu gostamos

espetáculo no foyer para autografar CDs e DVDs. Mas

também exercer mais a brincadeira acrobata, que

de fazer. Estamos em plena consonância com a

em Sorocaba tem sempre um gosto especial.

aprendi no Show dos Famosos. Me aguardem!

A iniciativa do Grupo Splice trouxe informações a todos por
meio de um folheto explicativo e realizou testes capilares (na
ponta do dedo) para detecção de hepatite B e C. Cerca de 130
pessoas participaram.

3

4

6

2

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

"O Som e a Sílaba"
retrata de forma
emocionante e
lúdica a relação de
Sarah Leighton,
uma mulher com
diagnóstico de
autismo altamente
funcional, e sua
professora de
canto, Leonor Delis

s p l i c e

5
21

Outros loteamentos

Loteamento

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

te

receber

O CONDOMÍNIO DOS ANTÚRIOS ESTÁ PRONTO PARA

o

Condomínio dos Antúrios é mais uma

da Associação de Moradores, que terá toda a

nova etapa que avança no bairro planejado

infraestrutura de um clube, com piscinas, quiosques e

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

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

dormitórios, é versátil e compacto, com sala para dois

fácil perceber o quanto os projetos de arquitetura e

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

paisagismo do bairro são inovadores. E os moradores

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

podem contar com a tranquilidade e segurança

todas também com dois dormitórios, quintal privativo e 1

proporcionada pelas duas portarias 24h e o perímetro

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

do bairro totalmente fechado por muros.

Futuros moradores poderão desfrutar dos mesmos

Mais informações: (15) 3243-8478.

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

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

OUTROS EMPREENDIMENTOS JÁ ENTREGUES PELA SPLICE DESENVOLVIMENTO URBANO:

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

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

Powered by IAHB

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

Quer participar?
#doasorocaba
#diadedoar

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

atua.ag

DIA DE

