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na administração do Residencial é uma 
intervenção contínua nas áreas de segu-
rança, conservação, abastecimento de 
água e relacionamento com o associado. 
Vamos continuar a investir em projetos 
que tragam todos para o Clube e, princi-
palmente, estreitem a confraternização e 
os laços de amizade entre vizinhos.

Nossos olhos também estão voltados 
para o futuro. Temos em mãos uma pes-
quisa que nos dará norte para um ousado 
projeto de intervenção urbanística na Porta 
do Sol. Tudo ainda está no início, mas esse 
questionário é uma pequena ferramenta 
para começarmos a questionar a vocação 
deste Residencial, bem como a expectati-
va dos moradores. Neste próximo triênio, 
18/19/20, planejamos avançar na projeção 
de um centro habitacional que continue, 
mesmo daqui a meio século, a oferecer 
qualidade de vida aos portasolenses.

Editorial
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assados seis meses desde que 
assumimos a Diretoria Executi-
va da Apaps, mantém-se intacto 
nosso ideal de fazer da Porta do 

Sol um lugar cada dia mais aprazível pa-
ra se viver. As dificuldades derivadas da 
crise econômica que insiste em penalizar 
o país, assim como as adversidades inter-
nas, são obstáculos conhecidos que have-
remos de superar, cada um a seu tempo.

Nosso compromisso maior, de forma 
inarredável, é firmar o Residencial na condi-
ção de modelo administrativo, exemplo de 
gestão transparente, voltada aos interesses 
coletivos e, ainda, referência no enfrenta-
mento dos desafios da sustentabilidade. 
Empenho esse que só pode resultar em 
mais qualidade de vida para os moradores.

Temos como meta a melhoria da qua-
lidade de vida do associado, sem nunca 
esquecer, todavia, da responsabilidade so-
cial. Sabemos do alcance dos nossos pro-
jetos e dos seus reflexos, em nível interno 
e externo, no cotidiano dos trabalhadores, 
parceiros de negócios, prestadores de ser-
viços e no meio ambiente. Essa reciproci-
dade de interesses nos impulsiona a dar 

apoio para ampliar e garantir a continui-
dade dos programas sociais como o Pro-
jeto Repartir, Oficina de Esportes, Equo-
terapia e demais campanhas sazonais.

Nesses primeiros 180 dias, cuidamos 
de oxigenar os contratos com nossos for-
necedores e os resultados positivos já são 
percebidos. A nova empresa de assessoria 
esportiva e recreativa, por exemplo, am-
pliou e profissionalizou o serviço oferecido 
e trouxe o associado de volta para o Clube.

Demos sequência ao leilão de ativos, 
a rua Dalva de Oliveira está pronta para 
ser pavimentada, o reservatório (charu-
tão) da ETA será trocado e trabalhamos 
para que a Porta do Sol se firme como 
uma área de proteção ambiental.

Os departamentos Administrativo, 
Meio Ambiente, Jurídico, Obras, Social 
e Esportes trabalham incansavelmente 
na defesa dos interesses dos proprietá-
rios, sempre dentro dos princípios da 
impessoalidade e da isonomia. 

No dia a dia, nossa equipe tem atuado 
com agilidade e competência nas deman-
das que dizem respeito às necessidades 
imediatas de todos. A rotina de trabalho 

Francisco Venturi Regis
Presidente da Diretoria 
Executiva da Apaps - 
Associação dos Proprietários 
Amigos da Porta do Sol
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Conselho Deliberativo 
atual organizou três co-
missões: Comissão Finan-
ceira, Comissão Legislati-

va e Comissão Institucional.
A Comissão Institucional teve co-

mo primeiro objetivo discutir mode-
los de gestão para contribuir no dia a 
dia da Diretoria Executiva, para que 
essa possa implantar ferramentas 
que facilitem suas tomadas de deci-
sões, considerando a complexidade 
que é administrar uma associação da 
envergadura da Porta do Sol.

A atenção do Conselho esteve vol-
tada para desenvolver e aprofundar 
os conceitos de Missão, Visão e Valo-
res, após várias e frutíferas reuniões de 
discussão de alinhamento da Comis-
são Institucional. Como resultado, foi 
realizada uma audiência pública para 
apresentar e envolver os associados, 
com a finalidade de que todos pu-
dessem entender e contribuir na 
definição dessas noções.

Mas qual o objetivo da definição 
desses conceitos? Segundo o escritor 
Peter Ferdinand Drucker, “a decla-
ração da Missão, Visão e Valores é a 
forma mais poderosa de uma organi-
zação (associações ou empresas) de 
inspirar, engajar e motivar as pessoas, 
assim como orientar e dar suporte ao 
planejamento das organizações”.

No caso da Apaps, trata-se de um 

Conselho
POR MARCOS CAPITÃO

MISSÃO,
VISÃO E
VALORES

O grupo de pessoas (uma associação 
de amigos) unido em torno de uma 
ideia/objetivo para, resumidamen-
te, definir os conceitos de Missão 
(ideia/objetivo), Visão (mensuração/
futuro) e Valores (modelo ético).

Conforme o Código de Ética e 
Conduta do Residencial, elaborado 
em 2016 e mantido nesta fase, a 
Missão da Apaps é “preservar e es-
timular o bem-estar entre os asso-
ciados/moradores e meio ambiente 
na Porta do Sol”. Ou seja, todos os 
planos, investimentos, estatutos etc. 
terão que se orientar nessa missão, 
pois só assim atenderão à definição.

Sobre Visão, a pergunta funda-
mental a ser feita é: como a Asso-
ciação se vê a longo prazo?  O que 
e como queremos ser como Asso-
ciação? Essa definição é o primeiro 
passo para implantar e definir as 
estratégias que deverão estar es-

Conselho define alicerces para orientar 
todas as ações da Apaps

pelhadas no Plano Diretor. Nesse 
item é importante um trabalho de 
alinhamento entre esta Comissão 
Institucional e a Diretoria Executiva.

VALORES
Esse conceito determina ativos ine-
gociáveis da Associação, que defi-
nem, no dia a dia, como devem ser 
as tomadas de decisões da Diretoria 
Executiva e do Conselho Deliberativo.

No Código de Ética e Conduta de 
2016 há a seguinte definição para 
Valores: “honestidade, transparên-
cia, respeito, excelência com sim-
plicidade e sustentabilidade eco-
nômica, social e ambiental”.

A sugestão do Conselho, apresen-
tada na audiência pública, foi elaborar 
uma proposta um pouco mais abran-
gente desse tópico, incluindo: Sen-
sação de bem-estar (1. Natureza; 2. 
Segurança; 3. Comunidade; 4. Harmo-
nia); Respeito à comunidade (1. Aces-
so à informação; 2. Fórum de deci-
sões; 3. Igualdade de oportunidades).

Resumindo todo o trabalho inicial, 
o que o Conselho busca é a valorização 
desses três alicerces básicos para a As-
sociação (Missão, Visão e Valores), para 
que seja possível, em conjunto, divulgar 
e definir uma cultura própria da Porta 
do Sol. Assim, reforça-se a importân-
cia dos alicerces como orientadores 
em todas as ações da Apaps.

A MISSÃO DA APAPS 
É “PRESERVAR 
E ESTIMULAR O 
BEM-ESTAR ENTRE 
OS ASSOCIADOS/
MORADORES
E MEIO AMBIENTE
NA PORTA DO SOL”
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Departamento de Obras 
da Apaps deu início ao 
trabalho de substituição 
do reservatório metálico 

que fica na Estação de Tratamento de 
Água (ETA), na rua Álvares de Azevedo.

Apelidado de “charuto” devido ao 
seu formato cilíndrico, e com 20 me-
tros de altura, o equipamento já pas-
sou por diversas demãos de tinta e ou-
tras tantas intervenções de emendas e 
soldagens. “Os vazamentos estão cada 
vez mais repetitivos, por isso todo 
mundo já entendeu que ele cumpriu 
o seu ciclo e chegou a hora de ser tro-
cado”, explica Paulo Henrique da Silva, 
gerente de Planejamento da Apaps.

Responsável pelo abastecimento 
dos setores verde e laranja da Porta 
do Sol, o reservatório, com capacidade 
de 350 m³ (350 mil litros), foi adquirido 
há quase 30 anos e veio ao Residencial 
trazido por uma enorme carreta.

Saulo Santos, supervisor de Obras 
da Apaps, morava na Porta do Sol e 
tinha apenas 10 anos de idade quan-

do a tranquilidade dos moradores foi 
quebrada pela chegada desastrosa 
do charutão. Hoje com 36 anos, Saulo 
conta que a peça inteiriça de aço es-
tava muito alta na carroceria do cami-
nhão e, no trajeto da Portaria 1 até a 
rua Álvares de Azevedo, arrebentou 
toda a fiação elétrica e de telefone.

O Departamento de Obras da 
Apaps assegura que, desta vez, o 
transporte do segundo charuto obe-
decerá às mais rígidas normas de se-
gurança e deixará intacto todo o siste-
ma de fios da Porta do Sol. O grande 
cilindro chegará em anéis de aço se-
parados e prontos para serem mon-
tados na própria ETA. Paulo Henrique 
informa que, assim como o antigo, 
o novo reservatório terá a célula de 
distribuição situada na parte supe-
rior, de modo que a água, por gra-
vidade, possa chegar aos lotes mais 
altos do Residencial. Toda a obra de 
substituição ficará a cargo de uma 
empresa terceirizada, com prazo de 
entrega até setembro deste ano.

Obras
POR MARCOS CAPITÃO  / FOTO: ARQUIVO

ETA CONTARÁ
COM RESERVATÓRIO
NOVO EM FOLHA
Após quase 30 anos de uso, o equipamento que 
abastece os setores verde e laranja será substituído

O
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RESERVATÓRIO 
metálico foi apelidado 
de “charuto” devido ao 
seu formato cilíndrico, 

com 20 metros
de altura



   REVISTA PORTA DO SOL  |  7   



8  |  REVISTA PORTA DO SOL
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Obras

asfalto chegará em mais uma 
via da Porta do Sol. Desta vez, 
os beneficiados serão os mo-
radores da rua Dalva de Olivei-

ra, localizada no setor azul do Residencial, 
perto da Portaria 3. A pavimentação 
foi decidida pela maioria dos proprie-
tários, em reunião realizada na admi-
nistração do Clube, no final de 2017.

Simone Prestes, gerente admi-
nistrativa da Apaps, explica que os 
associados optaram por ratear as 
despesas da obra pelo número de lo-
tes. Assim, todos pagaram o mesmo 
valor, independentemente do tama-
nho da frente de cada propriedade.

Serão 1.532 metros quadrados 
de asfalto, cobrindo os 220 metros 
da Dalva de Oliveira, que começa 
na rua Álvares Azevedo e termina 
numa rotatória sem saída.

O comerciante Manoel do Rosário 
de Oliveira, conhecido como Manoel 
Português, mora no lote U4B e come-

CHEGA NA DALVA DE OLIVEIRA
A rua receberá mais de 1,5 mil metro quadrado de pavimentação

O
mora a chegada do benefício. Ele re-
side há oito anos na Dalva de Oliveira 
e acredita que sua chácara será muito 
valorizada com o asfalto. “A valorização 
é só um detalhe. O benefício que va-
mos ter com essa obra não tem pre-
ço. Sei muito bem os transtornos que 

a gente passa por aqui: quando chove 
o carro não sobe e no tempo da estia-
gem, a poeira toma conta de tudo, mas 
esses problemas ficarão no passado”, 
festeja Manoel Português.

MANOEL 
PORTUGUÊS, 

morador da 
Dalva de Oliveira, 

comemora a 
chegada do 
benefício

ASFALTO
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ano, 35 do 8º e 34 do 9º, nos perío-
dos da manhã e da tarde, assistem 
aulas nas três salas do contêiner. Diri-
gentes do estabelecimento de ensino 
informam que o modelo improvisado 
não chega a incomodar os alunos.

Luciana Zanata Ferreira, diretora da 
Felipe Lutfala, relata que o ambiente é 
dotado de ar condicionado e as pare-
des são protegidas por revestimento 
acústico e térmico. A escola funciona 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Ela avalia que os contêineres, mes-
mo que provisoriamente, têm atendi-
do satisfatoriamente às necessidades 
da comunidade escolar, mas argu-
menta, no entanto, que já há algum 
tempo o piso de madeira compensa-
da mostra avarias e as paredes metá-
licas apresentam pequenos orifícios.

A diretora lembra que a “Escola 
de Lata” foi implantada em 2014 e 
solucionou o problema da falta de 
vagas no estabelecimento. Conta 
que o contêiner é pintado todo iní-
cio de ano letivo e as intervenções 
emergenciais são executadas perio-
dicamente pela Prefeitura.

No entender de Luciana, o proble-
ma maior é a dificuldade de manu-
tenção, “sem contar que a aparência 
não ajuda muito e um prédio novo de 
alvenaria vai atuar na melhoria da au-
toestima dos alunos, dos professores 
e de toda a escola”, pondera. 

ssim que a Prefeitura 
de Mairinque entre-
gue o licenciamen-
to, previsto para as 
próximas semanas, 

a diretoria da Apaps deve iniciar a 
execução das obras do prédio de al-
venaria que substituirá o contêiner 
de metal utilizado provisoriamente 
como sala de aula na Escola Muni-
cipal Felipe Lutfala, situada na rua 
Álvares de Azevedo, na Porta do Sol.

A desativação do contêiner, tam-
bém conhecido como “Escola de La-
ta”, é uma exigência do Ministério Pú-
blico feita à Prefeitura por considerar 
que esse modelo de sala de aula é um 
recurso provisório e que deve funcio-

nar num período limitado de tempo. 
Diante desse impasse, a municipalida-
de solicitou o apoio da Porta do Sol.

Francisco Venturi Regis, presiden-
te da Apaps, explica que o orçamen-
to do serviço já foi apresentado ao 
Conselho Deliberativo do Residencial 
e os trabalhos devem ser iniciados 
assim que houver o sinal verde do 
Município. Regis lembra que a Porta 
do Sol está sempre pronta a somar 
esforços na execução de programas 
de cunho social voltados à região.

O presidente também informa 
que o prédio de alvenaria será 
construído por etapas, de modo a 
não interromper as aulas.

Hoje, 109 alunos, sendo 40 do 7º 
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Apaps executa
obras de substituição da

Atualmente, 109 alunos assistem aulas em três salas 
improvisadas num contêiner

na E.M. Felipe Lutfala
“ESCOLA DE LATA”

A

A DESATIVAÇÃO 
da “Escola de 
Lata” é uma 
exigência do 
Ministério

Público
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DDesde o seu nascimento, há 46 anos, 
a Porta do Sol tem pautado suas ações 
de desenvolvimento e ampliação com 
arrojo e coragem, sem, no entanto, 
descuidar de sua responsabilidade 
social. Não poderia ser de outra for-
ma, tendo em vista a interferência 
desse importante complexo residen-
cial tanto na geografia da região como 
nas relações que envolvem as pes-
soas nas comunidades adjacentes.

No entender de Hitoshi Reido, di-
retor de Social e Esporte da Apaps, 
“temos a tarefa contínua de olhar e 

O RESIDENCIAL
COM FOCO NO 

CONHEÇA AS INICIATIVAS DA PORTA DO SOL
EM PARCERIA COM A COMUNIDADE LOCAL

cuidar do nosso entorno, onde estão 
as pessoas que trabalham conosco 
e fazem parte do nosso dia a dia”. É 
dentro desse espírito que a Associa-
ção, em parceria com a Prefeitura de 
Mairinque, assumiu integralmente a 
execução das obras de substituição 
do contêiner metálico que funciona 
como “Escola de Lata” na EM Felipe 
Lutfala, na rua Álvares de Azevedo, 
por um edifício de alvenaria.

Hitoshi conta que a nova diretoria 
da Apaps, que permanecerá à frente 
da entidade de 2018 a 2020, planeja 
ampliar o alcance dos trabalhos sociais 
nesse triênio. Além das campanhas 
pontuais desenvolvidas no Natal, no 
Dia das Crianças, com a chegada do in-
verno, entre outras, o Residencial con-
solidou programas permanentes co-
mo o Repartir e a Oficina de Esportes.

O Projeto Repartir inclui as costu-
reiras do Tramas do Bem, que confec-
cionam roupas a serem destinadas às 
instituições Abrigo São Vicente de 

social
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que é debitado do associado junta-
mente com o custo do Residencial.

Para quem não sabe, a equotera-
pia é um método terapêutico e edu-
cacional que utiliza a vinculação do 
cavalo como forma de ativar o tônus 
muscular, melhorar a coordenação 
motora, ampliar a concentração e au-
toconfiança, além de aliviar o estresse 
e diminuir a ansiedade do paciente.

PROJETO OFICINA DE ESPORTES
Desenvolvida pelo Departamento 
de Social e Esportes da Porta do Sol, 
a Oficina de Esportes já registrou 
a passagem de quase 200 crianças 
desde que foi implantada, no segun-
do semestre de 2014. Hitoshi Reido, 
diretor da área, explica que os inscri-
tos nesse projeto são meninos com 
idade entre 10 e 17 anos que moram 
nas adjacências, filhos de caseiros, 
empregados e empregadas, invaria-

velmente com al-
guma relação com 
o Residencial.

Às terças e quintas-fei-
ras, os 39 inscritos na Oficina 
assistem aulas práticas e teóricas 
de futebol de salão e de campo, 
sempre monitorados pelos profes-
sores da Foca Treinamento Esporti-
vo. Um dos objetivos do programa, 
conforme explica Hitoshi, é propi-
ciar uma alternativa de entreteni-
mento para essas crianças, de mo-
do que se afastem das ruas e desen-
volvam atividades monitoradas por 
educadores, fora do horário escolar.

Para integrar a Oficina, a criança 
deve estar matriculada na escola, 
apresentar o boletim escolar a cada 
seis meses e ter um mínimo de as-
siduidade. Hitoshi afirma que “a re-
gra fundamental é que eles estejam 
frequentando a escola; mantemos 

A EQUOTERAPIA 
é oferecida a 18 

crianças e jovens da 
Apae de Mairinque, 
apadrinhados por 

associados da
Apaps

Capa

Paulo, Apae de Mairinque (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais), Ca-
sa da Criança e Emaús (Entidade Mai-
rinquense Associação Unida Social).

As peças produzidas pelo Tramas 
do Bem, como roupas, almofadas, cor-
tinas, toalhas, cachecóis, luvas, meias 
e xales, também são comercializadas 
nas feirinhas promovidas pelo Clube 
e o dinheiro é destinado às mesmas 
instituições. Em alguns casos o produ-
to artesanal beneficia famílias caren-
tes das comunidades do entorno.

Integra o Projeto Repartir a cole-
ta de frutas, verduras e legumes dos 
pomares e hortas das propriedades 
na Porta do Sol. Essa iniciativa surgiu 
dos próprios moradores, que cuidam 
de trazer para o Clube o excedente 
apanhado nas suas chácaras.

HÍPICA FAZ SUA PARTE
COM A EQUOTERAPIA
A Hípica da Porta do Sol também tem 
um papel importante no enfrenta-
mento dos desafios da responsabili-
dade social. O serviço de equoterapia 
da entidade atende hoje 18 crianças 
e jovens da Apae de Mairinque.

Cada um dos alunos é mantido 
por um padrinho – associado da 
Apaps – que cobre as despesas com 
o projeto. O encargo mensal para 
cada padrinho é de R$ 160, dinheiro 
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Esportes da Porta do Sol. Assim que 
chegou ao Clube, ganhou o apelido 
de “Curupira”, por causa da baixa 
estatura e do cabelo arrepiado.

Não se incomoda com o apelido, 
sabe apenas que gosta de futebol, 
torce para o Corinthians e duas vezes 
por semana vem para a Porta do Sol 
jogar bola com os amigos. No Mo-
reiras, assim como ocorre nos de-
mais bairros periféricos, inexistem 
opções de lazer e resta ao menino 
se expor a distrações nem sempre 
adequadas a crianças nessa idade.

A ligação de João Vitor com a Por-
ta do Sol ocorre por intermédio de 
seu pai, Manoel Moreira, que cos-
tuma atender chacareiros do Resi-
dencial nos serviços de construção, 
carpintaria, eletricidade, hidráulica 
e para o que mais for chamado. As-
sim garante o sustento da mulher 
Valdineia e de todos os sete filhos.

Valdineia da Silva Moreira, com seus 
sete rebentos de idades entre 12 e 21 
anos, sabe muito bem a importância 
de um projeto como a Oficina de Es-
portes, que mantém jovens entretidos 
em afazeres sadios, longe de vícios e 
más companhias. Atualmente de-
sempregada, ela até encontra tempo 
para, de vez em quando, acompanhar 
o treino do seu guri na Porta do Sol. 

“Eu sei que quando o João Vitor 

contato com a família regularmente 
e procuramos nos inteirar, dentro do 
possível, do dia a dia desse aluno”.

O próximo passo da Diretoria de 
Social e Esportes, segundo Hitoshi, é 
estabelecer parceria com empresários 
e comerciantes da região para auxiliar 
na manutenção do projeto, como, 
por exemplo, na compra de unifor-
mes, tênis, chuteiras e até na alimen-
tação. Hoje, no intervalo dos treinos, 
a Apaps oferece aos inscritos no pro-
jeto um pequeno lanche e suco.

UM FUTURO QUE PODE ESTAR
NOS CAMPOS DE FUTEBOL
João Vitor Silva, 12 anos, mora no 
Bairro Moreiras e frequenta o 5º 
ano da Escola Municipal Professo-

ra Neuza Maria Bertoncello, 
na mesma região. Desde 

março deste ano integra 
a equipe da Oficina de 

JOÃO VITOR, da 
Oficina de Esportes , 
ao lado de sua mãe, 

VALDINEIA. No 
destaque, IGOR, que 

também participa
do projeto

HITOSHI REIDO, DIRETOR DE SOCIAL
E ESPORTE DA APAPS, FALANDO SOBRE
O PROJETO OFICINA DE ESPORTES 

A REGRA 
FUNDAMENTAL 
É QUE ELES 

ESTEJAM FREQUENTANDO
A ESCOLA; MANTEMOS
CONTATO COM A FAMÍLIA 

E PROCURAMOS NOS 
INTEIRAR, DENTRO
DO POSSÍVEL, DO DIA A DIA 
DESSE ALUNO

regularmente

está no Clube, não está metido com 
coisa errada, muito pelo contrário, 
está praticando esporte e apren-
dendo coisas que serão úteis para 
a vida dele”, diz a mãe zelosa, que 
ainda precisa dar atenção a Mateus, 
13 anos, Rodrigo, 15, Graziele, 16, 
Gabriel, 17, Júnior, 18, Amanda, 21, 
além do Curupira, o mais novo.

DA OFICINA PARA
A UNIVERSIDADE
Igor de Souza Santos tinha 14 anos 
quando começou a participar da Ofici-
na de Esportes, em setembro de 2014. 
Como completou 18 anos em maio, sa-
be que esta é a sua última temporada 
no projeto, destinado a jovens entre 10 
e 17 anos. “Enquanto eles deixam eu 
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Averiguação de residência
Acidente Pessoal

Averiguação de suspeito
Captura animal
Apoio resgate

Caso clínico
Perturbação não constatada

Apoio Clube
Disparo de alarme

BRI
Apoio portaria

Comunicação de fatos
Apoio escolar
Portão aberto

Orientação regulamento

Segurança / estatísticas

OCORRÊNCIAS DE 
JANEIRO A MAIO

DE 2018

1
3
4
4
4
7
7
7
8
10
10
12
13

NOTIFICAÇÃO X MULTAS 
JANEIRO A MAIO 2018

(PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS)

Art. 44 - Placas p/ fins não residenciais - Notificação
Art. 44 - Placas p/ fins não residenciais - Multa
Art. 40 - Perturbação do sossego - Notificação

Art. 40 - Perturbação do sossego - Multa
Art. 38 - Desacato - Notificação

Art. 38 - Desacato - Multa
Art. 32 - Lote abandonado - Notificação

Art. 32 - Lote abandonado - Multa
Art. 29 - Podas e entulhos - Notificação

Art. 29 - Podas e entulhos - Multa
Art. 23 - Queimadas - Notificação

Art. 23 - Queimadas - Multa

6
3

55
31

14
2

37
12

22
6

27
3

21
6
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Capa

venho treinar no Clube. Quero apro-
veitar até o fim porque no ano que 
vem terei outras coisas para pensar e 
para fazer, estarei longe”, planeja.

Ele estuda na Escola Estadual Esta-
ção Dona Catarina, conclui o ensino 
médio no final de 2018 e, depois disso, 
almeja uma vida nova em São Paulo, 
na casa do tio, quando vai se preparar 
para enfrentar o vestibular e, quem 
sabe, ingressar numa faculdade de 
Engenharia, de preferência pública.

Igor mora na Porta do Sol com a 
avó, Maria Izael de Souza, a quem 

chama de mãe, na propriedade onde 
ela, há 15 anos, trabalha como caseira, 
localizada à rua Catulo Cearense. Sua 
mãe biológica mora em São Roque e 
seu pai, em Porto Seguro, na Bahia.

Tanto em Moreiras como em Dona 
Catarina, no entender de Igor, restam 
aos meninos os campinhos de terra 
ou qualquer terreno plano para jogar 
bola. “Fora isso, não tem mais o que 
fazer, por isso a gente precisa valorizar 
um projeto como essa Oficina”, diz.

Igor complementa que nesses úl-
timos quatro anos, duas vezes por 

semana, treinar na Porta do Sol é 
a coisa mais gostosa que faz. “Aqui 
aprendi a jogar futebol e fiz minhas 
melhores amizades”, garante.

O garoto só lamenta que a Oficina 
de Esportes não possa atender um 
número maior de meninos do entor-
no do Residencial. “A gente que anda 
por aí, e vê essa molecada à toa, sabe 
que muitos vão pelo mau caminho 
porque não têm ninguém que orien-
te. Nesse tempo aqui na Porta do Sol, 
aprendi muita coisa que vou levar pa-
ra o resto da vida”, finaliza Igor.

Art. 21 - Obra irregular - Notificação
Art. 21 - Obra irregular - Multa

Art. 8o - Prestador sem cadastro - Notificação
Art. 8o - Prestador sem cadastro - Multa

4
1

Furto solucionado
Apoio manutenção

Porte de entorpecentes
Desperdício de água

Apoio PM
Pânico 9

Furto
Acid. de trâns. s/ vítima

Danos patrimoniais
Veículo suspeito

Apoio visitante
Vandalismo

Foco de incêndio
Desinteligência

Atendimento SAP
Vistoria de animais

13
16
17

22
25
28
29

42
52

58
70

90
105

113
122
128

136
304
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acontece aos sábados. Na academia, 
frequenta as aulas de musculação 
duas vezes por semana e faz cami-
nhada às terças e sábados.

Quando o tempo ajuda, faz pique-
nique com a família na cachoeira da 
Porta do Sol, “um presente maravilho-
so da natureza que muitos moradores 
ainda não conhecem”. Nas tardes, ao 
pôr do sol, pelo menos três vezes por 
semana aproveita para caminhar pelas 
ruas arborizadas, ocasião propícia para 
encontrar amigos e gente famosa da 

televisão que costuma passar uns 
dias no Residencial.

A Feira da Vizinhança, 
que acontece no segun-
do sábado de cada mês, 
também recebe a visita 
da orgulhosa moradora. 

Ela conta que ali, sempre 
junto da família e de vizi-

nhos, vai experimentar o sal-
gadinho da Silvana, o churrasquinho 
do Nivaldo e os quitutes árabes da 
Luciana. A música ao vivo no Restau-
rante, de vez em quando, também é 
uma boa pedida para pai, mãe e filhos 
quando a opção é comer fora de casa.

Roberta fica sabendo das coisas 
que acontecem no Clube pelo site do 
Residencial, pelo Facebook e pelas 
conversas boca a boca com amigos. 
Como se não bastasse, participa de 
nove grupos no WhatsApp. “A gente 
fica sabendo de tudo, mesmo porque 
sobra o que fazer na Porta Sol, basta 
ter disposição e amigos”, finaliza.

ara Roberta Honorato Car-
doso Alves, rechear um bolo, 
preparar claras em neve, en-
grossar uma calda, moldar 

brigadeiros e camafeus ou decorar 
um pavê são tarefas que, certamente, 
reforçam seu orçamento familiar. Ser 
uma confeiteira de mão-cheia, toda-
via, traz-lhe uma satisfação maior. 
Com esse ofício ela prepara uma 
doce e harmoniosa convivência com 
seus vizinhos portasolenses e, mais 
que isso, consegue, a cada dia, um 
número maior de amigos no lugar 
que escolheu para morar.

Roberta tem três filhos 
e reside há três anos na 
rua Oswald de Andrade, 
junto com o marido Ale-
xandre. Ela enxerga o Re-
sidencial como um oásis, 
um cantinho privilegiado 
para viver, e acredita que a fe-
licidade passa pelo entendimento en-
tre as pessoas, pela família unida, pelos 
afazeres coletivos e pela solidariedade.

Dentro dessa proposta, aprovei-
ta cada oportunidade que tem para 
usufruir das coisas boas que lhe são 
oferecidas na Porta do Sol, sempre 
ao lado da família e dos muitos ami-
gos. Com essa animação, participa 
do Grupo de Artesanato e, quando 
convidada, monta sua tenda de gu-
loseimas na Feira Noturna. Animou-
-se com a chegada da nova empresa 
de assessoria esportiva e já se matri-
culou na aula de Dança de Salão, que 

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

Roberta Honorato Cardoso Alves, ao lado 
da família e dos amigos, aproveita o que 
o Residencial oferece de melhor

SOBRA O QUE
FAZER PARA QUEM 
TEM DISPOSIÇÃO

Gente da Porta

P
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soas possuem condicionamentos 
físicos, disposições e limitações di-
ferentes”, complementa.

A chegada da Foca manteve a grade 
de exercícios da academia e acrescen-
tou outras atividades que logo caíram 
no gosto do associado. À programação 
existente foram acrescentadas outras 
modalidades, como judô infantil e trei-
no funcional – aquele que reforça no 
praticante a habilidade de realizar as 
atividades normais da vida diária com 
eficiência, autonomia e independência.

Além da zumba, que já era pratica-
da, os professores da Foca passaram 
a ministrar aulas de dança de salão, 
hip hop e outros ritmos. A pedido dos 
associados, foi inserida na grade o 
Treino HIIT (Treino Intervalado de Alta 
Intensidade, na sigla em inglês).

Professores da Foca também minis-
tram aulas na Oficina de Esportes, um 
programa da Apaps destinado a crian-
ças de 10 a 17 anos que, duas vezes por 
semana, praticam futebol de salão e 
campo nas dependências do Clube. O 
projeto incluirá aulas de vôlei e hande-
bol e passará a atender meninas.

rofissionalismo e dedicação, 
além da novidade, na opinião 
de Peterson Lima, explicam 
a procura maior do associa-
do pelas atividades físicas 

disponibilizadas no Clube. Peterson, 
também conhecido por Foca Lima, é 
professor de Educação Física e dire-
tor da Foca Treinamento Esportivo, 
empresa que no início de abril deste 
ano assumiu a assessoria esportiva e 
recreativa da Porta do Sol.

Sediada em São Paulo, a Foca foi 
a vencedora da concorrência para 
prestar serviço no Residencial. Até 
março o trabalho era feito pela Let’s 
Esporte, Saúde e Lazer. Importante 
destacar que a escolha da empresa 
se deu num legítimo processo de li-
citação, acompanhado de perto por 
funcionários, conselheiros e direto-
res executivos da Associação.

Quem pratica caminhada, corrida 
ou frequenta a academia e outros 
equipamentos de lazer não tem dú-
vida: a equipe liderada por Foca Lima 
deu a motivação que faltava a muitos 
associados para iniciarem ou retoma-

Social e Esporte

P
rem a rotina de exercícios físicos e de 
entretenimento na Porta do Sol.

A Foca Treinamento Esportivo nasceu 
em 2002, por iniciativa de um grupo de 
amigos que praticava corrida de rua na 
capital. Desde então, atua em condomí-
nios na cidade de São Paulo e a Porta 
do Sol é o primeiro centro residencial 
no interior a receber seus serviços.

A empresa conta com uma equipe 
multiprofissional composta por cinco 
professores de Educação Física, dois 
estagiários do mesmo ramo, um fisio-
terapeuta e dois nutricionistas.

Na relação diária com os morado-
res, Peterson afirma que procurou 
apresentar o exercício físico, princi-
palmente o desenvolvido dentro da 
academia, como uma atividade praze-
rosa. “Quero dar motivos para que o 
morador tenha vontade de frequentar 
o Clube”, explica o diretor da Foca.

Ele conta que desenvolveu um 
programa de trabalho voltado para 
toda a família, o que inclui crianças 
e o pessoal da terceira idade. “Além 
disso, procuro preservar a individu-
alidade de cada um, afinal, as pes-

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

NOVA ASSESSORIA ESTIMULA
A PRÁTICA DE ESPORTES NO CLUBE

Desde abril, a empresa Foca desenvolve atividades esportivas 
e recreativas para todas as idades
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Clube/Campo
16h30

Aula de Step Academia 16h
Judô Infantil Academia

Funcional
Melhor Idade Clube/Ginásio 9h

Aula HIIT Academia 19h 19h
Dança de Salão Academia 18h, quinzenalmente

Zumba Academia 19h30 19h30

Dance Mix Projeto Academia

Academia

15h
Dance Mix (Hip Hop, 
Zumba, Street  etc.)

Telefones úteis
■ Apaps - (11) 4246-6464
Atendimento da Recepção:
Domingo - 8h às 17h
Segunda - 7h às 16h45
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 do Clube
(11) 4246-6467/ 4708-8519
Atendimento:
Segunda a quinta - 10h às 20h
Sexta e sábado - 10h à 0h
Domingo - 10h às 17h

Curso de
Costura Básica

Local Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

Relação de Aulas e Atividades da Academia e Clube 2018

Aulas

Musculação

Ioga

Treino de Corrida

Pilates

Alongamento

Violão

Oficina de Esportes
Jogos Noturnos

Futebol de Campo

Recreação
Monitorada

4 quadras de tênis

Quadra
Poliesportiva

Mesa de Sinuca

Contos e Encontros,
grupo de leitura

Cine Clube

Grupo de Tricô

Biblioteca Livre

Academia

Academia

Clube e ruas
Porta do Sol
Academia

Academia

Sala Clarice
Lispector
Clube
Clube/Ginásio

Clube/Ginásio

Clube/Ginásio

Restaurante

Sala Clarice
Lispector

Salão Social

Sala Clarice
Lispector
Sala Clarice
Lispector

Terça-feira
7h às 12h / 
16h às 22h

8h

9h30

À disposição, nos 
horários do Clube

À disposição, nos 
horários do Clube

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 17h /
13h40 às 17h

18h

14h

17h,
quinzenalmente

8h

10h (e 17h, quinzenalmente)

19h
14h

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
11 a 16 anos 

Acima de 7 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 14 anos

Acima de 60 anos

Acima de 14 anos
6 a 12 anos

Acima de 7 anos

10 a 17 anos
7 a 16 anos

Acima de 14 anos
Acima de 14 anos
Acima de 15 anos

6 a 16 anos

6 a 16 anos

Livre

Livre

Acima de 18 anos

Livre

Livre

Livre

Livre

Livre

Sala Clarice
Lispector

14h,
quinzenalmente

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

15h 15h

19h30

Balance Academia 17h, quinzenalmente

Total Core 18hAcademia

14h, quinzenalmente

Jogos Recreativos 9h às 12h 9h às 12h

18h, quinzenalmente
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enorme área verde do 
Residencial Porta do Sol, 
motivo de orgulho para o 
morador, é também o ha-
bitat de variadas classes 

de animais, como répteis, mamífe-
ros, aves, insetos e aranhas. Nesta 
época do ano, um gênero comum 
de aranha, a Nephila, tem incomo-

dado o portasolense. Na vegetação 
das chácaras, cercas, varandas e 
mesmo dentro de casa, as criaturas 
de oito pernas estão sempre pre-
sentes com suas teias brilhantes.

Apesar de sua má fama, a aranha 
Nephila está longe de causar mal ao ser 
humano. Quem faz essa ressalva é o di-
retor de Meio Ambiente da Apaps, Ga-

Meio Ambiente
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: GABRIEL BITENCOURT

GARANTEM O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO
A aranha Nephila, encontrada com 
frequência no Residencial nesta época 
do ano, é inofensiva

A

APESAR DA MÁ FAMA,

ARANHAS  
briel Bitencourt. Segundo ele, a espécie 
aparece com mais frequência agora 
por causa do período de reprodução.

O diretor acrescenta, ainda, que 
não há motivo para preocupação, 
pois elas são dóceis e seu veneno 
não é nocivo ao homem. Também 
informa que não há necessidade de 
aplicação de veneno contra esses 
bichos, pois essas aranhas alimen-
tam-se de outros insetos e têm um 
papel importante para a manuten-
ção do equilíbrio ecológico.

18  |  REVISTA PORTA DO SOL
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evantamento feito pelo 
Departamento de Meio 
Ambiente da Apaps reve-
la que desde o início de 
março, quando o ecopon-

to de coleta de materiais contami-
nantes mudou de lugar, passando 
do estacionamento ao lado do pon-
to de encontro da Brigada de Incên-
dio para a entrada do Clube pela 
Avenida do Sol, praticamente dei-
xou de ser utilizado pelo associado.

O equipamento serve, exclusiva-
mente, para receber materiais como 
pilhas, baterias, lâmpadas, eletrô-
nicos e medicamentos. Outros três 
ecopontos – um próximo à Portaria 
1, o segundo junto à Portaria 2 e o 
terceiro em frente ao Clube, na Ave-
nida do Sol – atendem à destinação 
de materiais recicláveis como papel, 
papelão, plástico, vidro e metal.

Responsáveis pela coleta rela-
tam que, antes da mudança de 
lugar, o ecoponto de materiais con-
taminantes era esvaziado semanal-
mente. Agora, segundo eles, são 
necessárias quatro semanas para 
que os tambores fiquem cheios.

A distância do antigo para o novo 

ECOPONTO DE COLETA PARA MATERIAIS 
CONTAMINANTES MUDOU DE LUGAR
Novo local está a pouco mais de 20 metros do antigo, mas a utilização diminuiu 
consideravelmente e preocupa o pessoal do Meio Ambiente

ponto de coleta é de pouco mais de 
20 metros. O pessoal do Meio Am-
biente teme que, desde a mudança 
de localização dos coletores plásticos, 
os detritos contaminantes estejam 
sendo descartados irregularmente.

LIXO HOSPITALAR DEVE
SER LEVADO À UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE
Um comportamento equivocado 
do associado também tem preo-
cupado o Departamento de Meio 
Ambiente da Apaps. O lixo hospi-

talar, composto por resíduos ori-
ginários de ações médicas, está 
sendo descartado incorretamente 
no ecoponto de materiais conta-
minantes, instalado na entrada do 
Clube. Os responsáveis salientam 
que esse coletor serve, exclusi-
vamente, para receber materiais 
como pilhas, baterias, lâmpadas, 
eletrônicos e medicamentos.

Henrique Pinfildi, auxiliar adminis-
trativo do Departamento e um dos 
responsáveis pelo monitoramento 
dos recicláveis, esclarece que mate-
riais descartáveis como luvas, cateter, 
agulhas, seringas, algodão, gazes e 
curativos devem ser levados à Unida-
de da Saúde da Família da Porta Sol, 
localizada na rua Álvares Azevedo.

O descarte irregular, conforme ex-
plica Henrique, pode provocar e disse-
minar doenças, além de gerar danos 
ao meio ambiente. Ele recomenda 
que resíduos perfurocortantes, como 
agulhas, ampolas, lâminas de bisturi e 
outros utensílios semelhantes sejam 
levados à unidade de saúde, acondi-
cionados em recipientes rígidos, de 
modo a não provocar ferimentos em 
quem manuseá-los.

L

HENRIQUE 
PINFILDI, auxiliar 
administrativo do 
Departamento de 
Meio Ambiente

da Apaps
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Aconteceu
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

CAMINHADA 
ANIMA 
ASSOCIADOS

A 2ª CAMINHADA da Porta do Sol, 
realizada no feriado de Tiradentes, 
em 21 de abril, reuniu mais de 30 
associados de todas as idades e pre-
nunciou a retomada dos esportes ao 
ar livre no Clube. Os animados parti-

NOITE
FLASH BACK

EM 19 DE MAIO, sábado, no Salão de 
Festas do Clube, o portasolense vestiu-
-se a caráter para a Festa do Flash Back, 
a noite dos grandes clássicos que mar-
caram os anos 60. Os ingressos esgota-
ram-se uma semana antes do evento. 
A música esteve a cargo da Banda Blu-
cash e o cardápio ofereceu lanchinhos 

FOOD TRUCK 
SUPERA 
EXPECTATIVAS

UM PÚBLICO surpreendente marcou 
presença no 6º Festival Food Truck da 
Porta do Sol, que aconteceu em 28, 
29 e 30 de abril, no estacionamento 
do Clube. Os amantes da gastronomia 
sobre rodas tiveram a oportunidade 
de apreciar as delícias trazidas pelos 

cipantes, monitorados pelos profes-
sores da Foca Treinamento Esportivo, 
percorreram os cinco quilômetros 
de trajeto pela Avenida do Sol, Hum-
berto de Campos, Gonçalves Dias 
e Machado de Assis, ida e volta. A 
caminhada aconteceu pela primeira 
vez no ano passado, em alusão ao 
aniversário de 45 anos de fundação 
do Residencial, e foi incluída no ca-
lendário anual de eventos.

FESTA JUNINA
DA HÍPICA

NO DIA 23 de junho, das 16h 
às 22h, a Hípica da Porta do Sol 
realizou a sua 1ª Festa Junina 
Beneficente, aberta a todos os 
associados, familiares e convi-
dados. Como em toda boa festa 
caipira, havia barracas das insti-
tuições beneficentes, quadrilha 
e muita comida típica. O arraiá 
foi animado pela dupla Antunes 
e Rafael. Também houve apre-
sentação do Projeto de Equo-
terapia, que atende crianças da 
Apae de Mairinque (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais), exposição de animais e 
provas de baliza e tambor.

caminhões do Churros Effel, com su-
as iguarias de Nutella, doce de leite e 
chocolate; do Café Coretto, com pizzas 
e batatas recheadas; do Makkarrão, 
com massas feitas na hora; do MH 
Empório do Açaí, com açaí, água de 
coco e sucos naturais; do MH Empó-
rio Rangos & Burgers, com hambúr-
guer artesanal; do Asmarany, com 
comida árabe; do Crazy Dog, com 
chope e cerveja; e do Simplesmente 
o Melhor, com porções e hot dog.

recheados de patês, minipão com car-
ne moída, batatas em conservas, 
palitos de petiscos de frios e 
azeitonas, salgados fritos, as-
sados e batatas fritas. Além 
disso, foi montada uma 
farta mesa com doces da 
época, refrigerantes da linha 
Coca e água. A música rolou até 
meia-noite, com muita animação. Foi 
difícil convencer o associado de que a 
festa precisava acabar.
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Vai Acontecer

COMIDAS e bebidas tradicionais, 
quadrilha com casamento na roça, 
música da boa, brincadeiras, cadeia 
e correio elegante. Tudo isso e mui-
to mais está programado para a es-
perada Festa Julina da Porta do Sol, 
que acontece nos dias 7 e 8 de julho, 
das 17h às 22h, no espaço das feiras 
e do estacionamento do Clube.

O Departamento de Social e Es-
portes preparou uma programação 
especial para superar as expectati-
vas do associado. Quem gosta de 
comida caipira poderá experimen-
tar pamonha, curau, milho verde, 
churrasquinho, pastel, lanche de 
pernil e calabresa, hambúrguer, 
cachorro quente e tapioca, além 
de caldos e outras iguarias.

Para enfrentar as baixas tempe-
raturas, e rebater a friagem, vai ter 
chocolate e vinho quente, sem contar 
o quentão, que não pode faltar. Os 
organizadores providenciarão, ainda, 

um Espaço Kids, com piscina de boli-
nhas e cama elástica. Completarão a 
alegria da criançada as barracas de ar-
gola, boca do palhaço, pesca e tiro ao 
alvo, entre outras brincadeiras.

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: ARQUIVO

REUNIR a comunidade, promover a 
confraternização entre os associados 
e difundir valores que promovam a 
sustentabilidade, a saúde e o bem-
-estar da coletividade. No entender de 
Janete Gonçalves, do Departamento 
de Social e Esportes da Apaps, esses 
são os objetivos principais da Festa da 
Primavera, que acontece no Clube nos 
dias 7 e 8 de setembro, das 13h às 22h.

De acordo com os organizadores 
do evento, haverá, nos dois dias, apre-

FESTA JULINA TERÁ QUADRILHA,
COMIDAS E BEBIDAS TÍPICAS,
MÚSICA BOA E CORREIO ELEGANTE

FESTA DA PRIMAVERA
INVESTE NA 
CONFRATERNIZAÇÃO

sentações musicais com destaque pa-
ra uma banda sinfônica. No recinto da 
festa acontecerá, ainda, exposição de 
orquídeas e um Espaço Pet, com feira 
de adoção e tendas de acessórios pa-
ra os animais de estimação.

Como no ano passado, o evento 
contará com o Espaço Natureza, um 
cantinho adequado para  buscar 
alimentação saudável, produtos e 
informações com soluções ambien-
tais e dicas de jardinagem.
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