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ENTREVISTA
O músico e produtor 
cultural Carlos Madia 

conta um pouco 
sobre sua trajetória  

de sucesso na música

OBESIDADE
INFANTIL
Com potencial para 
prejudicar a saúde no médio 
e longo prazo, essa é uma 
condição a ser combatida 
desde cedo

MAIS
conheci-
mento Comece o ano 

realizando novos 
cursos para atualizar 
o currículo ou agregar 
novas habilidades no 
seu dia a dia



m novo ano se inicia e o nosso convite é para, mais do que 

fazer planos, este seja um período de realizações. Pensando 

nisso, separamos algumas dicas para você dar um start no 

seu ano agora!

O momento pode ser também uma boa oportunidade para aprender 

coisas novas, para acrescentar conhecimento, sair da zona de conforto 

ou simplesmente relaxar com uma atividade diferente da sua rotina. É 

disso que trata a nossa reportagem de capa desta edição, que aborda as 

vantagens desta decisão e também dá algumas dicas de cursos que você 

pode fazer. Alguns deles, sem sair de casa.

Nesta edição também fomos bater um papo com o músico, cantor e 

produtor cultural Carlos Madia, bastante conhecido na região por suas 

iniciativas ligadas à arte e à música. Ele celebra não só a diversidade de 

estilos musicais como também a diversidade humana capaz de se reunir 

em volta de boas canções. Confira na Entrevista (pág. 18).

E tem muito mais nas páginas a seguir. Como dicas sobre algumas formas 

de refrescar o lar sem mexer em um botão do ar condicionado. Ou a 

“novidade” das PANCs, plantas alimentícias não convencionais, que na 

verdade são espécies que estão sendo redescobertas por um número 

crescente de pessoas – agora levando-se em conta 

seu valor nutritivo.

Boa leitura e um ótimo 2019 a todos!

u
convite

Sede da Splice 
Desenvolvimento 
Urbano, em 
Votorantim/SP

temos um

para você
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O combate à obesidade infantil é um 
desafio para toda a sociedade

Villa Flora prepara mais uma novidade. 
E as obras já estão em andamento 
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Mais um Dia de Doar e muitas ações 
do bem compartilhadas

Aproveite o começo do ano para 
começar algo novo

Plantas Alimentícias não 
Convencionais. Você conhece?

Sim, Sorocaba também 
tem (muita!) cultura

Uau, que ano agitado!

O que me chamou a atenção no Villa Flora foi o conceito de 
casa sem muros, com espaços abertos, muito verde, lazer e 
liberdade para a infância dos meus filhos

Dicas para refrescar a casa sem 
usar o ar condicionado

TENDÊNCIA06

Thiago Cordeiro, radialista, morador do Villa Flora desde 2016

Anote na agenda 
e curta com a 
família e amigos

CULTURA
E LAZER05

As melhores 
novidades para 

a sua casa

SALA DE 
ESTAR
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Esta cadeira de banho, produzida em metal e plástico tem design moderno 

e contribui para a independência de pessoas com mobilidade reduzida, 

assim como de idosos, diminuindo o risco de acidentes. Acomoda com 

conforto pessoas com peso até 120 kg. À venda na rede de lojas Leroy 

Merlin: www.leroymerlin.com.br.

MODERNA E PRÁTICA

Dos mesmos produtores das bonecas LOL, que já 

se tornaram uma febre entre a criançada na estação 

passada, chega agora ao Brasil os Smooshins. Os 

bonequinhos carismáticos têm tudo para conquistar 

a simpatia de adultos e crianças. Vendidos em 

kits customizáveis, eles permitem mais de 10 mil 

combinações. Os Surprise Maker Kits vêm em 

formato de ovinho e você pode escolher a decoração 

da barriguinha, dos rostinhos e dos acessórios. Isso 

permite à garotada explorar bastante a imaginação 

e criar diferentes versões. À venda em lojas de 

brinquedos e grandes magazines.

FOFINHOS E 
PERSONALIZADOS

Recém-lançado, este aspirador de pó promete 

remover até 99% de ácaros no ambiente, tornando-se 

um aliado principalmente para a saúde de pessoas 

alérgicas. Mas este limpador, com tecnologia alemã, 

também remove fungos e bactérias. Além disso, dá 

para limpar toda a casa utilizando apenas três litros de 

água, higienizando estofados, colchões e até cortinas. 

Paredes, pisos e vidros também podem passar pela 

faxina geral com este smartcleaner. Assim, todo o pó 

e a sujeira aspirada são aprisionados na água e não 

retornam ao local higienizado. Informações e vendas 

pelo site www.loja.vivenso.com.br

LIMPEZA PODEROSA!
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COSTURA DA MEMÓRIA 
Quem for à Pinacoteca de São Paulo até março, 

poderá conferir a exposição Rosana Paulino: a 

costura da memória. Ao todo são 140 obras da 

artista que trazem à tela questões como racismo 

e a posição da mulher negra na sociedade. Os 

quadros foram produzidos entre 1993 e 2018 

e podem ser apreciados até 4 de março. A 

Pinacoteca fica na Praça da Luz 2, em São Paulo 

e os ingressos custam R$ 10, mas, aos sábados, a 

entrada é gratuita. 

VEM AÍ MAIS UMA EXPO REVESTIR
Se a ideia é ficar por dentro das novidades em pisos e revestimentos para a casa, garanta já seu ingresso para a 17ª 

Expo Revestir. Será de 12 a 15 de março, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Para se ter uma ideia do sucesso 

deste evento, a edição anterior, no ano passado, teve 62 mil visitantes, enquanto o Fórum Internacional de Arquitetura e 

Construção recebeu mais de 3,5 mil profissionais dessas áreas. 

CINDERELA POP
Este é daqueles filmes que prometem levar a família 

toda ao cinema. Mas, claro, os protagonistas da diversão 

serão as crianças. Estrelado pela jovem atriz Maísa (que 

a maioria conhece desde que ainda era uma estrela 

mirim da TV), tem também no elenco Fernanda Paes 

Leme e Felipe Bragança. Na história, a personagem 

Cíntia (Maísa) é uma princesa contemporânea, cheia 

de opinião e que sonha em encontrar seu príncipe 

encantado. O romantismo leva um balde de água fria, 

no entanto, quando a jovem vê o pai trair sua mãe. 

Ela então resolve desistir do amor. Até que... Bom, não 

vamos dar spoilers. Estréia prevista para 28 de fevereiro.

Fo
to

s: 
Di

vu
lga

çã
o

Fo
to

: D
ivu

lga
çã

o

05

c u l t u r a  e  l a z e r



Texto: Rose Campos

dicas
PARA MANTER 
A CASA FRESCA 
NO VERÃO
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Cama geladinha

Nada pior que deitar na cama e sentir 

como se estivesse na chapa quente. Impossível 

dormir! Mas tem um jeito criativo de amenizar 

a sensação de calor. Além de escolher roupas 

de cama de algodão ou malha, que são mais 

frescas, experimente colocar uma porção de 

arroz cru dentro de uma meia de algodão e 

congelar por duas horas. Depois, coloque o 

pacotinho gelado por entre os lençóis. Além 

de manter o friozinho, não há perigo de 

molhar o colchão.

Ventilador/exaustor

A primeira lufada de vento do ventilador 

é ótima! Depois de algum tempo, nem tanto, pois 

o ar está apenas circulando. Para evitar esse efeito 

uma dica é direcionar o ventilador para uma janela 

aberta. Assim, o efeito será o de expelir o ar quente 

para fora e deixar o ar mais fresco entrar. Funciona 

especialmente à noite, quando a temperatura 

externa já se tornou mais amena. Outra dica é 

colocar estrategicamente na frente do ventilador 

ligado uma bacia ou prato com cubos de gelo. 

Assim, o aparelho vai soprar o ar gelado em 

direção às pessoas e refrescar um pouco mais.

Proteja as janelas da  

incidência direta do sol

Você pode fazer isso plantando árvores logo 

em frente às janelas. Além de proporcionar 

sombra e refrescar o ar, elas promovem a 

privacidade da casa. Caso não haja espaço 

suficiente para isso, outra ideia é instalar 

toldos acima das janelas. Isso também ajuda a 

diminuir o calor. 

tendência é o ambiente se tornar mais fresco. 

O efeito é o mesmo tanto se você resolver 

espalhar vários vasos pela casa ou reunir 

todos em um cantinho verde. 

Luz fria

Todos sabemos que as lâmpadas 

incandescentes estão com os dias contados, 

mas mesmo assim muitas casas ainda dispõem 

dessas lâmpadas. Se este for o seu caso, troque-as 

já por outro modelo, como as de LED. O custo 

inicial é mais caro, mas elas poupam seu bolso ao 

consumirem menos energia e terem, em geral, 

maior tempo de duração. Sem produzir o calor 

que as incandescentes produzem.

Conforto nos móveis

Sofá de couro é lindo e aqueles forrados 

com tecidos nobres como veludo ou lã são 

sofisticados. Mas quem aguenta ficar mais de 

15 minutos sentado em um deles em pleno 

alto verão? Mande forrar sofás e poltronas com 

tecidos leves, como o algodão. E se for de cor 

clara, então, aí é perfeito!

igar o botão do ar condicionado é 

um jeito automático de refrescar o 

ambiente. Mas consome muita energia e nem todos 

se adaptam. Por isso fomos buscar algumas ideias 

alternativas que podem surtir bom efeito na tarefa 

de tornar a temperatura local mais amena. Confira.

 Cores claras, dentro e fora de casa

Sabe aquela dica que vale para as nossas 

roupas, de que cores claras refletem a luz e ajudam 

a refrescar? Pois ela vale também para a casa ou o 

escritório. Paredes e cortinas brancas ou em tom 

bem clarinho não conseguem, por si só, baixar 

a temperatura. Mas também não vão esquentá-

lo, retendo o calor. E você ainda pode adotar o 

mesmo princípio no telhado. Existem até tintas 

especiais para isso. Com telhas brancas o calor é 

refletido e menos absorvido pelo material.

Floresta particular

O ciclo de fotossíntese da planta faz 

com que a água da rega seja expelida para 

o ar, numa espécie de transpiração. Em um 

espaço que reúna vários vasos com plantas, a 
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INFANTIL
obesidade

obesidade pode se tornar um grande problema de saúde. Pior ainda quando se trata 

de obesidade infantil. E este é um alerta não apenas no Brasil, mas mundial, dado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS).

Não estamos falando aqui da questão estética, mas do quanto o sobrepeso e a obesidade podem potencialmente 

prejudicar a qualidade de vida dessas crianças e, mais tarde, comprometer sua saúde na vida adulta.

No Brasil, uma das estatísticas mais recentes, de 2017, apontava que 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos 

são considerados obesos. Os critérios são os adotados pela OMS. No mundo, a informação preocupante é que 

o número de obesos na infância e adolescência saltou de 11 milhões para 124 milhões nos últimos 40 anos. 

Enquanto outros 123 milhões de crianças e jovens, de 5 a 19 anos, apresentavam sobrepeso.

As causas são múltiplas: alimentação inadequada, falta de atividade física, além de fatores genéticos e 

comportamentais. 

Crianças com obesidade aos 2 anos têm 75% de chance de serem obesas na vida adulta. Sem falar que a 

obesidade infantil também está relacionada ao desenvolvimento de diversas doenças a curto e longo prazo, 

como diabetes, resistência a insulina, hipertensão, dislipidemias, distúrbios psicológicos, complicações 

gastrointestinais e doenças cardiovasculares.

a
Texto: Rose Campos

C O M O  C O M B AT E R  A
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A CADA 5 CRIANÇAS OBESAS, 
4 PERMANECERÃO OBESAS NA 
IDADE ADULTA

Segundo a OMS, uma pessoa é considerada 

obesa quando o Índice de Massa Corporal (IMC) 

está acima de 30. O IMC é resultado de um 

cálculo que considera peso, altura e idade.

O que dificulta o combate à obesidade

Além de fatores orgânicos individuais, alguns 

ligados à herança genética da criança, todo 

o ambiente social que ela frequenta também 

tende a dificultar a perda de peso. 

A criança não consegue distinguir sozinha o 

que é alimentação saudável de alimentação não 

saudável. Por isso é essencial o papel dos pais, 

além da interferência da escola e de profissionais 

como o pediatra, na orientação correta.

Grande exposição das crianças à publicidade 

de alimentos não saudáveis, comercialização 

desse tipo de alimentos em escolas, baixo 

acesso e disponibilidade a alimentos 

saudáveis, dificuldade de acesso a informações 

confiáveis sobre o assunto, rotulagem 

nutricional pouco clara, baixo preço dos 

alimentos menos nutritivos e estrutura 

insuficiente ou inadequada para a prática de 

atividade física são alguns dos motivos que 

contribuem para a obesidade.

A falta de atividade física é outro vilão do mundo 

moderno. Por isso é tão importante que a 

criança tenha acesso a equipamentos de lazer 

que a estimule estar em atividade física. Essa é 

uma preocupação da Splice Desenvolvimento 

Urbano na construção de seus empreendimentos 

residenciais, como o Villa Flora, em Votorantim, 

o Ouroville, em Taubaté, assim como no Monte 

Carlo, em Sorocaba. 

São locais onde os moradores convivem em 

um cenário propício à prática de exercícios. 

As crianças encontram playgrounds, quadras 

esportivas, amplos espaços abertos e 

praças onde podem fomentar as amizades, 

brincadeiras e a prática de esportes. O Villa 

Flora, além disso, inaugurou em 2018 o 

seu Clube, com piscina, academia e outros 

equipamentos de lazer.

Em um ambiente assim, envolto em 

segurança, as crianças encontram muito 

mais liberdade para reeditar a liberdade das 

gerações passadas, tornando-se muito mais 

dinâmicas no dia a dia.

Aos pais cabe incentivar a criança a realizar 

atividades físicas, educar para que desenvolva 

uma alimentação saudável e orientar para a 

adoção de hábitos de vida saudáveis. 

09



morar bem

Villa Flora é um bairro que 

se tornou sinônimo de viver 

com qualidade de vida. Isso 

porque, além das características de cada 

imóvel, este bairro planejado oferece muitas 

opções de lazer e propicia o convívio entre 

os moradores. 

São alamedas largas, onde é possível 

transitar em segurança, várias praças e 

quadras esportivas, playgrounds para as 

crianças e agora uma sede social recém-

inaugurada e totalmente equipada para 

proporcionar diversão. Tem piscinas adulto 

e infantil, salão de festas, quiosque com 

o churrasqueira e sala de ginástica.

Tudo isso e muito mais estará disponível para 

os interessados em adquirir um imóvel no 

novo Condomínio Antúrios, que já está em 

construção. Sem falar das vantagens para 

quem opta por comprar um imóvel na planta.

A escolha pode ser entre o apartamento Laura e 

a casa Julia, com dois dormitórios e uma ou duas 

vagas. Com tamanhos e configurações diferentes, 

atendem as mais diversas necessidades das 

famílias, muitas, inclusive, já garantiram as chaves 

para o seu novo lar. Afinal, basta conhecer para se 

apaixonar pelo Villa Flora. 
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MAIS OPORTUNIDADES PARA 

JÁ ESTÁ EM 
CONSTRUÇÃO O 

CONDOMÍNIO DOS 
ANTÚRIOS, COM 

OPÇÕES DE CASA 
E APARTAMENTO 

QUE ATENDEM 
A DIFERENTES 

NECESSIDADES DE 
ESPAÇO, MAS COM O 
MESMO CONFORTO 

RECONHECIDO DO 
VILLA FLORA

Modelo decorado de uma casa no bairro planejado Villa Flora, que oferece casas e 
apartamentos com vários tamanhos de planta
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oar faz bem para todos os 

envolvidos. Estudos mostram 

que há uma relação causal entre 

a caridade e a saúde mental. Doar é mais do que se 

abster de algo material. Você pode doar seu tempo, 

seu conhecimento, seu afeto às pessoas. Doar é um 

ato que pode ser realizado todos os dias. 

Esses são alguns dos ideais que o Doa Sorocaba 

propaga. Esse movimento é uma derivação do Dia 

de Doar, realizado em vários países pelo mundo e 

que surgiu com a proposta de engajar as pessoas 

na construção de uma cultura mais solidária. A data 

é sempre comemorada na terça-feira após o Dia de 

Ação de Graças e, em 2018, foi realizada no dia 27 de 

novembro. Algumas ações merecem destaque. 

O Grupo Splice desenvolveu várias ações como 

a adoção de mais de cem cartinhas de Natal das 

crianças da Pastoral do Menor, e a troca de alimentos 

por mandalas, que foram doadas por uma das 

colaboradoras do Grupo. A Magnus, marca de 

alimentos para pets, mobilizou seus seguidores nas 

redes sociais para curtirem e indicarem qual ONG 

d
Texto: Jéssica Adriani

ganharia uma tonelada de rações. Foram mais de 40 

mil comentários, 61 mil compartilhamentos e quatro  

ONGs contempladas. A Atua Agência abriu suas 

portas para receber um grupo de crianças da 

Pastoral do Menor para um dia com muitas 

brincadeiras, risadas e abraços, demonstrando que 

o carinho é um dos bens mais preciosos a serem 

doados. E, na 2ª Maratona Sorocaba Prysmian Group, 

atletas amadores e profissionais doaram alimentos e 

sapatos para a Santa Casa de Misericórdia. 

Muitas figuras públicas como Camila Pitanga, Paulo 

Betti e Eliane Giardini entraram na campanha, 

incentivando que seus fãs fizessem doações. Aqui 

em Sorocaba, a iniciativa cabe ao Instituto Alexandre 

e Heloisa Beldi (IAHB) e, no ano passado, foi criada 

uma comissão com mais de 20 representantes do 

governo local, organizações sociais e empresas, que 

expandiram o alcance da campanha com novas 

ideias e contatos.  E deu tão certo que 2018 foi a 

edição que o movimento teve maior impacto. O ano 

de 2019 já chegou e, com ele, o conceito de que 

todo dia é dia de doar. Faça a sua parte. 

todo
Foto: Júlio Mendes Fotografia

Acima, representantes do IAHB e do Marketing da 
empresa Splice com jovens atendidos pela Pastoral 
do Menor. Abaixo, colaboradores da Atua Agência 
recepcionam crianças da mesma instituição para 
ação do Doa Sorocaba

MOVIMENTO 
MUNDIAL TEM 
RECEBIDO CADA VEZ 
MAIS ADEPTOS EM 
SOROCABAdia É DIA 

DE 
DOAR
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SEMPRE É 
TEMPO PARA

apren-
der
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início do ano é sempre um período para se fazer planos 

e traçar metas para os próximos meses. Então que tal 

partir para a prática? Uma opção que pode auxiliar 

tanto sua vida profissional quanto pessoal é a realização de cursos 

rápidos, mesmo que fora de sua área de atuação. 

o
Texto: Rose Campos

OS PRIMEIROS MESES 
DO ANO COSTUMAM 
SER UM POUCO MAIS 
SOSSEGADOS E PODE 
SER O MOMENTO 
IDEAL PARA APRENDER 
COISAS NOVASapren-

der
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Sair da rotina, 
por si só, já 
ajuda a criar 
um ambiente 
favorável para 
desenvolver 
novas habilidades

Pode até parecer algo aleatório que não 

vá te ajudar em nada, mas além de ser 

uma experiência que tem tudo para se 

tornar enriquecedora, do ponto de vista 

do conhecimento, viver essas novas 

situações, de maneira leve e divertida, 

também é algo capaz de ampliar o seu 

bom humor e a sua criatividade.

Por isso pode ser tão interessante que 

um executivo ou um bancário aprenda a 

cozinhar nas férias, ou que uma enfermeira 

ou arquiteta faça um curso de pintura.

Afinal, sair da rotina, por si só, já ajuda 

a criar um ambiente favorável para o 

desenvolvimento de novas habilidades e 

reconhecer os potenciais que você nem 

sabia que tinha dentro de si. O resultado só 

pode ser positivo.

Para ajudar você a dar o start no seu novo 

aprendizado, sugerimos alguns cursos e 

atividades. Mas eles são apenas o ponto de 

partida. Você pode pesquisar outras coisas, 

ou ainda, dar vazão a antigos sonhos que 

nunca foram postos em prática. Desafie-se!

Culinária/gastronomia

A possibilidade de preparar o próprio 

alimento, criar ou adaptar novas receitas e 

conquistar a autonomia na cozinha é uma 

forma bastante gostosa de viver novas 
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experiências. O resultado são refeições mais 

saborosas e nutritivas, mais motivos para 

encontrar os amigos e confraternizar e um 

temperinho a mais na sua vida.

Uma das escolhas para o curso pode 

ser o IGA – Instituto Gastronômico das 

Américas. Ele oferece treinamentos e cursos 

rápidos para pessoas apaixonadas pela 

gastronomia. Outras opções são os cursos 

de sommelier ou bartender, além dos 

específicos para crianças. Mais informações 

em www.iga-la.com/bra/.

Jardinagem/paisagismo

Um dos cursos livres do Senac Sorocaba 

é o de jardinagem, que capacita o aluno 

a formar, manter e reformar pequenos 

jardins e vasos. Ele também vai aprender a 

classificar plantas, identificar e preparar o 

solo, além de aprender técnicas de plantio, 

poda e outras formas de manutenção das 

plantas.

Este curso tem 33 horas de duração e é 

indicado para pessoas acima dos 16 anos. 

Pintura/artes plásticas

A pintura em tela é uma das possibilidades 

de cursos oferecidos pela escola Pró-Arte. 

Mas há também outras formações, que vão 

de cinema a fotografia. O mais importante 

é soltar a criatividade escolhendo uma 

modalidade com a qual se identifique. 

Informações: https://escolaproarte.com.br/.

Programação para crianças

A SuperGeeks se destaca por ser a primeira 

escola voltado ao ensino de programação 

e computação para crianças e adolescentes 

na cidade de Sorocaba. E a gamificação 

também é utilizada como método eficiente 

de ensino. Informe-se sobre os cursos: 

http://supergeeks.com.br/.

www.cefassorocaba.com.br.

15

c a p a



uma alternativa barata para abastecer a mesa 

dos brasileiros. Outras são descartadas como 

refugo, como costuma ser o caso da folha de 

beterraba, que a maioria das pessoas pede 

para cortar e jogar fora logo que compra o 

alimento na feira.

Pois as folhas também são ricas em fibras e 

ocê já deve ter passado perto 

dela, mas talvez não tenha 

reconhecido. É que as PANCs, 

ou plantas alimentícias não convencionais, 

são muitas vezes tidas como mato ou erva 

daninha. Mas além de serem comestíveis, 

muitas têm alto valor nutritivo, tornando-se 

v
Texto: Rose Campos

O QUE SÃO 
pancs
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nutrientes, reunindo essas qualidade ao baixo 

valor calórico. São apenas 32 calorias a cada 100 

gramas de folhas, por isso, podem auxiliar no 

emagrecimento. E, assim como a raiz, ajudam 

a combater males como a anemia e têm efeito 

diurético. Vão muito bem como refogados e sopas.

Também pode ir ao prato a língua de vaca. Em 

algumas regiões a planta é considerada uma 

praga, por se espalhar com facilidade. e tende 

a ser eliminada. Quem faz isso desperdiça as 

suas propriedades não só como alimento, mas 

também como medicamento. Suas folhas 

podem virar um rico refogado ou até um bom 

chá para combater a gripe.

Mais uma espécie surpreendente é o peixinho 

da horta, ou simplesmente peixinho. Tem 

ainda quem a conheça como orelha de gato, 

ou de coelho. Provavelmente pela textura 

aveludada desta folhagem. Quando a folha 

é frita revela um sabor surpreendente, que 

justifica o nome de peixinho.

Mas ainda há muito mais a ser descoberto pelo 

paladar brasileiro. No livro Plantas Alimentícias 

Não Convencionais, de Valdely Kinupp e Harri 

Lorenzi (2015) são identificadas 351 espécies de 

Pancs, em um levantamento pioneiro no país. 

Impressionado com o número? Pois, no mundo, 

a estimativa é que haja cerca de 30 mil espécies 

vegetais com essa classificação.

Conhecer o valor nutricional dessas plantas é um 

avanço. No entanto, há um aspecto triste dessa 

realidade. Algumas dessas Pancs, como a taioba 

e o ora-pro-nobis, no passado eram bastante 

consumidas. Foi a destruição de biomas, aliado 

Fontes: Futura / site Agromania

ao crescimento da agricultura, que fez com que 

praticamente desaparecessem, por sua vez, 

restringindo o seu consumo. 

O movimento de reconhecimento e de 

valorização das Pancs, portanto, pode ser 

visto como o caminho inverso que alguns 

tentam trilhar agora.

Resta um alerta: nem toda planta exótica 

encontrada no meio do mato é comestível. Para 

evitar os perigos de alguma escolha errada, é 

preciso fazer uma pesquisa prévia da espécie 

encontrada e se certificar de que é a planta 

certa. A pesquisa pode ser feita em livros ou 

sites especializados. Ou consultando-se alguém 

que conheça muito bem as espécies. Depois 

disso, é só experimentar à vontade e até tentar 

criar suas próprias receitas. 

Folha de beterraba à esquerda, língua de vaca logo abaixo e, na 
sequência, peixinho da horta (destaque)

17



arlos Madia é um nome bem conhecido 

em Sorocaba e região, especialmente 

por quem gosta de música e projetos musicais ao 

vivo. Envolvido com esta arte desde muito cedo, 

fez carreira aqui e fora do país, e desde meados dos 

anos 2000 se dedica também ao papel de produtor 

cultural, empenhado em promover o encontro do 

público com artistas, não só os de grande projeção, 

mas também os talentos locais que muitas vezes 

estavam no quase anonimato.

Madia já tem vários CDs gravados (Poesiviolão, 

Mais Tudo Isso, com poemas de Miriam Cris 

Carlos, Tão Longe Tão Perto – com poemas 

de Duda Novaes – e Três em Um, em parceria 

com Eraldo Basso e Robson Silvestrini). 

Neste momento está envolvido em novas 

empreitadas, com participações especialíssimas 

e se transformou em batuqueiro do carioca 

Monobloco. Confira a entrevista. 

Como começou sua relação com a música?

Com mais ou menos 10 ou 12 anos de idade eu 

pedi um violão pra minha mãe e ela fez a loucura 

de dar (risos). Fui fazer aulas com um amigo do 

meu irmão, que tinha uma metodologia legal, 

muito atraente. Mas nunca me tornei um aluno 

disciplinado. Com 17 para 18 anos comecei a tocar 

na noite. Isso faz 30 anos. 

Isso foi aqui em Sorocaba mesmo?

Sim, na Rua Amazonas, num restaurante chamado 

D' Encontro, que existe até hoje, mas mudou de 

nome. Depois em outros lugares, como Coisa Nossa, 

D. Quixote. O Coisa Nossa, na rua da Penha, era um 

point que reunia músicos. Depois de tocarem na 

noite, iam pra lá. Ficavam até 3h, 4h da manhã. Eu 

tocava lá de terça a domingo e o forte era a MPB de 

Caetano, Gil, Djavan, entre outros. 

E MPB era o ritmo que você mais curtia?

Sempre gostei de música em geral. Cresci ouvindo 

Tonico e Tinoco, mas ao mesmo tempo tinha disco 

dos Bee Gees lá em casa, do Elton John, do Sérgio 

Texto: Rose Campos

Reis, do Chico Buarque, da Nara Leão, ouvia tudo! 

Música clássica também de vez em quando. Como 

a gente morava no sítio, a vizinhança se ajuda. Por 

exemplo, vai ter colheita, vem todo mundo ajudar. 

E depois disso, a música. Eu sempre tocava de 

tudo, e naquele momento estavam despontando 

Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Ultraje a 

Rigor, todo o rock anos 80. Mas minha paixão pelo 

Caetano Veloso prevalecia. 

Dizem que tocar na noite é um aprendizado. Você 

concorda?

Sim, tem muita flexibilidade, muitas vezes o músico 

também toca o que não gosta. Mas acho mais 

importante que o músico deixe sua marca. Eu, como 

a maioria, precisei fazer de tudo. Toquei em bares, em 

navio, em eventos, fui pra São Paulo. Meu primeiro 

disco, Poesiviolão, tem parcerias com Eraldo Basso, 

Tom Soares, além de composições minhas. Em 

2002, fui convidado para ir pro Japão tocar bossa 

nova. Durante a Copa do Mundo, com um contrato 

de seis meses. Eram vários artistas e uma banda de 

brasileiros. O japonês gosta muito da nossa música, 

música
AH! ESSA PAIXÃO PELA
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que na verdade é elogiada no mundo inteiro. Fui 

pra uma, mas acabei fazendo cinco temporadas, 

até 2006. E, na volta, estava um pouco cansado de 

tocar em bares e parti para a produção, passando a 

trabalhar também com leis de incentivo. 

O Brasil é muito rico culturalmente, mas deve ter 

muitos entraves no acesso à cultura. É isso mesmo?

Realmente, temos essa riqueza cultural. Em qualquer 

cidadezinha podemos descobrir um artista daquela 

região, anônimo, mas fantástico. E quanta gente com 

potencial e não foi descoberta... E como aqui a gente 

mata um leão por dia, às veze não dá tempo de fazer 

essa pesquisa. Então fazemos nossa parte do jeito que 

dá. Quando a gente viaja, volta com outra cabeça. E 

vi que lá fora, no Japão, principalmente, nossa música 

é muito mais respeitada que aqui. Mas precisamos 

buscar nosso espaço e, de 2008 pra cá, já tenho uns 

15 projetos realizados.

A postura do cidadão também é diferente...

Pois é, amo o Brasil, mas quando a gente sai e vê 

algumas coisas diferentes percebe como nosso 

comportamento poderia ser melhor. Pra que 

estacionar na vaga do idoso ou do deficiente? Pra 

que brigar tanto no trânsito? As pessoas tão muito 

pilhadas, a mil. Parece que, como o brasileiro não 

sabe quando virá a próxima crise, é cada um por si: 

deixa eu me salvar. 

Parece que a temática principal dos seus projetos 

é aproximar o artista do grande público. Como, por 

exemplo, levar música clássica para o Campolim.

Sim, tivemos vários projetos assim e nosso ponto 

de partida é poder proporcionar ao músico essa 

aproximação. E, ao público, a oportunidade de 

conhecer novos artistas e trabalhos. Porque não 

é todo mundo que sai à noite, pro bar. Enquanto 

o músico nem sempre consegue mostrar ali todo 

o seu trabalho. No Parque a ideia era justamente 

deixar livre para ele tocar o que quisesse. Às 

vezes vinham me perguntar: esse pessoal que 

está tocando é de onde? E eram de Sorocaba! A 

cidade tem músicos fantásticos!

O que você vê que mais funciona com um público 

homogêneo?

Depois de um tempo, comecei a ver que as 

pessoas iam para o parque pelo projeto em si. 

Ali a gente colocava a biblioteca, as redes para 

as pessoas deitarem, tinha sempre um jogo, um 

pingue-pongue, uma yoga de manhãzinha e os 

shows, de manhã e à tarde. Fazíamos sempre 

uma pesquisa e muitos respondiam que iam pelo 

projeto em si. Mesmo sem saber quem viria tocar, 

sabiam que seria coisa boa, música de qualidade. 

Claro, sempre tem uma atração que chama mais 

atenção, ou tem seu público específico, mas 

no geral era pelo projeto mesmo. As pessoas 

também gostam de conhecer coisas novas, que 

não estão sendo empurradas goela abaixo. 

Qual seu próximo trabalho?

Eu sempre tive vontade de participar das 

oficinas do Monobloco, um som que eu 

conheci ainda quando estava no Japão. Fiquei fã 

instantaneamente. Em 2015, fiquei sabendo que 

estavam fazendo essas oficinas em São Paulo e 

fui pra lá. A batucada deles é algo incrível. Toma 

conta da cabeça, tamanha a força do tambor. E 

comecei a fazer outras coisas, até compor músicas 

inspirado na batucada. Dentre essas composições, 

fiz “É Melhor Batucar”, mas pensei, essa música 

não vai ter muito sentido se não for com eles. 

Fiz o convite e, nessa altura, como já tinha uma 

intimidade de amizade mesmo, eles aceitaram e 

gravei com participação de Pedro Luís e A Parede. 

Então, imagina eu, um fã, com uma música que 

eu compus praticamente em homenagem a eles 

e com a participação deles!, acabei fazendo o 

convite para participarem do clip e eles também 

toparam. A arte proporciona esses encontros 

musicais. Agora mesmo fiz uma música em 

parceria com um dos cantores do Monobloco! 

Com o João Biano, que é um dos integrantes 

do grupo, por exemplo, vi um poema dele no 

Instagram e pedi para musicar. Estamos em fase 

de produção. E já rolou com eles show no Sesc, 

parceria de composição, enfim, uma afinidade 

musical muito grande. Outro projeto para este ano 

é de um coral com 40 jovens de comunidades 

carentes de Campinas. E gravar o novo CD: É 

melhor batucar. A ideia é continuar trabalhando!

Foto: Atua Agência / Rose Campos
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jornalista Thiago Cordeiro, que 

apresenta o programa “Na Noite”, de 

segunda a quinta-feira, na rádio Ipanema, é um dos 

muitos clientes satisfeitos da Splice Desenvolvimento 

Urbano. E faz questão de divulgar o empreendimento 

Villa Flora. Acompanhe seu depoimento a seguir.

“Conheci o Villa Flora em 2013. Ouvia 

comentários sobre o bairro e um amigo se 

mudou para um dos primeiros imóveis vendidos. 

Visitei umas duas vezes quando soube do 

lançamento de um novo condomínio, de casas.

Conheci e comprei o imóvel na planta. Gostei 

da localização, pois era perto de onde a gente já 

morava. Então não ia mudar muito a nossa rotina, 

nem ter que trocar o filho de escola.

Em pouco tempo, concluíram as obras, 

finalizamos o acabamento e nos mudamos. 

Antes eu tinha um apartamento, com piscina, 

churrasqueira, salão de festas. Mas o que me 

chamou a atenção no Villa Flora foi esse conceito de 

casa sem muros, com espaços abertos, muito verde, 

academia ao ar livre, liberdade para as crianças. A 

ideia era estar em um lugar onde meu filho teria 

mais espaço para conviver, andar de bicicleta, enfim, 

Texto: Rose Campos

para os 
filhos
CRESCEREM

o

UM LUGAR 

ter aquela vida do interior que a gente teve no 

passado, algo hoje difícil de conquistar.

A mudança foi em agosto de 2016. E me sinto muito 

feliz com a escolha. Tanto que tivemos a tranquilidade 

de ter nosso segundo filho. 

Uma das coisas que mais gosto da minha casa é o 

quintal, onde até consegui fazer um piscininha. É 

onde eu reúno amigos e familiares. Faço churrascos 

aos domingos e recebo todo mundo.

O lugar é muito vivo! Tem sempre uma feirinha, as 

festas em datas comemorativas, a missa ou o culto 

aos domingos, enfim, muita coisa legal acontecendo.

Eu já indico o Villa Flora, com muita convicção, 

no programa “Na Noite” (rsrs). Mas fora do rádio 

também indico, inclusive para os meus pais. 

Quero que eles se mudem o quanto antes, para 

tê-los bem pertinho. 

Gosto muito do silêncio, do barulho dos passarinhos, 

de poder passear lá dentro tranquilo, com um 

sentimento de segurança muito grande. E a partir de 

agora o que eu quero curtir bastante é o clube, que 

foi tão ansiosamente aguardado. 
Fo
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2018 TERMINOU COM MUITA

1- Alguns colaboradores do Grupo Splice participaram 

do movimento Doa Sorocaba, em novembro, e cada um 

adotou uma cartinha das crianças de duas Pastorais 

do Menor. Mais de 100 itens foram arrecadados entre 

brinquedos, material escolar, roupas e alimentos.  

2 - O Villa Flora participou do Feirão Black Friday, em 

novembro, no Iguatemi Esplanada, e proporcionou a 

oportunidade de muitas novas famílias adquirirem a 

casa própria. 

3 - Moradores do Villa Flora comemoraram a chegada 

do Papai Noel com música, comida e brinquedos para 

a criançada. 

4 - Fim de ano é época de confraternização. E a festa do 

Grupo Splice foi um sucesso! 

5 - E teve mais confraternização! A equipe da Splice 

Desenvolvimento Urbano realizou um café da manhã 

especial no fim de dezembro. 

os últimos meses do ano, os colaboradores 

do Grupo Splice e os moradores do 

residencial Villa Flora participaram de muitos 

eventos e comemorações. Confira alguns deles: 

n
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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 

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.

 Mais informações: (15) 3243-8478.

receberte
O CONDOMÍNIO DOS ANTÚRIOS ESTÁ PRONTO PARA

o



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.
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