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NOTICIAS / ENTRETENIMENTO / 03 de Setembro de 2012, Segunda-Feira, às 16h48

"Sesc Sorocaba" promove Áudio
Tour aos principais pontos da
unidade

A partir desta terça-feira (4), o SESC Sorocaba
oferecerá aos visitantes o !Audio Tour: Seguindo
o Caminho dos Quatro Elementos !. Trata-se de
um guia sonoro que leva o público aos cantos
sustentáveis da unidade do SESC Sorocaba e
proporciona uma reflexão sobre o meio ambiente.
Para esse passeio, o visitante receberá um kit
com pochete, MP3 player, fones, binóculos e
charges sobre sustentabilidade. Todo o trajeto,
narrado no aparelho de MP3, guia o caminho que
deve ser percorrido e indica quais pontos devem
ser observados com mais atenção.O conceito
deste tipo de experiência foi criado pelo grupo
argentino BiNeural-MonoKultur, com a proposta
de que o público se torne o personagem da ação.

A ideia foi adaptada para retratar os espaços sustentáveis do SESC Sorocaba em um ambiente de vivência virtual.
O !Audio Tour! é uma atividade permanente do SESC Sorocaba, gratuita e direcionada a pessoas a partir de 12
anos. A duração do passeio é de 53 minutos. O agendamento pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive grupos
escolares de até 40 alunos.
Características sustentáveisA unidade Sorocaba tem diversas características sustentáveis. Entre elas, vidros com
fator solar, que reduzem a condução de calor aos ambientes, diminuindo consequentemente o consumo de energia
elétrica pelos aparelhos de ar condicionado. Em relação ao conforto ambiental, foram adotados os telhados verdes,
que amenizam as ilhas de calor e a poluição luminosa.
Os aspectos voltados à eficiência da utilização da água foram contemplados com torneiras e chuveiros de vazão
controlada e com o reuso das águas pluviais em descargas de bacias sanitárias, mictórios e no sistema de irrigação
automática. Uma das grandes inovações é o tratamento de água da chuva para reuso. A água é filtrada por plantas
e peixes em tanques localizados na laje de cobertura da caixa cênica do anfiteatro, por onde a água circula, tem
vazão controlada e é tratada.
O consumo de energia elétrica é monitorado e controlado por sistema de supervisão predial. As grandes áreas
envidraçadas otimizam a utilização da luz natural. Para iluminação artificial, foram adotadas luminárias de alto
rendimento. Outra novidade é a incorporação de paredes verdes, que aumentam a área de vegetação da
unidade. ServiçoAudio Tour: Seguindo o Caminho dos Quatro ElementosA partir do dia 04/09.Horários: Terça a
sexta, das 11h às 20h, sábados, das 10h às 17hGratuito. Agendamento deve ser feito pelo (15) 3332-9933Local:
SESC SorocabaRua Barão de Piratininga, 555, Jardim Faculdade
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