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OU POUPAR PARA A 
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PROJETO EU
Iniciativa propõe a perda de 

peso aliada à qualidade de 
vida, com o apoio de vários 

profissionais de saúde

UMA ENTREVISTA
com o idealizador do 
Villa Flora, arquiteto 

que percorreu vários 
países até chegar a esta 

fórmula de sucesso do 
conceito de morar bem

DIA DE DOAR
Você pode participar desta ação 

mundial doando não apenas 
dinheiro, mas também tempo e 

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

iajar, comprar coisas novas, desfrutar de 

experiências enriquecedoras de vida e até 

adquirir a casa própria. São muitos os desejos 

que vamos tendo ao longo do tempo e a maioria deles 

depende de dinheiro para se concretizar.

Por mais que alguns desses sonhos pareçam inalcançáveis, é 

perfeitamente possível estabelecer prioridades e realizá-los. 

Com um pouco de planejamento e disciplina, você pode 

aprender a poupar para as realizações futuras.

É este o foco de nossa matéria de capa, que compartilha com você 

algumas dicas práticas para começar já sua reserva para o amanhã.

Planejamento, aliás, também é a palavra-chave para 

conquistar saúde e um novo corpo, que logo estará pronto 

para o verão. E o objetivo não é só ganhar novas formas, mas 

saúde! Confira na matéria de Tendência (pág. 6).

Outro destaque é a entrevista feita com o arquiteto Luciano 

Borghesi, um dos idealizadores do bairro planejado Villa Flora, 

que cresce sem perder sua essência, oferecendo 

muita qualidade de vida a todos que moram 

e convivem neste lugar especial.

Confira tudo isto e muito mais nas 

próximas páginas da sua Splice Magazine.

Aproveite a leitura!

v
sonhos Achados que farão a 

diferença no seu lar
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Comece agora a cuidar do seu corpo e 
deixe-o pronto para o verão

Residencial Chácara Ondina – o privilégio de viver em 
uma das melhores localizações de Sorocaba

O consumo consciente de roupas: 
uma nova perspectiva

10 ideias para decorar o seu primeiro lar

TENDÊNCIA

INCORPORAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

DESTAQUE

06

10

08

11

Comece a poupar hoje para garantir a 
realização dos seus sonhos amanhã
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Vem aí o Dia de Doar. Participe

Uma conversa com o arquiteto que idealizou o 
bairro planejado Villa Flora

Confira os principais eventos promovidos pelas 
empresas do Grupo Splice
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Morava em um apartamento na região, que é muito boa e valorizada. Quando me 
casei, achei que seria a oportunidade perfeita de começar uma nova vida em um 
lugar mais espaçoso, com todas as facilidades que eu já tinha no entorno. O Villa Flora 
tem duas portarias que me dão acesso a tudo o que preciso, além de atributos como 
segurança e uma belíssima área verde, que torna o ambiente ainda mais agradável

Claudia Treumann Rocha, moradora do Condomínio das Rosas do Villa Flora

Atrações e novidades para 
você curtir em família

CULTURA 
E LAZER
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Dá para acrescentar inovação e tecnologia em momentos de 

descontração e lazer tão simples como tomar sol à beira da 

piscina ou na praia. A novidade vem da Galeria das Lonas, que 

acaba de lançar a Luminária Led, um ombrelone com caixa de 

som e bluetooth acoplados, em versões com haste lateral ou 

central. É muita beleza e funcionalidade em uma única peça. 

Livre de fios e com conexão via bluetooth. 

Confira em www.galeriadaslonas.com.br

A loja aceita encomendas em todo o Brasil.

SOB O SOL COM (MUITA) 
TECNOLOGIA 

Este é um livro para inspirar experiências de turismo e aventura pela América do Sul. 

Assinado pela dupla de atores Max Fercondini e Amanda Richter, o título América do Sul 

Sobre Rodas (Novo Conceito, 240 págs., R$ 64,90) mostra uma jornada vivida por eles em 

nosso continente. É como um diário feito pelos dois a bordo de um motorhome. Foram 

mais de 21 mil quilômetros percorridos, que resultaram em uma bela coleção de fotos e 

muitas dicas e informação sobre passeios, culturas, história e gastronomia.

AO SUL DO EQUADOR 

ROQUEIROS EM FESTA! 
Nando Reis (ex-Titãs) e Humberto Gessinger (do Engenheiros do Hawaii) juntos em Sorocaba. Isso mesmo! Na 4ª 

edição do Sorocaba Rock Festival, os cantores e compositores que marcaram gerações com grandes hits do rock 

nacional sobem aos palcos do Clube de Campo Sorocaba para retirar do baú antigas canções, ao lado de novas 

composições, com toda a atitude roqueira que mantêm mesmo com a passagem do tempo.

No setlist estão músicas inéditas que farão parte do próximo álbum de Gessinger e que integram o repertório da 

turnê atual de Nando, Jardim-Pomar. Dia 20 de outubro, no Clube de Campo de Sorocaba (Av. Eng. Carlos Reinaldo 

Mendes, 1.761). Informações: (15) 3388-9036 e clubedecamposorocaba.com.br

RELÍQUIAS DA 
ARTE BRASILEIRA 
Dividida entre os núcleos Retratos, Paisagens e 

Naturezas-Mortas, a mostra Eterna Trilogia faz um 

passeio didático por obras de diferentes períodos e 

estilos, em mais de 100 obras.

No núcleo Retratos, o público poderá ver obras de 

Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Candido Portinari, 

Flávio de Carvalho, Victor Brecheret, entre outros. A 

mostra terá ainda um espaço dedicado aos 70 anos 

da FAAP. Até 10 de dezembro, grátis, no Museu de 

Arte Brasileira da FAAP, em São Paulo. Informações: 

(11) 3662-7198 e www.faap.br/museu
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A marca de produtos Tulipa Baby tem dois novos modelos 

de cavalinhos de balanço que farão a alegria de crianças 

pequenas sem preocupar os pais com a segurança. 

Os produtos apresentam certificação do Inmetro e 

são indicados para os pequenos de sete a 36 meses. 

Disponíveis nas cores branca e avelã, são produzidos em 

madeira maciça e de reflorestamento, com cobertura em 

tinta atóxica. Despertam o lado lúdico da criança e ainda 

decoram com graça o dormitório infantil. Informações e 

vendas: www.tulipababy.com.br

UPA, CAVALINHO

CORRIDA SOLIDÁRIA 
Vem aí a 9ª edição do Kartcross Solidário 

em Sorocaba, evento criado com o objetivo 

de apoiar o projeto Natal sem Fome. Neste 

ano, além de uma disputa radical de kart na 

modalidade off-road, o público poderá participar 

de sorteios e conferir atrações como o freestyle 

motocross, shows musicais com a banda Tango e 

os integrantes do projeto Natal Sem Fome, além 

de uma apresentação do avião Maria-Fumaça.

Dia 12 de novembro, das 10 às 18h, na chácara 

São José, em Araçoiaba da Serra. 

Entrada: R$ 30. natalsemfome.com.br
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enise Yazbek é uma dessas pessoas que passou pelo processo do ganho de peso, 

viu a sua saúde e autoestima serem prejudicadas e tentou, de inúmeras formas, 

livrar-se do sobrepeso, sem muito sucesso. Ou seja, uma realidade igual à de 

milhões de brasileiros. Pelo menos até ela entender o que a fazia comer compulsivamente e 

desfazer o gatilho deste comportamento, alcançando o autoconhecimento.

Deu tão certo que hoje ela compartilha o método com todos que buscam ajuda no Projeto EU, 

em Sorocaba (http://projetoeu.com.br/). Mais que uma academia ou clínica médica, o espaço 

oferece atenção multidisciplinar à saúde, reunindo médicos, nutricionistas, preparadores físicos, 

psicólogas e até professores de yoga e meditação.

“O importante é a pessoa entender qual o seu vínculo com a comida. Saber quais sentimentos 

ela está ‘comendo’: ansiedade, medo, tristeza, ou alegria, por exemplo. Só depois desse 

d

entendimento, traçamos um programa 

personalizado para cada um, com apoio 

desses vários profissionais”, ela explica.

Pode estar aí o segredo do sucesso para o seu 

“projeto verão”, quando o objetivo é começar a 

malhar agora para poder circular com o corpo 

dos sonhos nas próximas férias.

“Não importa o que a pessoa queira. Pode ser 

estar bem para o seu casamento ou para as férias, 

conseguir praticar esportes com rendimento 

ou só chegar ao peso ideal. Nós respeitamos 

todos os sonhos. Mas para alcançá-lo a pessoa 

terá que se reconectar com o próprio corpo e 

adotar hábitos saudáveis. Só com a mudança 

de respiração, por exemplo, já é possível passar 

a se olhar de outra forma”, continua Denise, 

proprietária e idealizadora do Projeto EU.

Voltando a ter um corpo 

A verdade é que, no dia a dia, praticamente 

esquecemos que nosso corpo existe. 

Dormimos mal, não nos alimentamos direito, 

não o exercitamos. Daí, não gostamos do que 

vemos e nos distanciamos dele.

Buscar uma reaproximação com quem somos 

de verdade, como ensina Denise, é o primeiro 

passo para a mudança. E, no seu caso, o 

processo foi tão revelador, que lhe mostrou o 

caminho até para o empreendedorismo. Ela 

teve coragem de abrir as portas mesmo em 

um momento de crise econômica no país.

“Com a maioria das outras pessoas também 

é assim. Elas chegam aqui com o impossível 

na cabeça, achando que não vão conseguir. E 

muitas nem pensam em estilo de vida saudável, 

só querem perder peso. Até perceberem que 

está dando certo e os muitos ganhos disso.”

Para incentivá-las a persistir, o acompanhamento 

e a avaliação de resultados são semanais. É 

preciso verificar o que está funcionando, o que 

não está e por que, buscando novas estratégias, 

sempre que necessário.

No fim, ver o corpo em transformação é algo 

poderoso. Além da nova silhueta e de mais saúde, 

se adquire o poder de conduzir a própria vida e 

promover mudanças para melhor. E quem não 

quer resgatar o próprio eu, só que melhorado? 

Texto: Rose Campos

POR QUE DIETAS 
RESTRITIVAS NEM 

SEMPRE FUNCIONAM? 
PODE SER PORQUE 

ELAS NÃO INCLUEM 
UM INGREDIENTE 

FUNDAMENTAL:
 VOCÊ!

reali
dade

PARA TER O CORPO 
DOS SONHOS, 
ENCARE A SUA

O bom resultado das atividades 

físicas depende, antes de mais 

nada, da constância. Para isso, 

é importante respeitar alguns 

cuidados, como observa o Dr. 

Alex Sandro Freitas, médico 

ortopedista do Hospital ViValle:

• Não descuide da ingestão de 

líquidos, mesmo que não sinta sede;

• Use roupas que deem 

conforto térmico;

• Para exercícios ao ar livre, prefira 

o período da manhã;

• Mesmo no frio, não dispense o 

uso do filtro solar;

• Se os exercícios forem na água, 

após a atividade mantenha o 

corpo seco e aquecido;

• Para evitar cãibras (contraturas) e 

estiramentos musculares, aqueça 

o corpo antes e faça exercícios de 

alongamento antes e após o treino.

COMO MANTER-SE NOS 
EXERCÍCIOS E SE PREPARAR 
PARA O VERÃO

Antes e Depois de várias pessoas atendidas pelo Projeto (à esquerda) e frequentadores em aula com educador físico (à direita)

06 07

t e n d ê n c i a



consumo
CONSCIENTE

desperdício é uma das marcas da nossa sociedade. Mesmo em um mundo no qual 800 

milhões de pessoas passam fome, o Brasil, que está entre os principais países produtores 

de alimento, não aproveita 41 mil toneladas de gêneros alimentícios todo ano. Os dados 

são do World Resources Institute. E não é só ao prato que chega o problema. Nossa indústria têxtil produz 

anualmente 170 mil toneladas de retalhos, sendo que 80% disso têm como destino os já abarrotados lixões.

Mas dá para pelo menos começar a mudar esta realidade. E isto pode iniciar com pequenas atitudes 

individuais, como prolongar a vida útil das nossas roupas, por exemplo.

o

Buscando chamar a atenção para a questão e 

estimular as pessoas a adotarem esta atitude, o 

Sesc Sorocaba realizou, no último domingo de 

junho, a Feira de Troca de Roupas, evento que 

integrou a sua programação de Meio Ambiente.

A ideia era simples: os interessados deveriam 

fazer uma triagem em seus guarda-roupas e 

separar roupas em boas condições, mas que 

não usavam mais e gostariam de trocar. Para 

simplificar a logística, a triagem no Sesc deveria 

ser feita um dia antes. A procura foi tanta que 

antes do horário programado o Sesc comunicou 

ao público que a ação estava encerrada.

Nenhuma troca envolveu dinheiro. Cada peça 

vistoriada na triagem recebia uma, duas ou 

três “moedas” de papel – as Moedas Gaveta 

–, que no dia seguinte foram usadas para 

adquirir as novas peças. Tudo foi exposto em 

cabides ou prateleiras, como em uma loja de 

roupas ou magazine. Foi um sucesso! A cada 

hora chegavam novos clientes, com suas 

PRATIQUE O

moedas de papelão nas mãos, ansiosos por 

trocá-las pelas “novas” roupas.

Assim, quilos e quilos de roupas, que 

continuariam escondidas e sujeitas ao mofo 

dos armários ou até iriam parar no lixo, 

puderam ter uma segunda chance nas mãos 

de novos donos, felizes com suas aquisições e 

sem precisar gastar nada!

Quem organizou todo o evento foram as 

responsáveis pelo Projeto Gaveta (www.

projetogaveta.com), Giovanna Nader e 

Raquel Vitti Lino. As feiras de troca do 

Gaveta já tiveram grandes edições, como a 

realizada no Museu da Imagem e do Som 

(MIS), na capital paulista, e outra carioca, 

no galpão do Malha, espaço agregador de 

ideias onde funciona uma escola de moda, 

no bairro de São Cristóvão. Outra iniciativa 

interessante é o blog Slow Down Fashion, 

da RP Michelle Narita, que informa sobre o 

tema e incentiva a adesão.

Texto: Rose Campos

O êxito do Projeto Gaveta e da Feira de Trocas 

promovida pelo Sesc deixa claro que é possível 

ter outro olhar para as roupas e para a moda 

no dia a dia, de um jeito mais responsável, 

autoral e sustentável. Você pode criar suas 

próprias regras, dando mais personalidade 

e estendendo a vida útil das roupas que 

consome no dia a dia. 

Veja algumas dicas:

- Pense duas vezes antes de comprar. Você 

precisa mesmo de mais esta peça no seu 

guarda-roupas? 

- Enjoou da roupa? Uma boa ideia é vender, 

trocar ou doar o que não usa mais. 

- Cuide bem do que você já tem: leia as 

instruções do fabricante antes de lavar. 

- Não é porque manchou ou rasgou que 

você precisa jogar fora. Customize e ganhe 

uma peça única! 

Michelle Narita, do Slow Down Fashion, Giovanna Nader e Raquel Vitti Lino, do Projeto Gaveta (foto central), que participaram da 
organização da Feira de Troca de Roupas, no Sesc Sorocaba
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valorização de mais de 80%.

Tendo a maioria de seus lotes comercializada 

em curto prazo de tempo, também 

contribuíram para que o loteamento 

ganhasse a preferência do público outras 

características, como a proximidade de uma 

grande variedade de serviços diferenciados, 

como restaurantes, instituições de ensino 

superior e comércio local. Sua localização 

também é estratégica para quem procura 

facilidade de acesso à Zona Industrial e às 

rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, 

principais vias de acesso à cidade.

O Residencial Chácara Ondina foi construído 

em uma área total de 535 mil m² e se 

Texto: Daiene Felicio

ada se compara à alegria de 

comprar o seu primeiro imóvel. 

Não importa se é uma casa ou 

apartamento e nem mesmo as 

dimensões da planta. O que faz o proprietário 

ou proprietária sorrirem sozinhos, de orelha a 

orelha, é a liberdade de saber que, da porta pra 

dentro, aquele mundo é só seu. Ou seu e da 

melhor companhia que você poderia escolher.

Então, separamos algumas dicas para te ajudar 

a transformar a nova casa em lar, tirando o 

máximo proveito de cada espaço.

N
xistem inúmeros fatores que 

contribuem para a valorização de 

um empreendimento. Facilidade 

de acesso viário, infraestrutura de qualidade e 

excelente valorização estão entre os principais. 

Com atributos como estes, o Residencial 

Chácara Ondina é um dos exemplos de sucesso 

no portfólio da Splice Desenvolvimento Urbano.

Localizado em um dos pontos mais altos de 

Sorocaba, na Avenida São Paulo, o Residencial 

Chácara Ondina destaca-se como um dos 

empreendimentos da Splice Desenvolvimento 

Urbano com mais rápida e expressiva 

valorização. Somente nos 30 meses primeiros 

meses após o lançamento, foi registrada uma 

e
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Portaria do Residencial Chácara Ondina, que tem entradas exclusivas para moradores e 
visitantes e infraestrutura para o funcionamento 24h

distingue, em seu paisagismo, por incorporar 

um conjunto natural de mata nativa e rochas 

(local conhecido como Outeiro das Rochas), 

que remete à paisagem original desta região.

No entorno desta área de natureza 

privilegiada foi construída toda uma 

infraestrutura de lazer com requintes de alto 

padrão e que inclui recursos como campo 

de futebol, pistas de caminhada, quadras de 

tênis, poliesportiva e de areia, além de uma 

estação de ginástica, pergolado e praças.

Por tudo isso, os moradores têm acesso a 

uma diversificada gama de opções de lazer 

dentro do próprio loteamento, com toda a 

comodidade e segurança. 

natureza
UM LUGAR JUNTO À

é um 
lar
NÃO É SÓ UMA CASA

Texto: Daiene Felicio
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SIM, É POSSÍVEL 
RECUPERAR A IDEIA DO 
COFRINHO DE MOEDAS 
OU DO PÉ DE MEIA E 
POUPAR HOJE PARA 
DESFRUTAR AMANHÃ. 
DESTA FORMA É POSSÍVEL 
REALIZAR ATÉ MESMO 
GRANDES SONHOS, COMO 
O DA COMPRA DA CASA 
PRÓPRIA. CONFIRA AS 
DICAS QUE SELECIONAMOS

Texto: Rose Campos
Cada coisa em seu lugar

1- A principal recomendação é não entulhar 

o imóvel, para não comprometer a circulação. 

Para dar uma sensação de amplitude, 

recomenda-se caprichar no planejamento 

dos ambientes, se possível integrando-os e 

utilizando peças multiuso. Outro truque é 

adotar cores neutras na decoração e deixar o 

colorido para os detalhes e objetos; 

2- Na cozinha, a dica é investir em móveis 

planejados, aproveitando milimetricamente 

os espaços. Eletrodomésticos embutidos, 

cooktops e mesinhas dobráveis são outras 

soluções interessantes;

3- Valorizar o uso de espelhos na cabeceira, 

portas do guarda-roupa ou nos próprios 

móveis é uma excelente opção para os 

quartos, que também podem ter apenas um 

criado-mudo, em vez de dois;

4- Quanto menos itens decorativos e móveis 

na sala, melhor. Para não parecer apertada ou 

sufocante, você pode trocar o jogo de sofás por 

apenas um, complementando com poltrona ou 

pufes. E invista em truques ópticos, como papéis 

de parede com listras na horizontal, que dão 

sensação de ser um local mais largo, ou verticais, 

que causam a percepção de pé direito maior;

5- No banheiro, aposte em itens práticos 

como ganchos, suportes ou estantes rasas 

para organizar os acessórios. Não se esqueça 

de que móveis e revestimentos de cores 

claras transmitem a sensação de mais espaço, 

assim como um bom projeto de iluminação, 

espelhos e a entrada de luz natural;

6- Com alguns futons e almofadas, a sacada 

pode ser um bom lugar para ler um livro, 

relaxar e receber os amigos. E ainda receber 

um belo canteiro de flores ou temperos. 

Fontes: Lojas KD / ZAP Imóveis / Casa bem Feita
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para programar e equilibrar suas contas. Ou 

gastam mais do que ganham ao longo do mês 

ou se perdem no labirinto dos juros e correções 

monetárias dos crediários e parcelamentos.

Para quem está no olho do furacão, parece 

um caminho sem volta. A boa notícia é que há 

sim formas de se recuperar financeiramente e 

também de aprender a poupar para satisfazer 

seus projetos e sonhos pessoais.

E existem hoje, felizmente, várias iniciativas 

conduzidas por gente empenhada em 

ajudar outros a alcançarem o tão desejado 

objetivo, mantendo as contas no azul e ainda 

produzindo uma reserva para o futuro.

Uma dessas iniciativas é o projeto 

Bem Gasto (www.bemgasto.org), uma 

organização sem fins lucrativos que busca 

ajudar as pessoas, especialmente as de 

baixo poder aquisitivo, a administrarem 

melhor a sua renda, oferecendo dicas de 

orçamento familiar.

Este projeto teve início em 2012, quando 

três estudantes universitários, Thomas 

Mainzer e Luiz Felipe Curado, de Economia, 

e Dafne Coelho, de Engenharia, se 

dispuseram a ensinar jovens do Ensino 

Fundamental, em São Paulo, a lidar melhor 

com o dinheiro, planejando gastos. Aos 

poucos foram conquistando outros 

voluntários para o projeto, que hoje tem 

entre seus colaboradores o consultor 

financeiro Gustavo Cerbasi.

Outra iniciativa bem-sucedida é a DSOP 

Educação Financeira (www.dsop.com.br). 

Trata-se de uma organização dedicada à 

disseminação da educação financeira no 

Brasil e no mundo, com uma metodologia 

própria criada pelo doutor em Educação 

Financeira Reinaldo Domingos.

Em atividade desde 2008, a DSOP 

atualmente é um grupo que reúne escolas, 

cursos EAD e editora, e tem também 

projetos voltados ao setor corporativo. 

Atualmente dispõe de uma rede formada 

por mais de mil educadores financeiros e 

possui mais de 100 franquias de negócios 

no Brasil e nos Estados Unidos (com uma 

unidade em Orlando, Flórida).

Seu objetivo é romper com o ciclo 

de desequilíbrio financeiro pelo qual 

muitas pessoas passam, ajudando a 

construir novas gerações de famílias 

financeiramente sustentáveis.

O sonho da casa própria 

Um dos principais sonhos dos brasileiros 

é a casa própria. Mas não basta sonhar. 

Para tornar este objetivo uma realidade 

é preciso tomar atitudes no dia a dia que 

favoreçam esta conquista.

Reinaldo Domingos, que é também 

presidente da Associação Brasileira de 

Educadores Financeiros (Abefin), oferece 10 

dicas práticas para quem quer chegar lá:

1- Busque imóveis cujo valor da prestação 

do financiamento seja equivalente ao valor 

pago pelo aluguel atualmente. Assim você 

não se afasta da sua realidade financeira;

2- Não decida nada sozinho. Reúna 

a família para discutir quais são as 

necessidades e desejos de todos, a fim 

de definir não só o preço do imóvel, mas 

também sua localização e as condições de 

financiamento;

3- Considere, além do valor do imóvel, o 

custo de vida da região em que ele está 

localizado. E pense também nos gastos 

com transporte;

4- Ponha todas as contas no papel: não 

somente as parcelas do imóvel, mas os custos 

com reforma ou compra de móveis novos, a 

taxa condominial, valor da transferência etc.;

5- Antes de assumir uma dívida alta 

como é a compra de um imóvel, procure 

fazer uma reserva, que vai proteger a 

família de imprevistos;

6- Programas do governo, como “Minha Casa 

Minha Vida”, podem facilitar a aquisição da 

sua casa própria. Verifique em que situações 

existe esta possibilidade;

7- Se não houver gastos com aluguel ou for 

possível conciliar com um investimento, o 

dinheiro extra poderá ajudar na quitação do 

imóvel adquirido, diminuindo ou eliminando 

a carga de juros com financiamento;

8- O melhor caminho para adquirir é poupar 

parte do dinheiro que se ganha, portanto, 

faça uma simulação em qualquer banco de 

quanto custaria a prestação deste imóvel 

e comece a guardar com um investimento 

conservador, como poupança, CDB ou 

tesouro direto. Se for interessante, é válido 

utilizar o valor do FGTS (Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço);

9- Se não tiver pressa, considere o consórcio. 

Nesta modalidade, o valor do pagamento é fixo 

mensalmente e os juros tendem a ser menores. 

A pessoa pode ser contemplada com a carta 

de crédito por sorteio ou lance. Mas como 

não há prazo específico para isso acontecer, 

é importante o planejamento e conseguir 

conciliar a dívida com as demais despesas;

10- Ao primeiro sinal de dificuldade em 

quitar as prestações da casa própria, reveja 

seus gastos, em especial as pequenas 

despesas, que somadas podem levar a 

família ao desequilíbrio financeiro. 

questão é coletiva. Afinal, 

quase 40% da população 

brasileira não apenas 

estão endividados como já 

entraram para a lista dos inadimplentes. 

Isto significa que não estão honrando seus 

compromissos financeiros ou só conseguem 

pagar suas dívidas com (muito) atraso. A 

estimativa é do Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC Brasil) e da Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Claro que nesse grande rol de pessoas 

estão muitas que perderam seus empregos, 

resultando na incapacidade de quitar seus 

débitos. Mas grande parte é formada por 

cidadãos que simplesmente não têm habilidade 
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Em Sorocaba, o Dia de Doar ganhou visibilidade 

em 2015, por meio de uma campanha 

promovida pelo Instituto Alexandre e Heloisa 

Beldi (IAHB), que tem como missão despertar os 

cidadãos para o seu potencial transformador.

Para se ter uma noção do impacto desta 

inciativa, a última edição realizada pelo IAHB 

ganhou a adesão no Facebook de artistas como 

Lázaro Ramos, Paulo Betti e Eliane Giardini 

e da apresentadora Naty Graciano, além de 

um grande número de apoiadores na Região 

Metropolitana de Sorocaba, como o Grupo 

Splice, que incentiva seus colaboradores a 

praticar esta ideia durante o ano todo, em ações 

socioambientais que visam o bem comum.

De acordo com Raquel Barbosa 

Rogoschewski, consultora do IAHB, a 

proposta é mostrar que as pessoas precisam 

14 FORMAS DE ECONOMIZAR

1- Se preciso, mude o padrão dos seus gastos

Se todo mês a conta não fecha, o melhor a fazer 

é repensar (e mudar) seu estilo de vida. Será um 

alívio encaixar seu orçamento dentro da sua 

realidade. Para isso, corte e/ou mude gastos.

2- Elimine os pequenos gastos

A armadilha pode estar justamente nas 

compras pequenas. E cerca de 25% dos 

nossos gastos mensais são supérfluos. 

Identifique quais são e corte! 

3- Invista em sonhos

Não deixe para poupar o que sobrou. Inverta a 

ordem e separe, primeiro, o que já decidiu que é 

possível guardar do seu orçamento.

4- Avalie o que vale a pena

A ideia é priorizar o que realmente 

importa, fazendo o dinheiro trabalhar por 

você, e não o contrário.

5- Realizações de curto, médio e longo prazo

Você pode investir não apenas para um, mas 

três sonhos ao mesmo tempo: um de curto 

prazo (dentro de um ano ou a ser realizado 

ainda em 2017), outro de médio prazo (entre 

um e dez anos) e mais um objetivo de longo 

prazo (a partir de 10 anos). Lembre-se: são as 

O DIA DE DOAR JÁ TEM DATA MARCADA: 29 DE NOVEMBRO! 
APROVEITE A OPORTUNIDADE PARA SE ENGAJAR NESTE 
MOVIMENTO MUNDIAL E AJUDAR QUEM PRECISA

edicação, entrega, ceder 

gratuitamente aquilo que 

possui. Existem inúmeros 

sinônimos para o ato de doar, mas todos 

eles têm o mesmo objetivo: olhar para a 

necessidade do próximo e enxergar nela uma 

oportunidade de fazer o bem.

Foi com este objetivo que nasceu o 

movimento Dia de Doar, uma iniciativa 

da ONG 92Y, de Nova Iorque, que faz um 

contraponto com datas comerciais como 

Black Friday e CyberMonday, buscando 

inspirar as pessoas a uma atitude mais 

solidária e menos consumista.

Com o nome de Giving Tuesday (em tradução 

livre, a Terça-feira de Doar), a primeira ação 

ocorreu em 2012 e, já no ano seguinte, o 

movimento se espalhou por vários países.

FAZ BEM
PRA TODO
mundo

não só de bens materiais, mas principalmente 

de alguém que se importe com elas.

“No próximo dia 29 de novembro iremos 

celebrar mais uma vez esta data, no entanto, 

cada um de nós pode fazer a sua parte e 

doar um pouco de tempo, carinho e atenção 

a quem precisa, em qualquer ocasião. Basta 

escolher uma instituição e se candidatar como 

voluntário, mesmo que seja para uma ação 

pontual. Além disso, é sempre bom divulgar 

entre os amigos a causa que você está 

apoiando. Isso inspira outros à ação e assim a 

corrente do bem só cresce!”, ressalta Raquel.

Saiba como participar no site 

www.doasorocaba.com.br ou na 

fanpage DoaSorocaba. 

d
Texto: Daiene Felicio

metas que nos motivam a poupar.

6- Gaste menos com roupas

Este é um item que pesa bastante no orçamento. 

Então, em vez de sair comprando novas peças, 

que tal organizar um bazar de trocas com 

familiares e amigos? Você atualiza o guarda-

roupa sem precisar pôr a mão no bolso.

7- Compre à vista, evite os parcelamentos

Mesmo que a prestação pareça baixinha, 

certamente há juros embutidos aí. Comprando à 

vista você pode negociar um desconto e deixa de 

comprometer o orçamento dos próximos meses.

8- Coma em casa ou leve marmita

Gastos com alimentação podem ser altos, mas não 

inevitáveis. E comer a refeição caseira, além de ser 

mais barato tende a ser muito mais saudável.

9- O lazer pode ser um barato

Já pensou em trocar o passeio no shopping ou 

um jantar caro por um piquenique no parque 

com os amigos ou um lanche em casa com a 

galera? Se cada um levar alguma coisa, vocês 

economizam ainda mais.

10- Use as férias para ganhar um dinheiro extra

Uma boa ideia é usar os seus talentos com este 

intuito. Vale explorar seus dotes culinários ou 

habilidade manuais para criar produtos que pode 

vender entre seus amigos ou na vizinhança.

11- Dá para consertar? Então conserte

Contribua para um planeta mais sustentável 

aumentando a vida útil dos bens que você 

consome. Em vez de jogar fora, habitue-se a 

fazer reparos (em roupas, eletrodomésticos, 

sapatos e celulares, por exemplo). Você ainda vai 

economizar um dinheirão.

12- Faça listas de compras

Antes de ir ao supermercado – ou ao 

shopping – faça uma lista somente com o 

que realmente precisa e limite-se aos itens 

da lista.

13- Experimente novas marcas

Em vez de se manter fiel a marcas mais caras, 

que tal verificar o desempenho de outras mais 

baratas? Marcas próprias em supermercados, por 

exemplo, são uma boa saída.

14- Faça você mesmo

Com certeza você deve ter muitos talentos 

dos quais nem suspeita. Ponha-os em prática 

e economize muito ao produzir sua própria 

festa de aniversário em casa, ou ao criar as 

lembrancinhas de festa das crianças, por 

exemplo. A internet está repleta de tutoriais para 

você aprender e arrasar.
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O arquiteto é idealizador do 

projeto Villa Flora e fez a pesquisa 

de campo em outros países que 

usou de base para sua elaboração. Até chegar ao 

sucesso deste empreendimento, ele acumulou 

muito conhecimento e experiência profissional. 

Atualmente é Consultor de estratégia de produto 

imobiliário com foco no desenvolvimento de 

conceitos de produto imobiliário inovadores.

O bairro planejado Villa Flora, que ele 

desenvolveu ao lado de uma equipe 

multidisciplinar, com profissionais de várias 

formações, destaca-se no mercado imobiliário 

por sua qualidade não só no que diz respeito ao 

projeto arquitetônico, mas também urbanístico.

Antes deste trabalho, o arquiteto já havia 

desenvolvido masterplans de bairros planejados 

e centros empresariais na Inglaterra e Espanha. 

Formado em arquitetura pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), Luciano Borghesi Filho é 

também Master of Arts in Architecture pela Kingston 

University (Inglaterra) e tem o título de MBA pelo 

International Institute for Management Development 

(IMD), da Suíça. Acompanhe a entrevista.

Splice Magazine - Como surgiu seu interesse pela 

formação como arquiteto? alguém o influenciou 

ou inspirou nesta decisão? 

Luciano Borghesi Filho - Desde adolescente surgiu 

meu interesse em trabalhar com construção 

e projetos de construção. E, no momento 

de prestar vestibular, acabei optando pela 

arquitetura, pois me pareceu um curso com o 

qual eu poderia explorar melhor o meu lado 

Texto: Rose Campos

criativo, planejando e concebendo coisas novas.

SM - Ao que parece, além dos projetos arquitetônicos, 

você se preocupa também com o aspecto urbanístico 

dos empreendimentos. É isso mesmo? 

Borghesi - Sim, desde o curso eu comecei a me 

envolver com a área de urbanismo, com projetos 

neste campo. Já de início pude participar de um 

grande projeto, o da hidrelétrica de Pai Querê, 

na região Sul do País, logo nos dois primeiros 

anos de curso. E me dediquei principalmente 

ao desenvolvimento das novas residências dos 

moradores que seriam realocados com o projeto.

Na sequência da minha graduação eu fui morar em 

Londres, onde fiz mestrado nesta área na Kingston 

University. Ali pude me aprofundar no estudo da 

teoria de projeto, focado na temática do urbanismo.

Outra oportunidade de aprender muito veio 

casas
BEM-ESTAR

O PROFISSIONAL 
POR TRÁS DE UM 

EMPREENDIMENTO 
DE GRANDE SUCESSO, 
COMO O VILLA FLORA, 

SÓ PODERIA SER 
ALGUÉM COM AMPLA 

FORMAÇÃO, UMA RICA 
VIVÊNCIA PROFISSIONAL 

E, É CLARO, MUITA 
SENSIBILIDADE PARA 

RESPONDER ÀS 
DEMANDAS DE QUEM 

TEM COMO FOCO 
MORAR BEM

o com o trabalho no escritório D. W. Davies, 

atuando na área de habitação urbana e projetos 

de urbanismo. Foi uma experiência muito 

importante e eu participei de trabalhos da 

empresa tanto na Inglaterra como na Espanha.

Na Espanha, tive a chance de integrar um grande 

projeto na região de Valladolid e Valência, quando 

ao lado da implantação de um novo parque 

industrial estava prevista a construção de novas 

moradias, praticamente uma nova cidade, para 

abrigar uma população de 15 mil habitantes.

Depois disso fui estudar gerenciamento 

geral, que de fato tinha a ver com estratégia 

empresarial, na Suíça, onde fiz MBA no 

International Institute for Management 

Development (IMD). Ao retornar ao Brasil quis 

me aprofundar nesta área.

SM - De volta ao Brasil, como utilizou todo este 

know-how? 

Borghesi - Eu fui atuar como consultor em 

uma grande incorporadora. E foi a partir 

dessa experiência que pude trabalhar no 

desenvolvimento do projeto Villa Flora. Era 

1997, estávamos no auge do Plano Real, e 

a oportunidade que surgiu foi a de criar um 

residencial para pessoas de renda média, como 

um produto inusitado no mercado.

Eu pude então aproveitar toda a experiência que 

havia adquirido fora do país e pesquisei ainda 

mais até chegar a um produto com diferenciais 

como a gente vê hoje neste bairro planejado. 

O primeiro projeto foi para a cidade paulista de 

Sumaré e a ideia era ter, mesmo com poucos 

recursos, um local de planejamento urbano 

O arquiteto Luciano Borgheshi Filho é o principal criador do conceito de bairro planejado Villa Flora e pesquisou em vários países antes de chegar ao projeto final

CONSTRUINDO
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1 e 2 - O arraiá do Villa Flora teve muita 

animação e atrações como correio elegante e 

barracas de incentivo a ações sociais 

3 e 4 - Na sede do Grupo Splice, em Votorantim, 

os colaboradores participaram de concursos de 

melhor caracterização e dançaram quadrilha 

para celebrar o momento especial

5 e 6 - Em agosto, os pais foram 

homenageados com ações especiais, além de 

um almoço bem gostoso dedicado a eles

diferenciado, que fosse atraente para aquele 

público. O desenvolvimento do projeto durou 

cerca de dois anos, até chegarmos ao conceito Villa 

Flora, um lugar onde o foco é a qualidade de vida.

É importante frisar que não foi um projeto 

só meu. Eu trabalhei ao lado de uma equipe 

multidisciplinar, que envolvia mais de 10 profissões 

ou disciplinas diferentes e uns 40 profissionais. E 

foi preciso não apenas criar um novo conceito de 

moradia, mas pensar em um resultado final que 

viabilizasse o negócio financeiramente.

Procuramos evidenciar os benefícios da vida 

comunitária, facilitar a manutenção dos 

condomínios no longo prazo e então percebemos 

a necessidade de um suporte. Pudemos contar, na 

época, com o apoio da ONG Gira Sonhos (que hoje 

se tornou o Bistrô de Inovação).

Coube a eles promover e estimular a interação entre 

as pessoas. Um aspecto que também ajudou a 

estabelecer o convívio comunitário no Villa Flora foi 

o projeto baseado no Novo Urbanismo.

SM - O que é o novo urbanismo? 

Borghesi - Ele não tem nada de novo, na verdade. 

É um conceito que passou a ser utilizado de 1975 

para cá e busca reunir características urbanísticas 

que promovam qualidade de vida. Uma das 

principais é a escala do pedestre, que pressupõe 

ter tudo próximo e acessível.

Tudo de que a pessoa precisa estaria a uma 

distância máxima de 400 metros, que ela pode 

percorrer a pé. Isso facilitaria sua integração com 

as outras pessoas, conhecer e conviver com seus 

vizinhos, fazer amigos. Para facilitar isso, o Villa 

Flora apresenta vários pontos focais, são praças, 

largos, quadras de esporte etc.

Há uma mistura arquitetônica, que reúne 

casas e prédios, mas eles não são muito altos, 

e o aspecto visual é agradável. O objetivo é ter 

produtos imobiliários que atendam diferentes 

necessidades dos moradores.

SM - Recentemente você visitou o Villa Flora 

em Votorantim, que também é um projeto seu. 

Como foi verificar a vida no bairro já consolidado 

e o que mais chamou sua atenção? 

Borghesi - Foi muito gratificante ver em 

funcionamento um projeto como o idealizamos. 

O trabalho de manutenção está sendo muito 

bem-feito, está tudo em muito bom estado e o 

paisagismo tem um papel muito importante. Nos 

horários mais propícios ao lazer é possível ver 

muita gente na rua, crianças brincando. Enfim, 

as pessoas estão ocupando os espaços públicos, 

que foram pensados para esse convívio.

Não significa que nunca terá conflito entre as 

pessoas, mas o que prevalece são a busca e o 

respeito a regras voltadas ao bem comum. Há 

um diálogo. Eu gosto de lembrar uma frase: “O 

equilíbrio do indivíduo depende do equilíbrio da 

O arquiteto 
Borghesi Filho 

revisita o bairro 
já implantado 

e concede 
entrevista sobre 

o sucesso do 
empreendimento

comunidade”.Nesse aspecto, a casa vai além da 

casa e o valor humano tem como referência o 

seu sentimento de pertencimento. Quanto mais 

harmonioso o convívio, maior a qualidade de 

vida.

SM - Bairros planejados como o Villa Flora 

trazem de volta o convívio em comunidade. 

em sua opinião, é isso o que falta atualmente 

aos grandes centros urbanos, onde as pessoas 

tendem mais ao isolamento? 

Borghesi - Nós fomos aprender com exemplos de 

fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso já é 

comum. Enquanto aqui ainda é um conceito que 

precisamos “vender” para as pessoas, lá isto já é 

exigido por quem compra um imóvel.

É praticamente obrigatório existir uma associação 

de moradores. Aqui ainda é novo, mas já 

começamos a ter alguns exemplos. Como a Riviera 

de São Lourenço, o Boulevard, em Campinas.

SM - O Villa Flora é um bairro que tende à 

horizontalidade. Este é um aspecto essencial em 

projetos como este?

Borghesi - A decisão se teremos um edifício alto 

ou um projeto mais horizontalizado, como é o 

caso do Villa Flora, depende mais da geografia 

local. É comum em locais mais afastados do centro 

haver maior demanda por casa e lotes. O valor 

do terreno também tende a ser mais baixo. Faz 

sentido oferecer uma solução como o Villa Flora.

Em áreas mais centralizadas os bairros estão 

mais consolidados e a tendência natural no 

processo de desenvolvimento é a verticalização. 

Também se fala muito do adensamento, mas 

isso por si só não é um problema. Ao contrário, 

o adensamento pode ser bastante positivo, pois 

proporciona mais segurança urbana e equaciona 

melhor custos de serviços essenciais como o 

fornecimento de água e energia, a coleta de lixo, 

entre outras coisas.

O desafio é sempre adensar com uma estrutura 

compatível para atender as demandas. Enfim, 

a escolha entre casa ou prédio tem muito mais 

a ver com questões geográficas e de mercado. 

Como disse Shakespeare, em 1607, “O que é a 

cidade, senão as pessoas?”

ALERTA
MUITO FESTEJO E UM
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or aqui os festejos juninos se 

estenderam, como já é de praxe, 

até julho. No Villa Flora teve a 

tradicional festa com música ao vivo, 

barracas de comidas típicas e correio elegante. 

O evento foi realizado com o apoio da Splice 

Desenvolvimento Urbano.

Na Splice o “arraiá” também foi pra lá de animado 

com direito até a quadrilha e concurso para eleger o 

casal caipira mais bem caracterizado da festa..

Em agosto foi a vez dos colaboradores do Grupo 

Splice celebrarem o Dia dos Pais em um almoço 

especial. Eles também puderam participar da 

ação "Teste aqui sua força de pai", com o desafio 

de levantar o "martelo de Thor", um projeto dos 

alunos de engenharia da Facens. 

No fim do mês o momento foi de alerta 

contra o tabagismo com uma campanha 

sobre o assunto, que chamou a atenção para 

a questão da saúde.

p
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Condomínio dos Antúrios é mais uma 

nova etapa que avança no bairro planejado 

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

dormitórios, é versátil e compacto, com sala para dois 

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

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

todas também com dois dormitórios, quintal privativo e 1 

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

Futuros moradores poderão desfrutar dos mesmos 

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

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 fica ao lado de 

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

que distingue os empreendimentos da Splice Desenvolvimento Urbano.

Loteamento

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.

da Associação de Moradores, que terá toda a 

infraestrutura de um clube, com piscinas, quiosques e 

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

fácil perceber o quanto os projetos de arquitetura e 

paisagismo do bairro são inovadores. E os moradores 

podem contar com a tranquilidade e segurança 

proporcionada pelas duas portarias 24h e o perímetro 

do bairro totalmente fechado por muros e gradis.

 Mais informações: (15) 3243-8478.

RECEBERTE
O CONDOMÍNIO DOS ANTÚRIOS ESTÁ PRONTO PARA
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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.

Esta é a missão do Dia de Doar: uma 
iniciativa internacional promovida em 
nossa cidade pelo IAHB como Doa 
Sorocaba. Ela será comemorada no dia 
28 de Novembro, mas a doação é uma 
atitude que pode ser feita todos os dias.

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.
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Quer participar?


