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samos registrar o enorme sucesso 
do Carnasol. Em apenas dois dias 
de baile tivemos a presença de mais 
de 5 mil pessoas, desfrutando de 
um ambiente de paz, sem nenhum 
incidente digno de registro.

Acreditamos fortemente no poder do 
associativismo: sem ele, jamais consegui-
ríamos chegar onde chegamos.

Boa leitura!

Editorial
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s eleições da Apaps 
aconteceram dentro da 
mais absoluta norma-
lidade, como mandam as 

regras democráticas. Aproveito este 
espaço para agradecer o apoio maciço 
dos associados que, convictos, compa-
receram às urnas e oficializaram a vitó-
ria da nossa chapa, com 97% dos votos.

Conseguimos montar uma equipe 
de cinco diretores de alto nível, todos 
inteiramente comprometidos com 
nosso residencial, como mostram os 
projetos que já estão sendo implanta-
dos, com sucesso, em diversas áreas.

Entre as medidas tomadas, contra-
tamos um urbanista, que desenvolve-
rá um novo projeto para o Clube, a Hí-

pica e as portarias, conforme foi pro-
metido em campanha. Como dito em 
outras ocasiões, temos uma proposta 
de trabalho focada, principalmente, 
na modernização e na sofisticação 
dos nossos principais cartões postais.

Não podemos deixar de registrar 
o grande sucesso da Feirinha de sex-
ta-feira, que, para nosso orgulho, a 
cada edição se consolida como um 
importante ponto de encontro dos 
associados. Com criatividade vamos 
melhorar esses encontros, pois acre-
ditamos que a confraternização en-
tre vizinhos é fundamental para o en-
frentamento de problemas comuns 
que possam afetar a comunidade.

Com a mesma satisfação, preci-
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o dia 1º de janeiro tomou 
posse o novo Conselho Deli-
berativo da Apaps, compos-
to por 21 membros efetivos 

e 7 suplentes. Desse grupo, 14 as-
sumem o cargo pela primeira vez. 
Renzo Bernacchi, o presidente eleito 
da entidade, afirma que “a chegada 
dos novos conselheiros, que vieram 
somar esforços junto com aqueles 
que já dedicam graciosamen-
te seu tempo para o bem 
coletivo, demonstra o cres-
cente interesse dos nossos 
associados em participar 
de forma mais efetiva dos 
destinos da Associação”.

Renzo assume o Conselho co-
mo profundo conhecedor da dinâ-
mica portasolense. Nos últimos sete 
anos respondeu pela presidência da 
Apaps. No seu modo de ver, uma das 
mais importantes missões da nova 
gestão é projetar, em conjunto com a 
Diretoria Executiva, o futuro do Resi-
dencial Porta do Sol. “Temos que de-
finir o que e como queremos ser da-
qui a cinco, dez e vinte anos”, diz ele.

“Para atender nossos planos, 
precisamos desenvolver modelos 
estratégicos para alcançá-los. Essa 
ação, necessariamente, passa pelos 
anseios dos associados, moradores 
ou usuários de fim de semana, que 
deverão cada vez mais participar 
das reuniões em assembleias gerais 
e audiências públicas, de modo que 
possam contribuir com sugestões e 
observações pertinentes ao futuro 
que queremos”, pondera.

Conselho
POR MARCOS CAPITÃO

Para ele, a participação dos associados, moradores 
e usuários de fim de semana é fundamental

RENZO ASSUME COMO 
PRESIDENTE DO CONSELHO 
NO TRIÊNIO 2018/19/20

N
Ele complementa, ainda, que a 

contribuição de cada um deverá ser 
pautada nas assembleias gerais, pa-
ra que os associados, formalmente, 
participem das decisões e, a partir 
daí, tanto o Conselho Deliberativo 
quanto a Diretoria Executiva pos-
sam definir os planos e as ações ne-
cessárias para executá-los.

No seu entender, a missão de 
investir no futuro passa pelo 

tripé ética, transparência e 
equidade, “que são valores 
que nós, portasolenses, 
temos e devemos sempre 

preservar e divulgar em to-
dos os nossos atos para pre-

servar o bem-estar dos associa-
dos do nosso Residencial”. Renzo faz 
questão de destacar que “a execução 
do plano estratégico é função da Di-
retoria Executiva da Apaps e o papel 
do Conselho Deliberativo é controlar 
e dar o suporte necessário para a rea-
lização desse plano”.

OS CONSELHEIROS

■ Adauto Freitas
■ Antônio Riskalla
■ Beatriz Verdaguer
■ Carlos Belli
■ Cleide Vieira
■ Drago de Mendonça
■ Dulciane Lins
■ Elisa Ishii Banno
■ Felice Napolitano
■ Felix Ivandro Peres
■ Fernando Moliterno
■ Luciano Stancka
■ Marcelo Pruano
■ Maria Carlos Oliveira Marzola
■ Márcia Cruz
■ Márcio Heiji Maeda
■ Octávio Bromatti
■ Renzo Bernacchi
■ Ricardo Massarelli
■ Ricardo Wagner Faria
■ Sônia Regina de Souza

FICARAM
COMO SUPLENTES:

■ Antônio Marcondes
■ João Alves
■ José Calderon Higueras
■ Maria Cecília Teixeira

TEMOS
QUE 
DEFINIR O 

QUE E COMO 
QUEREMOS SER 
DAQUI A CINCO, 
DEZ E VINTE 
ANOS
RENZO BERNACCHI
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febre amarela, transmitida 
aos seres humanos pela 
picada de insetos, merece 
atenção redobrada em to-

do o território nacional. Não é dife-
rente na Porta do Sol, uma região de 
matas e com muita água, quer dizer, 
um ambiente propício para a proli-
feração do Aedes aegypti, o mesmo 
mosquito transmissor da dengue.

O Departamento de Meio Ambien-
te da Apaps orienta o morador a elimi-
nar, tanto no interior como no exterior 
de sua residência, qualquer recipien-

te com água estagnada. Isso porque 
os insetos depositam seus ovos em 
locais com água parada, como bal-
des, poças, zonas de esgoto, jarros, 
pneus velhos, pratos em vasos de 
flores e bebedouros de animais.

Tomadas todas essas precau-
ções, o morador deve procurar o 
Centro de Saúde para se vacinar 
contra a doença. Fácil de ser aplica-
da, a vacina é a melhor prevenção 
contra a febre amarela. O uso de 
mosquiteiros e repelentes também 
é recomendado.

Meio Ambiente
POR MARCOS CAPITÃO 

PREVINA-SE CONTRA 
A FEBRE AMARELA
Adotar as medidas para evitar a proliferação do mosquito 
e se vacinar são deveres de todos

A

vançamos muito na últi-
ma gestão da Maria Carlos 
e a ideia, agora, é reforçar a 
conscientização sobre a im-

portância do descarte correto de ma-
teriais”, afirmou Gabriel Bitencourt 
durante audiência pública realizada 
na Porta do Sol, em 17 de fevereiro. 
Na ocasião, o novo diretor de Meio 
Ambiente apresentou os projetos a 
serem implementados nessa área, no 
decorrer de seu mandato.

Ao enumerar as conquistas de 

Maria Carlos Marzola, ex-diretora de 
Meio Ambiente, Gabriel destacou a 
implantação, em vários pontos do 
Clube, de bituqueiras e lixeiras aos pares 
para os resíduos recicláveis e orgânicos.

Os chamados “ecopontos” foram 
instalados em quatro áreas da 
Porta do Sol. O primeiro, ao lado da 
Portaria 1 (Rodovia Castelo Branco), o 
segundo, próximo à Portaria 2 (Mário 
Covas) e outro situado em frente ao 
Clube. Esses três pontos recebem 
materiais recicláveis, como papel, 

plástico, vidro e metal. O quarto fica 
no estacionamento do Clube e pode 
receber pilhas, baterias, lâmpadas, 
eletrônicos e medicamentos. 

Junto aos ecopontos também foram 
colocados contêineres laranjas para 
receber material orgânico daqueles 
associados cujo caminhão de coleta não 
tem acesso ao lote ou dos que preferem 
descartá-lo ao saírem do Residencial.

Gabriel Bitencourt acredita que a 
conscientização sobre a importância da 
separação de objetos recicláveis precisa 
ser reforçada. “Vamos utilizar toda a 
nossa mídia para que a informação 
chegue a todos os moradores”, 
garante. A coleta desse material 
na Porta do Sol é feita pela empresa 
Foglia Ambiental, a mesma que faz a 
retirada pontual (avulsa) dos resíduos 
contaminantes. O recolhimento do 
material reciclável acontece toda terça 
e sexta-feira, depois das 12h.

DIRETOR APONTA AVANÇOS
NA COLETA DE RESÍDUOS
Para Gabriel Bitencourt, a reciclagem de materiais 
no Residencial merece atenção especial
POR MARCOS CAPITÃO 

A
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abriel Bitencourt, o 
novo diretor de Meio 
Ambiente da Apaps, 
é um amigo da onça. 
Essa amizade começou 

quando uma onça parda, por mais 
de uma vez, foi flagrada pelas câ-
meras de segurança a passear tran-
quilamente pelas matas da Porta do 
Sol. “Sempre fui amigo de todos os 
animais aqui do Residencial, por que 
seria diferente com a onça? Mais do 
que um amigo, sou um protetor da 
onça”, complementa o diretor.

Gabriel explica que a grande 
maioria dos animais silvestres que 
circulam pela redondeza, dos mi-
núsculos aos de grande porte, têm 
mais medo da espécie humana do 
que o contrário. “Eles tendem a fu-
gir do homem e só reagem ou ata-
cam quando se sentem acuados e 
entendem que estão com a vida em 
perigo. Quanto mais amigo da onça, 
melhor para o meio ambiente e a na-
tureza agradece”, afirma.

No caso do felino que corre solto 
pela vizinhança, Gabriel presume 
que ele esteja em trânsito para pro-
criação. “Pode ser que esse animal 
venha da Serra do Japi, que faz di-
visa com municípios vizinhos, atra-
vessa por debaixo a Castelo Branco, 
cruza por aqui e vai até São Roque. 
É um cenário possível”, deduz.

Ele explica que as onças pardas, 
a exemplo da encontrada no Resi-

POR  MARCOS CAPITÃO   /   FOTO: IMAGEM ILUSTRATIVA

Meio Ambiente

dencial, estão cada vez mais próxi-
mas dos seres humanos devido às 
agressões ao seu habitat. A prefe-
rência pela Porta do Sol, segundo 
o diretor, é por conta da qualidade 
ambiental das nossas matas, que 
oferecem abrigo, água e alimento.

“De qualquer forma, a recomen-
dação é que se tome precaução ao 
se deparar com um bicho desses, o 
mesmo cuidado que deve ser toma-
do com qualquer animal silvestre, 
seja um lobinho, uma jaguatirica, 
um gato do mato ou qualquer ou-
tro. O correto é não interferir na sua 
rota e nem tentar capturá-lo, pois 
isso exige técnicas que a maioria 
das pessoas não possui. Em alguns 
casos, deve-se acionar o bombeiro 
de plantão ou alguém da direto-
ria de Meio Ambiente, mas nunca 
agredir ou matar”, adverte.

Gabriel faz questão de lembrar que 
todos os animais, até os mais exóticos 
e estranhos, possuem um papel eco-
lógico muito importante e, mais do 
que isso, têm direito à vida. Ele dá o 
exemplo do gambá, que é conside-
rado um dos maiores predadores de 
escorpiões e come carrapato feito 
louco. “É um bicho estigmatizado, mas 
colabora no controle de pragas para a 
agricultura e é dispersor de sementes 
através das fezes, ajudando a natureza 
a plantar o que o homem destrói. Ma-
tar um gambá é ajudar no desequilí-
brio ecológico”, garante.

Gabriel Bitencourt entende que a presença de 
grandes felinos em áreas urbanas é por conta 
das agressões ao seu habitat

G

ONÇA PARDA PRECISA DE 
AMIGOS, AFIRMA DIRETOR 
DE MEIO AMBIENTE
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Uma trajetória de trabalho, supe-
ração e amizade marca a relação de 
Teones Alberto Santos com a Porta 
do Sol. Admitido em 2009, como aju-
dante geral do Residencial, logo foi 
promovido a entregador de corres-
pondência. Permaneceu nessa fun-
ção até 2016, quando foi acometido 
de um câncer no sistema urinário.

Sempre ao lado de Leilielma Fer-
reira de Andrade – mais conhecida 
por Leila, sua dedicada esposa, que 
também trabalha na Porta do Sol, 
como auxiliar de limpeza –, Teones, 
aos 39 anos, passou por um período 
difícil desde a etapa inicial do trata-
mento até ser submetido a uma de-
licada cirurgia. Os momentos foram 
de muita apreensão, mas resulta-
ram numa história de final feliz.

Nesse tempo de convalescença, 
de pouco mais de um ano, Teones, 
que é chamado por todos pelo ape-
lido de “Jovem”, conheceu a impor-
tância da solidariedade e do com-
panheirismo. Desde que chegou do 
município baiano de Manoel Vitori-
no, há pouco mais de uma década, 
Jovem ainda não tinha visto uma de-
monstração de tamanha amizade.

Ele conta que o seu drama mobili-
zou o Residencial. “O apoio foi geral: 
dos moradores, dos funcionários da 
manutenção, academia, restauran-
te, escritório, de todas as partes. Co-
mo todo mundo sabe, o tratamento 
e os medicamentos são caros e o 
remédio nem sempre é encontrado 
no Centro de Saúde”, relembra.

Jovem relata que a ajuda veio de 
gente que nem conhecia. “Os amigos 

Notas

Carteiro vence adversidades e 
aprende o valor da solidariedade
Com apoio da família e de amigos da Porta do Sol, 
Teones superou grave doença

fizeram bingo, jantares, rifas. Em ne-
nhum momento eu fiquei desampara-
do”, conta. “Depois de tudo isso, agora 
que estou curado, livre da doença, só 
me resta agradecer esse carinho do 
fundo do meu coração”, avalia.

A companheira Leila explica que o 
marido deve se aposentar, pois não 
tem mais condições de percorrer as 
ruas da Porta do Sol, de casa em ca-
sa, de moto ou de carro, no trabalho 
de entregar a correspondência que 
chega dos Correios. “Ele está bem, 
mas sua saúde ainda inspira cuida-
dos. Temos dois filhos para educar, 
a vida continua e nunca esquecere-
mos o que nossos amigos fizeram por 
nós. Só posso pedir a Deus que aben-
çoe todo mundo”, agradece.

O APOIO FOI 
GERAL: DOS 
MORADORES, 

DOS FUNCIONÁRIOS DA 
MANUTENÇÃO, ACADEMIA, 
RESTAURANTE, ESCRITÓRIO, 
DE TODAS AS PARTES. 
COMO TODO MUNDO 
SABE, O TRATAMENTO E 
OS MEDICAMENTOS SÃO 
CAROS E O REMÉDIO NEM 
SEMPRE É ENCONTRADO
NO CENTRO DE SAÚDE

TEONES ALBERTO 
SANTOS AO LADO DA 
ESPOSA, LEILA
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esde 1º de janeiro de 2018, a Asso-
ciação de Proprietários Amigos da 
Porta do Sol (Apaps) tem uma no-
va Diretoria Executiva. Pleito direto, 
realizado em 19 de novembro de 
2017, pela primeira vez utilizando 
sistema eletrônico, elegeu Fran-
cisco Venturi Regis e José 
Carlos Liberal, respectivamente, 
presidente e vice-presidente da As-
sociação para o triênio 2018/19/20.

Empresário atuante na cadeia 
produtiva de pequenos animais, 
proprietário de uma rede de pet-
shop, casado há 33 anos com dona 
Alice Tae, pai de dois filhos e corin-
tiano, Francisco Venturi Regis, 70 
anos, é proprietário na Porta do Sol 
há 30 anos e há três reside no local. 
Nascido e criado no coração de São 
Paulo, o cosmopolita Regis refere-se 
ao Residencial como um oásis, o lu-
gar que escolheu para viver.

Conta que amadureceu a ideia 
de ser presidente da Associação nos 
últimos três anos, período em que 
atuou como presidente do Conselho 
da entidade. Segundo relata, a partir 
dessa experiência pôde mergulhar 
fundo em busca de soluções, nas 
mais diversas áreas, para os proble-
mas enfrentados pelo Residencial.

Avalia que, como conselheiro, te-

REGIS É 
O NOVO 
PRESIDENTE 
DA DIRETORIA 
EXECUTIVA 
DA APAPS
CONHEÇA A EQUIPE QUE ESTARÁ 
À FRENTE DA ASSOCIAÇÃO 
PELOS PRÓXIMOS TRÊS ANOS

D
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mento, no entanto avalia que o Clube 
de Campo e a Hípica merecem uma 
dose maior de investimento e, prin-
cipalmente, de criatividade. Regis en-
xerga esses dois setores como áreas 
públicas, espaços de convivência, lo-
cais onde os vizinhos se encontram e 
se confraternizam. Portanto, segundo 
ele, precisam de incentivo para ofere-
cer mais atrativos e, assim, abrir mais 
suas portas aos associados.

Para finalizar seu rol de planos, 
Regis promete uma relação isonômi-
ca com o associado, uma administra-
ção que dará prioridade à Porta do 
Sol, sem qualquer distinção de ami-
zade ou de qualquer natureza. Duas 
últimas e únicas aspas fecham a 
análise do novo presidente: “Temos 
uma equipe de funcionários acima 
de todas as expectativas, gente ma-
ravilhosa, que veste a camisa deste 
Residencial, por isso vamos conquis-
tar todos os nossos sonhos”.

› JURÍDICO
Elcem Cristiane Paes Gazelli é a 
nova diretora jurídica da Apaps. For-
mada em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP), possui proprie-
dade na Porta do Sol desde dezem-
bro de 2004 e esta é a sua segunda 
gestão no comando da Diretoria 

ve a oportunidade de analisar erros 
e acertos, bem como de ponderar o 
seu próprio potencial de fazer ainda 
mais por esse paraíso que serve de 
moradia para tanta gente.

Regis considera que essa mesma 
ótica privilegiada, no exercício aten-
to de observação, análise e delibe-
ração, também foi muito útil para a 
montagem da Diretoria Executiva da 
Apaps. A convivência com homens e 
mulheres com um respeitável back-
ground, que, segundo o presidente 
eleito, tão generosamente têm se 
dedicado aos interesses da Porta do 
Sol, facilitou muito a composição da 
equipe que dará suporte às ações da 
presidência nos próximos três anos.

No modo de ver de Francisco 
Venturi Regis, a Porta do Sol neces-
sita, sobretudo, de investimentos 
na sofisticação dos equipamentos, 
posto que o básico já foi construído, 
tijolo por tijolo, com muito cuidado 
e competência, pelos administrado-
res que o antecederam. De olho nas 
novas tecnologias, o presidente quer 
utilizar o que há de mais moderno e 
criativo para proporcionar mais se-
gurança, entretenimento e qualida-
de de vida no interior do Residencial.

Ele entende que todas as áreas da 
Porta do Sol necessitam de aprimora-
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FRANCISCO 
VENTURI REGIS



12  |  REVISTA PORTA DO SOL

m

S
A

Capa

Jurídica. A primeira ação à frente da 
diretoria foi propor ao Conselho a 
regulamentação das licitações realiza-
das pela Associação. Agora pretende 
dar seguimento ao sistema de contro-
le processual e já estuda a viabilidade 
de manter, em arquivo virtual, a cópia 
integral dos processos existentes.

Elcem assegura que estará sem-
pre pronta para assessorar o presi-
dente e seus diretores em todas as 
questões jurídicas que possam afe-
tar a Associação. “Após as negocia-
ções feitas pelos diretores, compete 
a esta diretoria elaborar o contrato 
e avaliar especialmente os aspec-
tos jurídicos e seus enquadramen-
tos legais, sem entrar no mérito do 
aspecto comercial”. Segundo ela, 
cabe ainda a esta direção o geren-
ciamento das cobranças amigáveis 
e judiciais, assim como das ações 
propostas contra a Associação.

› ADMINISTRAÇÃO
Luís Carlos Fortes Bazaga tem 
propriedade no Residencial há cinco 
anos, é sócio na empresa de conta-
bilidade Bazaga Gomes e Moura e é 
o novo diretor administrativo e finan-
ceiro da Apaps. Com uma mentalida-
de empresarial voltada para a inicia-
tiva privada, tem ciência de que pre-
cisará adequar alguns conceitos para 
atender às demandas administrativas 
da Porta do Sol, um espaço público de 
uso comum e posse coletiva.

“Inicialmente pretendo me familia-
rizar com os procedimentos, conhecer 
a área financeira e entender como 
funciona a parte operacional já exis-
tente e que, pelo que tudo indica, é de 
muita qualidade”, planeja Bazaga.

O novo diretor adianta que 
manterá, na área administrativa, o 
Procedimento Operacional Padrão 
(POP), uma ferramenta implanta-
da há cerca de dois anos na Apaps, 
com a proposta de garantir, me-
diante uma padronização de proce-
dimentos, os resultados esperados 
por cada tarefa executada. “Preten-

do manter esse método, sempre na 
busca de transparência das infor-
mações, sem esquecer a agilidade e 
a qualidade do serviço”, afirma.

› MEIO AMBIENTE
Gabriel Bitencourt é professor, 
fotógrafo e consultor socioambien-
tal. O associado tem propriedade na 
Porta do Sol desde 2011. Um histó-
rico como consultor ambiental há 
dez anos, professor há pelo menos 
vinte e ativista ambiental há mais de 
quatro décadas empresta ao diretor 
uma considerável bagagem, tanto 
conceitual como teórica, para que 
possa atuar com sucesso na direto-
ria de Meio Ambiente da Apaps.

“Quero, para o Residencial, exa-
tamente o que quero para mim: um 
ambiente de respeito aos recursos 
hídricos, à fauna e à flora, com foco 
no bem-estar tanto do ser humano 
como dos demais animais”, esclarece.

Ele acredita que a informação é a 
melhor ferramenta para ativar a cons-
ciência ambiental e planeja uma ampla 
utilização das diversas mídias, como 
a revista, Facebook, outras ferramen-
tas da Internet, panfletos, palestras, 
enfim, toda forma de comunicação. 
No seu entender, a conscientização 
do respeito ao meio ambiente deve 
atingir o morador do Residencial, o 
caseiro que trabalha na chácara, o 
prestador de serviço e o visitante.

› SOCIAL E ESPORTE
Hitoshi Reido, também conhecido 
como Toshi, é empresário e atua na 
área de consultoria para indústrias 
de áudio. O novo diretor de Social 
e Esportes adquiriu sua proprieda-
de na Porta do Sol em 2003. Desde 
que finalizou a construção de sua 
chácara, em 2006, frequenta cons-
tantemente o Residencial.

Toshi afirma que pretende dar um 
apoio maior para as ações sociais da 
Apaps: Projeto Repartir e Tramas do 
Bem, por exemplo. Na área de espor-
tes, ele relata: “Além de manter as 

12  |  REVISTA PORTA DO SOL

ELCEM CRISTIANE 
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LUÍS CARLOS 
FORTES BAZAGA

GABRIEL 
BITENCOURT
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O ENGENHEIRO de segurança 
José Carlos Liberal, 60 anos, é o 
novo vice-presidente da Diretoria Exe-
cutiva da Apaps. Proprietário na Porta 
do Sol há 19 anos, conselheiro em três 
mandatos, em um deles vice-presidente 
do Conselho Deliberativo, faz questão 
de enaltecer a experiência e o com-
prometimento dos diretores eleitos 
para o triênio 2018/19/20.

Liberal informa que estará ao la-
do do presidente no planejamento 
de um crescimento sustentável pa-
ra a Porta do Sol, que representa 
incentivar o desenvolvimento eco-
nômico e, ao mesmo tempo, permi-
tir a preservação do meio ambiente. 
Garante que seu foco estará centra-
do nos projetos de incentivo ao lazer 
e à segurança do Residencial.

o

atividades já existentes e aprimo-
rá-las, vamos implantar mais jogos 
off-line (sem tecnologia), resgatando 
as brincadeiras do passado, como 
jogos de tabuleiros, pois elas estão 
sendo sufocadas por essa era digital”.

O diretor acredita que, atual-
mente, existem bons eventos, mas 
é necessário algo mais direcionado.  
“Precisamos ampliar nosso públi-
co e, para auxiliar nesse processo, 
pretendo criar uma comissão de 
jovens, com a qual discutiremos os 
eventos importantes para eles. O 
objetivo é fazer com que se interes-
sem mais pelo nosso Clube. A Hípi-
ca também receberá uma atenção 
especial desta diretoria”, garante.

› OBRAS E SEGURANÇA
José Alexandrino de Souza Fi-
lho é o diretor de Obras e de Segu-
rança. Pós-graduado em Logística 
Empresarial pela Fundação Carlos 
Alberto Vanzolini (USP), tem 36 
anos de experiência e atualmen-
te se dedica à advocacia. Possui 
propriedade no Residencial desde 
2007. “Considero a Porta do Sol um 
paraíso natural, onde escolhi morar 
para ter paz e tranquilidade junto 
com a minha família”, relata. O di-
retor deseja priorizar projetos que 
desonerem os associados, ao mes-
mo tempo que pretende viabilizar 
as propostas dentro do Orçamento 
Plurianual e do Plano Diretor.

Na área de segurança, ele conta 
que planeja ampliar o sistema de 
monitoramento de câmeras nas 
ruas e dar início à reforma da Por-
taria 1 (Castelo Branco). No setor de 
obras, Alexandrino prevê a implan-
tação de muros nas divisas do Resi-
dencial e, ainda, a substituição do 
reservatório de água central da ETA 
(Estação de Tratamento de Água). 
Diz, ainda, que trabalhará em con-
junto com a Diretoria Executiva e 
garante que aplicará as mudanças 
necessárias, desde que aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo.
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LIBERAL QUER 
PRIORIZAR O 
CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL

HITOSHI 
REIDO

JOSÉ ALEXANDRINO 
DE SOUZA FILHO

NA ÁREA DE 
SEGURANÇA, O 

PLANO É AMPLIAR 
O SISTEMA DE 

MONITORAMENTO 
DE CÂMERAS 

NAS RUAS E DAR 
INÍCIO À REFORMA 

DA PORTARIA 1 
(CASTELO BRANCO)
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É uma iniciativa prevista pelo novo 
regulamento proposto na gestão 
anterior, e aprovado pelo Conselho 
Deliberativo, que, de maneira demo-
crática, amplia a participação coleti-
va do associado e, no caso da Hípica, 
permite aos proprietários de animais 
escolher o corpo diretivo da entida-
de”, afirma Regis. Ele ressalta que a 
diretoria eleita responde à presidên-
cia executiva da Associação.

POTENCIAL
DE INCLUSÃO
Vamilson José da Costa, eleito dire-
tor da Hípica, reside em São Paulo, é 
dono de uma chácara na Porta do Sol 
desde 2001 e mantém dez animais 
na entidade. A paixão por cavalos ele 
deixa na conta dos filhos, Gabriel e 

oi eleito em 10 de feve-
reiro o novo corpo dire-
tivo da Hípica da Porta 
do Sol. Como prevê o 
novo Regulamento do 

Residencial, aprovado em março de 
2017, a eleição ocorreu em clima de 
cordialidade, por voto direto, siste-
ma que amplia a participação e o 
comprometimento do associado 
com a entidade fundada há 45 anos.

O pleito teve o registro de 17 elei-
tores com direito a voto, sendo que 
dez votaram a favor da chapa, um 
anulou o voto, um esteve impedido 
de votar e cinco não compareceram. 
A eleição ocorreu das 9h às 16h, co-
mo previsto no regulamento.

Excepcionalmente neste ano, 
apenas uma chapa foi inscrita. Ti-

Hípica

PROPRIETÁRIOS
DE CAVALOS VÃO ÀS 
URNAS E ESCOLHEM 
NOVA DIREÇÃO
Em clima de confraternização, as eleições ocorreram de forma direta, 
de acordo com o novo Regulamento do Residencial

F
nham direito a voto os proprietários 
de cavalos estabulados na Hípica há 
mais de seis meses, em dia com su-
as obrigações societárias.

Vamilson José Costa, Wilson da 
Assumpção Gomes e Luiz Fernando 
Lima Reis foram eleitos para o triê-
nio 2018/19/20. A votação transcor-
reu em clima de confraternização. 
A mesa eleitoral foi presidida pelo 
presidente da Diretoria Executiva da 
Apaps, Francisco Venturi Regis, secre-
tariada por Deise Soares, funcionária 
da Secretaria Geral da Associação, e 
teve como fiscal, indicado pelo presi-
dente, José Carlos Liberal, vice-presi-
dente da Diretoria Executiva.

“Com essa eleição direta inaugu-
ramos uma nova era na história da 
administração da Hípica e da Apaps. 

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

VAMILSON JOSÉ COSTA, 
diretor da Hípica, ao 
lado de WILSON DA 

ASSUMPÇÃO GOMES 
e LUIZ FERNANDO 

LIMA REIS, membros 
do corpo diretivo, 

eleitos para o triênio 
2018/19/20
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retores. A festa aqui teria um jeitão 
mais rural, com cara de fazenda, e 
serviria ainda para mostrar a Hípica, 
pois tem muita gente que não a co-
nhece”, planeja o diretor.

Outra ideia sugerida por Wilson pas-
sa pela disponibilização, pela Hípica, de 
dois ou três cavalos exclusivos para ca-
valgadas. Hoje, segundo ele, há apenas 
os animais dos proprietários, que nem 
sempre estão treinados para monta-
ria de crianças ou leigos e não estão 
disponíveis para esse fim. “A Hípica 
pode atrair o associado se conseguir 
ampliar as formas de entretenimento. 
Vamos investir nisso”, planeja.

Juliana, que cresceram e aprende-
ram a cavalgar no Residencial.

 “A criança que tem um convívio 
com cavalos desde pequena aprende 
a cuidar do meio ambiente, a respei-
tar os animais e melhora sua relação 
com outras pessoas”, relata Vamilson. 
“Vejo a Hípica como uma entidade de 
interesse social, não só pela equo-
terapia, que é compartilhada com a 
Apae [Associação de Pais e Amigos de 
Excepcionais], mas também pelo seu 
potencial de inclusão e de aproxima-
ção de amigos e vizinhos, na medida 
para o nosso Residencial”, avalia.

Sobre o novo regulamento, que 
permitiu a realização de eleição direta, 
o novo presidente assegura que “essa 
nova conjuntura democrática, a partir 
de agora, marca o início de uma ges-
tão mais normativa e uma participa-
ção maior dos proprietários, que cul-
minará com um grande comprometi-
mento de todos para com a Hípica”.

MEIO AMBIENTE
Luiz Fernando Lima Reis mora em São 
Paulo, visita a Porta do Sol há 13 anos 
e há cinco passou a ser proprietário de 
uma chácara no Residencial. Também 
eleito para o corpo diretivo, concorda 
com Vamilson e vê a Hípica como uma 
ferramenta para ampliar o respeito ao 
meio ambiente e o amor pelos animais.

“Tudo indica que vamos iniciar 
uma fase de maior participação dos 
proprietários de animais. Isso vai 
ser muito interessante, pois, dando 
prioridade aos interesses da Hípica 
e dos cavalos, poderemos direcionar 
os projetos para atuar, por exemplo, 
em parceria com entidades sociais, 
sempre em defesa do meio ambiente 
e em respeito aos animais”, entende.

MAIS ENTRETENIMENTO
Wilson da Assumpção mora em 
Campinas, é proprietário de uma 
chácara no Residencial desde 1972 
e também foi eleito para integrar 
a diretoria. Mantém animais na Hí-
pica há dez anos e hoje conta com 

Segurança / estatísticas

três cavalos estabulados. Acerca do 
novo modelo de escolha da direção 
da entidade, diz que a Apaps merece 
todos os aplausos pela iniciativa.

“Ao mesmo tempo que se cria um 
modelo de participação democrática, 
amplia-se também o número de pesso-
as comprometidas com o manejo e com 
o trabalho operacional, de modo que a 
Hípica passa a oferecer uma gama maior 
de atrativos para o associado”, avalia.

Entre as alternativas para ampliar 
o conjunto de atrativos, Wilson suge-
re realizar uma Festa Junina na Hípica. 
“Foi uma ideia que surgiu agora, em 
conversa com o Regis e os outros di-

PRINCIPAIS 
OCORRÊCIAS DA 

SEGURANÇA/2017

Porte de entorpecentes
Furto solucionado

Colisão
Apoio à polícia

Furto
Desinteligência

Averiguação de suspeito
Averiguação de residência

Averiguação de veículo
Disparo de alarme

Comunicação de fato
Apoio ao proprietário

Portão aberto

2
3
4
12
19
25

63
72

121
267

406
933

989

NOTIFICAÇÃO X MULTAS APLICADAS 2017
(PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS)

Art. 43 - Pertubação de sossego - Notificação
Art. 43 - Pertubação de sossego - Multa

Art. 41 - Obstrução de via - Notificação
Art. 41 - Obstrução de via - Multa

Art. 38 - Desacato - Notificação
Art. 38 - Desacato - Multa

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

Art. 30 - Queimadas - Notificação
Art. 30 - Queimadas - Multa

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

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

31
17

4
2

12
2

37
12

5
1

14
3

21
6
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empresas apresentaram documento 
regular na Prefeitura e opções ade-
quadas de aterros para a destinação 
correta do material recolhido.

Caso os resíduos sejam apenas 
podas e galhos de árvores, o asso-
ciado poderá optar por solicitar os 
serviços da Apaps para efetuar a 
retirada. Nesse caso, como explica 
Henrique de Souza Pinfildi, assis-
tente administrativo do Departa-
mento de Planejamento, serão co-
brados os mesmos custos da reti-
rada de entulhos, mais a caçamba, 
exceto o valor da multa.

Henrique esclarece que quando 
o morador se recusa a contratar um 
serviço de coleta de entulho ou po-
das, a própria Apaps cuida de exe-
cutar o serviço, sempre de acordo 
com um Procedimento Operacio-
nal Padrão (POP) criado para isso. 
“Compensa mais, em termos finan-
ceiros, o associado fazer o serviço 
por conta própria, em vez de deixar 

para a Apaps; o custo será sempre 
mais em conta”, orienta.

De acordo com o texto do me-
morial descritivo, no caso da própria 
Apaps executar o trabalho, o custo fi-
nal repassado ao associado, hoje, se-
rá de R$ 160 para cada viagem de ca-
minhão, referente ao custo de mão 
de obra e maquinário, e mais R$ 206 
para cada caçamba de entulho cole-
tado. No caso de reincidência, será 
cobrado R$ 209,26, referente à mul-
ta do Departamento de Segurança.

Henrique faz questão de lembrar 
que, de acordo com o regulamento, 
o associado não pode depositar ma-
teriais de construção nas calçadas e 
vias públicas do Residencial. Ele orien-
ta que esse tipo de material deve ser 
armazenado dentro do lote e, caso 
isso não seja possível, como solução 
alternativa, pode ser colocado em ca-
çambas. Dúvidas são sanadas no Ser-
viço de Atendimento ao Usuário (SAP), 
pelo telefone (11) 4246-6464.

Obras
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTO: MARCOS CAPITÃO

esde o início de 2018 estão 
em vigor as novas regras 
que regem o descarte e a 
coleta de entulhos e po-

das de árvores nas dependências do 
Residencial. A implantação do novo 
sistema teve como objetivo a preser-
vação do meio ambiente, a manu-
tenção das vias no interior da Porta 
do Sol, assim como causar o menor 
impacto possível para os associados.

Fica, agora, sob a responsabilidade 
do morador o aluguel de caçambas 
para o acondicionamento dos detritos. 
Segundo o gerente de planejamento 
Paulo Henrique da Silva, o crescente 
número de caçambas em frente aos 
lotes é um indício de que a nova 
norma está sendo obedecida.

De acordo com o memorial descri-
tivo, elaborado pelo Departamento de 
Planejamento da Apaps, cabe aos vigi-
lantes lavrar o boletim de ocorrência, 
bem como entregar um comunicado 
por escrito ao associado ou prestador 
de serviço no caso de resíduos des-
cartados em frente aos lotes.

A Secretaria Geral da Associação 
informa o problema ao associado 
por telefone e e-mail e estabelece 
um prazo de sete dias para a reti-
rada do despejo ou ele será levado 
pela Apaps, com custos das viagens 
de caminhão, caçamba e multa. Se-
rá fornecida ao associado uma re-
lação de empresas que realizam o 
serviço no interior do Residencial.

Segundo Paulo Henrique, essas 

REMOÇÃO DE 
ENTULHO E PODA
Descarte e coleta de entulho nas ruas do Residencial cumprem nova norma.
A responsabilidade de locação de caçamba ou solicitação de retirada
de galhos cortados agora é do associado

D
SERÁ

fornecida ao 
associado uma 

relação de empresas 
que realizam o

serviço no interior
do Residencial
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uando mudou para o lote B4P 
da rua Álvares Azevedo, em 
julho de 2015, o engenheiro 
eletrônico aposentado Renato 
Pereira Soares começou a pen-

sar e a agir como um defensor do Re-
sidencial. No seu modo de ver, “quan-
do o cidadão vivencia o dia a dia do 
seu território junto com sua família, 
compartilha seus problemas e ben-
feitorias, passa a entender que pode 
contribuir para melhorar a qualidade 

de vida sua e de toda a comunidade”.
Renato morava em São Paulo e, du-

rante mais de 20 anos, frequentava a 
Porta do Sol em alguns fins de sema-
na e nos feriados prolongados, como 
fazem todos os turistas. Mesmo como 
visitante, atuou como diretor financei-
ro da Apaps de 2006 a 2008. “Então eu 
me comportava como quem faz vera-
neio: só queria saber do bem-bom e 
minha única preocupação era com o 
descanso. A bem da verdade, eu me 
ilhava e deixava de participar dos inte-
resses comuns”, afirma o morador.

Há pouco mais de dois anos e meio, 
quando se tornou oficialmente um 
portasolense, as coisas mudaram na 
cabeça do engenheiro. Não deixa pas-
sar mais nada em branco. Ao ver algu-
ma coisa que considera equivocada ou 
ter alguma sugestão para dar, vai até a 
secretaria do Clube, preenche um for-
mulário e faz a queixa por escrito.

Gente da Porta
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTO: TAIS NASCIMENTO

MAIS QUE MORAR,
TEM QUE PARTICIPAR
Renato Pereira Soares é exemplo de cidadão 
que defende o local onde vive

Q

TI MELHORA SINAL DE 
TELEFONIA E REDUZ CUSTOS

HÁ CERCA de um mês, graças a um 
acordo firmado entre o Departamen-
to de Tecnologia da Informação (TI) e 
a Gerência de Negócios da Vivo, as li-
gações de longa distância no Residen-
cial, tanto pela telefonia móvel como 
pela fixa, passaram a ser feitas por es-
sa operadora, que já era responsável 
pelas ligações locais com os municí-
pios de Mairinque e São Roque.

Kesler Ribeiro Borges, supervi-
sor de TI, informa que as ligações, 
antes, eram feitas pela iFix Tele-
com, que utiliza o Sistema VoIP 
(Voice Over Internet Protocol). A 
troca da operadora resultou subs-
tancialmente na melhora do sinal 
e da qualidade da comunicação, 
principalmente entre funcionários 
e fornecedores. Kesler adiantou, 
também, que essas negociações re-
verteram em significativos descon-
tos nas tarifas da Vivo, bem próxi-
mas das cobradas pela iFix.

Dias atrás, durante seus exer-
cícios físicos na pista de terra no 
entorno do lago, notou que o ex-
cesso de fezes dos gansos chegava 
a impedir a caminhada ou a corrida 
dos atletas. Não teve dúvidas: fez a 
reclamação e foi atendido pronta-
mente pelo pessoal da limpeza. “O 
mau cheiro diminuiu e ficou mui-
to mais gostoso passear ali, afinal, 
poucos têm esse privilégio de fre-
quentar um lugar tão bonito, com 
tanto contato com a natureza”, diz.

Também foi uma sugestão sua 
destinar um agrônomo para chácaras 
que produzem frutas e hortaliças. No 
seu entender, um profissional nessa 
área contribuiria muito para melhorar 
o plantio e a colheita de hortaliças e 
frutas nas chácaras. “A produção seria 
maior e todo mundo sairia ganhando, 
inclusive as entidades sociais que já são 
beneficiadas com esse projeto”, avalia 
o morador. A sugestão de Renato está 
sendo avaliada pela Associação.

Uma das reivindicações de Renato 
Pereira Soares, em vias de ser atendi-
da pelo Departamento de Tecnologia 
da Informação (TI) da Apaps, foi a me-
lhoria na infraestrutura de telefonia 
no Residencial. Segundo ele, quando 
há falta de energia elétrica ocorre 
uma dificuldade na comunicação do 
associado com a Administração.
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O 
Carnasol 2018 agitou 
os foliões em 10, 11 e 
12 de fevereiro. Nos 
dois carnavais, no sá-

bado e na segunda-feira, a criançada 
dançou e se divertiu com os concur-
sos de fantasia e as gincanas promo-
vidas pela equipe de recreação con-
tratada para animar o evento.

A festa continuou muito divertida 
nos dois bailes que também acontece-
ram no sábado e na segunda-feira, das 
23h às 4h. A animação ficou por conta 
da Banda Sarau Vip e do DJ Leone, que 
não deixaram o folião esfriar, mesmo 
nos intervalos. No dia 11, domingo, 
das 16h à meia-noite, os participantes 
puderam desfrutar apenas de música 
ambiente e de refeições diferenciadas.

A praça de alimentação foi uma atra-

ção à parte no Carnasol 2018. Pastel, 
espetinho, hambúrguer e sanduíche 
de pernil foram só algumas das atra-
ções, sempre complementadas pelos 
refrigerantes, cervejas e chopes. Nun-
ca foi tão prazeroso repor as energias 
gastas com as brincadeiras no salão.

O presidente da Apaps, Francisco 
Venturi Regis, junto com o diretor So-
cial e de Esportes, Hitoshi Reido e com 
a encarregada administrativa, Janete 
Gonçalves, marcaram presença no 
salão, ao lado dos demais diretores, 
e são unânimes em dar os parabéns 
a todos os que trabalharam incansa-
velmente para o sucesso do Carnasol.

“Foi nosso primeiro grande even-
to. A expectativa era grande e, ao 
final, saímos com a certeza de que 
tudo aconteceu do modo como foi 

Social e Esporte
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: TAIS NASCIMENTO E MARCOS CAPITÃO

Mais de 5 mil pessoas vieram curtir três dias de folia no estacionamento do Clube

CARNASOL ANIMA
O RESIDENCIAL

planejado”, festejou Hitoshi. O presi-
dente Regis fez coro com o diretor e 
aproveitou para parabenizar e agra-
decer “ao nosso pessoal, que vestiu 
a camisa e esteve presente em todas 
as áreas para garantir que tudo desse 
certo na segurança, no atendimento 
ao associado, dentro e fora do recin-
to. Sem o comprometimento do nos-
so time, nada disso seria possível”. 

De acordo com os registros da Dire-
toria Social e de Esportes, a matinê de 
sábado, dia 10, contabilizou a entrada 
de 820 pessoas. O baile noturno, nesse 
mesmo dia, teve o ingresso de 1.064 fo-
liões. No domingo, apenas com música 
ambiente, 550 carnavalescos adentra-
ram o recinto e, no último dia, segunda-fei-
ra, 1.388 pessoas vieram para a matinê 
e 1.184, para o baile noturno.
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PISCINA ABERTA

PARA atender às reivindicações 
dos associados, o Departamento 

Social e de Esportes já providenciou 
a abertura da piscina, que 

permanecerá em atividade
até o mês de abril.

FOTOS: ARQUIVO RPS E IMAGENS ILUSTRATIVAS

ASSOCIADOS 
ESTIMULAM 
SEUS NEGÓCIOS 
NA FEIRA DA 
VIZINHANÇA

A FEIRA LIVRE com Associados, já 
conhecida como “Feira da Vizinhan-
ça”, reúne cada vez mais interessados 
no estacionamento do Clube. Mon-
tada sempre no segundo sá-
bado de cada mês, das 17h 
às 22h, o espaço dá prio-
ridade ao associado, 
tanto como compra-
dor como fornece-
dor. Ali todos podem 
divulgar seus produ-
tos e fechar pequenos 
e grandes negócios.

O associado ou seu de-
pendente pode fazer a divulgação 
por meio de faixas, panfletos e mídias 
sociais, após a aprovação da arte pelo 
Departamento de Comunicação. Tam-
bém cabe a ele conservar o local lim-

po e organizado, montar e desmontar 
seu espaço, além de manter regulari-
dade na participação: com duas faltas 
consecutivas o registro é cancelado.

A Feira da Vizinhança, hoje, tem a 
participação da Flávia, com queijos e 
artesanato mineiro; da Gisele, com 
salgados congelados; do Nivaldo, 
com churrasquinhos; da Paula, com 
roupas infantis personalizadas e aces-
sórios; do Leonardo, com linguiças e 
cervejas artesanais; do Luiz Carlos, 

com produtos naturais, ver-
duras e legumes; da Mari, 

com mel; da Sonia, com 
porções salgadas; do 
Reginaldo Pacheco, 
com cachaças, cer-
vejas, licores artesa-

nais, vinhos  e sucos 
de uva da serra gaúcha 

e da Walquiria Barbosa, 
com minibolos, bolo no pote, 

bolo em pedaços e pudins.
Interessados em participar podem 

obter informações mais detalhadas com 
a Janete, pelo telefone (11) 4246-6464 
ou pelo e-mail sap@portasol.com.br.

FEIRA 
NOTURNA

OS PETISCOS mais saboro-
sos e o chopinho mais gelado 
estão na Feirinha Noturna, 
todas as sextas-feiras, das 17h 
às 22h, no estacionamento do 
Clube. Uma excelente opção 
para quem chega de fora, no 
final da tarde e, também, para 
quem mora no Residencial, a 
Feirinha tem churrasquinho, 
hambúrguer artesanal, pastel, 
yakisoba e muitas outras op-
ções, além do chope artesa-
nal, sucos e refrigerantes.

FOOD TRUCK
A DELICIOSA feira gastronômi-
ca, o charmoso Food Truck, es-
tará de volta ao estacionamento 
do Clube nos próximos dias 28, 
29 e 30 de abril, das 13h às 22h. 
A Diretoria Social e de Esportes 
continua a fazer contatos com os 
mestres da gastronomia sobre 
rodas para trazer as mais aprecia-
das iguarias para a Porta do Sol. 
Vamos aguardar!

FESTA JULINA

TAMBÉM está confirmada, no calen-
dário de eventos da Porta do Sol, a 
esperada Festa Julina do Residencial. 
O evento caipira deve acontecer em 7 
de julho, um sábado, das 15h às 22h, 
nas dependências do Clube. Muita 
comida e atrações típicas dessa épo-
ca do ano estão garantidas! Progra-
me-se e não perca!

TRILHAS 
ABERTAS E 
CAMINHADA

O CALENDÁRIO do Depar-
tamento Social e de Esportes 
prevê para 21 de abril, a partir 
das 8h30, a Segunda Caminha-
da Porta do Sol, com saída do 
Clube até a Captação II, na rua 
Francisco Alves. Além disso, o 
departamento informa que o 
associado tem duas trilhas à 
disposição: uma na cachoeira 
e outra no Clube, com entrada 
pela Praça da Reflexologia.



20  |  REVISTA PORTA DO SOL

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
Zumba
Zumba Kids

Treino de Corrida

Pilates
Alongamento
Dance Mix Teen
Dance Mix Baby

Violão

Oficina de Esportes
Jogos Noturnos

Futebol de Campo
Recreação
monitorada

4 quadras de tênis

Quadra
Poliesportiva

Sala de Sinuca

Contos e Encontros,
grupo de leitura

Cine Clube

Grupo de Tricô

Biblioteca Livre

Academia

Academia
Academia
Academia
Clube e ruas
Porta do Sol
Academia
Academia
Academia
Academia

Sala Clarice
Lispector
Clube
Clube/Ginásio

Clube/Campo

Clube

Sala de Sinuca

Sala Clarice
Lispector

Salão Social

Sala Clarice
Lispector
Sala Clarice
Lispector

Terça-feira
7h às 12h / 
16h às 22h

19h

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

18h

7h às 12h / 
16h às 22h

7h às 12h / 
16h às 22h 9h às 21h 9h às 17h

19h

18h

14h

Quinzenalmente:  
2ª e 4ª semanas 
do mês, às 17h

19h
17h

8h

10h

19h
14h

10h e 11h

14h30
15h e 16h

11h

9h às 21h

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 7 anos

Acima de 14 anos

Acima de 14 anos
Acima de 14 anos
11 a 16 anos
5 a 10 anos

Acima de 7 anos

10 a 17 anos
5 a 16 anos
Acima de 14 anos
Acima de 14 anos
Acima de 15 anos

6 anos a 17 anos

Livre

Livre

Acima de 18 anos

Livre

Livre

Livre

Livre

Livre

GPN 1° sábado de cada mês

Sala Clarice
Lispector

A cada 15 dias,
a partir das 14h

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

9h às 12h

Social e Esporte

15h 15h
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