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de Momo. Não faltaram concursos de fanta-
sia, praça de alimentação e muita música. 

Merecem destaque outros eventos 
que reuniram muita gente, como o Food 

-
cente da Hípica, a Festa Julina no Clube, 
que, de forma inédita, aconteceu em 
dois dia seguidos, o Baile dos Anos 60, 
a Festa da Primavera, que teve banda 
sinfônica, tambores japoneses e roda de 
capoeira, o Dia das Crianças, a mostra de 

O povo também se movimentou com 

os gostos, como caminhadas, torneios de 
futsal, acantonamento e corujão, além de 
concorridos campeonatos de tênis e vôlei. 

Muita coisa ainda há para ser feita. De 
qualquer forma, podemos dizer, segura-

no cumprimento deste primeiro ciclo. Im-
portante reconhecer a colaboração que 

-
vo, sem a qual nada disso seria possível. 
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a certeza do dever cumprido 
e de que atingimos com êxito 
nossa meta de dar robustez 
ao fluxo de caixa, chegamos 

-
seguiu, neste primeiro ano, equilibrar a en-
trada e a saída de valores sem comprome-
ter, em nenhum momento, o bem-estar do 
associado ou o andamento dos serviços 
de manutenção geral, sempre de olho 
na preservação do nosso patrimônio.

demandas foram atendidas mesmo tendo 
de enfrentar despesas imprevistas; quando 
há planejamento, o inesperado é assimila-

com oscilações de energia, manutenção 
da cabine primária, câmeras e nobreaks, 
readequação do playground do Clube, 
instalação de para-raios nas Portarias 

além da manutenção dos prédios da 
Administração e do Restaurante.

a nós, diretores da Associação, como aos pro-
prietários da Porta do Sol, a serenidade e a se-
gurança de que precisamos para seguir com 
nosso arrojado projeto arquitetônico de revi-
talização do Clube, das portarias e da Hípica.

-

cutado assim como planejado. É só o primeiro 

e longo prazos, uma série de intervenções 

modo a melhorar o ambiente à disposição 
do associado, potencializar o uso e tornar 
os espaços mais adequados e proveitosos. 

Como pode-se perceber pelo desen-
rolar das obras, o restaurante passa por 
uma vigorosa reforma e, em breve, terá 

maioria. Vamos lembrar que essa rees-
truturação foi a mais categórica solici-
tação dos moradores, como revelou a 
pesquisa desenvolvida pela Apaps para 

-

acerca dos eventos promovidos no Re-
sidencial. Entre os pontos principais da 
nossa plataforma de governo para o triê-

campanha eleitoral, estava o empenho 
na confraternização entre os vizinhos e a 
ampliação dos nichos de convivência – no 
nosso entender, condições básicas para o 
enfrentamento de problemas comuns.

Dentro dessa proposta, em fevereiro, 
promovemos uma das mais animadas e 
ordeiras festas de Carnaval de todos os tem-
pos. Durante três dias, famílias inteiras fre-
quentaram o Clube decorado para as Festas 

Francisco Venturi Regis

Apaps - Associação dos Proprietários 

Amigos da Porta do Sol
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pós meses de inten-
sos trabalhos, o De-
partamento de Obras 
da Apaps entregou ao 
Residencial o novo re-

servatório da Estação de Tratamento 
de Água “Dragan Jancar” (ETA). O 

reservatório cilíndrico com mais de 

por todo o abastecimento dos seto-
res verde e laranja da Porta do Sol.

Construído com equipamentos mo-

publicada pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) –, possui 

que atende a um total de 706 lotes.
As intervenções para a troca do 

Departamento de Água do Residen-
-

tório, erigido há mais de 30 anos na 

pontos mais altos da Porta do Sol, já 
não suportava mais soldas e emen-
das, de modo que o Conselho Delibe-

de relatórios situacionais, aprovou a 
aquisição de um novo equipamento.

TECNOLOGIA

mil litros), o enorme recipiente foi 

-
trolam, sem perdas, o escoamento 

Segundo o encarregado, a altura de 
-

nheiros. Ele conta que o grande cilindro, 
na verdade, é composto de dois tan-

O reservatório mais alto é o respon-
sável pelo abastecimento dos setores 
mais elevados, como as ruas Vicente do 
Rego Monteiro e Araújo Porto Alegre. 

-

Associação, pois não se faz necessária 
a pressurização por meio de bombas 
e motores para que as áreas mais altas 
sejam servidas com água potável.

O equipamento é dotado, ainda, de 

que evitam o acúmulo de gases gera-
dos pelo tratamento químico. Confor-

-

garantem a qualidade da água.

NORMAS TÉCNICAS
Após a montagem do reservatório, fei-
ta integralmente na ETA, foi realizado 

acordo com recomendações de um 
-

-
guiu laudo de potabilidade aprovado 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde.

Ele informa que as obras foram re-
alizadas sem comprometer o forneci-

-
boradores do Departamento que, diaria-
mente, realizaram manobras de vazão 
para priorizar regiões mais elevadas.

O encarregado destaca, também, 

Obras
POR MARCOS CAPITÃO  / FOTOS: MARCOS CAPITÃO

Com mais de 20 metros de altura, o reservatório abastece os setores verde e laranja

A
a função primordial dos macrome-
didores e das válvulas controladoras 
de vazão que vêm sendo implan-

Os equipamentos permitem que a 
-

te para chegar a todos os usuários.
“Durante esses anos foram muitos 

os reparos, soldagens e demãos de 
-

tos cada vez mais recorrentes, mas os 

agora temos um charuto novinho pa-

HOMENAGEM
A Estação de Tratamento de Água da 

recebeu o nome de Dragan Jancar, 
-

ceu a presidência do Conselho De-

ETA OPERA COM 
NOVO “CHARUTO” 
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oradores da rua Cláu-
dio Manoel da Costa, 
no setor azul da Por-

-
beram em setembro a via totalmente 

quadrados foram calçados com bloque-
tes pré-fabricados, conforme decidido 
pela maioria dos associados em reunião 
realizada na administração do Clube.

BLOQUETES 
PAVIMENTAM
A CLÁUDIO
MANOEL DA COSTA
Os blocos seguiram o padrão do trecho revestido da via

M
Também por decisão dos proprie-

tários, as despesas da obra foram 
rateadas pelo número de lotes, de 
modo que todos pagaram o mesmo 
valor, independentemente do tama-
nho da frente de cada propriedade.

Saulo Silva Santos, do Departa-
mento de Obras da Apaps e respon-

-

medida acertada, pois seguiu o pa-

drão do trecho pavimentado da via.
Ele também destacou as vantagens 

dessa escolha para o meio ambiente, 
uma vez que a pavimentação com 

-
meável que permite a passagem da 
água das chuvas. Segundo detalhou, 
toda a obra foi nivelada pelo Departa-
mento de Obras da Apaps, enquanto 

uma empresa terceirizada.

A PAVIMENTAÇÃO 
com bloquetes 

permeável que permite 
a passagem da água 

das chuvas
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Revitalização

Bar Café da Porta, insta-
lado no prédio que, an-
tes, abrigava a Sala Cla-
rice Lispector, é um dos 

-
mas à entrada do prédio da Adminis-

Segurança / estatísticas

PRINCIPAIS
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DE JANEIRO A 

OUTUBRO DE 2018
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BAR CAFÉ ABRE
O PROJETO DE 
REVITALIZAÇÃO

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTO: ILUSTRATIVA

O
tração. Como já foi dito, o plano di-
retor da revitalização do Clube, tam-
bém chamado pelos arquitetos de 
Master Plan, inclui quatro linhas de 

-
ra, esportes, bem-estar e operações.

O Bar Café da Porta pode ser con-

siderado uma das peças mais im-
portantes da planejada Praça do Sol. 
Além dele, futuramente, o local abri-
gará um deck que se estenderá até a 
borda do lago, o centro de conveniên-
cia e o espaço para feiras e eventos.

461
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ecoponto instalado 
na Avenida do Sol, 
em frente à Admi-
nistração, passou 

por uma readequação. Os três 
bags -
ídos por contêineres, de modo 

-
cará mais em contato com o solo. 

O Departamento de Meio 
Ambiente orienta o associado a 
ter alguns cuidados na hora de 
depositar materiais recicláveis 
e orgânicos. A ideia é facilitar o 

recolhem os despejos. O setor 
pede, também, que o usuário 

sofá, cama, fogão, geladeira e 

Meio Ambiente 
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTO: MARCOS CAPITÃO

coisas do gênero, que são resíduos 
que não podem ser reciclados.

O ecoponto conta, ainda, com um 
contêiner para depósito de óleo de cozi-
nha. Uma parceria firmada entre a esco-
la Felipe Lutfalla e o Instituto Auá permi-

Além da unidade em frente à Ad-
ministração, outros três coletores es-

-

CONTAMINANTES
A Apaps também conta com um 
ponto de coleta de resíduos conta-

para receber materiais como pilhas, 
baterias, lâmpadas, eletrônicos e me-

estacionamento do Clube.

do Departamento de Social e Espor-
tes, acredita que o Bar Café deverá 
se firmar como um ponto de en-
contro, um local ideal para reuniões 
casuais e confraternização familiar. 
“Hoje o associado tem um ponto 
aconchegante e tranquilo para ler 
um livro, navegar na Internet ou só 
para comer um petisco e emendar 
um bate-papo”, diz a encarregada.

-
ponsável pelo projeto de revitaliza-

foi desenhado, decorado e pintado 
dentro de uma estética atemporal, 
que não será afetada pelo passar do 
tempo e nunca será considerada fo-
ra de moda. Segundo ele, os móveis 
com design assinado e as cores le-

-
ples e aconchegante, sem descuidar 

ECOPONTO 
GANHA NOVOS 
CONTÊINERES
Recipientes são apropriados 
para a coleta de materiais 
recicláveis e orgânicos

O
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Férias
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO E ILUSTRATIVAS

N
os meses de dezembro 
e janeiro, quando muitas 
pessoas estão de férias do 
trabalho e da escola, há 

-
as no Residencial. Nessa época, assim 
como nos finais de semana comuns, 
o índice de consumo de água aumen-
ta consideravelmente. Estamos num 
momento crítico na Porta do Sol e nos-
so lema precisa ser um só: USO CONS-
CIENTE DOS RECURSOS NATURAIS.

Para se ter uma ideia da diferen-
ça de consumo na comparação entre 

o período das festas de fim de ano e 
outros meses, no Residencial, os re-
gistros da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) revelam que o gasto chega 
a ser 30% maior na alta temporada.

o volume distribuído de água potável 

água. Em janeiro do mesmo ano, esse 

-

-

N
o período de férias, 
com as crianças em ca-
sa, a ordem é aumentar 
os cuidados. Conforme 

do Corpo de Bombeiros da Apaps, nas 
chácaras com piscinas a atenção precisa 
ser redobrada. “As ocorrências com afo-
gamentos costumam aumentar muito 
nessa época. Um minuto de descuido é 

-

Medidas simples garantem férias divertidas e seguras

CUIDADO NAS
PISCINAS EVITAM 
ACIDENTES FATAIS

dados básicos podem evitar o pior:

1 -
panhadas e evitar que elas en-

trem na piscina após as refeições;

2 Evitar brincadeiras de jogar um 
ao outro na água;

3 A área da piscina deve ser cercada 
e com portão, para evitar o acesso 

4 A piscina coberta com lona após 
o uso também reduz acidentes 

com quedas de animais e crianças;

5 Desidratação e queimaduras pe-
lo sol podem ter consequências 

graves, portanto, é aconselhável o 
-

OUTRAS PRECAUÇÕES
Na hora das brincadeiras com bicicle-

são importantes, como nunca dispen-
sar os equipamentos de proteção – 
capacete, luvas e joelheiras. Além dis-
so, muita atenção na hora de transitar 
pelas ruas. Nos períodos de férias, o 
movimento de veículos aumenta con-
sideravelmente no Residencial.

Rogério Fortunato lembra a todos 
os associados que a Porta do Sol conta 
com apenas uma ambulância de plan-
tão, portanto, ela só deve ser aciona-
da nos casos de emergência.

FÉRIAS  EXIGEM USO
RESPONSÁVEL DA ÁGUA
A Apaps vem trabalhando para evitar o racionamento, 
mas depende da conscientização de todos

DESPERDÍCIOS 
COMUNS

Encher a piscina
com água tratada
Varrer folhas das calçadas
com a mangueira aberta

Banhos longos

Escovar os dentes
com a torneira aberta
Lavar carros com
a mangueira aberta
Dar banho em cães e gatos
com a torneira aberta
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E
stamos em pleno período de 
férias. Como sempre acon-
tece nessa época, dobra a 
quantidade de pessoas no 
Residencial. Em consequên-

nas portarias, principalmente na en-
trada pela Castelo Branco, aumenta 
consideravelmente, o que provoca fi-
las enormes ao longo da rodovia.

De acordo com as orientações 
do Departamento de Segurança da 
Apaps, o morador da Porta do Sol 
pode contribuir para dar mais agili-
dade ao acesso de pessoas no Resi-
dencial. Para isso, o associado preci-
sa apenas entrar em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Proprietá-
rio (SAP) e cadastrar seus convidados.

Via e-mail (sap@portasol.com.br), 
o morador deve enviar os seguintes 
dados da pessoa que chega: nome, 

-
ve ser feito, de preferência, com três 
dias de antecedência, para que a Apaps 
possa incluir todos os dados no siste-

ma. Uma vez tomada essa providência, 
basta ao visitante digitar o número do 

-
la será liberada automaticamente.

Cabe ao associado, também, se-
gundo o Departamento de Seguran-
ça, orientar seus convidados acerca 

ruas da Porta do Sol. Ninguém pode 
esquecer da importância dos equipa-
mentos de segurança, como uso de 
cinto nos veículos e de capacete pa-
ra os motociclistas, principalmen-
te. Entregar veículos motorizados a 
menores de idade e outras pessoas 
não habilitadas é só o que basta pa-
ra uma tragédia estragar a festa.

O visitante que chega à Porta do 
Sol precisa ser informado, ainda, que 
não é permitida a queima de fogos e 
que a lei do silêncio deve ser respei-
tada, principalmente durante a noi-
te. Tudo isso está detalhado no Re-
gulamento Interno e o descumpri-
mento das normas pode resultar em 
advertências e multas.

CADASTRO DE
CONVIDADOS EVITA
FILAS NAS PORTARIAS
Os moradores podem enviar os dados por e-mail 
ao Serviço de Atendimento ao Proprietário

 O MORADOR
da Porta do Sol pode 
contribuir para dar 
mais agilidade ao 
acesso de pessoas 

no Residencial: 
basta cadastrar seus 

convidados

ficiente para abastecer a rua Vicente do 

Como muita gente deve lembrar, 

um duro racionamento. Para que is-
so não se repita, a Apaps vem toman-
do algumas providências. No entanto, 
cabe ao associado evitar desperdícios.

Frequentemente presenciamos 
pessoas limpando calçadas com jatos 
de água de mangueira, com o intuito 
de agilizar a limpeza ou para evitar o 
incômodo da poeira, ou enchendo a 
piscina diretamente do medidor. Uti-
lizar água tratada nesse tipo de ativi-
dade é um desperdício; o uso de for-
ma errada pode resultar em escas-
sez, levando a novo racionamento. 

A Apaps vem trabalhando insisten-
temente para que o racionamento não 
se repita, no entanto, conta com o au-

serviços para que utilizem a água de 
forma consciente. Lembre-se que a 
água não é um bem inesgotável.
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Capa/Educação

FELIPE LUTFALLA

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

ESCOLA
MUNICIPAL
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nstalada num dos 
pontos mais altos 
da região, na rua Ál-
vares de Azevedo, 
setor azul, a Escola 
Municipal Felipe Lut-
falla, com 360 alunos 
matriculados, é uma 

instituição que confere prestígio e 
orgulho ao Residencial Porta do Sol. 

Atenta aos projetos educacionais 
e de sustentabilidade, acima da mé-
dia no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), a Felipe 
Lutfalla acompanhou, nos últimos 
anos, a mudança de perfil dos alunos 

-
mento e no aproveitamento escolar.

A professora Luciana Zanata Ferreira, 
formada em Pedagogia e pós-graduada 
em Psicopedagogia, iniciou na Felipe 

de orientadora pedagógica. A partir de 

Ela relata que, quando chegou, o 

O Ideb serve para avaliar a aprova-
ção escolar e as médias de desempe-
nho dos alunos nas diversas disciplinas. 
É uma ferramenta que acompanha 
as metas de qualidade do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) 
para a educação básica. O governo 
federal estabeleceu como meta que, 

– média que corresponde a um siste-
ma educacional de qualidade compa-
rável a dos países desenvolvidos.

INTEGRADA COM A COMUNIDADE
Luciana Zanata entende que o cresci-

ORGULHO PARA A PORTA DO SOL, 
O COLÉGIO SE DESTACA
A CADA DIA MAISI

FELIPE LUTFALLA

mento do Ideb se justifica pelo cum-
primento de metas, tanto na área ad-
ministrativa como pedagógica. “Não 
descuidamos do processo de avalia-
ção dos alunos, das ferramentas para 
captação de recursos, da interação 
com a comunidade, da parceria 
com os pais e do trabalho em con-
junto com as demais escolas muni-

cipais, principalmente as da região, 
sempre com o respaldo da Secreta-
ria Municipal de Educação”, informa.

A mudança no perfil dos alunos 
matriculados na Felipe Lutfala, no en-
tender de Luciana, é outro indicativo 
que revela o salto qualitativo no pro-
cesso pedagógico do estabelecimento. 

ESCOLA
MUNICIPAL

ALUNOS

de tomates e verduras 
em um canteiro no 

interior da escola. Toda 

merenda escolar
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LUCIANA
ZANATA 

FERREIRA, 
diretora da Felipe 

2013

alunos eram filhos de caseiros e pres-
-

tanto, a diretoria tem percebido uma 
alteração desse quadro. “Hoje temos 

de proprietários na Porta do Sol. Isso 
porque a escola fez por merecer essa 
boa reputação e podemos dizer que 
temos condições de atender com qua-
lidade a todos os públicos”, garante.

CONQUISTAS
A quantidade de troféus conquistados 
pela Felipe Lutfalla também revela que 

P
R

O
G

R
A
M

A
S A escola não dorme no 

ponto e está inscrita 
em diversos programas 
governamentais de apoio 
à alfabetização, contra 
drogas, violência e em 
defesa do meio ambiente

o estabelecimento está antenado com 
-
-

das em diversas maratonas de mate-
mática, de damas e concursos literários.

O troféu maior é o de vencedor do 

alunos conseguiram arrecadar o maior 
número de latinhas de alumínio e foram 
presenteados com um bebedouro ofe-
recido à escola pela diretoria da Apaps.

Segundo a diretora, o suporte dispo-
nibilizado pela Porta do Sol, por meio da 
Apaps, tem sido de grande valia para a 
escola. Luciana afirma que o estabeleci-
mento se considera integrado ao Resi-
dencial e tem a certeza de poder contar, 
em qualquer tempo, com a atenção da 
encarregada administrativa do Depar-
tamento de Social e Esportes, Janete 

administrativa, Simone Prestes, e de 
toda a diretoria da Associação.

As crianças e adolescentes da Fe-
lipe Lutfalla ainda acham tempo para 
cultivar uma horta de tomates e ver-
duras em um canteiro no interior do 
estabelecimento. Toda a colheita é 
destinada à merenda escolar.
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Cidadania
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T
oda vez que um aluno 
ingressa na equotera-
pia, fazemos uma festa e 
agradecemos muito. A 
festa é porque sabemos 

que mais uma criança com neces-
sidades especiais passará a ter 

uma qualidade de vida melhor. 
O agradecimento é para o no-

vo padrinho, que chega para 
cobrir as despesas com esse 

projeto que tem mostrado 
resultados tão positivos”.

Esse desabafo de sa-
tisfação é feito pela psi-

MOSTRA 
RESULTADOS E 
PRECISA DE MAIS 
PADRINHOS

A atividade promove grandes transformações na vida 
das crianças atendidas pela Apae

TERA
EQUO

PIA
BENEFÍCIOS INQUESTIONÁVEIS
Luiz Fernando da Silva, 6 anos, está no 

Ribeiro, no bairro Setúbal, em Mairin-
que, e tem síndrome de Down. Quan-
do começou a equoterapia na Hípica, 

-
mento complicado com os colegas e 
só conseguia cavalgar em montaria 
dupla. Dois anos depois, ganhou equilí-
brio, melhorou seu aproveitamento na 
escola e já consegue montar sozinho.

cóloga Renata Russo Reis Lavini Cre-
vatin, especialista em equoterapia, 

com a turma da Associação de Pais e 

Mairinque, na Hípica da Porta do Sol.
Renata presta serviço para a Apae 

na Hípica há três anos. É ela quem ca-
valga com as crianças e acompanha 
a evolução de cada uma. A psicóloga 

-
neficiados pela equoterapia e cada 
um deles é apadrinhado por um as-
sociado da Apaps que, mensalmente, 
contribui para bancar o tratamento. O 
dinheiro é debitado juntamente com 
o rateio de despesas do Residencial.
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PARA ATENDER MAIS
Francisco Zambrana Junior, gerente 
da Hípica, também acompanha as 
atividades com a turma da Apae e 
dá seu testemunho sobre a eficácia 
da terapia. “Muitas dessas crianças 
chegaram aqui sem conseguir andar, 
falar ou se comunicar. Hoje se mo-
vimentam sozinhas, interagem com 
outras pessoas e até conseguem ca-
valgar sem acompanhante”, diz.

O gerente lembra, todavia, que 
“por tudo isso, precisamos ampliar 
o número de padrinhos para que 
possamos atender mais crianças. 
O custo é positivo quando levamos 
em conta os resultados conseguidos 
com a terapia”, conclui.

   REVISTA PORTA DO SOL  |  15   

agradece a iniciativa dos padrinhos e in-

espera para também fazer essa terapia.
“Os ganhos motores e psicológicos 

são absurdos e nosso maior retorno, 
nosso melhor termômetro, é o próprio 
convívio diário com as crianças, além 
da satisfação dos pais que percebem, 
no dia a dia dentro de casa, a melhora 
da qualidade de vida dos seus filhos”, 
festeja Fabinho. Ele complementa 
que “esse ganho em qualidade de 
vida, em autoestima e em integração 

padrinhos da Apaps, que são verda-
deiros anjos para essas crianças”.

Professor Manoel Martins Villaça, em 
Mairinque. Foi diagnosticada com au-
tismo e participa da equoterapia há 
pouco mais de três meses. É levada à 
Porta do Sol pela avó, Fátima Reina, que 
conta que a neta sente “uma verdadei-
ra adoração” pelo Príncipe, seu cavalo 
preferido. “Antes de montar ela gosta 
de enfeitar e dar água e comida para o 
Príncipe. Percebo que hoje ela é uma 
menina mais tranquila, mais amorosa e 
acredito que vai melhorar ainda mais”.

FILA DE ESPERA
Fábio Rogério Riskallah, o Fabinho, pre-
sidente da Associação de Pais e Amigos 

Henzo Raphael da Silva, de 7 anos, 
apresenta atraso no desenvolvimento 
psicomotor e iniciou equoterapia em 

-
sa Maria Aparecida Ramos, conta que 
foi graças às montarias na Hípica que 
seu neto conseguiu dar os primeiros 
passos. “Há dois anos ele pouco se me-

era demasiadamente agitado. Hoje ele 
é um menino muito mais calmo, con-
segue frequentar a escola do bairro 
e melhorou muito o relacionamento 
com as outras crianças”, conta a avó.

-

Maria Ignes Blanco Abreu, no bairro No-
va Mairinque. Iniciou na equoterapia há 

sua mãe, Rosemary Ferreira, não tem 
dúvidas da evolução da menina. “Ela es-
tá menos agitada, passou a interagir me-
lhor com as pessoas e demonstra muito 
carinho pelo cavalo. Não perde uma 
sessão aqui na Hípica e chora quando 
chove e não pode ir”, relata Rosemary,  

CADA aluno
é apadrinhado por um 

associado da Apaps que, 
mensalmente, contribui para 
bancar o tratamento. Abaixo, 

psicóloga especialista em 
equoterapia
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NO FINAL
Porta do Sol foi cenário para o mundo 
da publicidade. Uma equipe de oito 
produtores da empresa AutoMais En-
tretenimento, de São Paulo, especiali-
zada no setor automotivo, utilizou as 
dependências do Clube para produzir 
o filme de lançamento do carro-con-

-
lão Internacional do Automóvel, 
realizado no mês de novembro, na 

-
grantes. Segundo Rodrigo Saravalle, 
diretor de produção da AutoMais, o 
carro-conceito é totalmente adapta-
do para o transporte de animais de 
estimação. Segundo pesquisa feita 

o conforto do bicho é tão importante 
quanto o dos outros passageiros.

A lista de modificações no carro-

Na Mídia

PORTA DO SOL,
UM RESIDENCIAL
CENOGRÁFICO 

NISSAN APROVEITA O 
PAISAGISMO PARA LANÇAR 
CARRO-CONCEITO

POR  MARCOS CAPITÃO   /   FOTOS: MARCOS CAPITÃO

colega de trabalho, Leandro Vascon-
celos, que já foi proprietário no Re-
sidencial. “Foi uma ideia muito feliz. 
Encontramos no Clube da Porta do 
Sol o cenário ideal para nossas filma-
gens. As árvores, o lago, enfim, todo 

gente precisava”, disse o diretor.

EM 2018, as nossas ruas foram escolhidas para ilustrar uma campanha publicitária,
um programa de televisão e até um longa-metragem. Em todos os casos, os responsáveis 
pela escolha da locação destacaram as qualidades dos nossos recursos naturais.

conceito inclui uma passagem no 
banco de trás, lugares para arma-
zenar comida e água sem o risco de 
vazamento, rampa deslizável para fa-
cilitar o acesso dos pets, saída de ar 
quente na parte traseira e um sistema 
integrado de lavagem e secagem.

Saravalle contou que a escolha da 
Porta do Sol para a locação das ima-
gens partiu de uma sugestão de seu 
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NO SÁBADO
a Porta do Sol foi a atração principal 
do Programa Revista de Sábado, 
apresentado por Marcos Paiva, o 
Marcão. Com foco na valorização das 
tradições do interior paulista, a cada 
semana a produção global visita uma 

da TV Tem, dá voz a “figuras ilustres” e 
destaca artistas e culinária locais.

Em Mairinque, Marcos Paiva veio à 

O Revista de Sábado também desta-

de Mairinque, os “heróis da cidade” e a 
Estação Ferroviária, obra do arquite-
to franco-argentino Victor Dubugras 

(Conselho de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo); e primeira cons-
trução de concreto armado do Brasil.

REVISTA 
DE SÁBADO 
DESTACA 
TRABALHO 
SOCIAL DE 
MORADORA

Porta do Sol conhecer o Projeto Cres-
cendo com Arte, desenvolvido pela 
moradora Cleide Aparecida Vieira, 
residente no Lote O7I da Avenida do 

-

ainda acha tempo para ensinar a arte 

públicas da região de Dona Catarina. 
As aulas acontecem às quintas-fei-

BUCOLISMO E
CENÁRIO DE CINEMA
A RUA 
mais pitorescas da Porta do Sol, com 
chão de terra e densa vegetação de 
lado a lado, virou cenário de filme. Em 

-
tradinha” serviu de locação para o filme 
“Vós, Nós, Amém”, produzido pela Es-
cola de Atores Wolf Maya, de São Paulo.

A equipe de Wolf Maya chegou na 

de produção, operadores de câmera e 
áudio, staff de apoio, além do professor 

-
rafernália necessária para as filmagens.

A escolha da Porta do Sol para servir 
de cenário à película foi uma sugestão 
do aluno da escola de atores Rodrigo Tre-
visan Siqueira, proprietário de um lote 

-

“Foi um palpite muito feliz do Ro-
drigo. A Porta do Sol é um recanto 
privilegiado, lembra muito a região 
onde moro, na Serra da Cantareira, 
em Mairiporã. Além da beleza, pude-
mos notar que é um lugar acolhedor e 
tranquilo. Durante as filmagens, em ne-
nhum momento fomos importunados 
e o local foi constantemente patrulhado 
por seguranças”, disse o diretor.
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Na Mídia

Relação de Aulas e Atividades da Academia e Clube 2019

Clube/Campo
16h30

Jump Academia 16h
Judô Livre Academia

Funcional
Melhor Idade Clube/Ginásio 9h

Academia
Academia

Academia

Zumba Academia

AcademiaZumba/
Dance Mix

Local Quinta-feira Sexta-feira Sábado DomingoAulas

Musculação

Ioga

Treino de Corrida

Pilates

Alongamento

Violão

Jogos Noturnos

Futebol de Campo
Recreação
Monitorada

4 Quadras de Tênis

Quadra
Poliesportiva

Cine Clube

Academia

Academia

Clube e ruas
Porta do Sol
Academia

Academia

Sala Clarice
Lispector

Clube/Ginásio

Clube/Ginásio

Salão Social

Terça-feira

7h às 12h / 
16h às 22h

8h

9h15

À disposição, nos 
horários do Clube

À disposição, nos 
horários do Clube

Quarta-feira

7h às 12h / 
16h às 22h

7h às 12h / 
16h às 22h

7h às 12h / 
16h às 22h

9h às 13h /
13h40 às 21h

9h às 14h

18h

8h

10h

19h

10h e 11h

11h

15h às 18h

18h 18h

10h

11h

9h e 10h30

Mensal: todo primeiro
sábado do mês, às 19h

Futsal Ginásio 14h
Vôlei Ginásio 16h30

Idade

Acima de 14 anos

Acima de 14 anos
Acima de 14 anos 

Acima de 14 anos

7 aos 17 anos
Acima de 14 anos
Acima de 12 anos

Acima de 14 anos

Acima de 14 anos
Acima de 14 anos
Acima de 14 anos
Acima de 14 anos

Acima de 60 anos

Acima de 14 anos
Acima de 7 anos

Acima de 7 anos

7 a 16 anos
Acima de 14 anos
Acima de 14 anos
Acima de 15 anos

6 a 16 anos

Livre

Livre

Livre

Livre

Livre

19h30

Balance Academia 17h, quinzenalmente

Total Core 18hAcademia

15h, quinzenalmente

18h

19h30 19h30

Aula HIIT 19h 19h
Funcional 17h, quinzenalmente
Zumba Teen

19h

Grupo de Tricô

Biblioteca Livre

Sala Clarice
Lispector

Sala Clarice
Lispector

À disposição, nos 
horários do Clube

15h 15h

VÓS, NÓS, AMÉM
O enredo do filme rodado para treinar os 
alunos da Wolf Maya relata o drama de 
um grupo de jovens de uma igreja que 
decide fazer um retiro espiritual para um 
sítio afastado da cidade. O ônibus em 
que estão se perde no meio do cami-
nho e eles acabam sendo sequestrados. 
Cada um dos participantes tem motivos 
diferentes para estar nessa viagem e 
precisam unir forças para se salvar.

A WOLF MAYA

preparar novos profissionais para o 
mercado de teatro, cinema e televisão, 
a Escola de Atores Wolf Maya é uma 

idealização do ator e diretor Wolf Maya.
Além do curso regular para ato-

res, com duração de três anos, a 
escola oferece outras opções, como 
Interpretação para TV, Sapateado e 
Teatro Musical (Making Musicals).

-

-
plo de Marjorie Estiano, Malvino 
Salvador, Paola de Oliveira, Júlio Ro-
cha, Maria Casadevall, Nanda Costa, 

Informações: www.wolfmaya.com.br
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 RESULTADO
› Categoria A Simples
Campeão – Marcinho
Vice-campeão – Leandro
› Categoria A Dupla
Campeões – Dirceu e Wilson
Vice-campeões – Barba e Márcio
› Categoria B Dupla
Campeões – Fernando e Dagoberto
Vice-campeões – Murilo e Calderon

Aconteceu
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

TORNEIO REUNIU 
ASSOCIADOS EM 
CLIMA DE FESTA

MUITA DIVERSÃO 
NO DIA DAS 
CRIANÇAS

O DIA DAS Crianças na Porta do 

empolgou a criançada e superou as 

muita diversão, as feiras Noturna e 
da Vizinhança, reforçadas com uma 

FORAM três dias de competição nos 
quais prevaleceram raça e espírito espor-
tivo, sempre num clima de alegria, con-
fraternização e amizade. Dessa forma o 
diretor de Social e Esportes da Apaps, Hi-
toshi Reido, conhecido como Toshi, defi-
niu o XIV Torneio de Tênis da Primavera, 
que aconteceu no feriado prolongado de 

Patrocinado pelas empresas Pio-
neer do Brasil e Completa Telecomu-

e organizada pela Diretoria de Social e 
Esportes e pelo professor Foca Lima, di-
retor da Foca and Friends, empresa que 

na Porta do Sol, com o suporte do pro-

Hitoshi Reido, ao destacar o am-
biente de cordialidade que transcor-
reu o torneio, lembra que todas as 

ou juízes. Conforme relata o diretor 
da Apaps, os próprios jogadores cui-
davam de observar as regras e fazer 
a contagem dos pontos, sendo que 
em nenhum momento foi registrado 
qualquer desentendimento.

a entrega de troféus aos campeões 
e vices e medalhas a todos os par-

de brindes oferecidos pelos patroci-
nadores. Hitoshi agradeceu a todos 
pelo sucesso do evento.

farta praça de alimentação e mui-
-

mento no feriado prolongado.
Teve rachão no campo de fute-

futebol 
de sabão para a gurizada, paintball, 
sem contar a zumba e a dança de 
salão para jovens e adultos. No sá-

ministrou uma Clínica de Tênis para 
atletas de todos os níveis.

CAMPEÕES nas duplas, Wilson e Dirceu, 
ladeados por Itoshi e Foca

Hitoshi Reido, ao destacar o a
biente de cordialidade que transco
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CARROS
E MOTOS
UMA SURPREENDENTE

-

com o Primeiro Encontro de Carros 
-
-

ba. O evento, com o suporte de um 
food truck bem equipado, reuniu co-

-
delismo ou simplesmente os curio-
sos num programa inesquecível.

-
tro de Motos da Porta do Sol. Verdadeiras 

   REVISTA PORTA DO SOL  |  21    |  2121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121 SOLPORTA DO SOLPORTA DO SOL   |  |    212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121PORTA DO SOLPORTA DO SOLPORTA DO SOLPORTA DO SOLPORTA DO SOLPORTA DO SOLPORTA DO SOL  |  |   |  |   |   |  | 21   212121212121212121212121   21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121   2121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121   REVISTA PORT   REVISTA PORTREVISTA PORT   REVISTA PORTREVIREVIREVISTA PORTREVISTA PORTREVISTA PORTREVISTA PORT

tr



22  |  REVISTA PORTA DO SOL

AU
TO
M
O
TO
RE
S

A
G
RO

PE
CU
Á
RI
A

Telefones úteis

 Apaps - (11) 4246-6464
Atendimento da Recepção:

Domingo - 8h às 17h

Segunda - 8h às 17h48

 Hípica
(11) 4246-6464 - Ramal 6457

 Escola
(11) 4708-1556

 Posto de Saúde
(11) 4708-1418

Diversos 
 Polícia Florestal de Sorocaba

(15) 3228-2525
 Delegacia de Mairinque

(11) 4708-2011
 Polícia Militar de São Roque

(11) 4712-3322
 CCR Via Oeste - 0800 701 5555
 DEPRN (Proteção de Recursos 

Naturais) - (15) 3244-2778
 CET - 1188
 Prefeitura de Mairinque

(11) 4718-8644

 Ouvidoria - Serviço de
Atendimento ao Proprietário 
sap@portasol.com.br
(11) 4246-6464

 Central de Segurança 24 horas 
central@portasol.com.br
(11) 4708-1364/4246-6463

Energia Elétrica 
 Cerim - 0800-7706280
 Cerim/SOS Energia - 0800-7708220
 CPFL - 0800-0102570

Emergências 
 Bombeiros de São Roque

(11) 4712-3386
 Hospital de Mairinque

(11) 4718-1500
 Conjunto Hospitalar

de Sorocaba
(15) 3332-9100

 Sta. Casa São Roque
(11) 4713-5400

 Unimed São Roque
(11) 4784-8484
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