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YOGA É 
EQUILÍBRIO 
A professora Ana Neide, 
do Instituto Namaha, fala 
sobre os ganhos desta 
prática para a saúde

XÔ, 
FEBRE 

AMARELA 
A vacinação é a 

melhor forma de 
evitar a doença. 

Saiba quando  
é importante 

 tomá-la

na
rota 
do 
vinho



É assim. Basta mudar a temperatura e a gente já 

começa a pensar em novos hábitos e em outros 

cardápios para o dia a dia. Tomar bons vinhos 

e consumir massas, por exemplo. Mas também pode ser a 

degustação de doces e compotas caseiras ou a vontade de 

experimentar pratos requintados, como os à base de alcachofra.

Pois tudo isso e muito mais você encontra reunido aqui pertinho, 

no chamado Roteiro do Vinho, em São Roque. A região é conhecida 

- e reconhecida - pela produção de vinhos de qualidade, além do 

cultivo de alguns produtos agrícolas como a uva e alcachofra. Em 

volta desta produção foi surgindo uma oferta crescente de serviços 

e produtos que fizeram florescer a vocação turística do local.

Atualmente, além das vinícolas famosas e dos muitos restaurantes 

convidativos, há também hotéis e pousadas de diferentes estilos 

e faixas de preços e uma gama de atrativos de lazer para quem 

deseja apenas passar um dia diferente. É este o foco de nossa 

reportagem de capa, um verdadeiro convite ao prazer de viver.

Mas a edição ainda tem muito mais! Nas próximas páginas, os 

destaques de eventos de cultura e lazer, uma matéria 

de tendência em decoração de home office 

(um espaço que se tornou praticamente 

indispensável nas residências modernas) e 

a entrevista com uma especialista em yoga, 

entre outros assuntos.

Boa leitura!

É

MUDANÇA DE
estação

Sede da Splice 
Desenvolvimento 
Urbano, em 
Votorantim/SP
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à sua casa

SALA DE ESTAR
04
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atenção para a importância da vacinação em adultos
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A professora Ana Neide, com 40 anos de 
experiência, fala sobre os benefícios da yoga 
para o bem-estar geral

Confi ra as últimas novidades 
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Adquiri o imóvel para investimento. Por isso estou satisfeito e 
aposto numa valorização crescente, pois a localização é excelente; 
o valor da aquisição foi justo e o imóvel é de muita qualidade!

Richard Friedman Cangussu, proprietário de imóvel 
no Condomínio das Camélias, no Villa Flora

Um roteiro para você 
conhecer as principais 
adegas, escolher os 
melhores vinhos e se divertir 
a valer em São Roque

CAPA
12
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O jeans não é só a eterna tendência fashion. A 

partir de agora o padrão mais popular da moda 

também toma conta das roupas de cama. Pelo 

menos é o que você vai encontrar na atual coleção 

da Naturalle Fashion, que conta com colchas, 

porta-travesseiros e almofadas neste padrão que 

é sucesso desde os anos 60. Combinação certeira 

para o quarto de jovens e descolados de todas as 

idades. www.naturallefashion.com.br

NOITES AZUIS 

Mito Milton é o nome da primeira coleção de 

produtos licenciados com a imagem do músico 

mineiro Milton Nascimento. Com mais de 50 anos de 

carreira, Bituca, como ele ficou conhecido, traduziu 

como ninguém a mineirice contida no mar de 

montanhas que caracterizam aquele estado. Um dos 

itens que deve chamar a atenção dos fãs é a série 

de quadros autografados pelo artista. Mas também 

há peças de uso no dia a dia, como canecas e capas 

de celular com fotos do cantor e das capas de seus 

discos. Preços a partir de R$ 39,00.  

www.chicorei.com/mito-milton

MIL TONS DE MILTON 
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Se o desafio é isolar um ambiente acusticamente, a 

solução proposta pela empresa Trisoft tem ainda a 

vantagem de proporcionar beleza ao espaço. O Baffle 

Decor, como foi denominado, consiste em placas 

acústicas 3D disponíveis em diversos formatos e cores 

feitas a partir de PET reciclado. Também são de fácil 

aplicação, como garante o fabricante. A novidade 

foi apresentada na 23ª Feicon Batimat, maior evento 

voltado ao setor de construção e arquitetura do país.  

www.trisoft.com.br

BELA ACÚSTICA 
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NÃO FIQUE PARADO 
O mais novo projeto voltado à prática de esportes 

na cidade é o Vila Cianê, realizado pelo Pátio 

Cianê Shopping. O objetivo é juntar a família 

para estimular a adesão de todos à atividade 

física. Em um espaço ao ar livre, os interessados 

poderão experimentar esportes como basquete, 

pingue-pongue e badminton. A estrutura 

montada proporciona ainda música ao vivo, 

tendas e cadeiras para descanso e monitores para 

as crianças. Todo último domingo do mês, no 

estacionamento externo do Bloco A. Av. Dr. Afonso 

Vergueiro, 823, Centro. Grátis.

OLHA ISSO! 
Arte por todos os lados, arte contemporânea, arte para 

pensar. É este o papel primordial da produção artística, 

que mais uma vez o Museu de Arte Contemporânea de 

Sorocaba (MACS) convida o público a exercitar. Na exposição 

MACS Ampliando seu Acervo – Discrepância e harmonias 

foram expostas obras de 13 artistas selecionados, entre elas 

“Vinte possibilidades de dois meio pontos se articularem 

por um ponto, antes de formar um ponto”, de Antonio 

Maluf, um dos expoentes da arte concreta. Cristina Barroso 

e Klaus Miteldorf são alguns dos outros artistas. Até dia 2 de 

junho, de terça a sexta, das 10h às 17h, grátis. Av. Dr. Afonso 

Vergueiro, s/n, em frente à estação rodoviária.

“RASTAPÉ” DOS BONS 
Já dá para incluir na sua agenda as datas da 38ª Festa Junina Beneficente de Sorocaba. O período será de 29 

de junho a 16 de julho e o local continua o mesmo dos últimos anos, o Parque das Águas. Desta vez um dos 

destaques será o show do cantor Wesley Safadão (12/7), que arrasta multidões por onde passa. Mas tem também 

outras atrações já divulgadas, como as duplas Pedro Paulo e Alex (2/7) e Jorge e Mateus (6/7), em destaque na foto, 

além do grupo de samba Turma do Pagode (16/7), que encerra o evento.  Haverá também as tradicionais barracas 

de comidas típicas e muita diversão para a criançada. O Parque fica na Av. Dom Aguirre s/n, no Jd. Abaeté.
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Texto: Daiene Felicio
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rabalhar em casa é uma realidade 

cada vez mais comum e, para 

garantir a produtividade, nada 

melhor que ter um espaço aconchegante e 

muito bem organizado. Afinal, com o ritmo 

intenso das metrópoles brasileiras, fazer o 

trabalho direto de casa sem ter que enfrentar 

o trânsito ou a rotina de um escritório parece 

uma ótima ideia, não é mesmo?

Então, se este é o seu caso, para ter conforto e 

motivação, nada de improvisos. Com um pouco 

de criatividade e as dicas certas, é possível construir 

um belo espaço sem gastar muito dinheiro. Até 

mesmo em apartamentos pequenos, corredores 

e laterais da sala ou dos quartos podem se 

transformar em um excelente home office ou, 

melhor ainda, em um espaço multiuso.

Em geral, a escolha do lugar deve considerar 

três fatores: 

1- quais atividades serão exercidas, 

2- qual o horário de trabalho; e 

3- de que forma isso afetará a rotina dos 

demais moradores.

Por exemplo, para quem mora em uma casa, se o 

t

SAIBA COMO 
MONTAR SEU HOME 

OFFICE E GANHE 
MAIS CONFORTO E 
AUTONOMIA SEM 

PERDER O PIQUE 
DE TRABALHO E A 

ORGANIZAÇÃO

trabalho requer muita concentração, recomenda-

se a escolha de um cômodo mais isolado, como 

uma edícula, garagem ou quarto de hóspedes.

No caso dos apartamentos, a dica é definir um 

canto mais reservado e utilizar a parede para 

instalar recursos como armários suspensos e 

prateleiras, suportes para monitores e painéis, 

apostando forte na organização.

Ambiente tranquilo

Independente da área escolhida, não se esqueça 

de que o ambiente deve manter um equilíbrio 

entre descontração e comodidade, de forma a 

não criar pontos de distração, mas sem ser sóbrio 

o suficiente para reproduzir o clima corporativo.

Outra dica importante para fazer do seu 

home office um lugar confortável e bastante 

versátil é dar prioridade a um bom projeto de 

iluminação natural. Na decoração, vasos com 

flores ou plantas podem dar um toque ainda 

mais especial ao layout deste ambiente e 

ainda se beneficiam da luz solar.

Os espaços mais indicados são os que ficam 

próximos a janelas, por serem uma ótima forma 

de economizar energia e melhorar a circulação 

de ar, evitando gastos desnecessários com ar- 

condicionado. Além disso, já está comprovado 

que lugares onde ocorre a renovação do ar são 

menos propícios à sonolência e dores de cabeça, 

pela menor concentração de gás carbônico.

Outra dica importante é respeitar as noções de 

ergonomia para evitar fadigas e dores no corpo. 

E como você passará um bom tempo no local, 

lembre-se de que ele deve ser visualmente 

agradável também. Por isso, evite mobiliário 

corporativo para não tornar o espaço muito formal.

E invista em tecnologia, pois certamente será 

útil. Analise quais os itens necessários além de 

computador e impressora e disponha-os de 

forma equilibrada. Para ganhar espaço, prefira 

equipamentos compactos e multifuncionais, 

como impressoras que agregam as funções de 

fax, scanner e telefone, por exemplo.

Depois de montar o seu cantinho, como o mais 

importante é que se sinta confortável ao trabalhar 

em casa, procure testar e modificar algumas coisas 

até que tudo esteja em perfeita ordem, tanto para 

você como para a sua família!  

A rede de móveis Tok & Stok é uma das marcas que produz mobiliário específico para este espaço
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SE VOCÊ PRETENDE VIAJAR PARA ALGUMA REGIÃO AFETADA 
PELA FEBRE AMARELA, FIQUE ATENTO E PROCURE A UNIDADE DE 
SAÚDE MAIS PRÓXIMA. MAS SE VOCÊ NÃO RESIDE E NEM VIAJARÁ 
PARA ALGUMA DESSAS LOCALIDADES, FIQUE TRANQUILO, NÃO 
PRECISA SE VACINAR AGORA

Texto: Daiene Felicio

picada
É SÓ UMA
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incidência repentina de 

casos de Febre Amarela em 

cinco estados brasileiros 

aumentou (e muito) a busca por imunização 

nos últimos meses. Mesmo em cidades 

onde não há necessidade de imunização 

em massa neste momento, a exemplo de 

Sorocaba e Votorantim, a demanda tem sido 

crescente nas unidades de saúde e também 

em clínicas particulares.

Para tranquilizar a população a este 

respeito e garantir o atendimento nas áreas 

de risco, o Ministério da Saúde passou a 

adotar no último dia 5 de abril a estratégia 

de vacinação em dose única, conforme 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

orienta desde 2013.

A Febre Amarela, uma doença viral hemorrágica 

e para a qual não existe tratamento específi co 

além da vacinação, é endêmica em 44 países, 

dos quais nove são latino-americanos: Brasil, 

Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, 

Paraguai, Peru e Venezuela.

Apesar de estar presente em nosso país, a 

incidência não é considerada uma epidemia 

nem há registro de casos da febre amarela 

urbana até o momento.

Não existem medicamentos específicos 

para combater o vírus. A orientação é 

que o paciente permaneça em repouso, 

em ambiente hospitalar e sob cuidados 

médicos para evitar as complicações graves 

da doença. A recomendação principal, neste 

caso, é cuidar da hidratação do paciente, 

monitorar a pressão arterial e corrigir 

desequilíbrios metabólicos.

a Não é culpa do macaco 

Por falta de conhecimento, diante da morte 

recente de macacos em áreas de risco, 

muitos têm (erroneamente) visto este 

animal como uma ameaça à saúde pública. 

Entretanto, apesar de serem importantes 

indicadores da presença do vírus em 

determinada região, os macacos não 

são os responsáveis pela existência dele 

e nem por sua transmissão a humanos. 

Ao contrário, a existência de macacos 

infectados pelo vírus em determinada 

região funciona como um importante 

alerta sobre a aproximação da doença. Os 

verdadeiros responsáveis pela transmissão 

do vírus são mosquitos dos gêneros 

Haemagogus e Sabethes. 

Fontes: Portal Saúde / Bom Dia Brasil / Organização Pan-
Americana de Saúde/ Site do Dr. Drauzio Varella
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horas, circuito fechado de TV e controle 

de acesso de usuários e visitantes. Além 

disso, dispõe de amplo acesso a veículos 

e estacionamento rotativo com serviço de 

valet, entre outras comodidades. 

É também o primeiro empreendimento 

da Região Metropolitana de Sorocaba 

com formato inovador, oferecendo salas 

modulares que podem ser integradas 

em até 12 espaços em um único andar, 

garantindo fl exibilidade ainda maior 

para quem deseja expandir os negócios 

e adequando o espaço conforme o 

necessário, sem abrir mão da comodidade. 

Com projeto arquitetônico assinado pelo 

renomado arquiteto Ricardo Bandeira, o 

Illimitè reúne elegância, modernidade e 

uma localização incomparável, repleta de 

conveniências e com excelente valorização. 

É o lugar ideal para facilitar o dia a dia 

dos profissionais de negócios, empresas 

e investidores. 

Texto: Daiene Felicio
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O Illimité, condomínio vertical com salas comerciais, está 
localizado em uma das áreas de maior valorização em Sorocaba

nstalado no coração administrativo 

e jurídico de Sorocaba, o 

Condomínio Vertical Illimitè é um 

empreendimento com salas modulares 

que atendem qualquer necessidade e perfi l 

de negócios e cujo modelo é sucesso em 

grandes centros comerciais do país. 

Localizado no bairro Alto da Boa Vista, tem fácil 

acesso por novas e bem cuidadas avenidas, 

além da proximidade de importantes pontos 

de referência, como a entrada da cidade, 

faculdades, Zona Industrial, Paço Municipal e 

as sedes do Fórum e da Receita Federal. 

O empreendimento tem torre única, 

de arquitetura moderna, e recursos 

de construção que privilegiam a 

sustentabilidade, como a fachada em pele de 

vidro que absorve menos calor e, portanto, 

requer menos utilização do ar-condicionado. 

O Illimitè oferece as melhores soluções do 

mercado com atributos como automação 

predial, segurança completa, recepção 24 

i

vantagens
i l i m i t a d a s
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Texto: Daiene Felicio 

tualmente existe mais 

tecnologia contida em 

uma lata de tinta do que 

a gente possa imaginar. 

E isto é algo que pode ajudar até mesmo 

na preservação do meio ambiente, ao 

proporcionar maior durabilidade à pintura.

São muitas as novidades. A marca Suvinil, 

por exemplo, utilizou a nanotecnologia 

(estudo da manipulação e construção 

de materiais a partir dos átomos) para 

criar uma tinta acrílica que protege 

as fachadas da aderência de sujeiras, 

reduzindo a necessidade de limpeza e, 

consequentemente, o consumo de água.

O nome da nova linha é Suvinil Sempre 

Nova e, além de repelir sujeira, a tinta tem 

alta resistência contra mofo e ainda protege 

das ações climáticas, em função de suas 

propriedades impermeabilizantes.

Também dá para economizar com a 

escolha certa da cor. Para isso, a marca 

criou kits com várias cores de tintas 

para teste, que também contribuem 

para evitar o desperdício.

Já para quem deseja restaurar superfícies 

a
UMA DUPLA 
PERFEITA

TINTA E
tecno
logia

de pedras naturais, concreto aparente, 

telhas cerâmicas, tijolos à vista e pisos 

cimentados a dica é a Resina Acrílica 

Premium Plus, da marca Lukscolor.

Além de embelezar e proteger a superfície, 

o produto proporciona um revestimento 

brilhante de alta dureza que repele a água 

e a umidade, evita a formação de fungos 

(mofo), facilita a limpeza e resiste à ação 

do tempo e ao desgaste provocado pelo 

tráfego constante. 
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om os dias mais frios proporcionados pelo outono e inverno, um dos 

prazeres de quem curte beber socialmente é a degustação de bons 

vinhos. E quem mora na região sabe muito bem onde encontrar alguns 

dos melhores: a cidade de São Roque, famosa por sua produção de vinhos e uvas.

Como a distância até a capital é pequena, o município também atrai muitos 

paulistanos (estima-se que entre 6 mil e 10 mil pessoas mensalmente), além de 

visitantes vindos de outras cidades.

Existe até um conhecido Roteiro do Vinho, que é formado pela Estrada do Vinho, Estrada 

dos Venâncios e Rodovia Quintino de Lima, por onde se espalham vários estabelecimentos 

que comercializam vinhos e sucos de uva de diversos produtores, mas onde também é 

A REGIÃO É FAMOSA POR 
CONCENTRAR ALGUNS DOS 

GRANDES PRODUTORES 
PAULISTAS DA UVA E DO 
VINHO, ESPECIALMENTE 

NA CIDADE DE SÃO 
ROQUE. E, ALÉM DE ATRAIR 

VISITANTES ADEPTOS DA 
DEGUSTAÇÃO DA BEBIDA, 
EXISTEM VÁRIOS OUTROS 

BONS MOTIVOS PARA 
VISITAR O LOCAL

c

roteiro do
vinho

E OUTROS 
MOTIVOS PARA 
SE DIVERTIR EM 
SÃO ROQUE

Texto: Rose Campos
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capitão se estabeleceu às margens dos ribeirões 

Carambeí e Aracaí com aproximadamente 1.200 

índios. E começou a cultivar trigo e... uva!

Alguns anos depois vieram as levas de imigrantes 

italianos e também portugueses, que se 

encarregaram de revestir o solo das encostas dos 

morros com parreirais, construir adegas e, enfim, dar 

início à fama de São Roque como a “Terra do Vinho”.

Desde 1990 a cidade foi tornada oficialmente 

uma Estância Turística, fazendo jus à sua vocação 

como um lugar hospitaleiro, servido por uma boa 

infraestrutura hoteleira, com muitos restaurantes 

e o comércio de excelentes vinhos.

Roteiro de Vinícolas/Adegas
• Adega Terra do Vinho •

A adega Terra do Vinho é uma das primeiras na 

Estrada do Vinho, fundada pela Família Oliveira 

Santos em 1966. Possui cantina e espaço para 

possível encontrar uma série de bons restaurantes. 

Espalham-se nas proximidades ainda outras 

opções de lazer, como fazendas, pesqueiros 

e pousadas. Os mais radicais podem contar, 

inclusive, com um circuito de ski.

A alcachofra é mais um destaque dentre os 

produtos agrícolas que foram trazidos para a 

região pela imigração europeia e é claro que 

se tornou mais uma das atrações que dão 

força ao turismo local.

Veja a seguir algumas de nossas sugestões para 

você aproveitar o que São Roque tem de melhor.

Conheça a cidade
São Roque foi fundada em 16 de agosto de 1657, 

pelo capitão paulista Pedro Vaz de Barros (também 

conhecido como Vaz Guaçu, o Grande) e o nome 

foi escolhido por ser o santo de devoção do 

fundador. O interessante é que, além da família, o 

degustação no local, onde são servidos vinhos 

de mesa e finos. Entre as especialidades estão 

muçarela com ervas, parmesão, lombinho com 

azeitonas e com pimenta. Há também uma 

lojinha de souvenirs e mesas ao ar livre.

Estrada do Vinho, km 1 (11) 4712-8831 

Abre todos os dias, das 9h às 18h

• Vinhos Frank e restaurante •

O início foi há 80 anos, com o Sr. Roque de Oliveira 

Santos, que passou seu conhecimento ao filho, 

Sr. Frank Vicente dos Santos. Casado com a Sra. 

Ferdinanda, imigrante italiana, teve duas filhas, 

que tocam os negócios até hoje. A marca Vinhos 

Frank foi fundada em 1965 e produz 18 rótulos de 

vinhos de mesa, varietais e frisante, além de suco 

de uva. O restaurante serve comida feita em fogão 

de lenha. Destaque para o quiosque com bolinho 

de bacalhau e pastel de alcachofra.

Estrada do Vinho, km 1 (11) 4712-5939 
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Abre de segunda a domingo e feriados, das 

8h às 18h (Vinícola); de segunda a sexta, das 

11h30 às 14h30. Sáb., dom. e feriados das 

11h30 às 16h30 (Restaurante); e o quiosque 

aos sáb., dom. e feriados, das 9h às 18h.

• Vinícola Góes •

Fundada em 1938 pela família de 

Gumercindo Góes, um dos pioneiros na 

produção de vinhos do país. Até hoje 

mantém o cuidado artesanal na produção. 

Oferece visitas guiadas à vinícola, com 

degustação completa da linha de vinhos da 

Fo
to

s :
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marca. O Espaço Gourmet, com loja para a 

comercialização dos rótulos, está instalado 

em uma área de 400 m².

Estrada do Vinho, km 9 (11) 4711-3500 

Abre diariamente, das 8h30 às 18h

• Vinhos Bella Quinta •

A produção da bebida teve início na década 

de 1920 e mantém a característica de 

produção familiar, com marcas como os 

“Vinhos Palmares” e “Vinhos Canguera”, até os 

dias de hoje comercializados pela família. Com 

uma história ligada à viticultura, a Bella Quinta 

Vinhos Finos preza o conceito de fabricar 

vinhos "feitos a mão". O espaço enoturístico 

Bella Quinta Vinhos Finos foi inaugurado 

em 2013 e produz com uvas das qualidades 

Merlot e Ancellotta.

Estrada do Vinho, km 9 (11) 4711-1903 

Abre de ter. a dom., das 9h às 18h

• Vinhos Bella Aurora •

Outra casa fundada na década de 1920, por 

imigrantes portugueses, iniciou a produção 

para consumo caseiro. A escala comercial 

só começou na década seguinte. Além do 
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vinho, proporciona um passeio pela vinícola. A 

cantina comercializa ainda cachaças artesanais 

e oferece degustação de queijos e salames.

Rod. Raposo Tavares, km 56,5 (11) 4714-1000 

Abre de seg. a sex., das 9h às 18h e sáb., dom. 

e feriados, das 9h às 19h

Aqui também se come muito bem.  
Veja algumas sugestões.

• Quinta do Olivardo •

Em meio à natureza, o ambiente é simples e 

acolhedor. A gastronomia é inspirada nas receitas 

tradicionais da Ilha da Madeira (Portugal), tendo 

como carro-chefe uma iguaria muito apreciada: 

os bolinhos de bacalhau. A produção de pastéis 

de nata acontece apenas aos finais de semana e 

há ainda uma lanchonete (tasca) que apresenta 

especialidades como o “prego no pão” e pastel 

de bacalhau. Já entre os vinhos, destaque para os 

feitos à base da uva Lorena. Embutidos, queijos 

e louças portuguesas são alguns dos itens 

encontrados na loja.

Estrada do Vinho, km 4 (11) 4711-1100 

Abre de dom. a qui., das 9h30 às 17h30; sex. e 

sáb., das 9h30 às 22h30

• Vale do Vinho •

Localizado na mesma área do Casarão do 

Vinho, o restaurante atrai também pela 

paisagem e tem cardápio variado da culinária 

italiana, com toque brasileiro. O cliente pode 

escolher entre grelhados, peixes, massas. E 

ainda optar pelo rodízio de pizzas ou serviço à 

la carte. Sem falar da boa carta de vinhos.

Estrada do Vinho, km 9 (11) 4711-1720 

Abre diariamente, das 11h30 às 15h e às sex. e 

sáb., das 19h30 às 22h30

• Cantina Tia Lina •

A tia Lina, que dá nome à casa, é filha de 

imigrantes italianos e abriu a cantina na 

década de 1990, com pratos caseiros de 

qualidade. A reforma recente do local, no 

entanto, manteve o clima familiar. Fazem 

sucesso o Rondelli de 4 queijos com alcachofra 

e o Frango desossado, regados aos bons 

vinhos da região.

Estrada do Vinho km 10,4 (11) 4711-2018 

Abre sáb., dom. e feriados, das 11h30 às 17h

Onde ficar
O clima serrano e a tranquilidade local inspiram 

os turistas a se hospedarem em várias pousadas 

e hotéis da cidade. São opções a Pousada 

Vila Artémis (villaartemis.com.br), com um 

espaço voltado ao relaxamento e a terapias 

que contribuem para o bem-estar, com vários 

serviços de spa. O local aceita pets e tem cozinha 

baseada em alimentos orgânicos. Fica na Estrada 

dos Venâncios, 2.055, tel. (11) 4711-2416.

O Hotel Vila Rossa (villarossa.com.br) 

recebeu o certificado de Excelência do 

Tripadvisor, em 2014 e 2015, e oferece muito 

conforto e requinte a seus hóspedes, em 

85 apartamentos e 18 lofts. Inaugurado em 

1992, tem amplo complexo de lazer e um 

restaurante de alta gastronomia, além de 

ser rodeado pela Mata Atlântica. Rua Cora 

Coralina, 350, acesso pelo km 55 da Rod. 

Raposo Tavares., tel. (11) 4713-5500.

A Pousada Acalanto fica a 1.100 metros de 

altitude e é cercada por um bosque. Servida por 

uma nascente exclusiva, tem piscina, um lago 

apropriado para a pesca esportiva e um bistrô, 

onde é possível jantar à luz de velas. E, mesmo em 

meio à natureza, oferece wi-fi nas áreas sociais. 

Endereço: Alameda N. S. do Guadalupe, 123, com 

acesso pelo km 50,5 da Rod. Raposo Tavares. 

Fontes: Roteiro do Vinho e Tripadvisor
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inspirador para todos que estiveram presentes.

Além de apoiar os projetos desenvolvidos 

na Facens, o LIS buscará promover 

encontros inter-setoriais no sentido 

de potencializar atitudes coletivas que 

promovam uma sociedade mais cidadã.  

“A inovação social nasce no coração e não 

na cabeça, por isso precisamos promover a 

empatia e a troca, de forma que colaborações 

gerem soluções que benefi ciem a sociedade 

como um todo e não apenas alguns 

indivíduos”, diz Raquel Barbosa Rogoschewski, 

coordenadora geral do LIS.

A primeira ação realizada pelo LIS foi o 

programa InterGerAções, que envolveu 

idosos frequentadores do Sesi Votorantim 

A FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA (FACENS) CRIOU ESTE ANO O SEU LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO SOCIAL (LIS), QUE FICARÁ RESPONSÁVEL POR PROMOVER PROJETOS SOCIAIS E ENVOLVER, ALÉM 
DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E SEU PÚBLICO, OS ALUNOS DA FACULDADE

Texto: Rose Campos

m 21 de março, a Faculdade 

de Engenharia de Sorocaba 

(Facens) lançou o seu 

Laboratório de Inovação Social 

(LIS). O programa foi criado para 

empoderar, compartilhar e fomentar a 

inovação social através da educação como 

caminho para gerar soluções mais efetivas 

e sustentáveis, de forma colaborativa, para 

a sociedade.

Na ocasião, Cindy Colson, diretora de 

Programas do Center for Nonprofi t 

Excellence (CNE), ONG norte-americana 

especializada em treinamentos para 

organizações sociais, ministrou o workshop 

“O poder da colaboração”, um evento 

cida
dania

e alunos da Facens. Foi um encontro open 

house promovido no Fab Lab da faculdade, 

que proporcionou o contato de pessoas 

da terceira idade com este laboratório de 

prototipagem digital e, principalmente, 

a troca de experiências entre os dois 

públicos. A ideia agora é que a iniciativa se 

repita mensalmente. “Nosso objetivo é unir 

a experiência e sabedoria dos idosos com 

as habilidades e a disposição dos jovens, 

a fi m de pensar em soluções viáveis para 

problemas comuns na região. O intuito 

é que, em um futuro muito próximo, 

sejamos referência no desenvolvimento de 

metodologias colaborativas entre gerações 

em prol da comunidade”, diz Raquel. 

UM LABORATÓRIO DE
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 interesse da ex-bancária Ana Neide 

Casagrande Esteves pela yoga 

começou de forma muito parecida 

como ocorre com a maioria das pessoas: para resolver 

uma questão de saúde, no caso, dores nas costas.

E isso foi há quase 40 anos, quando o assunto ainda 

era pouco conhecido no Brasil e por isso polêmico, 

em geral mal compreendido. Portanto, não foi fácil 

abraçar a prática como profi ssão.

Atualmente, no entanto, ela se sente feliz pelo 

autoconhecimento e crescimento pessoal adquiridos, 

o que se refl ete em sua qualidade de vida e, ela 

acredita, em sua evolução como ser humano.

Por isso faz questão de compartilhar seu 

conhecimento, recebendo grupos de alunos e 

também ajudando a formar outros profi ssionais. 

Acompanhe a entrevista a seguir.

Splice Magazine - Como foi seu primeiro contato 

com a yoga? 

Ana Neide Casagrande Esteves - Foi em 1977. 

Na época, comecei a sentir dores na coluna, 

dorsal e lombar, e uma amiga comentou sobre 

as aulas de yoga. O pai dela, que era médico, 

estava fazendo, com ótimos resultados. Resolvi 

experimentar e acabei me apaixonando pela 

yoga. Eu me sentia leve, relaxada e fi quei 

livre da dor. Mesmo depois disso, continuei 

praticando. Até hoje. Em agosto fará 40 anos.

Texto: Rose Campos

yoga
O INSTITUTO NAMAHA É UM 

DOS MAIS TRADICIONAIS 
EM SOROCABA E OFERECE 

AO PÚBLICO UMA SÉRIE DE 
CUIDADOS ALTERNATIVOS, 
COMO A YOGA, O PILATES 

E A ACUPUNTURA. FOMOS 
FALAR COM A DIRETORA DO 
INSTITUTO, QUE ABORDA OS 

BENEFÍCIOS DA YOGA PARA A 
SAÚDE E O BEM-ESTAR

o

UM CONVITE AO 
EQUILÍBRIO
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SM - Depois de quanto tempo passou também a 

dar aulas? 

Ana Neide - Após uns 20 anos de prática, eu me 

interessei em buscar mais informação. Deixei 

inclusive o meu emprego em um banco estatal 

e fui estudar mais. Não havia informação tão fácil 

como hoje. Ao contrário, tinha até certo preconceito. 

Muitas pessoas confundiam yoga com religião. 

SM - Mas é certo que a yoga vai muito além do 

aspecto físico, não é isso? 

Ana Neide - Sim, tem muito a ver com o lado 

emocional. A yoga trabalha o lado mais emotivo 

das pessoas. Por isso também um instrutor de 

yoga precisa ter uma formação sólida, para saber 

lidar com essas emoções de maneira apropriada. 

Nós aqui, no Instituto Namaha, começamos aos 

poucos, com um grupo pequeno de pessoas. 

E uma das referências que eu pessoalmente 

busquei foi o prof. José Hermógenes, um mestre 

que produziu uma literatura muito ampla sobre 

o assunto. 

SM - Como são as aulas oferecidas aqui no 

Instituto? 

Ana Neide - Nós ensinamos as ássanas, que 

são posturas psicofísicas. Elas possibilitam um 

trabalho físico, mental e energético – usando 

também a respiração – que libera a mente 

para se concentrar e alcançar um estado 

de serenidade e paz. Assim, relaxados, nos 

libertamos de situações como stress, depressão, 

síndrome do pânico etc. É possível alcançar 

um estado de harmonia e saúde capaz de 

combater até mesmo doenças graves, como o 

câncer. Existem hoje vários estudos científicos 

que revelam a importância da meditação no 

tratamento de doenças graves como o câncer. 

Isto acontece porque a prática potencializa os 

linfócitos kiliceus(glóbulos brancos que agem 

na defesa do nosso organismo), mantendo-os 

saudáveis. Não é só no tratamento de doenças 

que a yoga funciona. Ela também é importante 

para evitar o adoecimento, na medida que ajuda 

a manter o nosso organismo saudável.

SM - Passadas essas quatro décadas, hoje 

você considera mais fácil levar a yoga até as 

pessoas? Elas estão mais abertas e menos 

preconceituosas? 

Ana Neide - Com certeza hoje há menos 

Ana Neide buscou a yoga, inicialmente, para resolver o problema de dores nas costas. Mas ao estudar  o assunto, se encantou com este conhecimento milenar
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preconceito. Há mais informação, as pessoas 

estudam mais o assunto e houve uma quebra 

de paradigma: é mais fácil saber que yoga 

não é religião, mas sim uma ciência milenar. O 

que houve foi que algumas religiões na Índia, 

principalmente, adotaram a prática quando viram 

os seus bons resultados. Atualmente, o público 

que busca a yoga é bastante variado. São pessoas 

de várias idades, muitos jovens, inclusive. A 

maioria é mulher, mas os homens, quando vêm, 

levam muito a sério o aprendizado.

SM - Em quais situações principalmente a yoga é 

adotada? 

Ana Neide - Além dos casos de saúde, hoje há 

muitos jovens vestibulandos, por exemplo, que 

querem lidar bem com o stress da situação. 

Também recebemos mulheres com dificuldade 

de engravidar. Ou, o que é muito comum, 

pessoas com dores na coluna, ou nervo ciático, 

entre outras. Além de pessoas com vários tipos 

de adoecimentos, inclusive câncer. Em geral, é na 

crise que procuramos nos cuidar mais.

SM - Acredito que sejam pessoas de perfis 

bem diferentes, mas a gente vê que há na 

yoga algumas posturas bem radicais. Todos 

conseguem fazer? 

Ana Neide - Aqui no Namaha as pessoas devem 

fazer dentro do seu limite confortável. O foco é que 

o trabalho, em seu conjunto, consiga proporcionar 

um bem-estar geral. O objetivo é ter uma postura 

confortável para alcançar o estado de relaxamento 

mais profundo, com isso conseguir concentrar 

a mente por um tempo prolongado e assim 

caminhar para o estado meditativo.

SM - Qual a função dos mantras? 

Ana Neide - Nossa compreensão é que eles foram 

trazidos pelas divindades. Eles são falados na 

língua sânscrita e trabalham a vibração das nossas 

glândulas, especialmente as glândulas cerebrais, e 

nos ajudam a entrar em estado meditativo.

SM - Faz parte da yoga a mudança de hábitos 

alimentares? 

Ana Neide - Somos formados, em grande parte, 

A professora 
Ana Neide 

mostra duas 
das posturas 

de yoga 
bastante 

praticadas 
nas aulas

Somos formados, em 
grande parte, por 
impressões das coisas 
que vivenciamos, e 
uma das principais é a 
alimentação

por impressões das coisas que vivenciamos, em 

segundo plano está a respiração e, em terceiro, 

a alimentação. Com a prática, a tendência é nos 

tornarmos mais sutis. E isto não combina com 

alimentos de baixa frequência, como é o caso dos 

alimentos de origem animal. Então, a mudança 

de dieta não é imposta, mas acaba sendo natural, 

com o tempo.

SM - E qual você diria que é o principal objetivo 

da yoga? 

Ana Neide - É propiciar o trabalho consigo próprio, 

a partir da autodescoberta. Também é importante 

perceber que em tudo que acontece conosco nós 

somos os responsáveis. A prática também permite 

nos libertar de sentimentos como o medo, que 

é uma energia muito negativa. Assim como a ira 

e a mágoa, que são sentimentos que não fazem 

mal para o outro, e sim para nós mesmos, abrindo 

espaço para as doenças. A yoga busca a cura das 

nossas emoções, de nossa mente e do nosso 

corpo, ou seja, uma cura holística. 
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Grupo Splice antecipou a 

comemoração de Páscoa para 

seus colaboradores, fazendo deste 

momento uma deliciosa oportunidade de refletir 

sobre a importância da data. No último dia 13 de abril, 

um almoço temático foi oferecido no refeitório para 

toda a equipe que atua na sede da empresa, além 

de caixas de bombons que tornaram a ocasião ainda 

mais especial. Além desta iniciativa, os colaboradores 

participaram da Semana da Saúde, entre os dias 3 e 

7 de abril, na qual foram ministradas palestras sobre 

o tema e realizada a aferição de pressão arterial. O 

Dia das Mães também foi marcado por cuidados 

especiais com as colaboradoras do Grupo, ao som de 

uma belíssima serenata. Promovida no dia 19 de maio, 

a homenagem às mães proporcionou degustação 

de produtos da empresa Polishop e delícias como 

brigadeiro de colher e pipoca. Na ocasião, todas 

também foram presenteadas com flores de chocolate 

e participaram do sorteio de um brinde especial. 

Confira as fotos: 

1 e 2 - O Grupo Splice entrou no clima da Páscoa 

e ganhou até decoração temática no refeitório e 

cardápio especial;

3 - A Semana da Saúde abordou vários temas com 

foco no bem-estar e na melhoria da qualidade de 

vida da equipe;

4 e 5 - A homenagem de Dia das Mães contou com 

serenata, poesia e muitos presentes para as nossas 

colaboradoras. Afinal, elas merecem!

o

4

5

3

colaborador
NOSSO FOCO É O
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aubaté é hoje um dos municípios mais promissores do 

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

implantação de um loteamento com foco em bem-estar e 

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

de uma área de proteção ambiental permanente, proporcionando vista 

para a Serra da Mantiqueira. O próprio loteamento possui paisagismo 

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

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

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

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

bairro do Quiririm, de comércio diversifi cado e com fácil acesso às 

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

T

OUROVILLE 

     TAUBATEO PRAZ E R  D E 

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

OUTROS EMPREENDIMENTOS JÁ ENTREGUES PELA SPLICE DESENVOLVIMENTO URBANO:

Outros loteamentos

Città Bellucci é um loteamento de alto padrão localizado em Cerquilho 

(SP), cidade com ótimo índice de qualidade de vida. Nos mais de 295 

mil m² de área, 70  mil m² são reservados ao verde. Há lotes residenciais 

e comerciais de 275 m² a  550 m² e para o lazer foram construídas três 

praças equipadas com mobiliário urbano. O loteamento fi ca ao lado de 

um lindo lago e tem projetos urbanístico e paisagístico com a qualidade 

que distingue os empreendimentos da Splice Desenvolvimento Urbano.

Incorporações

O Residencial Jardim Monte Carlo está em uma das últimas áreas 

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

número ideal de unidades, garantindo a exclusividade e privacidade dos 

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

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

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

verde. Empreendimento com o padrão Splice e Salix Empreendimentos.

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

as vantagens de um empreendimento moderno, com a tranquilidade dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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