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hegamos ao final do segundo ano à 
frente da administração da Apaps 
e o balanço da gestão, mesmo sob 
a análise mais inflexível, é positivo 

sob todos os ângulos. Elaboramos e publici-
zamos um arrojado plano de governo, ven-
cemos as eleições e, com o apoio do Con-
selho Deliberativo, tiramos do papel, cada 
uma ao seu tempo, propostas de alcance 
imediato e, também, aquelas com vistas a aten-
der às necessidades futuras do Residencial.

Projetos considerados emergenciais con-
templaram reformas inadiáveis de bens patri-
moniais deteriorados, como a troca do Charu-
tão, as intervenções no reservatório metálico da 
Estação de Tratamento de Água (ETA), de um mi-
lhão de litros, e a reestruturação do recipiente 
de 900 litros do Sistema P1, próximo à Hípica.

Outras providências improrrogáveis não 
foram deixadas para depois. Entre elas, a tro-
ca do telhado do Bar Café da Porta e a restau-
ração dos demais cômodos, a revitalização 
do Restaurante da Porta, a ampliação e refor-
ma do parquinho, a compra de novos equipa-
mentos para a academia, o lixamento e a pin-
tura da estrutura metálica do Ginásio de Es-
portes Guido Ramazzotti, compras de equipa-
mentos para a Tecnologia da Informação (TI) 
e serviços de manutenção nas áreas de meio 

solver o problema da falta de vagas para veí-
culos, principalmente nos grandes eventos 
promovidos no espaço da feira ou no entor-
no do lago. Com uma área de 3.322 metros 
quadrados e capacidade para 140 vagas, foi 
todo pavimentado com pisos de concreto in-
tertravado e, dentro do Master Plan, terá um 
importante papel na revitalização do Clube.

Sem descuidar de sua responsabilida-
de social, a Porta do Sol concluiu o novo pa-
vilhão da Escola Municipal Felipe Lutfalla. 
Apesar de ser de responsabilidade da Pre-
feitura, a construção foi inteiramente cus-
teada pela Apaps e o prédio está pronto pa-
ra receber os alunos no próximo ano letivo.

Continuaremos a trabalhar, como já foi dito, 
com o apoio do Conselho e respaldados pela 
vontade dos associados, manifestada soberana-
mente nas assembleias. Vale lembrar, portanto, 
que a Assembleia Geral Extraordinária/Ordiná-
ria, realizada em 17 de novembro, no Ginásio 
de Esportes, aprovou por unanimidade o pro-
grama de Obras e Investimentos para 2020.

A Assembleia, em seguida, deu seu 
aval à Apaps para a continuidade das 
obras do Master Plan. Com a mesma con-
fiança nas propostas desta diretoria, os 
associados também autorizaram, nessa 
reunião do dia 17, a criação de uma reser-
va financeira anual de R$ 450 mil, ao lon-
go de cinco anos, a ser aplicada na revita-
lização do Clube e da Hípica, exatamente 
como está previsto no Master Plan. Com 
transparência, planejamento e zelo pe-
la coisa pública nos mantemos firmes na 
proposta de fazer da Porta do Sol o me-
lhor residencial da América Latina.

Editorial
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ambiente, abastecimento de água, transpor-
te, administração, segurança e iluminação.

Importante destacar que as alterações es-
truturais, tanto no Bar Café como no Restauran-
te, foram executadas de modo a contemplar as 
disposições futuras do Master Plan. Em outras 
palavras, nada foi construído, reformado ou am-
pliado nesta gestão para ser destruído depois.

Outra obra relevante, a expansão da 
Portaria 1, entrada principal da Porta do 
Sol pela Castelo Branco, foi executada para 
resolver um problema crônico: os conges-
tionamentos nos finais de semana e nos 
feriados prolongados. Com obras finaliza-
das antes do prazo previsto, a Portaria pas-
sou a contar com mais duas cancelas, uma 
para entrada e outra para saída, além de 
uma via exclusiva para caminhões. A opção 
de três entradas e duas saídas pode, ain-
da, ser configurada para quatro entradas e 
duas saídas, o que vai facilitar bastante o 
fluxo nos dias de rush. Cancelas modernas, 
intercomunicadores, monitoramento por 
câmeras e cabines com janelas panorâmi-
cas garantirão mais segurança a morado-
res, convidados e prestadores de serviço.

No mesmo sentido e importância, o no-
vo estacionamento do Clube teve as obras 
aceleradas e já mostrou que veio para re-

Francisco Venturi Regis
Presidente da Diretoria Executiva da 
Apaps - Associação dos Proprietários 
Amigos da Porta do Sol
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mos levando às últimas consequências 
nosso trabalho de identificar os desor-
deiros e fazer com que eles sejam res-
ponsabilizados e sintam no bolso o 
preço dessas infrações”, explica.

REGULAMENTO INTERNO
O Departamento de Segurança da 
Apaps relata que o artigo 44 do Re-
gulamento Interno da Porta do Sol 
estabelece que “é terminantemen-
te proibido utilizar imóveis para 
fins não residenciais, inclusive pa-
ra locação para eventos e festas”. Já 
o artigo 40 do mesmo Regulamen-
to determina que “é proibida a per-
turbação do sossego alheio median-
te o uso nocivo da propriedade parti-
cular, causando incômodo a vizinhos 
ou à comunidade, sob pena de apli-
cação das sanções previstas”.

erturbadores do sossego 
alheio, moradores da Por-
ta do Sol que insistem em 
promover algazarras que 

perduram até a madrugada, experi-
mentaram no início de agosto mais 
uma derrota na Justiça. Após recusar o 
pagamento de várias multas cobradas 
amigavelmente, o proprietário de uma 

Segurança
POR MARCOS CAPITÃO

P chácara no Setor Azul do Residencial 
foi condenado a pagar R$ 10 mil refe-
rentes a várias infrações acumuladas.

Como é de praxe nesses casos, 
o proprietário em causa foi adver-
tido, notificado e multado com ba-
se no Regulamento Interno da Por-
ta do Sol. Ignorou todas essas for-
malidades e o caso foi parar na Justi-
ça comum. A sentença em favor da 
Porta do Sol foi transitada em julga-
do, decisão da qual não se pode mais 
recorrer, uma vez que foram esgota-
dos todos os recursos possíveis.

Giovanni Baccaro Jr., gerente de Se-
gurança da Apaps, explica que a Por-
ta do Sol, por uma questão de ética, 
como forma de respeitar a privacida-
de do morador, reserva-se o direito de 
omitir o endereço e o nome do infra-
tor. “De qualquer forma, continuare-

JUSTIÇA CONDENA
DESORDEIROS
DO RESIDENCIAL
Após notificações e multas baseadas
no Regulamento Interno serem ignoradas,
o caso foi encaminhado para esfera judicial
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O ARTIGO 40 DEIXA 
CLARO AS SITUAÇÕES 
QUE CONFIGURAM AS 
CONTRAVENÇÕES:

A. Gritarias, cantorias
ou algazarras;

B. Exercício de atividade incô-
moda ou ruidosa em desacor-
do com as prescrições legais;

C. Instrumentos sonoros ou 
sinais acústicos, como buzi-
nas, máquinas, instrumentos 
musicais, aparelhos de áudio, 
alto-falantes e equipamentos 
sonoros em veículos;

D. Provocar ou deixar de im-
pedir barulho insistente e 
excessivo produzido por ani-
mal de que tem guarda.

Estatísticas
PRINCIPAIS 

OCORRÊNCIAS
DE JULHO A 

OUTUBRO
DE 2019

(Infrações do
regulamento

interno)

1

1
1
2
4

6
6
7

Desperdício de água
Vistoria em árvore

Vistoria insetos agressivos
Violação da rede de água

Apoio manutenção
Apoio Polícia Militar

Acidente pessoal
Pânico - código 9

Atendimento ao SAP
Captura de animal

Desinteligência
Apoio visitante

Vandalismo/danos patrimoniais
Foco de incêndio

Averiguação de suspeito
Acid. de trâns. c/ vítima

Apoio equoterapia
Averiguação de veículo suspeito

BRI
Averiguação de residência

Apoio resgate
Caso clínico

Pertubação não constatada
BRI - Advertência Art. 40

Orientação regulamento interno
Disparo de alarme

Apoio Clube
Apoio portaria

Comunicação de fatos
Apoio escolar
Portão aberto

Apoio proprietário

7
7

20
28

58

78
82
84

94
137

210
458

553

1

9
10
13
14

28
41
44

65
68

4
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Segurança
POR MARCOS CAPITÃO  / FOTOS: MARCOS CAPITÃO

esde novembro, com as fes-
tas de final de ano, o movi-
mento na Porta do Sol au-
mentou consideravelmente. 

Após o réveillon o fluxo deve voltar ao 
normal por um curto espaço de tem-
po e ganhar corpo novamente no Car-
naval. Com base nesse histórico, o De-
partamento de Segurança precisou re-
forçar o controle de acesso nas porta-
rias e, ainda, a fiscalização e as rondas 
motorizadas nas ruas do Residencial.

Giovanni Baccaro Jr., gerente de Se-
gurança da Apaps, informa que des-
de as festas natalinas a Polícia Militar 
intensificou sua presença na Porta do 
Sol, com o suporte do corpo de segu-
rança do Residencial. O objetivo, se-
gundo ele, é inibir o excesso de veloci-

tir, confiar ou entregar a direção de ve-
ículo automotor a pessoa não habilita-
da, com habilitação cassada ou com o 
direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a 
quem, por seu estado de saúde, física 
ou mental, ou por embriaguez, não 
esteja em condições de conduzi-lo 
com segurança. Penas: detenção, de 
seis meses a um ano, ou multa”.

NÚMEROS
De acordo com o registro de con-
trole de acesso nas cinco portarias 
do Residencial, o movimento de 
entrada e saída na Porta do Sol che-
ga a ser quase 10% maior nos finais 
de semana e feriados prolongados.

Giovanni cita como exemplo o movi-
mento registrado no último sábado de 
Carnaval, em 2 de março de 2019. Nes-
se dia, apenas na Portaria 1, houve 4.526 
acessos, ou seja, cerca de três acessos 
por minuto. Ao considerar que duran-
te a madrugada o movimento cai bas-
tante, nos horários de pico, entre 10h e 
14h, ocorrem dez acessos por minuto.

“Fica fácil deduzir que o movi-
mento de veículos cresce considera-
velmente nesses períodos, portan-
to, contamos com o apoio da Polícia 
Militar na fiscalização. Além disso, é 
muito importante a colaboração do 
associado, principalmente dos pais. 
Menores de idade e pessoas sem 
habilitação serão autuados se forem 
pegos dirigindo nas ruas do Residen-
cial e os responsáveis serão devida-
mente penalizados, como manda 
a lei”, adverte o gerente.

CRESCE A FISCALIZAÇÃO 
NO RESIDENCIAL DURANTE 
PERÍODOS DE FESTAS
O Departamento de Segurança da Apaps e a Polícia Militar 
intensificaram a vigilância para coibir desrespeitos às leis de trânsito

dade nas ruas, fiscalizar motos e carros 
com a documentação irregular e autu-
ar pessoas dirigindo sem habilitação.

MENORES
Giovanni destaca que é importante 
que pais e responsáveis não permi-
tam que seus filhos menores de ida-
de pilotem carros, motos e triciclos. O 
gerente de Segurança lembra que a 
Porta do Sol está sujeita às mesmas leis 
de trânsito que vigoram em todo o país. 
“Quem comete uma infração de trânsi-
to aqui vai ser enquadrado exatamen-
te como se o delito fosse praticado em 
qualquer via do Município”, esclarece.

Ele também explica que o artigo 310 
do Código de Trânsito Brasileiro estabe-
lece como infração gravíssima “permi-

D

DESDE AS festas natalinas 
a Polícia Militar intensificou 

sua presença na Porta do Sol, 
com o suporte do corpo de 

segurança do Residencial
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Capa/Revitalização
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO E IMAGENS ILUSTRATIVAS

ALÉM DE OFERECER UM BELO PORTAL DE 
ACESSO, A TECNOLOGIA EMPREGADA GARANTE 
MAIS SEGURANÇA E MENOS CONGESTIONAMENTO 
NA ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

PORTARIA 1
DO RESIDENCIAL 
É REVITALIZADA
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a  s e g u n d a 
semana de 
novembro, 
20 dias antes 

do prazo previsto, a Portaria 1, total-
mente revitalizada, foi entregue à co-
munidade portasolense. A fita inau-
gural foi descerrada pelo presiden-
te da Apaps, Francisco Venturi Regis, 
com as presenças do vice-presiden-
te, José Carlos Liberal, demais di-
retores, conselheiros e associados.

Com as obras finalizadas, a porta-
ria passou a contar com mais duas 
cancelas, uma para entrada e outra 
para saída, além de uma via exclu-
siva para caminhões. Kesler Ribei-
ro Borges, supervisor de TI (Tecno-
logia da Informação) da Apaps, ex-
plica que os modelos instalados 

são iguais aos utilizados nas praças 
de pedágio da CCR (Companhia de 
Concessões Rodoviárias), ideais pa-
ra grandes fluxos, mais resistentes e 
com menor custo de manutenção.

EQUIPAMENTOS MODERNOS
Os totens de controle de acesso 
contam com modernos intercomu-
nicadores, que facilitam o diálogo 
dos motoristas com a cabine, uma 
vez que transmitem a voz mais cla-
ra e livre dos ruídos da Rodovia Cas-
telo Branco. A portaria e o entorno 
contam com 16 câmeras de filma-
gem, instaladas para aumentar a se-
gurança de moradores e visitantes.

Segundo explica o supervisor 
de TI, três dessas câmeras, posi-
cionadas em locais estratégicos, 

são controladas pela Central de 
Monitoramento da Porta do Sol 
24 horas por dia. Os painéis ele-
trônicos indicadores de entrada e 
saída são de LED e com versatilida-
de para alterarem as informações 
de acordo com a necessidade.

Além disso, a opção de três en-
tradas e duas saídas pode ser confi-
gurada para quatro entradas e duas 
saídas, o que vai facilitar bastante o 
fluxo nos finais de semana e feria-
dos prolongados. A portaria tam-
bém passou a contar com um po-
tente gerador, que mantém os equi-
pamentos ligados nos casos de falta 
de eletricidade. Esse sistema funcio-
na com acionamento e desligamento 
automáticos, que reconhecem quan-
do a energia acaba ou volta.

N
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(Da esq. à dir.)
ADAUTO FREITAS e sua 
esposa, ZENY FREITAS, 

FLÁVIO GIMENEZ, 
VLADEMIR BARONE e 

PRISCILA LIMA
aprovaram a nova 

portaria
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TECNOLOGIA, BELEZA
E SEGURANÇA
O conselheiro e associado da 
Apaps há 20 anos, Adauto Dias 
Freitas, acompanhado da espo-
sa, Zeny Gallucci de Freitas, visitou 
a Portaria 1 revitalizada momen-
tos antes do descerramento da fita 
inaugural. No seu entender, a obra 
finalizada superou as expectativas.

“A atual administração assumiu o 
mandato com a proposta de trans-
formar a Porta do Sol num residencial 
de primeira linha e está conseguin-
do. Com certeza, a obra vai minimizar 
bastante os problemas de congestio-

Capa/Revitalização

namento nos finais de semana e fe-
riados prolongados. Hoje temos uma 
população de quase mil moradores 
efetivos que serão beneficiados com 
essa reforma”, disse o conselheiro.

O médico Flávio Gimenez, pro-
prietário na Porta do Sol há dez 
anos, concorda com Adauto. Além 
de prever um trânsito mais rápi-
do nos finais de semana, elogiou o 
modelo de monitoramento por câ-
meras e o sistema panorâmico da 
cabine de controle. “A reforma veio 
num momento oportuno, pois vai 
facilitar o trânsito nas festas de fi-
nal de ano. Além disso, a tecnolo-

O estacionamento do Clube, ou-
tra obra do Plano Diretor concluída 
dentro do prazo, recebeu a aprova-
ção unânime dos associados. As in-
tervenções no local integraram a co-
ta da Diretoria de Social e Esportes, 
juntamente com a iluminação da pis-
ta de cooper e das quadras de tênis 
e a readequação do playground.

O novo espaço para abrigar veículos 
nas feiras e outros eventos promovidos 
pelo Departamento Social de Espor-
tes e Cultura, com uma área de 3.322 
metros quadrados e capacidade pa-
ra 140 veículos, foi todo pavimentado 
com pisos de concreto intertravado. 

Visitantes e trabalhadores po-
dem, ainda, utilizar o local para es-

PISO DO ESTACIONAMENTO

gia empregada vai aumentar a se-
gurança no condomínio”, opina.

Com a mesma ênfase, o associa-
do Vlademir Barone, morador há 
20 anos na avenida do Sol, aplau-
diu a revitalização da Portaria 1. Ele 
lembra que a entrada pela Castelo 
Branco sempre foi o cartão de visi-
tas do Residencial. “Ficou mais bo-
nita e isso é muito bom, pois a pri-
meira impressão é a que fica. Va-
mos esperar para ver, mas tudo in-
dica que vão acabar aqueles conges-
tionamentos que tanto incomodavam 
nos finais de semana prolongados”.

Priscila de Souza Lima alugou 
uma chácara na Porta do Sol para 

tacionar carros implantado na aveni-
da do Sol, em frente ao Clube, tam-
bém calçado com bloquetes inter-
travados. O estacionamento reser-
va vagas especiais para idosos, de-
ficientes e portadores de deficiên-
cias, como determina a legislação.

Antes, durante e depois da obra
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ESCOLA
FELIPE
LUTFALLA
Também foram concluídas 
dentro do prazo as obras de 
construção do novo prédio 
da Escola Municipal Felipe 
Lutfalla. Esse edifício subs-
tituirá os contêineres cha-
mados de “Escolas de La-
ta”, que serviam de sa-
las de aula no Residen-
cial. Embora a instituição 
de ensino seja de respon-
sabilidade do Município, 
os custos com materiais e 
mão de obra foram todos 
bancados pela Associação 
de Proprietários Amigos da 
Porta do Sol (Apaps). Coube 
à Prefeitura, unicamente, a 
elaboração do projeto.

Por força de uma deter-
minação judicial, as “Es-
colas de Lata” foram des-
montadas e os 142 alunos 
que ali estudavam, do 6º ao 
9º ano, foram transferidos 
temporariamente para a Es-
cola Municipal Thereza Ca-
ramante Chesine, localizada 
na rua Bráulio Vasconcelos 
de Menezes, no Bairro Mar-
meleiro, em Mairinque. No 
próximo ano letivo os estu-
dantes voltarão para a Feli-
pe Lutfalla, no Residencial.

RESTAURANTE
Sob nova administração, o Res-
taurante da Porta abriu no início 
de junho, como estava previsto, 
no formato “pizzaria de salão”, de 
sexta a sábado, das 18h às 23h. 

Em 31 de agosto iniciou o de-
livery de pizzas às sextas e sába-
dos, das 18h às 23h. 

A última novidade veio em 5 de 
novembro, quando o espaço pas-
sou a oferecer refeições no Bar Café 
da Porta, de terça a sexta-feira. 

GINÁSIO
EM REFORMA
O Ginásio de Esportes Guido Ramazzo- 
tti, por sua vez, teve toda sua estru-
tura do teto reformada. As barras de 
ferro foram lixadas, tratadas e depois 
ganharam uma nova pintura.

passar o final de semana. Ela che-
gou na sexta-feira, no dia da inau-
guração, em busca de sossego e 
segurança, longe do dia a dia agi-
tado da cidade grande. “Ficou 
muito mais bonita, ganhou um vi-
sual que inspira mais sobriedade e 
segurança. Sem contar que o trân-
sito vai ficar mais tranquilo nos fi-
nais de semana”, aposta.
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O Conselho Deliberativo exe-
cuta várias questões manten-
do os seus deveres de represen-
tação dos associados de forma 
bem transparente, de plena dis-
cussão dos assuntos relevantes, 
dando condições e buscando o 
melhor à Porta do Sol, em to-
dos os aspectos. Trabalhos com 
o Conselho Fiscal e com a Au-
ditoria contratada são parte das 
principais prioridades do Conse-
lho Deliberativo, buscando a me-
lhor forma de utilização dos recur-
sos recebidos dos associados. 

Caso tenham sugestões, não dei-
xem de passar a um conselheiro que 
possa te representar em nossas reu-
niões, trazendo para todos.

2 Discussões sobre o plano 
futuro de investimentos no 
Clube Social e na Hípica; 

3 Análises e investigações so-
bre responsabilidades e con-
troles, quando necessários, 

sobre possíveis desvios de proces-
sos e conduta da gestão da Dire-
toria Executiva, nesse caso da ges-
tão anterior, abrindo sindicâncias 
e seguindo processos investigató-
rios e de responsabilidades; 

4 Suporte e representação 
junto com a Diretoria Exe-
cutiva perante os últimos 

acontecimentos na Câmara de 
Mairinque e com a Prefeitura.  

O Conselho Deliberati-
vo atua em várias frentes, 
sempre buscando o que 
há de melhor para todos 

os associados. Em alguns momen-
tos tem enfrentado situações de-
licadas, mas com amplo debate e 
constantemente utilizando o nosso 
Estatuto Social como base de todas 
as diretrizes de ações e decisões. 

Ultimamente, temos focado os 
trabalhos do Conselho Deliberativo 
nos seguintes itens: 

1 Suporte e acompanhamen-
to orçamentário (receitas 
e despesas) e de planeja-

mento de investimentos nos pró-
ximos anos da Apaps; 

Conselho
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por exemplo, passaram a ser ferra-
mentas indispensáveis para a troca 
de dados e interação entre os asso-
ciados e a Apaps. Confira, no quadro 
abaixo, os serviços disponibilizados e 
a utilização de cada mídia pelos mo-
radores da Porta do Sol. 

Comunicação
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTO: ILUSTRATIVA

e acordo com dados da 
Diretoria de Comunica-
ção da Apaps, a pre-
sença das mídias so-

ciais tornou-se um importante re-
forço na equipe em 2019. O Face-
book, o Instagram e o WhatsApp, 

D

MÍDIAS SOCIAIS 
GANHAM FORÇA 
NA PORTA DO SOL
Cada vez mais os portasolenses utilizam a Internet 
para obter informações e interagir

› MURAL DOS
ASSOCIADOS

628
MEMBROS

› INSTAGRAM

1.434
SEGUIDORES

› FACEBOOK

4.907
SEGUIDORES

› PAGEVIEWS

15.500
VISUALIZAÇÕES DO SITE

› JORNAL DO CASEIRO

3 EDIÇÕES
9.000 EXEMPLARES IMPRESSOS

› REVISTA APAPS

3 EDIÇÕES
6.000 EXEMPLARES 
IMPRESSOS

› NEWS

62
› FAIXAS

120
› FOLDERS

6.200
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL / PALESTRA E 
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO DE ELEITOR 

› LISTA DE TRANSMISSÃO 
WHATSAPP

1.142
ASSOCIADOS/
DEPENDENTES5

ATINGE,
EM MÉDIA,

2.200 E-MAILS 
CADASTRADOS
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A 
d i r e t o r i a  d e 
Meio Ambiente 
da Apaps conti-
nua a alertar os 
moradores do 
Residencial so-

bre a importância de descartar cor-
retamente os resíduos provenientes 
de construção civil. A Prefeitura de 
Mairinque, por sua vez, permanece 
realizando blitz para evitar o despe-
jo de entulhos e restos de podas 
de árvores em terrenos baldios.

A diretoria da Associação faz 
questão de lembrar aos associados 
que, desde o início de 2019, com a 
vigência do novo Regulamento In-

terno da Porta do Sol, é de respon-
sabilidade do morador o aluguel de 
caçambas para o acondicionamento 
e remoção desse tipo de material.

A Lei nº 12.305/10, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (Cona-
ma), que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece 
que a responsabilidade pela retira-
da de restos de construção civil de 
uma propriedade recai sobre o ge-
rador do resíduo, sobre o transpor-
tador e, ainda, sobre o receptador.

Agora, dentro dessa nova regu-
lamentação, o transporte de resí-
duos da fonte geradora até a sua 
destinação final exige o preenchi-

Meio Ambiente
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: ILUSTRATIVAS

mento de um documento chama-
do Manifesto de Transporte de Resí-
duos (MTR). Esse formulário, em três 
vias, precisa ser assinado pelas três 
partes envolvidas, o gerador do re-
síduo, o transportador e o receptor.

Gabriel Bitencourt, diretor de Meio 
Ambiente da Apaps, orienta o associa-
do a ter cuidado na hora de contratar 
uma empresa de caçambas. O caçam-
beiro precisa estar com a documenta-
ção em ordem e, ainda, levar os resídu-
os a um aterro sanitário devidamen-
te licenciado para esse fim. Eventu-
ais irregularidades podem penalizar 
todas as partes, inclusive quem pro-
duziu o material transportado.

DIRETORIA DE
MEIO AMBIENTE 
ORIENTA MORADOR 
A DAR DESTINAÇÃO 
CORRETA A ENTULHOS
O descumprimento da lei que regulamenta a retirada de resíduos pode gerar pena 
a quem produz o material, a quem transporta e a quem recebe

14  |  REVISTA PORTA DO SOL
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CAÇAMBAS IRREGULARES
DESOBEDECEM A LEI
Caçambas irregulares continu-
am sendo problemas a serem 
corrigidos na Porta do Sol. Apon-
tamentos do Departamento de 
Conservação da Apaps indicam 
que muitas dessas caixas metálicas 
estão dispostas irregularmente na 
frente das residências e, ainda, con-
trariam as especificações exigidas.

Paulo Henrique da Silva, geren-
te de planejamento do Departa-
mento de Obras da Apaps, expli-
ca que as irregularidades percebi-
das nas ruas da Porta do Sol refe-
rentes a caçambas dizem respeito 
à sua disposição nas vias públicas.

A Lei Municipal 3.255/2015 
diz que elas podem ser coloca-
das na rua quando não houver 
espaço no interior da obra ou 
se o interior for inacessível. No 
entanto, precisam estar afasta-
das a mais de dez metros das 
esquinas e de pontos de ônibus.

A mesma lei orienta que as 
caixas metálicas devem conter 
uma película reflexiva ou outro 
recurso que permita a visualiza-
ção noturna. Quando colocadas 
nas ruas precisam estar a 0,30 
metro da guia, de modo a permi-
tir a passagem da água de chuva 
e o varrimento. Essas exigências 
muitas vezes são descumpridas.

Também não é obedecido 
o artigo 14 da lei, quando reza 
que os veículos que transpor-
tam a caçamba deverão trafegar 
com carga rasa, limitada à bor-
da, com cobertura ou outro dis-
positivo que impeça a queda de 
material durante seu transporte.

O artigo ainda diz que “a re-
moção de todo material rema-
nescente da carga ou descargas, 
bem como a varredura ou lava-
gem do local deverão ser provi-
denciados imediatamente após 
a conclusão dos serviços”.

I
nvestir no potencial ecológico, 
bem como ampliar as ações de 
educação ambiental e buscar al-
ternativas para enfrentar os de-

safios da sustentabilidade têm esta-
do entre as prioridades da diretoria 
de Meio Ambiente da Apaps desde o 
início desta gestão. Em 2019 tiveram 
sequência importantes projetos volta-
dos para a conscientização, capacita-
ção, plantio e reposição da flora nativa.

A revitalização do Canteiro de Mu-
das da Porta do Sol, num trabalho de-
senvolvido em parceria com o Depar-
tamento de Engenharia Florestal da 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFScar), ampliou os programas edu-
cacionais e diversificou a produção de 
mudas de espécies florestais nativas. 
Além disso, incrementou o canteiro 

Diversos eventos trouxeram melhorias ao Residencial 
e mais conhecimento aos moradores

com Plantas Alimentícias Não Con-
vencionais, conhecidas por PANC.

As intervenções no Canteiro de 
Mudas também permitiram uma 
melhora na ergonomia do local. 
Canteiros suspensos, formados por 
bandejas para produção de mudas 
em tubetes, agilizaram o plantio e 
facilitaram a vida do trabalhador.

ARBORIZAÇÃO
No mês de setembro, em alusão ao Dia 
da Árvore, a Porta do Sol teve participação 
importante no Projeto Hora Verde, um 
mutirão de plantio de mudas promovido 
pela Prefeitura de Sorocaba, em parce-
ria com outros dez municípios da região.

A união de funcionários da Apaps, 
moradores do Residencial, alunos e 
professores da Escola Municipal 

MEIO AMBIENTE 
FAZ BALANÇO 
POSITIVO DO ANO
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plantio de árvores no Clube inclui, 
ainda, a fixação de mudas ao lon-
go da trilha junto à pista de cami-
nhada e na cachoeira, devidamen-
te munidas com QR Code, de modo 
que as pessoas possam usar o celu-
lar para identificar a espécie, data 
de plantio e outras características.

Meio Ambiente

Felipe Lutfalla permitiu o plantio de 
uma boa quantidade de mudas no po-
mar do Clube e no entorno do novo 
prédio do estabelecimento de ensino.

Outra região cultivada foi a área pró-
xima ao Ginásio Poliesportivo Guido Ra-
mazzotti, ao lado das quadras de tê-
nis. Ali foram plantadas seis mudas 

de ipês brancos para compensar a re-
tirada dos pinheiros cujas raízes cau-
savam estragos na calçada e nas qua-
dras. Participaram do plantio nessa 
área Francisco Venturi Regis e Gabriel 
Bitencourt, presidente e diretor de Meio 
Ambiente da Apaps, respectivamente.

Gabriel explica que o projeto de 

PODA E CULTIVO
Em abril de 2019, no Ginásio de Es-
portes, o viticultor e pesquisador 
de Ferraz de Vasconcelos Sérgio Se-
merdjian ministrou uma oficina com 
foco no manejo dos pomares e, prin-
cipalmente, na poda de árvores fru-
tíferas, produtos adequados pa-
ra pulverização e adubação natural. 
Os ensinamentos de Semerdjian fru-
tificaram e, a partir de sua visita, fo-
ram criados grupos de associados in-
teressados no cultivo e poda. Essas 
equipes continuam a se reunir e a 
desenvolver trabalhos no Clube.

BIODIGESTOR
E ÁGUA PLUVIAL
Em setembro, no espaço das feiras, 
técnicos especializados promove-
ram uma palestra sobre sistemas de 
armazenamento de águas pluviais e 
confecção de cisterna e biodigestor. O 
evento atraiu um bom público, entre 
moradores e prestadores de serviços.

PALESTRAS
INSETICIDA NATURAL
Ainda em setembro, na semana se-
guinte, o consultor em Paisagismo e 
Meio Ambiente Marco Aurélio Cerio-
ni reuniu chacareiros e caseiros no Clu-
be para falar sobre a confecção de in-
seticidas artesanais, que não causam 
danos ao meio ambiente. O consultor 
também abordou o cultivo de plantas 
com propriedades inseticidas em ter-
renos próximos a hortas e pomares.

ANIMAIS PEÇONHENTOS
Também em outubro, um públi-
co qualificado de cerca de 30 pes-
soas participaram do workshop so-
bre animais peçonhentos ministrado 
no Clube pelo técnico de segurança 
Francisco Castro, especialista em en-
genharia de segurança, saúde do tra-
balho e emergências médicas.

ZOOCÓRICAS
“Árvores e Aves Zoocóricas” foi o no-
me da palestra que aconteceu em 2 
de novembro, na sala de reuniões do 
Clube. Zoocórica é o modo de dis-
persão das sementes de uma plan-
ta pelos animais, normalmente por 
aves e roedores. A palestra foi profe-
rida por Lucas Andrei Campos Silva, 
doutorando e mestre em Ecologia e 
Recursos Naturais pelo Programa de 
Pós-Graduação em Ecologia e Recur-
sos Naturais/UFSCar-São Carlos e Li-
cenciado em Ciências Biológicas pela 
UFSCar/Campus Sorocaba.

PISCINAS
No início de outubro, um bom nú-
mero de associados compareceu ao 
salão de reuniões do Clube para as-
sistir à palestra “Cuidados e Trata-
mentos de Piscinas”, proferida pelo 
encarregado do Departamento de 
Água da Apaps, Glauco Valério.

16  |  REVISTA PORTA DO SOL
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› 24 pacotes de fraldas P /
Fundo Solidário
› 30 copos recheados
de bombons, bolos e música
ao vivo com Márcio Grassi /
Lar São Vicente de Paulo 
› 4 pacotes de fraldas geriátricas 
Cotidan / Emaús, Lar Coríntios
e Lar São Vicente de Paulo
› 649 materiais de higiene / Emaús,
Lar Coríntios e Lar São Vicente de Paulo
› Abacates / Apae

Cidadania

Projeto Repartir, institu-
ído em 2016, foi criado 
com a proposta de ofere-
cer apoio material e emo-

cional a quatro entidades mairin-
quenses: Abrigo São Vicente de Pau-
lo, Apae, Casa da Criança e Emaús. O 
Repartir se propõe, ainda, a estabe-
lecer uma integração maior da Porta 

PROJETO REPARTIR
FAZ BALANÇO
ANUAL DAS DOAÇÕES
União entre moradores permitiu o auxílio a quatro entidades de Mairinque

DOAÇÕES ANO 2019
Materiais doados e suas respectivas instituições beneficiadas

O

› Alimentos diversos / Apae, Emaús, 
Coríntios, Projeto Crescendo
Com Arte e 1 família
› Alimentos não perecíveis / Emaús
› Alimentos não perecíveis e roupas / 
Família carente cadastrada
no Posto de Saúde
› Alimentos, produtos de limpeza
e produtos de higiene / Emaús
› Brinquedos / Prefeitura
› Cadeira de banho / Apae
› Descartáveis diversos / Lar Coríntios

› Doação de alimentos / Emaús
› Doação de alimentos e utensílios
para cozinha / Lar Coríntios
› Fralda Petball P / Família carente
cadastrada no Posto de Saúde
› Frutas diversas /  Apae,
Lar Coríntios e Lar São Vicente de Paulo
› Lençóis e cobertores / Emaús
› Materiais de limpeza
e higiene / Lar Coríntios
› Roupas diversas /
Fundo Solidário, Emaús 
› Roupas e sapatos / Prefeitura
› Roupas, sapatos e bolsas /
Fundo Solidário e Prefeitura
› Utensílios de cozinha e materiais 
ortopédicos / Lar Coríntios

do Sol com o entorno do Residencial.
Em 2019, pelo trabalho das vo-

luntárias do Tramas do Bem ou pe-
las barracas montadas nas feiras e 
festas da Porta do Sol, foram arre-
cadados produtos de limpeza, ali-
mentos não perecíveis e até móveis 
e produtos de cama, mesa e banho 
que foram destinados a essas enti-

dades. Parte das doações foram ar-
recadadas em eventos do clube, co-
mo por exemplo encontro de carros 
antigos, torneios, poker, entre outros.

Os recursos recebidos em dinhei-
ro foram transformados em produtos 
de consumo que fizeram parte das 
doações. Confira, na relação abaixo, o 
montante arrecadado em 2019. 

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

   REVISTA PORTA DO SOL  |  17   



18  |  REVISTA PORTA DO SOL

Clínica de Vôlei

Agenda Academia e Clube

Quadra de Tênis

Fit Combat Academia
Jiu-Jitsu Academia

Academia
Academia

Academia

Zumba Academia

AcademiaHit Brasil/
Zumba Teen

Local Quinta-feira Sexta-feira Sábado DomingoAulas

Musculação

Ioga

Treino de Corrida

Pilates
Alongamento

Violão

Jogos Noturnos

Clínica de Tênis

Quadras de Tênis

Quadra
Poliesportiva

Cine Clube

Academia

Academia

Clube

Academia
Academia

Sala Clarice
Lispector

Clube/Ginásio

Campo do Clube

Terça-feira

7h às 12h / 
16h às 22h

8h

9h15

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

18h 18h

10h
11h

Futsal Ginásio 14h
Vôlei Ginásio 16h

Idade

Acima de 14 anos

Acima de 12 anos
Acima de 12 anos 

7 aos 17 anos

Acima de 12 anos
Acima de 12 anos
Acima de 12 anos

Acima de 12 anos

Acima de 12 anos
Acima de 12 anos
Acima de 12 anos
Acima de 12 anos
Acima de 7 anos

Acima de 7 anos

7 aos 16 anos
Acima de 12 anos
Acima de 12 anos
Acima de 12 anos 
Acima de 6 anos
Acima de 15 anos

7 aos 16 anos

Livre

Livre

Livre

Livre

Livre

19h30

Total Core 18hAcademia

18h, quinzenalmente

19h

19h30 19h30

Aula HIIT 19h 19h
Funcional 9h15
Hit Brasil/Zumba

18h

Grupo de Tricô

Biblioteca Livre

Sala Clarice
Lispector

Sala Clarice
Lispector

Telefones úteis

■ Apaps - (11) 4246-6464
Atendimento da Recepção:
Domingo - 8h às 17h
Segunda - 8h às 17h48
Terça a sexta - 7h às 22h
Sábado - 8h às 22h

■ Hípica
(11) 4246-6464 - Ramal 6457
■ Escola
(11) 4708-1556
■ Posto de Saúde
(11) 4708-1418
Restaurante, pizzaria e delivery
(11) 4246-6467
Bar Café
(11) 4246-6460

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

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

■ 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

9h

9h e 10h30
Recreação
Monitorada Clube/Ginásio 15h e 18h

Futebol de Campo

RELAÇÃO DE AULAS E ATIVIDADES DA ACADEMIA E CLUBE 2020

Ginásio 16h, quinzenalmente
15h, quinzenalmente

À disposição nos horários do Clube

1º sábado do mês, 
às 19h

À disposição nos horários do Clube

Quadra de Tênis

Ginásio

Sala do
Conselho

9h15

À disposição nos horários do Clube
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Férias
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

sporte, aventura e muita 
recreação esperam pelas 
crianças que optarem por 
passar as férias na Porta 

do Sol. O Departamento de Social, Es-
portes e Cultura programou uma série 
de atividades que promete superar as 
expectativas de meninos e meninas. 
Durante o período de 26 de dezembro 
a 25 de janeiro, das 15h às 21h, um 
recreador estará à disposição de to-
dos para organizar a brincadeira.

No dia 18 de janeiro, das 21h à 
meia-noite, acontece o tradicional 
Corujão, um programa criado pa-
ra envolver crianças de 6 a 12 anos. 
Na sequência, será a vez do esperado 
Acantonamento, atividade semelhan-
te, mas que se desenrola da meia-noi-
te até seis da manhã, com a participa-
ção de adolescentes de 13 a 17 anos.

BETS / Pela primeira vez no Clu-
be, no dia 11 de janeiro está mar-
cado uma movimentada partida de 
Bets, um jogo de rua também conhe-
cido como “Jogo de Tacos” ou “Jogo 
de Raqueta”. As competições são rea-
lizadas em duplas de lançadores e re-
batedores. A dupla que possui a bo-
la tem por objetivo derrubar a “casi-
nha” por meio do lançamento da bo-
la, conquistando, assim, o “bets”.

PISCINA / Desde o dia 26 de de-
zembro a piscina do Clube está aberta 
para que o associado possa curtir a 
estação mais quente do ano, de ter-
ça a domingo. Tem bastante tempo 

E

PROGRAMAÇÃO
QUER SUPERAR 
EXPECTATIVAS DE
JOVENS E CRIANÇAS
Confira as atrações e participe das férias na Porta do Sol

para aproveitar o calorão, pois o ve-
rão, que começou em 22 de dezem-
bro, só termina em 20 de março. 

PIPAS / Nada mais tradicional e 
relaxante do que soltar pipas. Es-
sa milenar brincadeira terá um dia 
especial no Clube da Porta do Sol. 

No dia 25 de janeiro, a 
partir das 15h, crianças 

e adultos de todas as ida-
des se reunirão para fabricar pi-

pas, empinar o brinquedo e, ainda, 
ensinar aqueles que querem apren-
der. Não vão faltar papel de seda, 
varetas de bambu, linha e cola.

CARNASOL / Os foliões porta-
solenses não perdem por esperar. 
Nos dias 22 e 23 de fevereiro, sába-
do e domingo de Carnaval, aconte-
ce o tradicional Carnasol 2020. Es-
tão programados concursos de 
fantasia e desfiles de blocos.
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Aconteceu

NO FERIADO de 7 de setembro, 
muitas pessoas vieram ao Clube pa-
ra curtir a Festa da Primavera 2019, 
da Porta do Sol. Além de uma farta 
praça de alimentação, não faltaram 
atrações para crianças e adultos. 
Durante todo o dia o público pôde 
conhecer novidades tecnológicas, vi-
sitar tendas de artesanato e feira de 
adoção de animais. A criançada se 
divertiu com malabaristas, palhaços, 
brinquedos infláveis e com o play-
ground totalmente reformulado.

À tarde, na Tenda Show, em fren-
te ao lago, houve a apresentação do 

COM MUITO SOL,
FESTA DA PRIMAVERA
REÚNE EXCELENTE 
PÚBLICO NO CLUBE

Grupo Shinkyo Daiko, da Associação 
Cultural Nipo Brasileira, de São Cae-
tano Sul, com os milenares tambores 
japoneses. Na sequência, após um 
show de artes circenses, foi a vez 
do concerto com a Banda Sinfônica 
Conselheiro Mayrink, composta por 

alunos da Escola Municipal de Artes 
de Mairinque, regida pelo conceitua-
do maestro Alexandre Piccirillo.

Terminada a apresentação da Ban-
da Sinfônica, às margens do lago, a 
professora e artista plástica Cleide 
Vieira iniciou uma demonstração da 
técnica da “Queima da Cerâmica”, 
conhecida por Raku. Com um forno 
de alta temperatura, Cleide mostrou 
como se confeccionam vasos e uten-
sílios domésticos de cerâmica e argila.

Enquanto isso, no palco do Espaço 
das Feiras, a Banda Blucash executava 
belas composições de jazz e blue.
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EM 12 DE OUTUBRO, antigomode-
listas aproveitaram o sábado ensola-
rado para participar do 2º Encontro 
de Carros Antigos da Porta do Sol. Às 
10h, a carreata de verdadeiras pre-
ciosidades saiu da rua Pedro Alexan-
drino, próximo à Portaria 1, e seguiu 
pela Avenida do Sol, até o Clube.

O evento teve caráter beneficente 
e os organizadores arrecadaram 228 
quilos de alimentos não perecíveis, 
que foram encaminhados ao Projeto 
Repartir e, na sequência, distribuídos a 

entidades assistenciais de Mairinque.
Cerca de 150 veículos, a maioria 

de placa preta, ocuparam o grama-
do na extensão da alameda princi-
pal, junto ao lago, o estacionamen-
to ao lado do Bar Café e a nova área 
recém-pavimentada com bloquetes.

Um grande público, durante todo 
o evento, pôde desfrutar de uma be-
la praça de alimentação e apreciar as 
novidades do mercado de pulgas e 
das tendas com artesanato, minia-
turas, volantes, calotas, adesivos, 

RARIDADES SOBRE 
QUATRO RODAS TOMAM 
CONTA DO RESIDENCIAL

ilustrações e muitos acessórios.
O entretenimento musical esteve 

a cargo do já conhecido mestre de 
cerimônias e DJ Ricardo Vasconcelos, 
com sua consagrada Rádio Vitrola.  

Na pista de dança, instalada ao 
lado da tenda da Rádio Vitrola, junto 
ao lago, três duplas de dançarinos do 
Grupo de Dança Rockabilly deram um 
colorido especial ao evento. Vestidos 
a caráter, os bailarinos se apresenta-
ram ao som dos grandes sucessos do 
rock dos anos 50 e adjacências.
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Aconteceu

NA TARDE do dia 7 de dezem-
bro, no Campo de Futebol do 
Clube, a criançada fez muita festa 
para receber Papai Noel. O bom 
velhinho desceu de paraquedas 
e distribuiu presentes e caixas de 
bombom aos meninos e meninas 
que o aguardavam. Enquanto is-
so, no espaço da Feirinha, o pes-
soal aproveitava para comprar e 
fazer trocas no Mega Brechó, além 
de experimentar as guloseimas 
da Praça de Alimentação.
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DESCE DO
CÉU E ENTREGA 
PRESENTES
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