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ma confluência de motivos pode ex-
plicar os avanços na gestão da As-
sociação de Proprietários Amigos 
da Porta do Sol (Apaps) nos últimos 

20 meses. O empenho de uma diretoria com-
posta por gente competente, comprometida 
com o Regimento Interno, respeitadora das 
leis e apaixonada pelo local que escolheu pa-
ra morar, obviamente, justificaria o êxito das 
ações administrativas. O trabalho desenvol-
vido em sintonia harmoniosa com o Conse-
lho Deliberativo, sempre pautado pela ratifi-
cação da Assembleia Geral Ordinária – apro-
vada no início deste ano por ampla maioria 
–, chega ao porquê dos resultados positivos.

Seguimos nosso trabalho sempre em bus-
ca de proporcionar maior conforto a todos. Te-
mos como compromisso, agora, estruturar o 
Clube para adequar seus equipamentos de mo-
do a contemplar a demanda de um público exi-
gente. O Departamento Social, Esporte e Cultu-
ra tem procurado disponibilizar uma gama cada 
vez maior de atividades e serviços, de modo a 
atender a um número crescente de moradores.

Esse ano já tivemos Carnaval, Festas Junina 
e Julina, Festa das Nações, Festa Country, Noi-
te de Inverno e diversas competições esporti-
vas, sempre com recorde de público. Muitos 
outros eventos estão previstos até dezembro.

No primeiro semestre o associado tam-
bém teve a oportunidade de participar de 
dois workshops, sobre Agricultura e sobre 
Animais Peçonhentos, ministrados, respec-
tivamente, pelo viticultor e pesquisador de 
Ferraz de Vasconcelos, Sérgio Semerdjian e 
pelo técnico de segurança Francisco Castro.

O público que vem para a Feirinha e outros 
programas no Clube precisa de conforto e se-
gurança. Para resolver esse problema foram ad-
quiridas dez novas tendas de lona. Elas já mos-
traram eficiência nas festas Junina e Julina rea-
lizadas, respectivamente, na Hípica e no Clube. 

no nosso Departamento de Comunicação facili-
taram o entendimento e a troca de informações 
entre associados e diretoria. De abril a julho o nú-
mero de visitas à página da Apaps no Facebook 
subiu para 44.610, uma média de mais de 10 mil 
acessos mensais. O Instagram do Residencial, per-
fil criado há poucos meses, já reúne quase 1.200 
seguidores. Na última edição de julho, nosso Por-
ta News enviou notícias a 2.215 pessoas. A lista de 
transmissão do Clube no WhatsApp, atualmente, 
encaminha novidades e eventos para mais de mil 
pessoas. Por fim, também começou a circular na 
Porta do Sol o Jornal do Caseiro, uma publicação 
trimestral voltada aos prestadores de serviços.  

A Apaps também preocupa-se em man-
ter a sustentabilidade e o compromisso social 
no centro das questões administrativas. Con-
tinuam aceleradas as obras de construção do 
prédio de alvenaria que substituirá os contêine-
res que serviam de salas de aula na Escola Mu-
nicipal Felipe Lutfalla, no Residencial. Embora a 
escola seja de responsabilidade do Município, 
os custos com materiais e mão de obra estão 
sendo bancados pela Associação. Coube à Pre-
feitura, unicamente, a elaboração do projeto.

As principais bandeiras de campanha da 
atual diretoria – promover a confraternização en-
tre vizinhos, trazer o morador para o Clube e mo-
dernizar a Associação – estão sendo cumpridas à 
risca. Nosso projeto para a Porta Sol é ambicio-
so e, a médio e longo prazos, pretende fazer des-
te Residencial uma referência para todo o país e 
para o exterior. Afinal, cercados por uma nature-
za exuberante, com a responsabilidade de hon-
rar as diretrizes projetuais de Niemayer e Burle 
Marx, mas, sobretudo, imbuídos de paixão pelo 
recanto que escolhemos para morar, trabalha-
mos voluntariamente para viver o presente e 
estarmos preparados para o futuro.
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Em cumprimento a um dos itens do Plano 
Diretor, foram entregues, em meados de julho, 
novas atrações no Parquinho do Clube. Adqui-
rimos sete brinquedos e dois abrigos com-
postos de banco e cobertura de madeira, tu-
do construído com madeira autoclave, que 
atende às especificações técnicas da ABNT.

O número de frequentadores da academia 
cresceu consideravelmente. Em 2017 a Acade-
mia de Ginástica registrou a entrada de 12.482 
pessoas. Em 2018 esse número passou para 
12.692. Foram implantadas novas aulas em di-
versas modalidades nas áreas de ginástica 
funcional, artes marciais e dança. Além dis-
so, a cada 15 dias acontecem as clínicas de 
tênis e vôlei, com professores especializados.

Dentro do que estava previsto no orçamento 
do Plano Diretor de 2019, para atender às reivin-
dicações de desportistas e praticantes de esportes 
ao ar livre, foram tomadas duas providências: ins-
talação de novos refletores nas quadras 1 e 
2 de tênis e iluminação total da pista de ca-
minhada, no entorno do lago, com a implan-
tação de 50 postes com lâmpadas de LED. 

Uma coisa é certa: o proprietário tem bons 
motivos para permanecer na Porta do Sol nos fi-
nais de semana, inclusive com seus filhos, sem 
precisar sair para procurar entretenimento em 
outros lugares.  A ampliação do estacionamento 
é mais uma providência que estimulará a perma-
nência do morador nas dependências do Clube. 

Outra obra, já iniciada e prestes a ser concluída, 
é a remodelação da Portaria 1, que trará ainda mais 
conforto aos nossos moradores e visitantes, pois 
sua capacidade de entrada e saída deve aumen-
tar em 70%. O movimento é grande nas cinco por-
tarias, onde são registrados 5 mil acessos diários, 
sendo que em feriados prolongados e datas festi-
vas esse número duplica. Para se ter uma ideia, de 
julho de 2018 a julho de 2019, foi computado 1,8 
milhão de acessos nas portarias da Porta do Sol. 

Importante lembrar que as reformulações 

Francisco Venturi Regis
Presidente da Diretoria Executiva da 
Apaps - Associação dos Proprietários 
Amigos da Porta do Sol
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projeto, senhora Beatriz Elena Verdaguer.
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ma é experimental, mas deverá ser 
ampliado após essa fase de teste e 
posterior avaliação”, complementa.

O Departamento de Seguran-
ça da Apaps, conforme informa o 
gerente, tem procurado se inteirar 
das novas tecnologias, assim como 
manter a equipe capacitada para 
agir nas mais diversas situações. 
Segundo ele, os patrulheiros da 
Porta do Sol participam periodica-
mente de cursos de reciclagem pa-
ra que estejam sempre prontos a 
agir em situações de risco e garantir 
a segurança da comunidade.

esde o início de julho, os 
agentes de segurança da 
Porta do Sol trabalham, 
dentro de um programa 

piloto, com câmeras afixadas nas 
fardas. O dispositivo permite que as 
ações dos patrulheiros sejam grava-
das e analisadas posteriormente.

Giovanni Baccaro Júnior, geren-
te de Segurança da Apaps, esclare-

Segurança
POR MARCOS CAPITÃO

D ce que o uso de câmeras nas opera-
ções policiais é um recurso cada vez 
mais utilizado pelas instituições vol-
tadas à segurança pública. “Essa fer-
ramenta corrige erros operacionais, 
ajuda a reduzir os abusos policiais e, 
da mesma forma, protege o agente 
de falsas acusações”, argumenta.

Ele informa, ainda, que as ima-
gens ficam arquivadas no Depar-
tamento de Segurança da Apaps e 
podem ser conferidas sempre que 
necessário. “As gravações também 
podem ser cedidas à Polícia Militar e 
Civil e servirem de provas. O progra-

AGENTES DA APAPS USAM 
CÂMERAS NAS FARDAS
EM PROJETO EXPERIMENTAL
A iniciativa, já adotada por muitas instituições públicas, é mais um recurso 
para garantir a segurança e corrigir erros operacionais

Estatísticas

PRINCIPAIS 
OCORRÊNCIAS
DE JANEIRO A 

JULHO DE 2019
(Infrações do
regulamento

interno)

2

6
6
7
8
8
8
9
9

Porte de entorpecentes
Atendimento ao SAP

Foco de incêndio
Vistoria em árvore
Obstrução de via

Vandalismo/danos patrimoniais
Apoio manutenção

Vistoria insetos agressivos
Furto

Violação/desperdício de água
Pânico - Código 9

Apoio visitante
Desinteligência

Acidente pessoal
Apoio Polícia Militar

Acid. de trâns. c/ vítima
Apoio equoterapia

Captura animal
Caso clínico

BRI
Apoio resgate

Averiguação de residência
Averiguação de suspeito
BRI - Advertência Art 40

Pertubação não constatada
Disparo de alarme

Apoio Clube
Orientação regulamento interno

Apoio portaria 
Apoio escolar

Comunicação de fatos 
Portão aberto

Apoio proprietário

10
11

26
42

94

110
118
126
132

153
173

271
852

1.128

6

11
13
13
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68
69
69

102
104
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Gente da Porta
POR MARCOS CAPITÃO  / FOTOS: MARCOS CAPITÃO

O 
dia 1º de agosto de 2019 
foi especial para o aju-
dante geral João Ribeiro 
Sena Neto, 51 anos. Sua 

rotina de afazeres diários foi que-
brada por amigos, colegas de traba-
lho e diretores da Apaps que se uni-
ram na sala de reunião do Clube pa-
ra homenageá-lo pelos 21 anos de 
serviços prestados à Porta do Sol.

Recém-chegado de Ribeirão Preto a 
Mairinque, então com 33 anos, João Ri-
beiro mudou-se para o Bairro Moreiras 
e foi admitido no Residencial em 1º de 
agosto de 1998, para trabalhar nos lagos 
de captação de água da Porta do Sol.

Também chamado carinhosamen-
te de “João da Captação” ou “João Ca-
pivara”, o homenageado é um tipo de 
“faz tudo” nas áreas das nascentes. 

Alimenta as capivaras, patos e outras 
espécies silvestres, controla a vazão 
da água, monitora o nível, mantém os 
tanques limpos e vive uma relação de 
amizade com a fauna e a flora locais.

Sua dedicação ao trabalho, respei-
to ao meio ambiente e amor aos ma-
nanciais o mantiveram, durante todos 
esses anos, no mesmo ofício. “Aqui na 
Porta do Sol, mais do que amigos, eu 
tenho uma grande família. Gosto mui-
to de fazer o que faço e acho que não 
saberia fazer outra coisa. Só tenho a 
agradecer por todo esse carinho”, disse.

Para essa homenagem os amigos 
prepararam um gostoso coquetel e o 
presentearam com uma camisa ofi-
cial do Santos, seu time do coração, 
e com uma placa de agradecimento 
pelos serviços prestados.

JOÃO RIBEIRO
FAZ 21 ANOS
DE CASA E É
HOMENAGEADO
O ajudante geral mantém um trabalho importante 
junto às nascentes do Residencial

AMIGOS
do Residencial 

presentearam João 
Ribeiro com uma 
camisa oficial do 
Santos, seu time 

do coração
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Capa/Plano Diretor

uando o ano mal 
começava, logo nos 
primeiros dias de ja-
neiro, mais de 100 
associados reuni-
ram-se no Ginásio 

Poliesportivo Guido Ramazzotti e 
deram aval para a execução do Pla-
no Diretor do exercício 2019. A di-
retoria da Apaps estava autoriza-
da a encaminhar 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.

Não havia tempo a perder: todos 

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO E IMAGENS ILUSTRATIVAS
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arregaçaram as mangas e, uma a 
uma, as obras começaram a sair do 
papel. Tudo tem corrido como pla-
nejado, com o cronograma de servi-
ço cumprido à risca, de modo a não 
deixar nada para o ano que vem.

1 TENDAS
Para contemplar a área de So-
cial e Esportes foram adquiri-

das dez novas tendas de lona, três 
nas medidas de 3 m x 6 m e sete no 
tamanho de 3 m x 3 m, ideais para 
todos os tipos de eventos. Elas já 
mostraram suas eficiências nas fes-
tas Junina e Julina realizadas, 

Q
TODO VAPOR

AS BENFEITORIAS 
CONTEMPLAM 

TODAS AS ÁREAS 
DA APAPS E DEVEM 

SER CONCLUÍDAS 
CONFORME O 

CRONOGRAMA

OBRAS DO
PLANO
DIRETOR
ESTAO A



10  |  REVISTA PORTA DO SOL    REVISTA PORTA DO SOL  |  11   10  |  REVISTA PORTA DO SOL    REVISTA PORTA DO SOL  |  11   

respectivamente, na Hípica e no Clube.
Janete Gonçalves, encarrega-

da administrativa da Apaps, con-
ta que as tendas auxiliam bastante 
nos eventos menores, como na feiri-
nha de sexta-feira. “Além disso, dimi-
nuímos nossos gastos com locação, 
uma vez que elas são necessárias 
nos períodos de chuva”, argumenta.

2 PARQUINHO
Em cumprimento a mais um 
item do Plano Diretor, foram 

entregues, em meados de julho, as 
novas atrações do parquinho do Clu-
be. O local agora conta com sete brin-
quedos e dois abrigos compostos 
de banco e cobertura de madeira.

Houve substituição dos antigos 
brinquedos de ferro, da casinha de 
bonecas, do antigo balanço de ferro 
e das duas gangorras. O gira-gira foi 
trocado por um modelo mais apro-
priado para crianças pequenas.

O local também foi contemplado 
por um multibrinquedo com escor-
regador e um balanço cavalinho. Os 
brinquedos foram construídos com 
madeira autoclave, que atende às 
especificações técnicas da ABNT.

3 FROTA
O Departamento de Trans-
porte da Apaps foi beneficia-

do por uma motocicleta, já incor-
porada à frota.

4 INFORMÁTICA
O Departamento de Tecnolo-
gia da Informação, por sua vez, 

foi favorecido com a aquisição de um 
Routerboard Mikrotic, utilizado pa-
ra fazer o roteamento da Internet 
na rede da administração da Apaps.

5 CAÇAMBAS
O meio ambiente agradece 
pelos investimentos previs-

tos no Plano Diretor. Já foram ad-
quiridas e implantadas as oito ca-
çambas que ampliam o recolhi-

mento de resíduos e cumprem a cres-
cente procura por pontos para a des-
tinação de recicláveis pelos associa-
dos. As Portarias 1 e 2 ficaram com 
quatro caçambas verdes cada uma, 
para os recicláveis, além de uma cor 
de laranja para produtos orgânicos.

6 ILUMINAÇÃO
As reivindicações dos aman-
tes das atividades ao ar livre 

também foram atendidas como es-
tavam previstas no Plano Diretor. As 
duas quadras de tênis, um e dois, re-
ceberam reforço na iluminação e es-
tão prontas, inclusive, para sedia-
rem os torneios de tênis no perío-
do noturno. As quadras receberam 
32 refletores de Micro LED marca 
Bright Lux, de 150 watts de potência.

A pista de caminhada, no entor-
no do lago, agora inteirinha ilumi-
nada, já começou a ser utilizada 
para atividades noturnas. Ao lon-
go de seu trajeto foram instaladas 
50 lâmpadas Tramontina, tipo Mi-
cro LED, de 20 watts de potência.

Segundo Lucas Mateus da Silva, 
colaborador técnico do Departamen-
to de Elétrica da Apaps, as lâmpadas 
de LED consomem menos energia do 
que as convencionais incandescentes 
ou fluorescentes, além de permitirem 
uma considerável redução de gastos.

“E não é só isso: as lâmpadas de 
LED liberam mais lúmens por watt 
e chegam a iluminar, em média, 
seis vezes mais por watt gasto em 
relação às convencionais”. Lucas ex-
plica que lúmen é a quantidade de 
luz emitida por uma lâmpada em to-
das as direções, também chamada 
de fluxo luminoso, ou seja, o quanto 
uma lâmpada ilumina um ambiente.

7 ETA
A Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Dragan Jankar, 

localizada num dos pontos mais al-
tos do Residencial – o cérebro de 
um sistema que garante a autossu-

Capa/Plano Diretor
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Capa/Plano Diretor

ficiência no abastecimento de água 
da Porta Sol –, teve sua merecida 
cota no Orçamento, exatamente co-
mo estava previsto no Plano Diretor.

As antigas comportas de ma-
deira do decantador foram substi-
tuídas por peças de polipropileno 
(PP), um material mais resistente 
à deterioração e com equilíbrio de 
propriedades térmicas, químicas 
e elétricas. Foram trocadas pelo 
mesmo material as cortinas de ma-
deira que servem para quebrar a 
velocidade da água que é despeja-
da nos tanques para a decantação.

Líder da ETA, Carlos Genuíno ex-
plica que há algum tempo o decan-
tador necessitava de uma reade-
quação. É neste departamento que 
o precioso líquido chega bruto ao 
decantador, exatamente como é 

captado nos lagos. “Aqui a água é 
submetida aos produtos químicos, 
passa por uma pré-cloração e pe-
la coagulação, com a aglutinação 
das partículas em suspensão, até 
o processo de decantação para 

chegar limpa na torneira do con-
sumidor final”, esclarece o líder.

O laboratório da ETA também 
passou por uma importante refor-
ma. Foi efetuada a troca de piso e as 
paredes ganharam novos azulejos. A 
velha chapa de concreto da pia foi 
trocada por uma de granito, apoiada 
em um armário de fórmica branca.

O laboratório ganhou em eficiên-
cia, conforme explica Carlos Genuí-
no, a partir da instalação de um guin-
cho elétrico com capacidade para até 
700 quilos. Como a sala fica numa es-
pécie de mezanino, esse guindaste, 
por meio de um alçapão, consegue 
suspender do solo sacarias de produ-
tos químicos e bombonas de cloro. “É 
uma antiga reivindicação. Esse guin-
cho vai facilitar muito nosso traba-
lho”, comemora Genuíno.

NO LABORATÓRIO 
DA ETA FOI 

EFETUADA A 
TROCA DE PISO 
E AS PAREDES 

GANHARAM 
NOVOS AZULEJOS. 

A VELHA CHAPA 
DE CONCRETO 

DA PIA FOI 
TROCADA POR 

UMA DE GRANITO, 
APOIADA EM UM 

ARMÁRIO DE 
FÓRMICA BRANCA
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P
roduzir mudas de espé-
cies florestais nativas, am-
pliar as ações de educa-
ção ambiental, favorecer 
a diversidade genética da 
nossa floresta, incremen-

tar o canteiro com Plantas Alimentí-
cias Não Convencionais, conhecidas 
por PANC, e incentivar a interação do 
morador com a flora local estão entre 
os principais objetivos da revitalização 

do viveiro de mudas da Porta do Sol.
O projeto, desenvolvido pela Dire-

toria de Meio Ambiente da Apaps, em 
parceria com o Departamento de En-
genharia Florestal da Universidade 
Federal de São Carlos (UFScar), pre-
vê o suporte contínuo de especia-
listas da instituição no Residencial.

As alunas do 4º ano de Engenha-
ria Florestal da Universidade, Jaque-
line Figueiredo de Almeida e Atny 

Meio Ambiente
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO, GABRIEL BITENCOURT E ILUSTRATIVA
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Miho Saito, visitam o Residencial 
uma vez por semana e já começaram 
as primeiras intervenções no viveiro.

O trabalho inicial consiste em fazer 
um levantamento das diversas espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica, co-
letar sementes e mudas para o plantio 
e melhorar a ergonomia no local do vi-
veiro. Conforme explica Atny, as mudas 
acondicionadas no chão, como estão 
hoje, exigem muito esforço físico e co-

PARCERIA COM 
UNIVERSIDADE
VAI REVITALIZAR 
CANTEIRO DE MUDAS
Especialistas da UFScar darão suporte contínuo ao local 
para diversificar a produção de mudas e ampliar as 
ações de educação ambiental na Porta do Sol

locam em risco a saúde do trabalhador.
Gabriel Bitencourt, diretor de 

Meio Ambiente da Apaps, informa 
que a UFScar tem uma grande tra-
dição no desenvolvimento de pro-
jetos que propiciam a interação da 
universidade com a comunidade.

“Apresentei aos professores todo o 
potencial ambiental, o viveiro de mu-
das, nosso sistema de trabalho e eles 
se interessaram em formar essa parce-
ria que, além de outros objetivos, vai 
diversificar nossa produção de mudas 
e ampliar as ações de educação am-
biental na Porta do Sol”, disse o diretor.

Ele esclarece que, hoje, o viveiro 
de mudas da Porta do Sol tem servi-
do tão somente à manutenção daqui-
lo que é usado para o paisagismo. A 
ideia, conforme explica Gabriel, é fa-
zer com que esse canteiro se transfor-
me num fomento para o enriqueci-
mento arbóreo do Residencial.

APAPS BUSCA EM IPERÓ
MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS
Além da parceria com o Departamen-
to de Engenharia Florestal da Universi-
dade Federal de São Carlos (UFScar), a 
Diretoria de Meio Ambiente procura al-
ternativas para a diversificação da flora 
do Residencial. No final de julho, o dire-
tor da área, Gabriel Bitencourt, foi co-
nhecer o Viveiro de Mudas Nativas Ár-
vores Brasileiras, no município de Iperó.

Suzana Aleixo, proprietária do vi-
veiro, acompanhou Gabriel na visita 
aos canteiros e colocou centenas de 
espécies à disposição do diretor. “Vou 
fazer uma boa seleção, dar prioridade 
a mudas novas e de qualidade e op-
tar por aquelas que atendam às nos-
sas necessidades”, informa Gabriel.

Ele adiantou que dará preferência 
a plantas zoocóricas, que são aque-
las que permitem a dispersão das se-
mentes pelos animais, normalmente 
por aves e roedores. “Optaremos pe-
las que tenham algum atrativo para a 
nossa fauna, sejam flores que atraiam 
abelhas e aves, sejam frutos que 

atraiam outros animais, mamíferos 
etc. Já separei algumas, com essas ca-
racterísticas, que serão plantadas na 
região do pomar e do Clube”, explica.

O diretor de Meio Ambiente pla-
neja, ainda, plantar algumas espécies 
nas proximidades da pista de cami-
nhada e das trilhas. “Aí elas acabam 
tendo uma função pedagógica, uma 
vez que as pessoas podem identificar, 
acompanhar mais de perto o cres-
cimento, cuidar e observar a intera-

ção com insetos e outros animais”.
Como forma de aproveitar as no-

vas tecnologias que estão sendo in-
corporadas pelos canais de comuni-
cação da Apaps, a Diretoria de Meio 
Ambiente pretende implantar pla-
quinhas de identificação nas plan-
tas, com um QR Code. Esse sistema, 
dotado de códigos de barras, ao ser 
escaneado por um celular pode ser 
convertido em texto, link ou qual-
quer outra referência.

GABRIEL
BITENCOURT,

diretor de Meio Ambiente
da Apaps, foi conhecer o
Viveiro de Mudas Nativas 

Árvores Brasileiras, no 
município de Iperó. Ao seu 

lado, SUZANA ALEIXO,
proprietária do

viveiro

JAQUELINE
FIGUEIREDO DE

ALMEIDA e ATNY MIHO 
SAITO, alunas do 4º ano de 

Engenharia Florestal da UFScar, 
visitam o Residencial uma vez 
por semana e já começaram

as primeiras intervenções
no viveiro
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uma atividade e as aulas acontecem 
aos sábados e domingos. A Apaps é 
responsável por ceder o espaço e in-
cluir os alunos nas vagas existentes.

A escolha dos participantes é de 
responsabilidade da Escola Municipal 
Felipe Lutfalla e do Atelier Crescendo 
com Arte, dirigidos, respectivamen-
te, pelas professoras Luciana Zanata e 
Cleide Vieira. Haverá uma lista de es-
pera para eventuais substituições ou 
ampliação do quadro de inscritos. Re-
presentantes da Apaps e professoras 

Inclusão Social
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

Residencial Porta do 
Sol, em parceria com 
a Escola Municipal 
Felipe Lutfalla e com 
o Programa Crescen-

do com Arte, acaba de lançar o Proje-
to Oficina de Cultura e Esportes. A ideia 
inicial é ministrar, nas dependências do 
Clube, aulas de violão, jiu-jitsu e tênis a 
crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

Hitoshi Reido, diretor de Social, Es-
porte e Cultura da Apaps, explica que 
a diretoria da Associação tem procu-

rado vencer os desafios de susten-
tabilidade que passam, basicamen-
te, pelo respeito ao meio ambiente 
e pela interação entre o Residencial e 
a comunidade do entorno. “Acredita-
mos que essas modalidades se com-
plementam na proposta de promover 
educação, disciplina, sociabilização, 
foco e desenvolvimento de habilida-
des esportivas e sociais”, diz Hitoshi.

O diretor esclarece que o projeto 
começará pequeno para poder se estru-
turar, corrigir falhas e, posteriormente, 
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PROJETO
DE INCLUSÃO
DA APAPS
BENEFICIA 
JOVENS E 
CRIANÇAS
Aulas de violão, jiu-jitsu e tênis são oferecidas gratuitamente, 
nas dependências do Clube, durante os fins de semana

Horário
de aulas
Sábado e Domingo

› Clínica de Tênis
(6 a 10 anos): 15h
› Clínica de Tênis
(11 a 14 anos): 15h30
› Jiu-jitsu: 18h
› Violão: 10h

diversificar as disciplinas oferecidas 
e ampliar o número de inscritos. Ele 
também informa que, inicialmente, 
são destinadas dez vagas para tênis, 
sendo cinco para o primeiro horário e 
cinco para o segundo. Para o jiu-jitsu 
há cinco vagas e, para o violão, três, 
num total de 18 matriculados.

Programa
De acordo com a programação do 
Projeto Oficina de Cultura e Espor-
tes, cada aluno pode fazer apenas 

reuniram-se com os pais dos alu-
nos antes do início das atividades.

Após a formalização do Projeto Ofi-
cina de Cultura e Esportes, a professo-
ra Luciana Zanata  afirmou que “é uma 
honra e uma grande satisfação para a 
escola fazer parte de um projeto com 
tamanho potencial de inclusão”. Na 
sua avaliação, “mais uma vez a Apaps, 
com o apoio do Atelier da Cleide, apre-
senta uma iniciativa que amplia os ho-
rizontes dos nossos alunos, ao mes-
mo tempo em que lhes oferece a 

O

Clínica de 
Tênis, Jiu-Jitsu, 
integrantes do 
Projeto Oficina 
de Cultura e 
Esportes. Ao lado, 
participantes
do projeto Clínica 
de Tênis que 
promove interação 
entre o Residencial 
e a comunidade
do entorno
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oportunidade da 
prática de espor-
tes e de aprender a 
tocar um instrumento musical”.

Cleide Vieira concorda com 
a diretora da Felipe Lutfalla e 
enxerga excelentes oportuni-
dades de aprendizado para os 
alunos do projeto. “Esses jo-
vens e crianças terão a oportu-
nidade de aprender música e 
praticar esporte com profes-
sores capacitados, num am-
biente sadio e longe de dro-
gas e de influências negativas”.

A educadora destaca, ainda, 
que “a arte e a prática esportiva 
são instrumentos do desenvolvi-
mento integral das crianças e jo-
vens, pois os capacitam a lidar 
com seus desejos, necessidades 
e expectativas. Não se pode falar 
da educação formal sem falar da 
arte e do esporte. Atitudes como 
essa nos faz sim apostar, acredi-
tar e buscar um mundo melhor 
para nós e para o nosso próxi-
mo”, complementa Cleide.

Inclusão Social

Cada aluno
poderá fazer apenas
uma atividade;

As aulas acontecem
aos sábados e domingos,
nos horários já existentes;

Obrigatória a residência
na Porta do Sol ou ser filho 
de funcionário da Apaps;

Necessário
estar cursando 
a escola;

O número de inscritos 
é limitado; atingido 
o quórum, as demais 

solicitações ficarão no aguardo
da abertura de novas vagas;

O aluno deverá chegar 
com até dez minutos de 
antecedência, tolerando 

um atraso de cinco minutos para a 
atividade a qual está inscrito;

Os inscritos devem 
tratar com urbanidade 
e respeito todos os 

colegas, sócios e seus dependentes, 
diretores e funcionários do Clube;

Clínica de Vôlei

Agenda Academia e Clube

Quadra de Tênis

Fit Combat Academia
Jiu-Jitsu Academia

Academia
Academia

Academia

Zumba Academia

AcademiaHit Brasil/
Zumba Teen

Local Quinta-feira Sexta-feira Sábado DomingoAulas

Musculação

Ioga

Treino de Corrida

Pilates
Alongamento

Violão

Jogos Noturnos

Clínica de Tênis

Quadras de Tênis

Quadra
Poliesportiva

Cine Clube

Academia

Academia

Clube

Academia
Academia

Sala Clarice
Lispector

Clube/Ginásio

Campo do Clube

Terça-feira

7h às 12h / 
16h às 22h

8h

9h15

À disposição nos horários do Clube

Quarta-feira

7h às 12h / 
16h às 22h

7h às 12h / 
16h às 22h

7h às 12h / 
16h às 22h

9h às 13h /
13h40 às 21h

9h às 14h

18h

8h

10h

19h

10h e 11h

11h

18h 18h

10h
11h

Futsal Ginásio 14h
Vôlei Ginásio 16h

Idade

Acima de 14 anos

Acima de 12 anos
Acima de 12 anos 

7 aos 17 anos

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

Acima de 12 anos

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

Acima de 7 anos

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

7 aos 16 anos

Livre

Livre

Livre

Livre

Livre

19h30

Total Core 18hAcademia

18h, quinzenalmente

19h

19h30 19h30

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

18h

Grupo de Tricô

Biblioteca Livre

Sala Clarice
Lispector

Sala Clarice
Lispector

Telefones úteis

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

■ Hípica
(11) 4246-6464 - Ramal 6457
■ Escola
(11) 4708-1556
■ Posto de Saúde
(11) 4708-1418

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

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

1º sábado do mês, 
às 19h

À disposição nos horários do Clube

Quadra de Tênis

Ginásio

Sala do
Conselho

REGRAS DE
FUNCIONAMENTO

Os alunos devem zelar 
pelos materiais didáticos 
e esportivos, bem como 

pelos equipamentos existentes
nas dependências do Clube;

O aluno só terá acesso
ao Clube em dias
e horários das suas 

atividades, identificando-se por 
documento emitido pela Apaps;

O aluno não
poderá acumular 
antecedentes de faltas

ou atrasos para os treinos, sob
pena de eliminação do quadro;

Deve, ainda, cumprir
o regulamento do
Clube, do qual tomam

ciência com antecedência.

10

11

9

1

2

3

4

5

6

7

8

LUCIANA
ZANATA, 

professora e 
diretora da Escola 
Municipal Felipe 

Lutfalla

9h15

15h 15h
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Aconteceu

EM 20 DE ABRIL, um público aten-
to e diversificado, na casa de 140 
pessoas, participou do workshop 
ministrado pelo viticultor e pes-
quisador de Ferraz de Vasconcelos, 
Sérgio Semerdjian, no Clube da 
Porta do Sol. As aulas teóricas, no 
período da tarde, ocorreram no Gi-
násio de Esportes Guido Ramazzot-
ti. Em seguida, até o início da noite, 
o pesquisador ensinou técnicas de 
podas em árvores frutíferas planta-
das ao lado da academia ao ar livre.

AGENDA CHEIA
NA PORTA DO SOL

confraternização entre as pessoas, 
sem o registro de qualquer incidente.

Provas de montaria, almoço cai-
pira, bolo de milho, quentão, arte-
sanato, música sertaneja, quadrilha, 
fogueira no terreiro, além de um en-
fezado touro mecânico e música da 
melhor qualidade entraram na recei-
ta de uma legítima festança na roça.

EM 20, 21 E 22 DE JUNHO, para apro-
veitar o feriadão de Corpus Christi, no 
espaço da Feirinha aconteceu a Festa 
das Nações, com food trucks de di-
ferentes nacionalidades (australiano, 
colombiano, venezuelano, mexicano, 

Periodicamente, até hoje, Sérgio 
Semerdjian mantém visitas a diver-
sas chácaras para monitorar seus en-
sinamentos. Enquanto isso, o diretor 
de Meio ambiente, Gabriel Biten-
court, continua a reunir moradores 
para exercitar técnicas de poda nas 
árvores do bosque do Residencial.

EM 15 DE JUNHO, como estava pre-
visto, aconteceu a 2ª Festa Junina 
Beneficente da Hípica, que superou 
todas as expectativas. Realizada em 
dois períodos, de manhã e à noite, 
o evento atraiu mais de mil pessoas 
e foi um exemplo de organização: 
promoveu o entretenimento e a 

italiano, japonês, árabe e brasileiro, 
com acarajé). Também foram ofere-
cidos chopp e sobremesas (fondue 
de frutas, churros e milk shake).

As festividades tiveram início lo-
go na quinta-feira, dia 20, com um 
workshop sobre animais peçonhen-
tos ministrado pelo técnico de segu-
rança Francisco Castro, especialista 
em engenharia de segurança, saúde 
do trabalho e emergências médicas.

No dia 21, associados de todas 
as idades divertiram-se com as 
competições de paintball organi-
zadas pela equipe da Divert Atrack.

No sábado, 22, as atividades do 
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Em Abril, SÉRGIO SEMERDJIAN, viticultor 
e pesquisador, ministrou workshop na 
Porta do Sol e ensinou técnicas de podas 
em árvores frutíferas. No mês de Junho 
foi a vez da FESTA JUNINA DA HÍPICA 
(fotos acima) e também da FESTA DAS 
NAÇÕES, com os tradicionais food trucks e, 
também, com um workshop sobre animais 
peçonhentos (foto à esquerda)
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feriado prolongado tiveram sequência 
com o 1º Torneio de Tênis de Inverno 
da Porta do Sol, que reuniu 35 partici-
pantes. O campeão em cada categoria 
foi o jogador que somou mais pontos.

Na Categoria A, em primeiro lugar 
ficou Dirceu Luiz Correa Jr.; em segun-
do, Francinildo Teixeira de Jesus (Barba) 
e, em terceiro, Ângelo Dionísio Rabe-
lo (Neto). Na Categoria B, Luciano Gui-
larducci foi o campeão, Carlos Eduardo 
Torres Bandeira Monteiro ficou com 
a vice-liderança e Guilherme Augus-
to Paes Gazelli, com o terceiro lugar.

Na categoria C foram declarados 
campeões Elcem Cristiane Paes Gazel-
li e Bruno Bussing. Sagraram-se vice-
campeões Márcia Aparecida Palmei-
ra de Mello e Rolando da Silva Correa.

EM 6 E 7 DE JULHO, sábado e domin-
go, sob uma temperatura entre 4 e 7 
graus, um grande público marcou pre-
sença na Festa Julina realizada no es-
paço da Feirinha Noturna da Porta do 
Sol. Tinha quentão, bingo, touro mecâ-
nico, praça de alimentação, comida tí-
pica, orquestra de viola e quadrilha.

No domingo, às 17h, o povo se re-
uniu em frente ao telão, instalado no 
espaço da Feirinha, para assistir à fi-
nal da Copa América. Valeu a torcida: 
o Brasil ganhou do Chile e ficou com 
a taça de campeão. Terminado o jo-
go, teve início a apresentação da du-
pla sertaneja Reggis e Rodrigo, que 
tocou e cantou a noite inteira. O frio 
não deu trégua, mas o pessoal ainda 
ficou para mais algumas rodadas de 
bingo e para curtir a apresentação 
da cantora Michele Arena.

Aconteceu

Em junho aconteceu 
o 1º TORNEIO DE 

TÊNIS DE INVERNO 
da Porta do Sol, com 
35 participantes. Em 

julho, a tradicional 
FESTA JULINA no 
espaço da Feirinha 
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