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CIDADES 
CONECTADAS 
Internet das Coisas 
é uma tendência que  
está chegando com 
tudo ao Brasil

DIA DE DOAR 
Você também pode 

fazer parte deste 
movimento mundial  

e ajudar quem precisa

VISITA À OBRA 
Proprietários do Villa Flora 
podem conhecer a futura 

moradia antes mesmo 
que ela fique pronta!

NA ONDA DO “FAÇA VOCÊ MESMO”, CRIE 
LEMBRANCINHAS E ITENS DE DECORAÇÃO 
A SEU GOSTO E AINDA ECONOMIZE
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Recebi ótimas referências, de amigos que moram no Villa Flora, 
sobre a qualidade do empreendimento e a seriedade da Splice 
Desenvolvimento Urbano. Outro fator determinante para a 
escolha foi a excelente localização, que é um grande atrativo 
para quem pensa em vender ou alugar o imóvel.

Adriano Raimundino Dutra, cliente do Villa Flora (Cond. das Rosas)

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

Festa de Natal só faz sentido se puder ser 

compartilhada. Independente do credo religioso de 

cada um, esta é uma celebração que envolve todo 

mundo, seja pelo clima festivo, pelos presentes trocados ou – mais 

importante ainda! – pelo sentimento de fraternidade que desperta.

Então, não importa qual seja o orçamento disponível, este é um festejo 

para todos. E pode se tornar ainda mais envolvente e significativo se 

você empenhar algum tempo para cuidar pessoalmente de detalhes 

como a confecção de lembrancinhas ou de decoração artesanal.

O resultado com certeza será algo único e com seu gosto pessoal. 

Além de agradar quem vê, pode ser um jeito criativo de escapar da 

crise. Se você tiver habilidades manuais pode inclusive ganhar algum 

dinheirinho comercializando as peças. Confira algumas dicas na 

reportagem de capa e inspire-se para pesquisar e produzir ainda mais.

Mas nesta edição também tratamos de tecnologia. Você já ouviu falar 

em Internet das Coisas? Veja o que fomos ouvir a respeito, na seção 

“Tendência”. Conheça os detalhes do Sesc Sorocaba e saiba também 

como foi a visita à obra no novo Condomínio das Camélias, do Villa 

Flora Votorantim. E muito mais!

Desfrute da nova edição e boas festas!

todos
Quer dar um novo toque 
à decoração de casa? Confira nossas dicas

Veja o que vem por aí na programação 
de cultura e lazer em Sorocaba e região 

Você já ouviu falar em Internet das Coisas? 
Pois logo logo ela estará pertinho de você

O Sesc, que está completando 70 anos, reserva muita diversão 
e cultura para você e sua família também em Sorocaba

Quer economizar? Então, inspire-se com as dicas e 
transforme o Natal na celebração do “faça você mesmo”

Villa Flora convida seus futuros moradores a 
conhecerem as obras de mais um novo condomínio

Verão chegando! E traz com ele, mais uma vez,  
a necessidade de diminuir o gasto de água

Dia 29 de novembro é o Dia de Doar

A historiadora Sonia Paes revela porquê 
Sorocaba é o berço do Tropeirismo
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 (15) 3353-8499

Av. Juscelino Kubitscheck de 

Oliveira, 154 - 18110-901

Lageado - Votorantim - SP

Creci: 20.226J

www.splicedu.com.br

e x p e d i e n t e

A Splice Magazine é 

uma publicação da Splice 

Desenvolvimento Urbano.

 

Departamento de Marketing:

André Barros Beldi

Comissão editorial: 

Araldo Marcondes;

Carina Alves;

Darby Moreno;

Hellen Damasio; 

Lizandra Claudia;

Mayra Diniz

Projeto gráfico e Coordenação:           

Atua Agência

www.atua.ag

Jornalista responsável: 

Rose Campos MTb 22.000/SP

Redação: 

Daiene Felicio  

Diagramação: 

Natália Fanchini

Arte final: 

Fabíola Leite

Executiva de conta: 

Amanda Contieri

Capa: 

Natália Fanchini

Impressão: 

Gráfica Paratodos

Tiragem:

5.300 exemplares. 

Distribuição gratuita.



FEIRA DE ORGÂNICOS 
Aos sábados o público pode aproveitar para conhecer e 

comprar produtos orgânicos na feira realizada no Parque 

Natural Chico Mendes, que fica no Alto da Boa Vista, próximo 

ao Paço Municipal. São comercializados produtos de 

pequenos produtores locais e da região. 

Das 8h às 12h, na Av. Três de Março, 1.025. 

Informações: (15) 3228-1256.
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MUSEU DA 
ENERGIA DE ITU 
Este museu está instalado em um sobrado 

construído em 1847, em pleno centro 

histórico da cidade. Ali o visitante pode 

fazer uma viagem no tempo, conhecendo a 

forma como o cotidiano das pessoas mudou 

com a chegada da energia, indo das antigas 

lamparinas a óleo até os eletrodomésticos 

lançados em meados do século XX. São 

mais de cem anos de história. Abre de terça 

a domingo, das 10h às 17h. Entrada: R$ 4,00 

(crianças, estudantes e idosos pagam meia). 

Informações: www.museudaenergia.org.br

Os tambores de metal que imitam barris são hoje 

uma tendência na decoração. Que tal incrementar um 

ambiente com este modelo exclusivo de 50 litros com 

estampa da musa Audrey Hepburn? Artigo importado, 

com 60 cm de altura x 37 cm de largura, este é ideal 

para usar como apoio na sala, no quarto ou no escritório, 

criando um efeito muito charmoso. Além de ser uma 

peça contemporânea, é uma forma criativa de ambientar 

nos estilos retrô e industrial utilizando uma única peça. 

www.tamarindos.com.br

INSPIRADO NO CINEMA 

Um artigo vintage pode ser a peça-chave para dar 

um toque de charme, elegância e romantismo 

a um espaço interno. Uma dica é esta cômoda 

colorida, da coleção Oldway. É um item moderno 

e cheio de personalidade para quem deseja 

marcar presença com um estilo bem peculiar na 

decoração. www.carrodemola.com.br 

ROMÂNTICO E CASUAL 

Sabe aqueles móveis com design fluido, que dão 

personalidade ao ambiente e não carregam tanto no 

visual? Resistente e com acabamento perfeito, o puff Baby 

Leão é uma ótima opção para complementar o quarto 

das crianças com um toque moderno, aconchegante e 

bastante divertido. Além desta fofura, o site Theodora 

Home traz outras opções de bichinhos que prometem 

criar um clima todo especial para os pequenos lerem e 

descansarem com muito conforto. 

www.theodorahome.com.br

PARA LER E DESCANSAR 

O show de Roberto Carlos, em princípio marcado 

para setembro, foi cancelado por motivos 

médicos e transferido para esta nova data: 3 de 

dezembro. Por isso tem muita gente ansiosa 

para curtir este momento que, certamente, será 

inesquecível. No Clube Recreativo Campestre. 

Informações: (15) 4003-6860 ou (15) 2131-1452.

FINALMENTE, O REI! 
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ocê já ouviu falar em Internet das 

Coisas? O termo, mais conhecido 

em inglês (Internet of  Things 

– IoT), refere-se a uma verdadeira revolução 

tecnológica, que já está em curso. A ideia é 

que objetos de uso cotidiano, como relógios, 

roupas, eletrodomésticos e veículos, entre mais 

milhares de outros itens, passem a funcionar 

conectados à internet e a outros dispositivos, 

como computadores pessoais e smartphones.

Um dos primeiros exemplos disso foi o 

Google Glass. É uma realidade que começou 

a ser pensada ainda no início dos anos 1990 

e, com a evolução tecnológica, se aproxima 

v
Texto: Rose Campos

UM DIA, GRANDE PARTE 
DOS OBJETOS QUE VOCÊ 

VAI USAR EM SUA ROTINA 
ESTARÁ CONECTADA 
À REDE MUNDIAL DE 

COMPUTADORES. E, PELO 
JEITO, ESTE MOMENTO 

NÃO ESTÁ MUITO LONGE 
DE CHEGAR...

SERÁ A CIDADE 
CONECTADA?

cada vez mais rápido de nossa vida.

Alguns setores da indústria estão mais 

adiantados nesta direção. É o caso do setor 

automobilístico, que vem produzindo 

inovações como o carro autônomo, 

apresentado em julho pela Alibaba, 

gigante chinesa de vendas pela web, que 

desenvolveu o projeto com a montadora 

SAIC Motor, também da China. O carro é 

equipado com um sistema operacional 

capaz de se conectar a smartphones e a 

expectativa é que comece a ser vendido até 

o fim do ano. Também a tradicional Ford vem 

desenvolvendo, há pelo menos dois anos, um 

projeto inovador, em parceria com a Intel. 

A ideia é que o interior do carro tenha um 

dispositivo com câmera capaz de reconhecer 

o rosto do motorista e de oferecer 

informações do seu comportamento e 

gostos. Se o motorista não for reconhecido 

pelo veículo, uma mensagem com sua foto 

é imediatamente enviada ao celular do 

proprietário, o que pode evitar furtos.

O objetivo final é justamente esse, que a Internet 

das Coisas venha a facilitar o dia a dia das pessoas, 

proporcionando mais conforto e bem-estar.

No Brasil, uma das empresas nacionais que 

tem se dedicado a desenvolver soluções com 

este perfil é a Algar Telecom, sediada em 

Minas Gerais e que já tem um escritório de 

negócios em funcionamento em Sorocaba.

O potencial deste mercado é grandioso. 

Segundo a consultoria IDC, mundialmente, 

a escala de negócios deve alcançar a cifra 

de 1,7 trilhão de dólares até 2020 e conectar 

cerca de 20 bilhões de objetos – de geladeiras 

domésticas a contêineres para transporte de 

mercadorias. E o Brasil já é o quarto país do 

mundo com o maior número de conexões 

móveis entre máquinas. Segundo dados 

da Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), 2,5 milhões de dispositivos que 

transmitem dados para sistemas sem a 

necessidade de intervenção humana estão 

em operação atualmente. Até o fim de 2020 

deverão ser mais de 1 bilhão.

E o que todos esses dispositivos podem ou 

poderão fazer? A lista de tarefas é crescente 

e ilimitada. Utilizando a nova tecnologia, será 

possível, por exemplo, ter refrigeradores que 

identifiquem os alimentos estocados e indiquem 

tanto o seu prazo de validade quanto a 

necessidade de reabastecer, sugerindo a compra 

de novos produtos; ou ter TVs comandadas por 

smartphones; ou ainda, lâmpadas que adequem 

a sua luminosidade compensando a fonte de luz 

natural no ambiente.

O que vai dar impulso a este tipo de inovação 

será a quantidade e qualidade de pesquisas, 

que podem ser realizadas não apenas por 

empresas privadas e órgãos governamentais 

ou independentes, mas também por 

instituições acadêmicas.

Na região, a Faculdade de Engenharia de 

Sorocaba (Facens) é uma das que saíram 

na frente e desenvolveu, em parceria com 

o Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT), há pouco mais de um ano, o projeto 

Smart Campus Facens. O propósito deste 

projeto é justamente pesquisar e desenvolver 

tecnologia usando o conceito de cidades 

inteligentes. Assim, o campus da faculdade 

funciona como um protótipo do ambiente 

urbano, onde é possível pôr em prática e 

testar a viabilidade dos mais variados projetos 

propostos pelos alunos.

É o presente gerando o mundo do futuro.  

a 
cidade
     futurodo 
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UM CELEIRO DE PRODUÇÃO CULTURAL E FONTE DE LAZER COM ACESSO 
POPULAR, O SESC SOROCABA É HOJE UM DOS DESTAQUES NA ÁREA DE 
DIVERSÃO DA CIDADE, ATENDENDO TAMBÉM O PÚBLICO DA REGIÃO

Fotos: Rose Campos / Atua

uando o novo prédio do Sesc 

Sorocaba foi inaugurado, em 

2012, foi um evento especial 

que atraiu a atenção de milhares 

de pessoas. E não poderia ser 

diferente. O Serviço Social do Comércio (Sesc) 

é uma estrutura gigantesca que atua nas áreas 

de lazer, cultura, esporte e saúde e está presente 

em nosso município desde 1985.

sorocaba
UM BAÚ DE 
ACONTECIMENTOS!

Texto: Rose Campos

q

sesc
O Sesc apresenta uma programação variada e de 
qualidade, com atrativos para toda a família

UM MUNDO DE NOVIDADES 

O Sesc Sorocaba é uma das 33 
unidades existentes no estado de 
São Paulo e, além das atividades de 
cultura e lazer, oferece turismo social, 
programas de saúde e educação 
ambiental, programação especial para 
crianças e terceira idade e projetos 
pioneiros como o Mesa Brasil Sesc 
São Paulo, de combate à fome e ao 
desperdício de alimentos, e Internet 
Livre, de cultura digital e artemídia. O 
endereço é Rua Barão de Piratininga, 
555, no Jardim Faculdade. Telefone 
(15) 3332-9933.

Mas a construção da nova sede, instalada em 

uma área de mais de 30 mil metros quadrados 

e inaugurada em 1º de setembro daquele ano, 

deu novo fôlego à programação de cultura e 

lazer apresentada ali, trazendo para a cidade 

um cardápio elaborado de atrações.

A programação, renovada mensalmente, 

abrange de teatro a shows musicais, incentiva 

a prática esportiva e inclui oficinas de arte e 

espaço para o debate e o pensamento crítico 

da realidade. São inúmeras opções variadas e 

de qualidade para todos os gostos e idades, 

das crianças ao público da terceira idade. E 

uma das virtudes do Sesc é justamente sua 

vocação para reunir esses diferentes públicos e 

gostos, promovendo sua interação e o diálogo.

“A unidade é fruto de um sólido projeto 

cultural e educativo que traz a marca 

da inovação e da transformação social 

promovida pelo empresariado do comércio 

e de serviços de São Paulo, desde a criação 

do Sesc, há 70 anos”, ressalta a assessoria de 

imprensa do Sesc Sorocaba.

Meio ambiente em foco

Um dos diferenciais desta unidade que, em 

sua inauguração, se distinguia como a maior 

do interior paulista, é a preocupação com o 

meio ambiente, reforçada por seu projeto 

arquitetônico, criado para minimizar a geração de 

resíduos e o impacto ambiental. Assim, o prédio 

conta com soluções inteligentes, como a criação 

de átrios e claraboias, que potencializam o uso 

da iluminação natural, instalação de torneiras e 

chuveiros de vazão controlada e reúso de águas 

pluviais, que poupam este importante recurso 

natural. Além disso, a construção foi feita de 

modo a reduzir os custos com manutenção.

Mas se o que importa para o público é diversão, 

isso não falta ali. Uma das primeiras coisas 

que enchem os olhos de quem chega é o 

conjunto aquático, com três piscinas. E tem 

também ginásio poliesportivo coberto, salas de 

ginástica, teatro, campo de futebol com grama 

sintética, comedoria, estacionamento coberto, 

consultórios odontológicos, biblioteca, loja, 

anfiteatro e muito mais.  
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calor veio com tudo este 

ano e (pode acreditar) 

o clima tem tudo para 

esquentar ainda mais com a chegada do 

verão! O desafio, porém, não está somente na 

dificuldade de suportar as altas temperaturas, 

mas também em enfrentar o retorno de 

uma possível crise hídrica gerada pelo maior 

consumo de água no período e pelas chances 

reais de uma diminuição no índice de chuvas.

Mas é possível sim evitar o cenário alarmante. 

Com pequenas atitudes dá para minimizar o 

problema e ainda contribuir (e muito) com 

o meio ambiente. Uma das principais dicas é 

qualidade
comprovada

utilizar o balde para lavar o carro, deixando de 

lado a mangueira. É um simples gesto, que 

pode economizar até 560 litros de água.

Na cozinha, a redução pode chegar a 

160 litros cada vez que uma bacia for 

utilizada para ensaboar a louça. Se quiser 

diminuir ainda mais o consumo, ao trocar a 

mangueira por vassoura e balde, para fazer 

a limpeza em áreas externas, a economia 

pode chegar a 250 litros!

No jardim, uma boa dica é regar as plantas 

à noite ou no início da manhã, já que nestes 

períodos, mais frescos, as plantas requerem 

menos água para sobreviver.

Saindo de férias 

Vai viajar no fim do ano? 

Lembre-se de fechar o registro 

de água da sua casa. Antes 

disso, porém, certifique-se de 

que não há nenhum vazamento. 

Um buraco de 2mm (um pouco 

maior do que a cabeça de um 

alfinete) em um cano pode 

desperdiçar até 3.200 litros de 

água em um único dia. 

Texto: Daiene Felicio

entrega de um 

empreendimento é sempre 

um momento de muita 

expectativa para o futuro morador. Afinal, 

é a tão aguardada oportunidade de ver 

concretizado um sonho que (muitas vezes até 

aquele momento) só existia no papel.

Mas para quem adquire um empreendimento 

da Splice Desenvolvimento Urbano, conhecer 

de perto a nova moradia e toda a riqueza de 

detalhes que integra o projeto é algo que 

acontece muito antes da entrega das chaves.

No bairro planejado Villa Flora, conhecido 

pela arquitetura e conceito urbanístico 

diferenciados, os futuros moradores do 

Condomínio das Camélias foram convidados, 

em outubro, a acompanhar de perto o 

andamento das obras.

Durante a visita eles puderam constatar 

o comprometimento com o qual a Splice 

Desenvolvimento Urbano administra as obras, 

o que resulta na qualidade da entrega. Por 

isso a empresa é reconhecida no mercado 

imobiliário pelo seu alto padrão de qualidade.

Com acessos pela rodovia João Leme dos 

Santos (km 1,5, continuação da Av. Armando 

Pannunzio) e pelo Campolim (a 5 minutos do 

Shopping Iguatemi Esplanada), o Villa Flora 

a
é um bairro planejado segundo os princípios 

do chamado “novo urbanismo”, que preza o 

convívio entre as pessoas.

No Condomínio das Camélias, as opções são 

os apartamentos Gabriela (60m²), com dois 

quartos, sendo 1 suíte, e varanda, e Camila 

(70m²), com três quartos, sendo 1 suíte, e 

varanda com churrasqueira. Em ambos é 

possível escolher por uma ou duas vagas. 

Outra opção é a Casa Mariana (76m), com 3 

quartos e 1 ou 2 vagas. 
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Texto: Daiene Felicio

o

FUTUROS MORADORES 
DO CONDOMÍNIO DAS 

CAMÉLIAS ACOMPANHAM 
O ANDAMENTO DAS OBRAS, 

QUE SEGUEM EM RITMO 
ACELERADO PARA ENTREGA 

EM DEZEMBRO DE 2016
NOS TEMPOS MODERNOS CALOR NÃO RIMA COM DESPERDÍCIO.  
SAIBA QUAIS ATITUDES VOCÊ PODE ADOTAR NO DIA A DIA PARA  
POUPAR CADA PINGO DE ÁGUA QUE FOR POSSÍVEL

O empreendimento reúne casas e apartamentos com excelente infraestrutura urbanística

de consciência

UMA
 gota
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s festejos natalinos vêm chegando e o clima de alegria  

já começa a se espalhar.

E é possível dar um toque pessoal e muito especial à comemoração 

se tentar usar um mínimo de habilidade manual e muita criatividade para criar você 

mesmo as lembrancinhas e enfeites natalinos.

É uma forma de encantar os convidados e ainda economizar um bom dinheiro, uma vez 

que você pode reaproveitar muitos dos materiais que já tem disponíveis em casa.

Além disso, como uma ideia leva a outra, use as dicas e imagens a seguir como ponto de 

partida para incrementar ainda mais as invenções e fazer algo que realmente só você tem.

o
Texto: Rose Campos

do faça 
você mesmo

natal
ESPANTE QUALQUER SINAL DE CRISE E PONHA MÃOS À 
OBRA PARA COMEÇAR A CRIAR JÁ OS MIMOS E DECORAÇÕES 
NATALINOS QUE IRÃO FAZER SUCESSO NA SUA FESTA EM 
FAMÍLIA E ENTRE AMIGOS

1312
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O espírito de Natal 
inspira as pessoas a 
pensarem no outro 
de forma solidária e 
dar presentes é uma 
forma de demonstrar 
carinho e atenção
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Outras ideias para um Natal mais feliz 

Se você é daqueles que gasta o que tem e o 

que não tem para reunir todos em sua casa 

e dar um festão, pode começar a mudar de 

atitude desde já. Comece criando uma lista 

de tudo que irá precisar para a festa e depois 

divida os itens entre todos os convidados. 

Ou então, faça a previsão de gastos e divida 

entre o número de pessoas que irá participar 

da festa. Assim, cada um contribui com 

sua parte em dinheiro e você pode ficar 

responsável pelas compras.

Além dos custos, fazer todos os preparativos e 

cozinhar para um batalhão de pessoas é outra 

trabalheira grande. E é justamente aí que muitos 

podem dar uma mãozinha. Veja quem são os 

voluntários e distribua as tarefas entre todos.

Outra ideia interessante é lembrar-se de 

quem não tem a perspectiva de ter uma 

festa natalina. Podem ser crianças em um 

abrigo, moradores de rua ou até cãezinhos 

abandonados. Faça uma “campanha” entre 

a vizinhança, amigos e familiares e junte 

doações específicas para o público escolhido. 

Por exemplo, que tal levar panetones para as 

crianças de um orfanato, ou então doar ração 

para uma ONG que abriga animais sem dono? 

A entrega pode ser em grupo, combinada 

antes ou depois da sua ceia de Natal. Com 

a atitude, certamente o seu Natal também 

será muito mais feliz. •

Lembrancinha de Natal com feltro:

Que tal espalhar pela casa, reunir em uma mesa ou balcão, ou ainda, oferecer como 

lembrancinha aos amigos pequenas árvores de Natal feitas em feltro? 

• reúna retalhos de feltro coloridos e corte-os em formas diferentes; 

• comece a costurar dois pedaços iguais e preencha o interior com algodão, para dar volume; 

• decore a gosto usando botões coloridos, fitas, rendas ou outros materiais que tiver à mão; 

• cole um palito de churrasco na base da árvore e fixe-o em uma caixinha pintada  

  ou forrada e cheia de areia, para dar sustentação.

Rolos de papel higiênico tornam-se belas embalagens: 

• Guarde os rolos de papel higiênico vazios;  

• forre com papel, tecido ou pinte-os, mas se preferir, também pode deixá-los ao natural; 

• achate-os e dobre as extremidades, para fechar os dois lados; 

• dentro, coloque um bombom, ou balas ou outra lembrancinha que preferir; 

• para finalizar a embalagem, amarre uma fita colorida de uma extremidade a outra e,  

  se quiser, cole um laço pronto ou algum detalhe dourado, por exemplo.

Vamos fazer?

Confira algumas receitinhas fáceis de artesanato para você ter itens novos para sua festa de Natal em questão de minutos.
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elo segundo ano consecutivo, 

o Instituto Alexandre e Heloisa 

Beldi (IAHB), que tem como 

missão despertar os cidadãos para o seu 

potencial transformador, participou de  

uma campanha mundial de grande 

relevância: o Dia de Doar. 

O movimento teve início nos Estados Unidos, 

onde a data também é conhecida como 

Giving Tuesday e aconteceu pela primeira 

vez em 2012, em Nova Iorque. A ideia era 

ser um contraponto de datas comerciais 

famosas entre os norte-americanos, como a 

BlackFriday e a CiberMonday, divulgando a 

cultura de doação entre as pessoas. 

Aqui no Brasil a campanha teve início já no 

ano seguinte e, aos poucos, começa a se 

tornar mais conhecida dos brasileiros. 

A novidade entre nós, este ano, é que a Atua 

Agência, agência publicitária responsável pela 

criação da campanha promovida pelo IAHB, 

p

pensou em, além de divulgar a data e estimular as 

pessoas a participarem, destacar Sorocaba como 

um município onde a população verdadeiramente 

se compromete com causas sociais. 

O conceito não surgiu por acaso. Sorocaba de 

fato é reconhecida por sua inclinação às ações 

#diadedoar
SIM, COM CERTEZA VOCÊ TEM ALGUMA COISA PARA DAR A QUEM PRECISA. MAS, SE 
DEPOIS DE VASCULHAR AS GAVETAS E OS ARMÁRIOS DE CASA, NÃO ENCONTRAR NADA 
INTERESSANTE, VOCÊ AINDA PODERÁ DOAR SEU TEMPO, SUA ATENÇÃO, SEU SORRISO...

Texto: Rose Campos

Guirlanda com laços de fita:

• Arrume um arco de madeira ou de arame; 

• faça vários laços coloridos de fita (você  

  pode escolher cores que evoquem o Natal,  

  como o vermelho, o branco e o verde); 

• intercale os laços de acordo com as cores   

  escolhidas e vá preenchendo o arco  

  até completá-lo; 

• se quiser dar ainda mais charme, você pode  

  finalizar com uma bolinha de árvore de Natal.

Árvore de Natal de livros:

• Junte uma boa quantidade de livros, de tamanhos semelhantes; 

• empilhe-os formando uma espécie de pirâmide ou cone; 

• esta será a base da sua “árvore”; 

• para completar a decoração, envolva a pilha de livros  

  em luzes de pisca-pisca; 

• finalize colocando no alto um arranjo com pinha e bolinhas  

  de árvore de Natal ou então uma estrela dourada.

Guirlanda com pregadores de roupa:

• Faça um arco de arame; 

• intercale no arco contas com furos e um  

  pregador, até completar o círculo; 

• antes de usar os pregadores você pode pintá- 

  los com tinta para madeira na cor que preferir;  

• outra opção é primeiro completar toda a  

  guirlanda e só então usar tinta em spray prateada  

  ou dourada para pintá-la; 

• você pode finalizar com laço de fita de cetim.

Porta-guloseimas de garrafa PET:

• Você vai precisar de garrafas PET, fitas  

  de tecido, tesoura, tule, caneta e mais as  

  guloseimas que quiser presentear; 

• retire o rótulo da garrafa e limpe-a muito bem; 

• corte a garrafa ao meio e desenhe arcos na  

  extremidade de cima, como se fossem  

  cinco “pétalas” e corte-as; 

• preencha o interior da garrafa com as  

  guloseimas, de preferência bem coloridas; 

• feche as “pétalas” que ficaram na parte de cima e  

  arremate a embalagem embrulhando com tule e  

  finalizando com fitas coloridas e um belo laço.

O sorocabano já é um povo solidário. 
Pensamos então em potencializar 
esta característica

sociais. “O que pensamos foi potencializar esta 

característica dos sorocabanos, incentivando-

os a entrar na campanha”, diz o redator 

publicitário Rodrigo Pereira dos Santos, um 

dos criadores da campanha. 

Para isso, além da hashtag #diadedoar, a Atua 

criou também o mote #doaSorocaba. 

“O interessante é que não nos apropriamos 

da campanha. Ao contrário, quisemos 

compartilhá-la com todos que se 

identificaram com a ideia. Por isso, todo o 

material gráfico criado pela agência esteve 

disponível para uso de quem desejasse 

participar e multiplicar este apelo, fossem 

empresas, indivíduos, organizações sociais 

e outros”, revela o publicitário Kauan 

Lacerda, também da Atua Agência. 
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A HISTÓRIA PODE TER MUITAS VERSÕES E CONHECÊ-LA MELHOR 
DEMANDA CURIOSIDADE E PACIÊNCIA. É O QUE REVELA A HISTORIADORA 
SOROCABANA SONIA PAES, UMA DAS PRINCIPAIS ESPECIALISTAS EM 
CULTURA TROPEIRA NO BRASIL

um dedo de

prosa
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A historiadora Sonia Paes é atualmente uma das maiores conhecedoras da história do tropeirismo, que marca as origens do sorocabano

onia Nanci Paes, ou Soninha, 
como é chamada pelos amigos, 
conhece bem o modo de vida 
do sorocabano. Seu pai, um 

defensor ferrenho dos primeiros movimentos 
ferroviários de esquerda na cidade, ensinou-a 
desde cedo a lutar por seus objetivos e valorizar 
as riquezas de sua terra. 
Coordenadora do Casarão de Brigadeiro Tobias 
e, consequentemente, responsável pelo Centro 
Nacional de Estudos do Tropeirismo, esta 
sorocabana criada na região do Largo do Líder 
(como a maioria dos filhos de ferroviários em 
sua época) é também uma desbravadora de um 
território ainda pouco explorado até mesmo por 
quem mora na região.
Entre idas e vindas a museus e bibliotecas 
públicas da cidade, já são quase 30 anos 
dedicados a um legado que ela considera 
coletivo e requer o apoio das próximas gerações 
para seguir adiante. “Aluísio de Almeida, um dos 
mais relevantes pesquisadores que nossa região 
já teve, sempre dizia que a história de Sorocaba 

um dos precursores da pesquisa geohistórica 
da região do Araçoiaba, foi um dos responsáveis 
pela implantação do Museu Histórico 
Sorocabano, Casarão de Brigadeiro Tobias -CNET, 
Museu de Arte Sacra e do Museu da Estrada 
de Ferro Sorocabana. Nossa amizade cresceu 
quando fui convidada a trabalhar no museu, 
onde tive o privilégio de conhecer a forma 
como ele lidava com o assunto. E, com dona 
Ida, Frioli também apadrinhou minha filha. Ele, 
ao lado de Aluísio de Almeida (que não conheci 
em vida, mas cujos manuscritos contribuem 
até hoje com meu trabalho), tornou-se uma 
referência e uma inspiração. Além dele, o 
estudioso/pesquisador musical Abel Cardoso 
Júnior e a própria professora e historiadora Vera 
Job, de quem tive a honra de ter sido aluna. E 
não posso deixar de mencionar o ferroviário e 
historiador Antônio Francisco Gaspar, os artigos 
do fotógrafo social, policial e historiador Rogich 
Vieira, no jornal Cruzeiro do Sul, e as pesquisas 
de Waldemar Iglésias Fernandes. Agradeço 

ainda à minha filha Natália, aos funcionários dos 
Museus, estagiários, amigos e todos que me 
encorajam a seguir em frente.

SM - Conservar essas referências seria o propósito 
do Casarão de Brigadeiro Tobias?
Sônia - Somos o Centro Nacional de Estudos 
do Tropeirismo, um espaço para a divulgação 
da Cultura Tropeira com uma exposição 
de artigos, equipamentos e uma tropa de 
muares. Fazemos a pesquisa, atendemos 
a todos e falamos sobre o tema. Porém, 
sempre promovendo uma experiência 
diferenciada ao visitante. A ideia é que o 
lugar seja lembrado como a casa de um 
amigo, onde a visita ocorre de forma natural 
e se tem liberdade para perguntar o que 
quiser, sem constrangimentos. Assim, o 
compartilhamento de informações não se 
restringe a um roteiro específico, como em 
uma visita monitorada, e a curiosidade de 
quem vem até nós pode conduzir a conversa 

não estava pronta, pois pode mudar a qualquer 
momento com a descoberta de um novo 
documento”, ela revela.
Diante de tamanho desafio, a existência e 
preservação de lugares como o Casarão de 
Brigadeiro Tobias colabora com o avanço 
deste vasto campo de estudo denominado 
pesquisa histórica.

Splice Magazine - Como surgiu a oportunidade de 
ingressar nesta área?
Sonia Paes - Repeti de ano no colegial por 
causa de meio ponto em História, então, 
obviamente esta não era a minha primeira 
opção de carreira... Lembro até hoje o nome do 
professor que me reprovou (risos). Assim como 
o meu pai, que se aposentou como Supervisor 
Geral de Elétrica na FEPASA, achei que o setor 
público seria um bom caminho profissional 
para trilhar. Trabalhei em diferentes áreas e fiz 
muitos concursos, até descobrir, por acaso, um 
da Prefeitura de Sorocaba. E consegui a vaga 
para trabalhar em um posto de saúde. Isso foi 

em 1989, período em que o Sistema Único 
de Saúde (SUS) começava a ser implantado e 
a saúde era municipalizada em Sorocaba. Fiz 
também o curso de Administração Pública 
Municipal na Faculdade de Tecnologia de 
Sorocaba (Fatec). Lá e na Prefeitura, conheci 
pessoas e ganhei amigos que mudaram para 
sempre o rumo da minha vida, entre eles a 
professora Vera Job, que era chefe da Divisão de 
Cultura. Certo dia ela me convidou para ajudar 
em um evento, a Semana do Tropeiro, e gostei 
tanto da experiência que me transferi para a 
Secretaria de Educação e Cultura. Depois de 27 
anos na área, não me arrependo dessa escolha. 
Muito pelo contrário!

SM - Outras pessoas a inspiraram a seguir por 
esta trajetória?
Sônia - Uma dessas pessoas foi o amigo do 
meu ex-marido, Marquinho, o Mestre Adolfo 
Frioli, que sempre estava em casa para falar de 
fotografia e outros assuntos relacionados às 
suas descobertas históricas. Ele é considerado 

Texto: Daiene Felicio

s para diferentes rumos. Para isso, contamos 
com o importante apoio de Álvaro Augusto 
Antunes Assis, pesquisador histórico e gestor
em equinocultura, que disponibiliza seu 
tempo, seu conhecimento e seu acervo 
tropeiro ao museu. Um espaço de Cultura tem 
que acolher, não pode ser árido!

SM - Pode-se dizer, então, que o espaço seria a 
extensão de uma casa?
Sônia - Sim, com certeza. Não queremos que 
a cultura se perca, então, o que fazemos 
é proporcionar às pessoas a possibilidade 
de (assim como ocorreu comigo) um 
“despertamento” que as levará a saber mais
sobre suas origens. O fato é que todos são 
muito bem recebidos. Sempre tem uma 
mesa com café para acolher os visitantes. 
Aprendi isso com o Frioli, que sempre 
mantinha uma mesa com chá de capim 
cidreira, café e bolo de fubá para quem 
chegasse ao Museu Histórico.
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sonho de morar no Villa Flora 

está mais perto de se realizar 

para os futuros moradores do 

Condomínio das Camélias. No último dia 29 

de outubro, eles acompanharam de perto o 

estágio final das obras e ainda desfrutaram de 

um delicioso café da manhã oferecido pela 

Splice Desenvolvimento Urbano.

E, pegando carona nos movimentos de 

prevenção ao câncer de mama e de próstata, 

o Grupo Splice abordou o assunto entre os 

colaboradores nos meses de outubro e novembro 

por meio de palestras e ações internas de 

comunicação, destacando a relevância do tema.

Por falar em compartilhar conhecimento, 

em outubro os gestores do Grupo Splice se 

reuniram em um treinamento com foco na área 

de liderança. O Programa de Desenvolvimento 

de Líderes (PDL) contemplou todas as 

lideranças do Grupo Splice com o objetivo de 

encaminhar os profissionais a um processo 

de educação, reciclagem e mudança de 

atuação. A capacitação proporcionou mais 

domínio sobre as necessidades da empresa e, 

consequentemente, melhor atendimento ao 

cliente. Confira nas fotos.

Em Sorocaba o futuro é
promissor, pois há 
muitas pessoas 
apaixonadas pelo tema 
histórico e que realmente 
se dedicam a ele

Na casa de Brigadeiro Tobias o público visitante é recebido com um 
cafezinho e muita disposição em esclarecer as dúvidas

celebrando
A VIDA

1 2

3 4

7
Comemorando o Outubro Rosa,  
as colaboradoras da Splice tiveram 
aula de zumba (fotos 1 e 2)  
e uma palestra especial (fotos 3 e 4);  
o Dia das Crianças foi celebrado 
com muita alegria e brincadeira no 
Villa Flora (foto 5); e várias famílias 
aproveitaram a oportunidade de 
conhecer as obras do Condomínio das 
Camélias, no Villa Flora (fotos 6 e 7)
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SM - De maneira geral, o povo brasileiro ainda 
não cultiva o hábito de preservar os costumes 
e valorizar suas origens. A que atribui este 
comportamento?
Sônia - Aqui em Brigadeiro Tobias recebemos 
pessoas de diversas regiões do País, além de 
visitantes de outros países. O público é bastante 
variado e inclui pesquisadores, estudantes 
e entusiastas do assunto. Infelizmente, em 
uma escala comparativa, o sorocabano é o 
último a vir. Acredito que uma das principais 
razões desta falta de contato com suas origens 
venha de uma baixa autoestima cultural, algo 
bastante comum no Brasil. Desde pequenos, 
aprendemos já na escola a valorizar a cultura 
do outro, deixando a nossa em segundo plano. 
Aprendemos sobre o Egito, as civilizações 
antigas... Apesar de sua relevância, isto não 
deveria sobrepor-se ao conhecimento de 
quem nós somos, da nossa cultura e dos 
nossos antepassados. Infelizmente, somos um 
povo que desconhece a própria identidade. 
Sabe aquela história de que a grama do 
vizinho é mais verde? Precisamos mudar 
este comportamento começando em casa, 
contando as lembranças da nossa família, o que 
fazíamos quando pequenos, a nossa trajetória.

SM - Em sua opinião, qual a relevância histórica 
da cultura sorocabana para o País?
Sônia - É enorme, sem dúvidas! Por exemplo, 

grande parte das tradições caipiras (costumes, 
hábitos alimentares etc.) que estão enraizadas 
nos estados de Mato Grosso, Goiás Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul tem forte influência de 
Sorocaba. Fatos históricos mundiais, como a 
reconstrução de Lisboa após o terremoto de 
1755, que teve dinheiro arrecadado do imposto 
do Registro de Animais. A Feira de Muares, 
a Fábrica de Ferro do Ypanema, a Ferrovia, 
as Indústrias... E mais: a nossa pré-história é 
riquíssima e conta a origem dessas terras através 
de artefatos arqueológicos únicos no Brasil.

SM - Qual a importância de transmitir o legado da 
pesquisa histórica para as próximas gerações?
Sônia - Fundamental, mas é algo que só pode 
ser feito com o apoio do poder público. Seja 
em Sorocaba, como em qualquer outra região 
do mundo, os gestores precisam despertar 
este sabor na população escolhendo os 
profissionais certos para fazerem o serviço. 
Em Sorocaba o futuro é promissor, pois há 
muitas pessoas apaixonadas pelo assunto e 
que realmente se dedicam a ele. O que não 
pode acontecer é perder o respeito pelos 
antecessores neste trabalho, pois ninguém 
é divisor de águas. É preciso humildade e 
respeito pelo que já foi feito, pois só se chega 
a um novo entendimento porque antes 
disso alguém lá atrás já encontrou respostas 
capazes de conduzir a novas perguntas. 
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Para obter mais informações sobre nossos empreendimentos visite o site: splicedu.com.br

OUTROS EMPREENDIMENTOS JÁ ENTREGUES PELA SPLICE DESENVOLVIMENTO URBANO:

aubaté é hoje um dos municípios mais promissores do 

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

implantação de um loteamento com foco em bem-estar e 

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

de uma área de proteção ambiental permanente, proporcionando vista 

para a Serra da Mantiqueira. O próprio loteamento possui paisagismo 

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

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

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

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

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

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

T

OUROVILLE 

     TAUBATEO PRAZ E R  D E 

MORAR  B EM

Outros loteamentos

Città Bellucci é um loteamento de alto padrão localizado em Cerquilho 

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

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

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

praças equipadas com mobiliário urbano. O loteamento fica ao lado de 

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

que distingue os empreendimentos da Splice Desenvolvimento Urbano.

Incorporações

O Residencial Jardim Monte Carlo está em uma das últimas áreas 

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

número ideal de unidades, garantindo a exclusividade e privacidade dos 

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

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

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

verde. Empreendimento com o padrão Splice e Salix Empreendimentos.

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

as vantagens de um empreendimento moderno, com a tranquilidade dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Santos, km 1,5 (cont. da Av. Armando Pannunzio)  (15) 3243.8478 
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Dia 29 de novembro foi o Dia de Doar, uma terça-feira 
em que muita gente se mobilizou por um mundo mais 
generoso. O pessoal se uniu e mostrou que Sorocaba é a 
cidade do coração.

Os resultados você pode conferir pelo 
facebook.com/doasorocaba 
ou no site doasorocaba.com.br

Mas, esse movimento não precisa parar por aqui.

Você pode continuar ajudando. Basta acreditar e dar uma 
chance. Então, sempre que fizer uma boa ação, ajude a 
compartilhar esta ideia usando as hashtags 
#doasorocaba e #diadedoar.
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