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A satisfação e o envolvimen-
to do associado nas diversas 
atividades desenvolvidas no 
Clube, assim como a execução 
pontual de tarefas dentro do 

nosso cronograma de trabalho, são im-
portantes indicadores de que a atual ges-
tão está no caminho certo. Com o mote 
“Porta do Sol Avançando” fomos eleitos pa-
ra um mandato de três anos (2018/19/20), 
que completa metade do caminho neste 
mês de julho. As perspectivas são positi-
vas, uma vez que as finanças estão areja-
das e os projetos, em sua maioria, encon-
tram-se prontos ou em andamento.

Investimentos na comunicação e di-
versificação das atividades culturais e de 
lazer, sem dúvida, ampliaram as áreas de 
convivência e trouxeram o morador para 
o nosso Clube de Campo. Em janeiro de 
2018, para se ter uma ideia, a academia 
registrou a presença de 967 pessoas. No 
mesmo período, em 2019, esse número 
saltou para 1226. No último mês de feve-
reiro, a frequência foi de 1139 associados, 
contra 975 no ano anterior. Em março os 
usuários da academia passaram de 838 
para 1248 e, em abril, de 612 para 1119.

Essa expressiva e auspiciosa mudança 
de rotina é um forte indicativo de que o 
portassolense tem descoberto bons mo-
tivos para permanecer mais tempo no 
Residencial, onde ele pode realizar a fei-
ra, tomar uma cerveja com os amigos ou 
fazer caminhadas a qualquer hora do dia 

trocadas por equipamentos de última 
geração, com durabilidade de décadas.

A Tecnologia da Informação (TI) 
também foi beneficiada com os investi-
mentos. O Departamento foi favoreci-
do com a aquisição de um Routerboard 
Mikrotik, equipamento que servirá pa-
ra fazer o roteamento da Internet na 
rede da Administração da Apaps.

Importante destacar que já estão licita-
das as obras do novo estacionamento do 
Clube. O espaço será todo calçado e abriga-
rá 150 veículos. O projeto executivo da nova 
Portaria 1 está em fase final de elaboração e 
as obras devem ter início ainda em 2019.

A Apaps, dentro de suas ações de 
sustentabilidade e responsabilidade so-
cial, arregaçou as mangas e deu início às 
obras de construção do prédio de alve-
naria que substituirá os contêineres que 
serviam de salas de aula na Escola Muni-
cipal Felipe Lutfalla. Essa iniciativa vai ga-
rantir a instalação de duas salas de aula e 
uma biblioteca que, já no próximo ano le-
tivo, permitirão que cerca de 200 crian-
ças da região assistam aulas sem precisar 
se deslocar para estabelecimentos de ou-
tros bairros. Vale lembrar que, segundo 
informações da escola, 10% dos alunos 
da Lutfalla moram no Residencial.
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– e, em breve, da noite –, com muita se-
gurança e proximidade com a natureza. 
Não podemos deixar de destacar que a 
concretização desses projetos só é pos-
sível graças ao empenho da nossa Dire-
toria e apoio do Conselho Deliberativo.

Acreditamos que esse vínculo com o 
Clube ficará ainda mais forte neste se-
gundo semestre, com a ampliação do 
estacionamento e iluminação de novas 
áreas, como a pista de cooper e a qua-
dra de tênis. A inauguração do Restau-
rante, como estava previsto no projeto 
de revitalização, já se apresenta como 
um excelente motivo para segurar o as-
sociado no Clube. Com gastronomia de 
primeira e paisagem privilegiada, o lo-
cal se apresenta como um espaço na 
medida para o bate-papo entre amigos.

Restaurante, Bar Café, pista de cooper, 
caçambas de lixo, tendas para a feirinha e 
quadras de tênis são benfeitorias significa-
tivas e estão aí para serem conferidas aos 
olhos de todos. Por outro lado, muitas me-
lhorias, algumas até mais relevantes, fo-
ram ou estão sendo realizadas onde pou-
ca gente vê. Nossos reservatórios de água, 
por exemplo, após muitos anos foram tro-
cados e restaurados para garantir que o 
precioso líquido chegue puro e sem inter-
rupção em cada propriedade. A sala do la-
boratório de análise da Estação de Trata-
mento de Água (ETA) foi totalmente refor-
mada, ganhou ar-condicionado e as má-
quinas de filtragem e tratamento foram 

Francisco Venturi Regis
Presidente da Diretoria Executiva da 
Apaps - Associação dos Proprietários 
Amigos da Porta do Sol
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prossegue a iluminação da quadra 
de tênis e da pista de cooper, bem 
como os estudos para a reformula-
ção do playground (parquinho).

Seguindo a programação da Di-
retoria de Meio Ambiente, foram 
adquiridas as novas caçambas para 
os ecopontos e para o recolhimen-
to dos demais resíduos. O Departa-
mento de Transporte da Apaps tam-
bém foi contemplado com uma mo-
tocicleta, que já foi integrada à frota.

Os investimentos ainda benefi-
ciaram a ETA, que teve seu decan-
tador totalmente reestruturado, e 
o departamento de TI, favorecido 
com a aquisição de um Routerboard 
Mikrotik, utilizado 
para fazer o rotea-
mento da Internet 
na rede da Administra-
ção da Apaps.

Notas
POR MARCOS CAPITÃO  / FOTOS: MARCOS CAPITÃO

om a presença de mais 
de 100 associados, a As-
sembleia Geral Ordiná-
ria da Apaps, realizada 
em 6 de janeiro, apro-

vou, por ampla maioria, o Orçamento 
e o Plano Diretor para o exercício 2019.

Para quem não sabe, o orçamen-
to compreende todo o recurso arre-
cadado pelo Residencial e como ele 
será empregado. O Plano Diretor, 

C
por sua vez, prevê investimentos nas 
áreas de Social e Esportes, Seguran-
ça, Meio Ambiente, Estação de Tra-
tamento de Água (ETA), Tecnologia 
da Informação (TI), Frotas e Hípica.

Na área de Social e Esportes, 
por exemplo, foram adquiridas as 
novas tendas para feiras e demais 
eventos, além de iniciadas as obras 
para calçar o estacionamento. 
Ainda conforme o planejamento, 

PROJETOS DO 
PLANO DIRETOR 
SAEM DO PAPEL
As melhorias planejadas pelas diversas áreas 
da Apaps já podem ser vistas

MAIS DE
100 associados 

participaram 
da Assembleia 

Ordinária
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Obras
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: RAFAEL SOARES

G
arantir a autossuficiência 
no abastecimento e traba-
lhar para que, sem falta, 
o líquido precioso chegue 

puro na residência do associado tem 
sido o lema do Departamento de Água 
da Apaps. Para isso é imprescindível a 
dádiva divina dos mananciais, tecno-
logia de ponta, mão de obra especia-
lizada e manutenção constante dos 
equipamentos de captação, armaze-
nagem, tratamento e distribuição.

Foi dentro desse compromisso 
que a Apaps, no final de 2018, efe-
tuou a troca do reservatório metálico 
de 20 metros de altura, apelidado de 
“Charuto”, da Estação de Tratamento 
de Água (ETA) da Porta do Sol, após 
quase trinta anos de uso contínuo. 
Com capacidade de 350 m³ (350 mil 
litros) o novo “charuto” está pronto 
para servir à comunidade portasso-
lense por mais algumas décadas.

Agora chegou a vez de outros dois 
reservatórios do Residencial passa-
rem por reformas. Supervisionadas 
pela Apaps, as obras começaram em 
junho e estão sendo executadas por 
uma empresa terceirizada. Incluem 
jateamento da área externa e inter-
na, com a utilização de tintas com 

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

Um dos equipamentos em refor-
ma está localizado no setor verde 
(Sistema P1), com capacidade de 
900 m³. Essa grande caixa d’água for-
nece suporte ao “charuto” responsá-
vel pelo abastecimento, por pressuri-
zação, dos setores elevados da Porta 
do Sol nas ruas Vicente do Rego Mon-
teiro, Osório Duque Estrada, Vicente 
de Carvalho, Araújo Porto Alegre etc.

Outro reservatório que passa por im-
portante reformulação é o de 1.000 m³, 
localizado na ETA e responsável pelo 
abastecimento de água, por gravida-
de, dos setores azul e vermelho.

Glauco Valério, encarregado do 
Departamento, esclarece que as refor-
mas são imprescindíveis para garantir 
que a água chegue aos usuários do 
Residencial com excelente quali-
dade. Ele informa que essas inter-
venções reduzirão os custos com as 
frequentes reformas feitas por conta 
de vazamentos e outros inconve-
nientes. Segundo explica, os reser-
vatórios novos são uma garantia de 
atender à demanda das férias e de 
outros eventos até o final do ano.

geram economia e garantem 
autossuficiência no 
abastecimento de água
A medida também assegura o fornecimento em períodos 
de maior demanda, como as férias
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SE A CONTA de água veio elevada, 
acima da média dos meses ante-
riores e sem um motivo conhecido 
para tanto gasto, a causa pode estar 
nos famosos e inconvenientes vaza-
mentos na rede hidráulica. Nesses 
casos, a melhor alternativa para o 
associado é entrar em contato com 
o Departamento de Água da Apaps e 
solicitar uma vistoria no imóvel.

O encarregado do Departamento, 
Glauco Valério, informa que o setor 
está equipado com geofones, que au-
xiliam a descobrir o ponto do encana-
mento onde ocorre o derramamento 
de água.  Ele explica que essa ferra-
menta, parecida com um estetoscópio 
médico, consegue captar, por meio de 

som, ondas sísmicas e vibrações que 
mostram o local exato da avaria.

Glauco adverte que qualquer va-
zamento hidráulico, por menor que 
seja, sempre gera prejuízo para o 
usuário do serviço. Conforme exem-
plifica, um pequeno fio de água que 
escapa da torneira reflete, no final do 
mês, um desperdício de 4,5 mil litros 
por dia, o que representa um consu-
mo de 135 mil litros de líquido e um 
acréscimo de R$ 1.825,05 na conta.

Antes de solicitar a vistoria, o encar-
regado ressalta que o associado deve 
fazer o teste do vazamento no hidrô-
metro. Para isso, deve abrir o registro 
e permanecer uma hora sem qualquer 
uso de água no interior do imóvel. Nes-
se período o hidrômetro não deve fazer 
nenhuma marcação de consumo. Do 
contrário, há indícios de estragos e o 
Departamento deve ser procurado.

A primeira visita técnica é disponi-
bilizada gratuitamente pelo Departa-
mento de Água. A partir da segunda, 
dentro de um prazo de seis meses, 
será cobrada uma taxa de R$ 80.

Glauco também avisa que, em 
alguns casos, o defeito está visível 
e pode ser percebido pelo próprio 
usuário, que é quando a água escor-
re de peças avariadas, como válvula 
hidra, boia de caixa d’água ou da des-
carga, juntas de cano e torneiras.

Além disso, segundo ele, a vistoria 
pelo técnico do Departamento deve ser 
acompanhada pelo proprietário ou por 
outra pessoa que conheça os locais por 
onde passa o encanamento no imóvel.

Para finalizar, o encarregado orienta o 
associado a consultar o Manual do Usu-
ário do Departamento de Água para 
obter suporte na leitura do hidrômetro 
ou mesmo detecção de vazamentos.

O Manual pode ser acessado no 
endereço eletrônico:  www.portasol.
com.br/manual_usuario.

Geofones 
diminuem 
custos com 
vazamento 
de água
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Capa/Restaurante

pós passar por vigorosa re-
forma, sob nova direção, 
e ainda em fase de ade-
quação, o Restaurante da 
Porta do Sol a cada dia se 
mostra como um estabe-

lecimento que veio para contemplar 
e superar os anseios dos associados.

Como estava previsto, no início de 
junho a casa abriu no formato “piz-
zaria de salão”. Na sequência, além 
de pizzaria, passou a funcionar com 
cardápio completo na terça, quarta, 
quinta-feira e domingo, das 18h às 
22h e na sexta e sábado, das 18h às 
23h. Em julho o restaurante começou 
a abrir para almoço, de terça a sex-
ta, das 12h às 15h, sábado das 12h 

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO E IMAGENS ILUSTRATIVAS

COM PROJETO ARROJADO E MENU DIVERSIFICADO,
O ESTABELECIMENTO PRETENDE SE FIRMAR COMO 

CARTÃO DE VISITAS DO RESIDENCIAL

às 23h e domingo das 12h às 22h.
As intervenções no local não fo-

ram poucas. As portas e janelas ga-
nharam novos batentes, caixilhos e 
vernizes, o teto recebeu massa corri-
da, as paredes foram revestidas com 
ardósia grafite e o piso foi finalizado 
com porcelanato. Na sequência fo-
ram instalados os móveis atempo-
rais, lustres e peças de decoração.

Caso o estabelecimento esteja lo-
tado, os clientes podem esperar no 
lounge, um tipo de sala de estar pro-
pícia para tomar um drink, ouvir uma 
boa música e bater papo até o mo-
mento de ser atendido no salão prin-
cipal.  A pizzaria do restaurante, com 
forno a lenha, está muito bem es-

A

Restaurante
da Porta
ATENDE ÀS EXPECTATIVAS

DOS ASSOCIADOS
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“FANTÁSTICO!”. Com essa expres-
são, a psicanalista Beatriz Elena Ver-
daguer definiu o aproveitamento 
do espaço do antigo salão de festas 
para a reestruturação do restaurante 
do Clube. Moradora há seis anos no 
Residencial, idealizadora do Projeto 
Cinema na Porta e membro do Con-
selho Deliberativo da Apaps, ela afir-
ma que o projeto arquitetônico foi 
bastante feliz ao criar três ambientes 
distintos a partir de um único salão.

“Agora temos três áreas para se-
rem aproveitas de acordo com a con-
veniência de cada um: o bar, o lounge 

Capa/Restaurante

– onde a gente pode tomar um drink 
e conversar antes da refeição – e o 
restaurante, onde famílias grandes e 
pequenas podem ficar à vontade para 
uma confraternização ou para um sim-
ples almoço”, analisa a moradora.

A associada Maria Cecília Teixei-
ra também é membro do Conselho 
Deliberativo da Apaps e concorda 
com Beatriz quanto à valorização 
do espaço alcançada com a refor-
ma. No seu entender, o arquiteto 
merece aplausos por ter composto 
um ambiente tão aconchegante.

“Ele conseguiu, com luzes e um mo-

truturada para o atendimento dos 
usuários do restaurante e do sistema 
delivery, quando for implantado.

Merecem destaque a iluminação e 
espaços privados. O projeto valorizou a 
área avarandada e ampliou o pé-direi-
to do prédio, o que facilita a circulação 
de ar. O grande mérito da reforma, 
reconhecido pelos associados, foi ter 
estabelecido espaços diferenciados, 
seja para refeições rápidas ou mesmo 
para grandes almoços de família.

MULTIFUNÇÕES
O ambiente do antigo salão de festas, a 
depender da ocasião, pode ser separa-
do ou integrado ao restaurante de ma-
neira a explorar, simultaneamente, suas 
diversas funções. O bar, por sua vez, 
também poderá ser isolado do restante 
do bloco, o que é ideal para acomodar 
atletas da academia, jogadores de fu-
tebol e outros grupos de amigos que 
poderão utilizar um espaço de vivên-
cia diferenciado, sem entrar em con-
flito com as atividades do restaurante.

É sempre importante lembrar que 
as mudanças tiveram como ponto de 
partida a pesquisa de opinião reali-
zada em maio de 2018, ocasião em 
que o associado pôde opinar sobre 
o papel dos equipamentos do Clube, 
aproveitamento de espaços e quali-
dade dos serviços. De todas as suges-
tões, a intervenção no restaurante foi 
a que mais apareceu na pesquisa.

MORADORES DEFINEM NOVO 
RESTAURANTE COMO PONTO DE 
ENCONTRO E CARTÃO DE VISITAS

12  |  REVISTA PORTA DO SOL
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vinhoUMA CARTA de vinhos bem formu-
lada reforça a imagem de requinte e 
profissionalismo de um restaurante. 
Com esse lema, Maurício Mininel, 
um dos administradores do Res-
taurante da Porta do Sol, promete 
vinhos dos mais diversos rótulos 
para oferecer aos seus clientes.

Pelo que tudo indica, Mau-
rício Mininel concorda com 
Alexandre Dumas, o romancista 
francês que dizia que o vinho é a 
parte intelectual de uma refeição 
e que as carnes e os legumes não 
são mais que a parte material. 

Por isso, o portassolense pode 
estar seguro de que terá ao seu 
dispor, no novo estabelecimento, 
irresistíveis rótulos da Espanha, 
Itália, Portugal, Chile e do Brasil.

“Oferecer bons vinhos sem-
pre foi nossa preocupação, por 
isso estaremos à disposição de 
todos para sugerir a melhor be-
bida, levando em conta as es-
tações do ano, afinal, dias frios 
pedem vinhos mais encorpados 
e no verão, o ideal são vinhos 
brancos e rosados, com baixo 
teor alcoólico”, ensina Maurício. 

ADMINISTRAÇÃO PROMETE 
UMA BOA CARTA DE VINHOS

biliário simples, aliar o requinte com o 
despojado e o fino com o casual, o que 
resultou em espaços ótimos para que 
as pessoas sintam-se bem”, avalia. Cecí-
lia disse, ainda, que a partir de agora o 
portassolense terá um ótimo lugar para 
ir com a família ou para levar visitas. 

O economista Heiji Maeda, residen-
te na rua Tomás Antônio Gonzaga, tam-
bém ficou satisfeito com as interven-
ções no prédio, que resultaram no que 
ele chamou de “um excelente aprovei-
tamento de espaço”. Fez elogios à ilumi-
nação, ao mobiliário e à mobilidade. “Acre-
dito que ganhamos mais uma importante 
opção de entretenimento e lazer”, afirmou.

“A Porta do Sol está de parabéns! 
Pelo que vimos até agora, tenho cer-
teza de que vamos poder desfrutar de 
comida boa, uma interessante carta de 
vinhos e atendimento de primeira. Se 
não for pedir muito, seria bom se eles 
trouxessem música ao vivo pelo me-
nos uma vez por mês”, sugeriu Maeda.

O médico urologista José Caderón 
é proprietário há 15 anos na Porta do 
Sol e avalia que o Residencial deu um 
importante salto na consolidação de 
um espaço que valoriza a gastronomia 
e a confraternização entre vizinhos.

“O arquiteto está de parabéns, 

HEIJI MAEDA,
JOSÉ CALDERÓN, 

CLEIDE VIEIRA, BEATRIZ 
VERDAGUER e MARIA 

CECÍLIA TEIXEIRA, 
aprovaram o novo 

restaurante do
Residencial
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know howMAURÍCIO Mininel, Rodrigo Or-
solin e Felipe Mininel são os ad-
ministradores do Restaurante do 
Clube e do Bar Café da Porta. Os 
três são especialistas no ramo ad-
ministrativo de lanchonetes e res-
taurantes. As receitas, temperos 
e os estilos gastronômicos desses 
mestres-cucas podem ser conferi-
dos em casas consagradas de São 
Paulo, inauguradas por eles ou 
onde atuaram como consultores.

A experiência do trio já foi em-
prestada a estabelecimentos 
conhecidos da capital, como o 
Applebee’s Hooter’s, ranqueado 
entre os cinco melhores restauran-
tes americanos de São Paulo, o 
Benihana, especialista em pratos 
japoneses, o Le Pain Quotidien, 
referência em breakfast, o Peco-
rino Trattoria,  expert em comida 
italiana, além do Bar da Dona On-

Capa/Restaurante

ça, Casa do Porco e Astolpho Bistrô.
Maurício, 47 anos, médico ve-

terinário de formação e comer-
ciante há mais de 15 anos, traz 
consigo todas as vivências desse 
ramo de atividade. Sempre muito 
organizado, vem para ser o gestor 
da parte financeira e de compras. 
Cuidará do back-office, mas 
também estará na operação.

Rodrigo, 41 anos, educador 
físico de formação, atua no ramo 
de eventos corporativos. Já foi 
proprietário de bar e café dentro 
de uma academia conceituada 
em São Paulo. Vem com a parte 
operacional do negócio e com os 
conhecimentos de quem já tra-
balhou nessa área. Vai colaborar 
muito nos processos de fluidez e 
gerenciamento de equipe, além 
dos eventos que serão realizados.

Felipe Mininel, 42 anos, advo-

pois conseguiu transformar um es-
paço morto em um ponto de encon-
tro, lugar adequado e gostoso para 
comer, bater um papo e trazer uma 
visita”, disse Calderón. Ele sugere 
que os atuais administradores do 
estabelecimento implantem o siste-
ma delivery para pizzas nos finais de 
semana. “Com certeza, esse serviço 
resolveria o problema de muita gen-
te aqui no Residencial”, completou.

Cleide Vieira visitou o prédio refor-
mado e aprovou tudo o que viu. As-
sim como José Calderón, ela também 
quer a implantação do delivery no 
Restaurante, mas não apenas para 
pizzas. “O ideal seria se eles crias-
sem um cardápio variado, com lan-
ches e outros pratos, para entregar 
nas residências”, propõe a moradora.

Ela conta que é proprietária na 
Porta do Sol há mais de dez anos 
e garante que o novo estabeleci-
mento será muito importante para 
reunir a vizinhança. “Agora temos 
um espaço maravilhoso, ideal pa-
ra levar um convidado, afinal, hoje 
podemos dizer que temos um res-
taurante que pode ser um cartão de 
visitas para todos nós”, orgulha-se.

MESTRES CUCAS TRAZEM 
KNOW HOW DE CASAS 
CONSAGRADAS DE SÃO PAULO

gado de formação, atua no 
ramo de restaurantes co-
mo consultor há 18 anos. 
Especializou-se em aber-
turas de novas casas e con-
ceitos. Vem para desenvol-
ver as melhores opções de 
acordo com a necessidade 
e realidade do local. É o 
responsável pelo cardápio 
e pelas novidades que se-
rão sempre incorporadas.

Informações sobre o 
Restaurante no telefone 
(11) 4246-6467.

MAURÍCIO
MININEL, RODRIGO
ORSOLIN e FELIPE
MININEL são os 

administradores do 
Restaurante do Clube

e do Bar Café
da Porta
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PESQUISADOR ACREDITA
QUE O RESIDENCIAL PODE
SER AUTOSSUFICIENTE NA

DE ALIMENTOS

U
m público atento e diversifi-
cado, na casa de 140 pesso-
as, participou do workshop 
ministrado pelo viticultor e 

pesquisador de Ferraz de Vasconce-
los, Sérgio Semerdjian, em 20 de abril, 
no Clube da Porta do Sol. As aulas te-
óricas, das 14h às 16h30, ocorreram 
no Ginásio de Esportes Guido Ra-
mazzotti. Em seguida, até às 18h30, 
o pesquisador ensinou técnicas de 
podas em árvores frutíferas planta-
das ao lado da academia ao ar livre.

Focado no tema “Podas de árvo-
res frutíferas e produtos adequados 
para pulverização e adubação na-
tural”, o pesquisador afirmou que 
o Residencial tem potencial para se 
transformar num celeiro autossu-
ficiente de produção de alimentos. 
“Com toda a água nesse rico manan-
cial, um clima privilegiado e todas 
essas chácaras amplas com espa-
ços de plantio, a Porta do Sol pode 
se tornar um referencial na produ-

ção sustentável de alimentos”, disse.
“Para isso, os proprietários preci-

sam se unir na confecção e coleta de 
adubos orgânicos, no controle biológi-
co de pragas, no emprego de defensi-
vos naturais e, principalmente, na pro-
dução diversificada de frutas e horta-
liças de modo que a maioria dos ali-
mentos produzidos atenda às necessi-

Meio Ambiente
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO E ILUSTRATIVA
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A oferta de água, clima privilegiado e espaços adequados 
favorecem o plantio sustentável

PRODUÇÃO

dades de todos”, explicou Semerdjian.
No entender do pesquisador, a 

produção em grande escala de so-
ja ou milho, por exemplo, com o 
emprego de agrotóxicos agressivos 
acaba por exaurir a terra e deixar o 
planeta doente. A saída, portanto, 
segundo ele, está no aproveitamen-
to de espaços pequenos e no incen-
tivo à agricultura familiar. “Alter-
nativa que é perfeitamente possí-
vel aqui na Porta do Sol”, garante.

Gabriel Bitencourt, diretor de Meio 
Ambiente da Apaps, informou que a 
ideia é unir chacareiros da Porta do 
Sol em grupos de trabalho supervisio-
nados por Sérgio Semerdjian. Em vi-
sitas periódicas ao Residencial, o pes-
quisador atenderia a um grupo de ca-
da vez e acompanharia o manejo fei-
to em duas ou três chácaras. “Have-
ria uma troca de informações, um in-
tercâmbio de aprendizado e os bons 
resultados não iriam demorar para 
aparecer”, projeta Gabriel.

A IDEIA é unir 
chacareiros da 

Porta do Sol em 
grupos de trabalho 

supervisionados por 
Sérgio Semerdjian
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BOMBEIROS
DO RESIDENCIAL
ADVERTEM
PARA O PERIGO
DE INCÊNDIO
NA MATA
O DEPARTAMENTO de Bombeiros 
da Apaps, em nota divulgada no iní-
cio de junho, voltou a advertir o as-
sociado para o perigo de incêndios 
nas matas da Porta do Sol. Como to-
dos sabem, o outono e o inverno, 
devido à estiagem e à atmosfera se-
ca, são estações propícias para o sur-
gimento de focos de queimada nas 
matas, terrenos baldios e quintais.

Rogério Fortunato, bombeiro ci-
vil da Apaps, informa que sua equipe 
tem recebido, semanalmente, pe-
lo menos uma chamada por conta 
de princípio de fogo em algum pon-
to do Residencial. Ele lembra que a 
Porta do Sol tem quase 25% de seu 
território ocupado por área verde.

“As matas vão continuar cada vez 
mais secas até setembro, início da 
Primavera, e as pessoas devem evi-
tar a prática de fazer fogueiras pa-
ra queimar restos de podas de árvo-

res e folhas secas”, adverte Rogério. 
Ele lembra que esse tipo de ocor-

rência “é um problema que enfrenta-
mos todos os anos, com situações que 
variam das mais simples até as mais 
complicadas, quando grandes áreas 
são destruídas pelo fogo. As conse-
quências são graves, pois qualquer 
ocorrência dessa natureza provoca 
prejuízos sérios para a fauna e para 
a flora do nosso Residencial”.

MAIRINQUE
Os membros dos Grupamentos de 
Bombeiros do Departamento de 
Meio Ambiente e da Secretaria de 
Obras de Mairinque participaram, 
no final de maio, do treinamento pa-
ra a Operação Estiagem, organizado 
pela Defesa Civil do Estado de São 
Paulo, na cidade de Itapetininga.

Com o intuito de passar aos 
agentes técnicas de combate aos 

focos de incêndio que surgem du-
rante os meses mais secos do ano, 
o evento abordou as leis e procedi-
mentos necessários para a atuação 
da Defesa Civil, como também ofe-
receu treinamento prático.

Além disso, outros assuntos fo-
ram discutidos na ocasião, tais como 
o Programa Município Verde Azul, a 
fiscalização de queimadas e incên-
dios florestais e a Operação Corta-Fo-
go, que visa reduzir o índice de quei-
madas no território paulista.
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Responsabilidade Social

18  |  REVISTA PORTA DO SOL

SOLUÇÃO PROVISÓRIA
Os três contêineres utilizados foram 
implantados em 2014, como forma 
de remediar a falta de espaço para 
atender toda a demanda de estudan-
tes nas salas de alvenaria do estabe-
lecimento. Munida de cadeiras e car-
teiras adequadas, quadro negro e ar-
condicionado, cada sala (contêiner), 
com porta e três janelas, cumpriu sua 
proposta até o dia 12 de abril, quando 
a “escola de lata” foi interditada por 
uma ordem judicial emitida pela 2ª 
Vara Civil do Foro de Mairinque.

A medida interditou, inclusive, 
a utilização do prédio de alvenaria, 
próximo aos contêineres, onde es-
tudam outras 150 crianças, do 1º 
ao 5º ano. Poucos dias depois, em 
22 de abril, a Justiça liberou a uti-

O 
Departamento de 
Obras da Apaps deu 
início, na segunda 
quinzena de maio, às 
obras de construção 

do prédio de alvenaria que substituirá 
os contêineres que serviam de salas 
de aula na Escola Municipal Felipe 
Lutfalla, no Residencial Porta do Sol. 
Os 142 alunos, do 6º ao 9º ano, que 
utilizavam as chamadas “escolas de 
lata”, foram transferidos temporaria-
mente para a Escola Municipal There-
za Caramante Chesine, localizada na 
rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 
no Bairro Marmeleiro, em Mairinque.

A área que abrigará o novo prédio 
passou pelo serviço de terraplena-
gem e o terreno já foi todo demarca-
do. Embora a escola seja de respon-
sabilidade do Município, os custos 
com materiais e mão de obra serão 
bancados pela Associação de Pro-
prietários e Amigos da Porta do Sol 
(Apaps). Caberá à Prefeitura, unica-
mente, a elaboração do projeto.

APAPS INICIA 
OBRAS NA ESCOLA 
PARA SUBSTITUIR 
CONTÊINERES 
Os custos serão bancados pela Associação 
e o projeto, pela Prefeitura

Meio Ambiente
POR MARCOS CAPITÃO
FOTOS: MARCOS CAPITÃO

“A INICIATIVA foi um sucesso, 
atingimos nosso objetivo, que 
era o de minimizar o problema 
do descontrole populacional de 
cães e gatos na Porta do Sol. No-
vas medidas serão tomadas e, 
aos poucos, com apoio do Poder 
Público, avançaremos bastante 
nessa proposta de conscientizar 
a todos da importância da pos-
se responsável de animais do-
mésticos aqui no Residencial”.

Dessa forma, o diretor de 
meio Ambiente da Apaps, Ga-
briel Bitencourt, avaliou a 6ª 
Campanha de Castração reali-
zada na Porta do Sol no período 
de março e abril deste ano. Fo-
ram castrados 60 animais, sen-
do 26 domésticos e 34 de rua.

A campanha foi executada em 
parceria com uma clínica veteri-
nária que realizou as cirurgias a 
um custo baixo. O Residencial ar-
cou com 70% do valor e o respon-
sável pelo animal, com 30%. A clí-
nica fez o agendamento e o tu-
tor do bichinho se encarregou do 
transporte e dos cuidados.

CAMPANHA
DE CASTRAÇÃO 
REALIZA 60 
PROCEDIMENTOS 
NA PORTA DO SOL
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das por Adriana, as janelas dos contêine-
res eram pequenas e altas, havia buracos 
no chão, as carteiras estavam amon-
toadas e os aparelhos de ar-condicio-
nado aumentavam o risco de incêndio.

A INTERDIÇÃO
O Ministério Público acatou as irre-
gularidades apontadas pela mãe do 
aluno. Na intimação encaminhada à 
escola, a Promotoria apontou que o 
recinto denunciado “não é nem de 
perto um local adequado para serem 
ministradas aulas”. Citou, ainda, que 
“o local foi vistoriado pelo Corpo de 
Bombeiros e foi constatado que não 
apresenta condições de segurança 
em conformidade com o regulamen-
to de segurança contra incêndio”.

Por fim, a Procuradoria, ao considerar 
que as crianças e funcionários estavam 
em iminente situação de risco de vida, 
sentenciou a interdição da escola e “ime-
diata transferência dos alunos, sem solu-
ção de continuidade dos estudos, para 
escola próxima de sua residência, sob 
pena de multa diária de R$ 4 mil”.

lização dessa área e as aulas foram 
retomadas dentro da normalidade.

DECISÃO CONJUNTA
A proposta de transferir os alunos 
para o Bairro do Marmeleiro foi apre-
sentada durante uma reunião realiza-
da em 17 de abril, com a participação 
de pais de alunos, representantes da 
Prefeitura, da diretoria da escola e 
da empresa de ônibus Jundiá, res-
ponsável pelo transporte dos alu-
nos. Esse encontro foi realizado no 
Ginásio de Esportes Guido Ramazzot-
ti, na Porta do Sol, cedido pela Apaps.

Participaram da reunião a diretora e 
a coordenadora pedagógica da Felipe 
Lutfalla, Luciana Zanata Ferreira e 
Regiane Inácio da Silva, os secretários 
municipais da Prefeitura de Mairinque, 
Adelmo Bellini (Jurídico), Rita Maria Sar-
ti (Educação), Priscila Silva de Souza Ma-
chado (Administração), Rogério Manão 
(Governo), além do gerente Operacio-
nal da Jundiá, Cláudio Roberto Arantes.

A DENÚNCIA
A interdição da “escola de lata” ocorreu 
depois que Adriana de Cássia Dutra, 
mãe de um aluno matriculado na Felipe 
Lutfalla, encaminhou um ofício ao Mi-
nistério Público do Estado de São Pau-
lo, em 15 de abril, externando preo-
cupação com a segurança dos alunos 

que assistiam aulas nos contêineres.
De acordo com os relatos de Adria-

na, poderia se repetir na escola da 
Porta do Sol a tragédia ocorrida no Ni-
nho do Urubu, Centro de Treinamen-
to do Flamengo, em 8 de fevereiro 
deste ano, quando um incêndio pro-
vocou a morte de dez pessoas e dei-
xou outras três gravemente feridas.

Entre outras irregularidades aponta-

OS CONTÊINERES foram implantados como 
forma de remediar a falta de espaço para 
atender toda a demanda de estudantes
nas salas de alvenaria do estabelecimento
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Clínica de Vôlei

Agenda Academia e Clube

Quadra de Tênis

Fit Combat Academia 16h
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 a 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 a 16 anos
Acima de 12 anos
Acima de 12 anos
Acima de 12 anos 
Acima de 6 anos
Acima de 15 anos

7 a 16 anos

Livre

Livre

Livre

Livre

Livre

19h30

Total Core 18hAcademia

15h, quinzenalmente

19h

19h30 19h30

Aula HIIT 19h 19h
Funcional 17h
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

Diversos 
■ Polícia Florestal de Sorocaba
(15) 3228-2525
■ Delegacia de Mairinque
(11) 4708-2011
■ Polícia Militar de São Roque
(11) 4712-3322
■ CCR Via Oeste - 0800 701 5555
■ DEPRN (Proteção de Recursos 
Naturais) - (15) 3244-2778
■ CET - 1188
■ Prefeitura de Mairinque
(11) 4718-8644

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

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

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

Emergências 
■ Bombeiros de São Roque
(11) 4712-3386
■ Hospital de Mairinque
(11) 4718-1500
■ Conjunto Hospitalar
de Sorocaba
(15) 3332-9100
■ Sta. Casa São Roque
(11) 4713-5400
■ Unimed São Roque
(11) 4784-8484
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9h

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

Futebol de Campo

RELAÇÃO DE AULAS E ATIVIDADES DA ACADEMIA E CLUBE 2019

Ginásio 16h, quinzenalmente
15h, quinzenalmente

À disposição, nos horários do Clube

À disposição, nos horários do Clube

À disposição, nos horários do Clube

À disposição, nos horários do Clube

Quadra de Tênis

Ginásio

Sala do
Conselho
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farofa, saladas e sobremesa. Não 
faltaram cerveja, sucos, refrigeran-
tes e chope da melhor qualidade.

Vestidos no melhor estilo do West, 
dos Estados Unidos, cowboys e cowgirls 
dançaram do começo ao fim. A Di-
retoria de Social e Esportes da Apaps 
avaliou que a festa atingiu seu objeti-
vo de levar entretenimento de quali-
dade ao associado e incentivar a con-
fraternização entre vizinhos.

EM 30 DE MARÇO, o portassolen-
se compareceu em massa na Festa 
Country que marcou a reabertura do 
salão de festas do Clube, que passou 
por uma boa reforma. Ao som vibran-
te da Banda Blucash, com o requinte 
gastronômico do badalado buffet do 
chef Márcio Grassi, a festa seguiu ani-
mada das 20h30 à meia-noite.

Foram servidos galinhada, ma-
carrão ao molho shimeji, churrasco, 

Aconteceu
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO E ILUSTRATIVAS

FESTA COUNTRY
FAZ O PORTASSOLENSE 
DANÇAR A NOITE INTEIRA
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CAMINHADA 

COM 85 bem-dispostos e anima-
dos participantes, a 3ª Caminhada 
da Porta do Sol, no dia 20 de abril, 
superou as duas primeiras edições 
em número de inscritos. A primei-
ra, em 2017, na comemoração dos 
45 anos da Porta da Sol, contou com 
30 atletas e, em 2018, 45 associa-
dos participaram da atividade.

Quem optou pelo percurso de 
4,5 Km fez o trajeto pela Álvares de 
Azevedo, Thomas Antônio, Cruz e 
Souza, Gonçalves Dias (terra), Hum-
berto de Campos e Avenida do Sol 1 
até o estacionamento do Cube.

Na opção de 9 km o itinerário incluiu 

PÁSCOA PARA 
A CRIANÇADA

a Avenida do Sol 1, sentido Portaria 1, 
Álvares de Azevedo, Thomas Antônio, 
Cruz e Souza, Gonçalves Dias (terra), 
Humberto de Campos, Avenida do Sol 
1 e estacionamento do Clube.

NO SÁBADO, 20 de abril, véspera do 
Dia de Tiradentes, além da 3ª Cami-
nhada da Porta do Sol e do workshop 
sobre agricultura, com o pesquisador 
Sérgio Semerdjian, atividades alusivas 
à Páscoa fizeram a alegria da criançada. 
A programação teve início na tarde de 
sexta-feira, 19, com uma série de jogos 
e brincadeiras monitoradas pelo pes-
soal do Foca and Friends. No sábado a 
brincadeira continuou com a “caça aos 
ovos” e com outras atividades monito-
radas pela dupla Juba e Sorriso.



24  |  REVISTA PORTA DO SOL

CA
SA

/C
O

N
ST

RU
ÇÃ

O



   REVISTA PORTA DO SOL  |  25   

CA
SA

/C
O

N
ST

RU
ÇÃ

O



26  |  REVISTA PORTA DO SOL

CA
SA

/C
O

N
ST

RU
ÇÃ

O



   REVISTA PORTA DO SOL  |  27   

SE
RV

IÇ
O

S 
D

IV
ER

SO
S

PE
T



28  |  REVISTA PORTA DO SOL


