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sucesso na captação de água subterrâ-
nea. O poço profundo recém-perfura-
do no futuro sistema P4, próximo à Por-
taria 1, superou todas as expectativas. 

Avaliações preliminares indicam que 
ele pode ter uma produtividade igual ou 
maior que a soma dos poços dos sistemas 
P1, P2 e P3. Com o aval do Conselho, inicia-
remos a perfuração de um novo poço, que 
também fará parte do sistema P4. Nossa 
intenção é diminuir a dependência da Por-
ta do Sol das variações climáticas marca-
das por estiagens cada vez mais longas, 
que reduzem as nascentes e comprome-
tem os mananciais de água de superfície.

Aproveitamos, ainda, para parabenizar 
o trabalho dos nossos diretores que, vo-
luntariamente, emprestam à Porta do Sol 
seu tempo e conhecimento sempre com 
muito carinho. Essa dedicação incondicio-
nal tem como único escopo oferecer se-
gurança e conforto a toda a comunidade.

Por fim, nunca é demais aplaudir o 
trabalho das voluntárias do Projeto Re-
partir, sem esquecer da turma do Tra-
mas do Bem que, abnegadamente, 
busca proporcionar uma vida melhor 
a um número sem-fim de pessoas ca-
rentes. Esse alcance social jamais seria 
tão grande sem a cumplicidade dos pro-
prietários do Residencial. Estamos no 
caminho certo, parabéns a todos!

Francisco Venturi Regis
Presidente da Diretoria da Associação

de Proprietários Amigos da
Porta do Sol (Apaps)
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A pandemia mudou hábitos e ro-
tinas, alterou a convivência em 
sociedade, afetou a economia 
global, ceifou e continua a cei-
far muitas vidas. Como se tudo 

isso não bastasse, esse quadro dantes-
co é agravado pela adoção, por parte do 
Poder Público, de desastradas estraté-
gias de combate ao novo coronavírus. 

O dia a dia no Residencial, como não 
podia ser diferente, também mudou ra-
dicalmente sob a sombra dessa nuvem 
escura. Diante das várias fases do Plano 
São Paulo de enfrentamento da Covid-19, 
com as alterações de suas cores de aler-
ta, a administração da Porta do Sol sem-
pre seguiu à risca os protocolos sanitários. 

Os colaboradores diretos passa-
ram por testagens e aqueles dos gru-
pos de risco entraram no sistema de 
home office. A gestão da Apaps dis-
tribuiu máscaras e disponibilizou pro-
dutos para a higienização das mãos.

Tudo isso minimizou sobremaneira o 
problema. Todavia, lidar com outra situa-
ção inesperada provocada pela pandemia, 
a ocupação máxima e contínua da Porta 

NOVOS TEMPOS,
NOVOS DESAFIOS

do Sol, tem exigido providências redobra-
das em todos os departamentos da Apaps. 

Via de regra, a lotação sempre foi 
grande nos finais de semana, feriados 
prolongados e datas festivas, como Car-
naval e comemorações de final de ano. 
Nos demais períodos, o número de chá-
caras ativas ficava na faixa de 40%. Ago-
ra, a Porta do Sol totalmente ocupada 
faz parte da rotina diária do Residencial.

Tal situação exigiu de nós, gestores, 
novas posturas, ações rápidas e pon-
tuais para dar conta de atender à gran-
de demanda de serviços nas áreas de 
manutenção, trânsito, segurança, so-
corro de emergências e, especialmen-
te, abastecimento de água tratada. 

Felizmente, no início de nossa ges-
tão, em 2018, reformamos todo o sis-
tema de tratamento, armazenamento e 
distribuição de água. Não fossem essas 
providências, tratadas como prioritárias 
e emergenciais, provavelmente já esta-
ríamos a enfrentar um racionamento.

É necessário informar aos porta-so-
lenses que, de olhos bem abertos pa-
ra o futuro, continuamos a investir com 

CAPA
Residencial ganha PEV inovador
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O 
papel do Conselho Deliberati-
vo na estrutura de governan-
ça das empresas públicas e 
privadas está definido no Ar-
tigo 142 da Lei nº 6.404/76. 

Cabe ao órgão, segundo essa norma, 
eleger e destituir os diretores, fixar as 
atribuições, fiscalizar a gestão dos di-
retores, convocar assembleia, esco-
lher e destituir auditores, examinar 
contratos significativos e, ainda, ze-
lar pela transparência e estrutura de 
riscos e controle interno da empresa.

Na Apaps, as atribuições são muito 
semelhantes. Com exceção da esco-
lha do presidente e vice-presidente 
da Associação, que é feita por eleição 
direta, uma série de outras prerroga-
tivas está reservada ao Conselho. A 
definição dos diretores também é di-
reito do presidente e do vice.

Na hierarquia de poderes da Apaps, 
o Conselho Deliberativo está abaixo da 
Assembleia Geral, sendo, portanto, ór-
gão de vital importância para a corre-
ta condução e administração da Porta 
do Sol, o maior e um dos mais impor-
tantes residenciais da América Latina.

Na Associação, as funções com 
mais visibilidade estão centralizadas 
na Diretoria Executiva, órgão respon-
sável pela prestação de serviços de 
manutenção e conservação das áreas 
comuns, gestão econômico-financei-
ra, prestação de serviços de vigilância 
e portaria, obediência às normas, pro-
moção do convívio e incentivo à con-
fraternização, defesa do meio ambien-
te e realização das obras. Contudo, é 

C O L U N A  D O  C O N S E L H O

importante destacar que as ações da 
Diretoria Executiva estão subordina-
das à aprovação do Conselho Delibe-
rativo e da Assembleia Geral, confor-
me estabelecido no Estatuto Social.

Outro ponto que merece destaque 
é a composição do Conselho: o nú-
mero de participantes (21 efetivos e 
7 vitalícios) e a formação multidisci-
plinar dos membros ajudam nas dis-
cussões das matérias pautadas e na 
orientação da Diretoria Executiva.Tem 
sido prática costumeira do Conselho 

tatuto Social da Apaps, “o Conselho 
Deliberativo é o órgão representativo 
dos associados, em cujo nome delibe-
ra quanto aos assuntos de interesse 
da Associação, excluindo unicamen-
te os privativos da Assembleia Geral.”

Os conselheiros são eleitos trie-
nalmente pelos associados, em as-
sembleia exclusiva. O Estatuto de-
termina que só pode concorrer ao 
cargo e integrar o Conselho Deliberati-
vo quem contar com idade igual ou su-
perior a 21 anos e, ainda, ser proprie-
tário de imóveis no Residencial, de-
vidamente inscrito na Apaps há pelo 
menos 12 meses e rigorosamente em 
dia com suas obrigações sociais. Como 
todos os cargos da Apaps, o de con-
selheiro também não é remunerado.

No mesmo referido Artigo 20, é de-
finida a competência do Conselho De-
liberativo, sendo, basicamente: a) exa-
minar relatórios, balanços, demons-
trações de despesas e receitas pres-
tadas pela Diretoria Executiva e deli-
berar sobre eles; b) examinar propos-
tas orçamentárias e planos de obras.

Cabe, ainda, ao Conselho Delibe-
rativo analisar e deliberar sobre os re-
latórios do Conselho Fiscal e da em-
presa de auditoria externa. A contra-
tação desta empresa é prerrogativa 
do presidente do Conselho Delibera-
tivo, tendo o órgão verba especifica-
mente destinada a este fim.

Por Silvio Valdrighi e 
Edson Pinto Barbosa

CONSELHO DELIBERATIVO: GUARDIÃO DO ESTATUTO
SOCIAL, REGIMENTO INTERNO, FISCAL DA
TRANSPARÊNCIA E ZELADOR DA COISA PÚBLICA
O órgão é de vital importância para a correta condução 
e administração da Porta do Sol

a condução ponderada das reuniões, 
a busca pelo bom senso e o equilíbrio 
nas decisões das propostas em pauta. 

O Estatuto prevê que as reuniões 
ocorram bimestralmente. Porém, em 
função do volume de matérias e deman-
das, elas têm ocorrido com frequência 
maior. Por conta da pandemia, as ses-
sões estão sendo virtuais, mas a rotinei-
ra é de encontros presenciais na sede 
da Apaps, inclusive com possibilidade 
de acompanhamento pelos associados.

Nos termos do Artigo 20 do Es-

ERRATA: Na edição de número 186, na Coluna do Conselho, informamos erroneamente que em 2019 não foi possível realizar nenhuma assembleia geral de associados. 
Na verdade, o texto se referia a 2020, ano da chegada da pandemia, mas mesmo assim houve uma única reunião presencial no período de flexibilização da quarentena.
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unho de 2021 chegou com 
boas notícias para a Porta 
do Sol na área de abaste-
cimento de água. O poço 
recém-perfurado no futuro 

sistema P4, próximo à Portaria 1, su-
perou todas as expectativas.  Avalia-
ções preliminares apontam que ele te-
rá uma capacidade aprovada de vazão 
entre 10 e 15 metros cúbicos por hora. 

Para se ter uma ideia desse poten-
cial, a capacidade somada dos poços 
dos sistemas P1, P2 e P3 chega per-
to de 15 metros cúbicos por hora.

Empolgada com essa descoberta, 
a diretoria da Apaps já obteve o aval 
do Conselho Deliberativo para utili-
zar recursos do Fundo de Reserva e 
da JHSF e, assim, investir na perfu-
ração de mais um poço sistema P4. 

Paulo Henrique da Silva, gerente de 
Planejamento da Apaps, informa que 
estudos indicam a existência de impor-
tantes veios de água naquela localida-
de. A Apaps tenciona, ainda, investir 
na instalação de outro poço no sistema 
P1, onde, de acordo com estudos téc-
nicos, há fortes indícios da existência 
de água subterrânea em abundância.

J
Segundo o gerente, a utiliza-

ção das reservas subterrâneas é a 
forma mais inteligente de garantir 
o abastecimento sem depender, 
exclusivamente, dos nossos lagos, 
que ficam à mercê das constantes 
variações climáticas. Ele lembra que, 
hoje, mais da metade do precioso 
líquido consumido na Porta do Sol 
é proveniente da água de superfície.

Paulo Henrique adianta que a 
proposta da Apaps é garantir que 
o abastecimento do Residencial, 
ainda este ano, possa contar com 
mais de 30% da água proveniente 
dos mananciais subterrâneos.

Segundo o gerente, estudos indi-
cam que a região de Dona Catarina, 
nos municípios de São Roque e Mairin-
que, é pobre de água subterrânea. Ele 
informa que outros empreendimen-
tos vizinhos ao Residencial, alguns de 
grande porte, encontram dificuldades 
na tentativa de encontrar lençóis freá-
ticos vigorosos. Essa constatação, se-
gundo avalia, é uma indicação de que 
a perfuração exitosa no P4 deve ser 
festejada e, ainda, servir de incentivo 
para pesquisas naquela localidade.

A utilização dessas reservas é a forma mais inteligente 
de garantir o abastecimento

PORTA DO SOL
INVESTE NOS MANANCIAIS
SUBTERRÂNEOS
E MINIMIZA CRISE DE 
DESABASTECIMENTO DE ÁGUA
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RECURSOS GARANTIDOS
Francisco Venturi Regis, presidente da 
Apaps, já adiantou que planeja implan-
tar os dois novos poços na Porta do Sol 
sem utilizar dinheiro do rateio de des-
pesas despendido pelos associados. 

Além dos recursos dos Fundos de 
Reserva, a diretoria planeja empregar 
nessa empreitada o caixa composto 
pelas economias feitas desde o iní-
cio de 2018. O presidente enaltece 
o esforço feito pela gestão para o 
equilíbrio das contas e relata que, 
agora, a Apaps colhe os frutos dos 
investimentos em manutenção e da 
consequente redução de despesas.

A vantagem da perfuração de um 
novo poço no sistema P4, no en-
tender do gerente Paulo Henrique, 
reside na economia que será feita 
com a utilização de um único reser-
vatório e os mesmos equipamentos 
de pressurização. Além disso, o local 
escolhido para a perfuração dos po-
ços, por diversas razões, apresenta 
alguns privilégios operacionais, 
entre eles, facilidade no envio da 
água captada para a rede mestra e, 
a partir dela, para outros setores.

Ele complementa que o futuro sis-
tema P4 permitirá a cobertura parcial 
do Setor Azul da Porta do Sol e reduzirá 
substancialmente a demanda de utili-
zação da água superficial na Captação II.

ESPERANÇA HÍDRICA
No caso do poço da P4, Paulo Hen-
rique esclarece que as sondas en-
contraram água a 220 metros de 
profundidade. Com esse alcance, 
conforme explica o gerente, a perfu-
ratriz ultrapassa as áreas de resíduos 
orgânicos, atinge as rochas cristalinas 
e a água captada é livre de qualquer 
tipo de contaminação e dispensa 
as complexas ações de tratamento.

Com os olhos voltados para so-
luções que possam minimizar o de-
sabastecimento na Porta do Sol, a 
diretoria da Apaps enxerga os ma-
nanciais subterrâneos como uma 
esperança para amenizar problemas 
relacionados à escassez de água no 
Residencial, agravados com a falta 
de chuvas e o crescente número de 
pessoas que passaram a viver defi-
nitivamente no Residencial desde o 
início da pandemia.
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MAIS DE 23.795 METROS
QUADRADOS DE RUAS PAVIMENTADAS
EM POUCO MAIS DE TRÊS ANOS
A pedido dos moradores, 11 vias já foram calçadas e asfaltadas

1 DALVA DE OLIVEIRA
(Setor Azul): 1.532 metros qua-

drados de asfalto, equivalentes a 220 
metros lineares;

2 CLÁUDIO MANOEL DA COSTA
(Setor Azul): 2.700 metros qua-

drados de bloquetes sextavados, 
equivalentes a 380 metros lineares;

3 PEDRO ALEXANDRINO
(Setor Vermelho): 2.300 metros 

quadrados de bloquetes sextavados, 
equivalentes a 800 metros lineares;

4 FRANCISCA JÚLIA
(Setor Laranja): 1.818 metros 

quadrados de bloquetes sextavados, 
equivalentes a 300 metros lineares;

9 ARTUR AZEVEDO
(Setor Verde): 1.460 metros qua-

drados  de bloquetes sextavados, 
que somam 210 metros lineares;

10 FRANCISCO PORTINARI
(Setor Vermelho): 3.960 metros 

quadrados de bloquetes sextavados, 
equivalentes a 660 metros lineares;

11 CAMBUÍ SABAÚNA
(Setor Vermelho): 1.530 me-

tros quadrados de blocos sextavados, 
equivalentes a 225 metros lineares.

Ruas asfaltadas

om a finalização, no início de 
2021, da fixação de bloquetes 
sextavados em 255 metros da 
rua Cambuí Sabaúna, no Setor 

Vermelho do Residencial, a Apaps conta-
bilizou 3,75 quilômetros lineares de vias 
calçadas ou asfaltadas, desde 2018, o 
equivalente a 23.795 metros quadrados.

C

5 OSWALDO GUELDI
(Setor Vermelho): 1.720 metros 

quadrados de bloquetes sextavados, 
equivalentes a 290 metros;

6 MEDEIROS DE ALBUQUERQUE
(Setor Azul): 1.475 metros qua-

drados de bloquetes sextavados, 
equivalentes a 245 metros lineares;

7 RUI BARBOSA
(Setor Azul): 3.200 metros qua-

drados de bloquetes sextavados, 
equivalentes a 635 metros lineares;

8 GENARO DE CARVALHO
(Setor Azul): 2.100 metros qua-

drados de bloquetes sextavados, 
equivalentes a 422 metros lineares;

Nos três setores da Porta do Sol, 
Verde, Azul e Vermelho, a pavimen-
tação foi feita em 11 ruas e, em to-
das elas, a iniciativa sempre partiu dos 
maiores interessados: os moradores. 
As obras, sem exceção, foram concluí-
das dentro do prazo e executadas em 
parceria entre a Apaps e a empresa 

contratada para auxiliar no serviço.
Como é de praxe, o trabalho só co-

meça com a aprovação acima de 50% 
dos moradores da rua. As despesas são 
rateadas pelo número de lote, de modo 
que todos paguem o mesmo valor, ou 
são cobradas de acordo com o tama-
nho da frente de cada propriedade.
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S E G U R A N Ç A

N
o início de abril de 2021, 
cinco veículos Gol, duas 
pick-ups e duas motos 
250cc, todos eles zero 

quilômetro, chegaram na Porta do Sol 
para substituir as viaturas que prestam 
serviços pela empresa Souza Lima, res-
ponsável pela segurança do Residen-
cial. Na sequência, os veículos foram 
adesivados e equipados com giroflex.

Giovanni Baccaro, gerente de Se-
gurança da Apaps, informou que, as-
sim como determina o contrato fir-
mado com a Souza Lima, anualmen-
te a empresa deve substituir os car-
ros usados por modelos novos. A 
troca, segundo ele, possibilita que a 
Porta do Sol conte sempre com uma 
frota em perfeitas condições de uso, 
pronta para atender o associado 
com segurança, rapidez e conforto.

O gerente complementa que as 
viaturas novas, além de oferecerem 
mais comodidade para o trabalhador 
e segurança para o morador, propi-

ciam economia de combustível, o 
mínimo de gasto com manutenção e 
não deixam de ser um cartão de visita 
sempre apresentável. As motos, con-
forme esclarece, são ideais para des-
locamentos rápidos e econômicos nas 
cidades da região e, ainda, para apoio 
nas rondas dentro do Residencial.

QUILOMETRAGEM
Para destacar o trabalho feito pelas via-
turas, Giovani revela que apenas nos três 
primeiros anos da atual administração, 
de 2018 a 2020, a frota percorreu 1,7 
milhão de quilômetros durante as ron-

FROTA DA SOUZA LIMA É
TROCADA ANUALMENTE,
COMO DETERMINA
O CONTRATO
A medida assegura veículos em perfeitas condições de uso 
e mais segurança aos trabalhadores e moradores

das dentro dos limites da Porta do Sol. 
Os carros da Souza Lima, confor-

me esclarece o gerente, continuaram 
a manter essa média de ronda nos pri-
meiros meses de 2021. Em 2020, diz a 
nota do Departamento, foram percorri-
dos 600 mil quilômetros nas rondas que 
abrangem todas as ruas do Residencial.

Esse número chegou a 639.933 
quilômetros em 2019 e a 540.452 
em 2018. Os trajetos, como informa 
Giovanni, obedecem a um programa 
de trabalho que contempla todo o 
perímetro no interior das cinco por-
tarias da Porta do Sol.
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A pós mais de três anos à 
frente do Departamento 
de Obras e Segurança da 

Apaps, e de ter realizado uma ges-
tão memorável, José Alexandrino de 
Souza Filho deixou o cargo e passou 
a responsabilidade da área de segu-
rança da Apaps para o porta-solen-
se Celso Bordi, 54 anos, morador do 
Residencial há quase duas décadas.

Natural da cidade de Santos, casa-
do com a médica Fernanda Ferreira 
Bordi, Celso é empresário do setor de 
transportes de longa distância. Forma-
do em Administração de Empresas, 

com pós-graduação em 
Marketing e Gestão 
Empresarial, preten-
de dar continuidade 
ao excelente traba-
lho, em suas palavras, 
de seu antecessor, Jo-
sé Alexandrino, e ino-
var, no que for possível, 
“em termos de recursos tec-
nológicos que aumentem ainda mais 
o nível de segurança do Residencial”.

Para ele, “a Porta do Sol tem núme-
ros exemplares de segurança e contra-
to com uma das melhores empresas 

Em dez anos de trabalho na 
Porta do Sol, o bombeiro-so-
corrista Alex Viana já passou 

por inúmeras experiências inusitadas, 
mas certamente nenhuma compara-
da à do dia 1º de março deste ano. 

Alex cumpria plantão na Apaps 
quando, por volta das 12h, recebeu 
um chamado urgente. Uma mulher, 
moradora do Setor Vermelho, esta-
va prestes a dar à luz. Ao chegar na 

Bombeiros socorrem grávida em trabalho de parto 
e criança nasce dentro do Residencial

UMA LEGÍTIMA
PORTA-SOLENSE

DEPARTAMENTO
DE SEGURANÇA 
TEM NOVO DIRETOR
Celso Bordi, morador do Residencial há 17 anos, 
assumiu o cargo em maio

especializadas do País, a Souza Lima, 
mas creio que podemos proporcionar 
ainda mais tranquilidade para os asso-
ciados com uma melhoria nos servi-
ços de monitoramento das vias por câ-
meras e das portarias, por exemplo”.

Convidado pela atual gestão para 
assumir a pasta da Segurança, uma 
das mais importantes da administra-

ção do Residencial, o empresário 
resolveu aceitar o desafio 

“em virtude da serieda-
de, comprometimen-
to e integridade de 
todos os diretores 
para fazer da Porta do 
Sol um lugar cada vez 

melhor para se viver”. 
Ele informa que de-

seja avaliar, com serieda-
de, todos os pontos antes de 

projetar ações e pretende fazer o 
possível para agregar sua experiên-
cia em gerenciamento de risco, pre-
venção e inteligência tecnológica, 
ao dia a dia do Residencial.

residência, o bombeiro se deparou 
com uma situação ainda mais com-
plexa: tratava-se de um parto pre-
maturo, aos sete meses de gestação, 
e, portanto, de risco. Não havia tem-
po suficiente para levar a gestante, 
de 21 anos, para o posto de saúde 
ou hospital mais próximos, pois o 
trabalho de parto já havia iniciado.

Por sorte, Alex, que além da for-
mação em segurança do trabalho 

também é técnico em enfermagem, 
já tinha experiência com partos, mas 
apenas em ambiente hospitalar. Após 
alguns procedimentos necessários, co-
mo instruções para uma respiração e 
força nos momentos corretos, a crian-
ça, uma menina, nasceu, “felizmente 
com um quadro estável”, conta Viana.

Rapidamente, ainda ligadas pelo 
cordão umbilical, mãe e filha foram 
conduzidas ao Pronto Socorro mais 
próximo, em Mairinque, onde pas-
saram por atendimento médico.  
Realizado, Alex conta que “a satis-
fação de ter auxiliado a chegada 
de uma nova vida não tem preço e 
compensa todas as dificuldades que 
enfrentamos diariamente em nossa 
carreira profissional”. 
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S E G U R A N Ç A

T
odo cuidado é pouco 
quando o assunto é a nos-
sa segurança pessoal e de 
nossos familiares. Apesar 

de a Porta do Sol apresentar índices 
baixíssimos de ocorrências policiais 
como roubos e furtos, alguns morado-
res se sentem menos protegidos por 
residirem em áreas que fazem fron-
teira com fazendas, estradas, lugares 
de predominância de mata fechada 
ou possuírem muros muito altos. 

Para esses casos, o Departa-
mento de Segurança oferece servi-
ços diferenciados aos porta-solen-
ses. São opções que envolvem cus-
tos extras, mas nada exorbitantes, e 
que podem ser instaladas em con-
junto com a Apaps, como os alarmes 
residenciais. Desde julho de 2020 
a Apaps firmou acordo com a em-
presa IFix Telecom, especializada na 
área de telecomunicações, automa-
ção e segurança, para a instalação de 
alarmes residenciais na Porta do Sol. 

Uma vez instalado o alarme da 

IFix em sua propriedade, o morador 
passa a contar, gratuitamente, com o 
sistema de monitoramento 24 horas, 
feito pelo Centro de Operações Espe-
ciais (COE) da Porta do Sol. O proprie-
tário só precisa adquirir o equipamen-
to e acertar com a empresa como se-
rá a instalação. Interessados devem fa-
zer contato com a IFix pelos telefones 
(11) 4063-7988, (15) 4062-9220 ou 
(11) 97359-2249 (WhatsApp). Men-
sagens podem ser enviadas para o 
e-mail contato@ifixtelecom.com.br.

CÂMERAS
Outra possibilidade são as câmeras 
de monitoramento. No ano passado, 
a Associação instalou 63 câmeras em 
pontos estratégicos do Residencial. 
Elas monitoram o movimento das 
vias durante o dia e a noite, envian-
do imagens em tempo integral para 
o COE. Agora a Apaps abre a opção 
de parceria com seus associados pa-
ra a instalação de novos aparelhos. 

Fica a cargo da Associação a ins-

talação e a manutenção dos equipa-
mentos, além da contratação do link 
de internet (com IP fixo e válido) jun-
to à 4Inet.  Em contrapartida, o valor 
mensal de R$ 149, referente ao link, 
é cobrado do associado e repassa-
do no rateio de despesas. O mora-
dor parceiro também deve disponi-
bilizar um ponto de energia elétrica. 

A parceria, no entanto, só será esta-
belecida se o ponto a ser monitorado es-
tiver dentro das áreas estratégicas defi-
nidas pelo Departamento de Seguran-
ça. Importante ressaltar que a observa-
ção será de ruas e fachadas, sem cam-
po de visão para áreas internas das chá-
caras, como piscinas e churrasqueiras. 

Após o início do monitoramento, o 
associado, por meio de um aplicativo 
de celular, poderá acessar essas câme-
ras instaladas em conjunto com ele e 
observar a movimentação em frente à 
sua propriedade. Os interessados po-
dem procurar o Departamento de Se-
gurança pelo telefone (11) 4246-6463 
ou (11) 4246-6464. 

TEXTO: MARÍLIA PRÉTOLA / FOTOS: ILUSTRATIVAS

RESIDENCIAL COM A 
SEGURANÇA REFORÇADA
Porta-solenses contam com opções extras de vigilância 
em suas chácaras. Confira as condições
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P L A N E J A M E N T O

Q uando falamos da água, 
precisamos lembrar que 
ela está associada às 
nossas crenças, cultu-

ra, religião, economia e a praticamen-
te tudo que nos cerca. É, também, 
a única substância que se apresen-
ta de forma natural nos três estados 
da matéria: gasoso, sólido e líquido. 

Mais uma coisa: 70% da superfície 
do Planeta é coberta por água, sendo 
97,5% correspondente à água salga-
da e apenas 2,5% à água doce. Mes-
mo tendo em vista que o Brasil possui 
12% dessa riqueza, a quantidade dis-
ponível é pequena se considerarmos 
as precariedades nas áreas de abas-
tecimento e saneamento básico. Por-
tanto, nossa atitude em relação à água 
deve ser a de preservá-la e a de con-
servar sua quantidade e qualidade.

Na Porta do Sol, a água está entre 
as mais valiosas dádivas da natureza. 
Com muito carinho, é captada, trata-
da e distribuída a todos os moradores 
do Residencial. Algumas pessoas, no 
entanto, desconhecem que, apesar 
de ser um produto natural e abun-
dante, trata-se de um recurso finito.

O engenheiro aposentado Walter 
Ortega e sua esposa, Márcia Ortega, 
moradores na rua Carlos de Laet, Se-
tor Azul da Porta do Sol, estão cons-
cientes de tudo isso. A chácara do ca-
sal conta com uma cisterna para cap-
tação de água pluvial com capacida-

de de 5 mil litros. O sistema, por meio 
de uma calha de PVC de 4 polega-
das, capta a água da chuva que des-
ce do telhado da casa e, por gravida-
de, a despeja na caixa de polietileno. 
Uma única chuva é suficiente, segun-
do o morador, para encher a cisterna.

Walter é o responsável pelo proje-
to e pela montagem do equipamen-
to. Instalou o reservatório de modo 
que a água seja captada e retirada 
para uso sem a utilização de bom-
bas. Tudo fica por conta da lei da gra-
vidade. Além disso, o morador tem a 
opção de descartar a primeira água 
suja que desce do telhado, para só 
começar a armazenar a água limpa. 
Uma tela na entrada da caixa impede 
a entrada de folhas e outros resíduos.

Aproveitar o que a chuva oferece 
de graça, para Walter, traz outras van-
tagens, além da redução da conta que 
chega no final do mês. Ele conta que a 
caixa de 5 mil litros cheia evita trans-

Captar água:
uma medida prática, 
inteligente e econômica 
ao alcance de todos
Com a instalação de cisternas em residências e em espaços públicos, 
o precioso líquido é preservado na Porta do Sol

TEXTO: MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: ARQUIVO APAPS E ILUSTRATIVA

tornos no caso de racionamento ou 
de interrupção no abastecimento, coi-
sas que já ocorreram na Porta do Sol.

O casal utiliza a água sobressa-
lente para regar as plantas, limpar o 
quintal, lavar o carro e na descarga 
do banheiro. Essa reserva tem ou-
tra importante utilidade para Wal-
ter Ortega. Ele abastece os tanques 
de carpas e de tilápia que construiu 
no fundo do quintal. Na medida em 
que o nível dos tanques baixa com 
a evaporação, um registro é aberto 
e a água desce também por gravida-
de para renovar a criação de peixes.

BANHEIROS DO CLUBE
Os recém-construídos banheiros do 
Clube, ao lado da Praça do Sol, tam-
bém contam com sistema de captação 
de água pluvial. O estilo arquitetônico 
da obra, em forma de caixote, favorece 
o recolhimento do precioso líquido. O 
telhado embutido faz com que a água 
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escorra, por gravidade, por ca-
nos internos e chegue às cister-
nas localizadas no nível abai-
xo dele, sem a necessidade de 
calhas, como em telhados co-
muns. Uma bomba de supres-
são instalada atrás do banhei-
ro faz o produto sair do reser-
vatório e chegar à descarga.

A solução para não deixar 
o sistema de captação pluvial 
exposto foi enterrar os reser-
vatórios. Quem passa por ali 
nem imagina que há um de-
pósito de 10 mil litros de água, 
suficiente para encher as caixas 
das descargas dos dois banhei-
ros por uma semana.

De tempos em tempos, é pre-
ciso substituir equipamen-
tos desgastados e incorpo-

rar novas tecnologias disponíveis no 
mercado. Com foco na otimização do 
trabalho desenvolvido pelos colabo-
radores do setor operacional, a Asso-
ciação adquiriu, nos últimos meses, 
alguns itens que merecem destaque. 

É o caso das quatro roçaderias 
da marca Husqvarna, modelo 143RII 
(2,01hp-41,5cc), que agora perten-
cem à equipe de Manutenção. Elas 
são usadas para o corte de grama e 
mato em todas as áreas comuns do 
Residencial. Os modelos utilizados 
até então já estavam ultrapassados 
e o processo ficou mais produtivo.

O Departamento de Água também 
adquiriu dois importantes equipa-
mentos. Um deles foi uma Esmerilha-
deira Angular a bateria, que é usada 
em consertos de redes de grande 

diâmetro. O serviço, antes, era feito 
com serra de fita, o que ocasionava 
um tempo muito maior para a equipe 
restabelecer o abastecimento de água 
dos moradores, “além da dificuldade 
que era levar um gerador de cerca de 
80 kg para campo, a fim de ligar a an-
tiga Esmerilhadeira”, explica Henrique 
Pinfildi, analista de projetos da Apaps. 

Outro item importante foi um 
Refletor Solver portátil, usado para 
trabalhos noturnos, normalmente 
em plantões para conserto de vaza-
mentos de grande proporção.

TEXTO E FOTOS: MARÍLIA HEYMER

P L A N E J A M E N T O

Novas aquisições 
melhoram fluxo
de trabalho 
Apaps renova maquinários e 
otimiza produtividade nos setores 
de manutenção e elétrica
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O morador Walter Ortega, da 
rua Carlos Laet, e os técnicos 
do Departamento de Obras da 
Apaps colocam-se à disposi-
ção do associado que queira 
implantar o sistema de cap-
tação de água pluvial em suas 
chácaras, oferecendo o su-
porte necessário. Basta entrar 
em contato com o SAP (Serviço 
de Atendimento ao Proprietá-
rio) pelo e-mail sac@portasol.
com.br ou pelos telefones (11) 
4246-6464 ou (11) 4708-1615.

Instalação
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TEXTO E FOTOS: MARÍLIA HEYMER

P L A N E J A M E N T O

R egistros feitos pelo De-
partamento de Segu-
rança da Apaps, apenas 
em 2021, indicam um 

aumento no número de acidentes de 
trabalho que envolvem prestadores 
de serviço na Porta do Sol. Os moti-
vos das ocorrências são os mais varia-
dos, como choques elétricos, ferimen-
tos com serras, aparadores de grama, 
máquinas de solda, ferramentas de 
poda de vegetação e, principalmente, 
quedas de telhados, escadas e árvores.

Com o objetivo de reduzir esse 
problema que, muitas vezes, acaba 
por invalidar o trabalhador, a Apaps 
orienta seu associado a prover o 
seu caseiro, seu prestador de ser-
viço ou mesmo alguém contratado 
apenas para executar um determi-

nado serviço, do Equipamento de 
Proteção Individual, o chamado EPI. 

Para quem não sabe, EPI é todo 
dispositivo de uso individual utili-
zado pelo trabalhador, destinado 
à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no 
exercício de qualquer trabalho.

Portanto, ao contratar uma em-
presa para, por exemplo, pintar a 
sua casa, o proprietário precisa cer-
tificar-se de que ela tenha trabalha-
dores habilitados, treinados e que 
terão acesso aos EPIs. Incluir es-
se detalhe no contrato pode evitar 
muitas dores de cabeça no futuro.

As Normas Regulamentadoras (NR) 
regidas pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) são muito claras so-
bre a responsabilização dos contra-

tantes. No caso da utilização de EPI, 
a NR 6 estabelece que cabe ao em-
pregador, entre outras coisas, adqui-
rir o equipamento adequado ao risco 
de cada atividade e exigir o seu uso.

O proprietário da Porta do Sol tam-
bém precisa saber que existe uma 
Norma Reguladora exclusiva para a 
realização de trabalhos em altura. De 
acordo com a NR 35, considera-se tra-
balho em altura toda atividade execu-
tada acima de dois metros do nível in-
ferior, onde haja risco de queda.

Um trabalhador capacitado pa-
ra trabalho em altura é aquele que 
foi submetido e aprovado em treina-
mento, teórico e prático, com carga 
horária mínima de oito horas. Por-
tanto, por mais simples que o traba-
lho possa parecer, como por exem-

Uso correto de EPIs é 
obrigatório por lei, pode 
evitar dores de cabeça e, 
principalmente, salvar vidas
Os caseiros, prestadores de serviço ou mesmo trabalhadores
de empresa contratada para execução de determinada tarefa 
devem usar o Equipamento de Proteção Individual 
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plo consertar a boia da caixa d’água, 
trocar uma telha ou uma lâmpa-
da, ele incorre em riscos e exige 
pessoas treinadas para executá-lo.

CUIDADO COM RAIOS 
Como muita gente deve lembrar, no 
início do ano, durante forte tempesta-
de, uma descarga elétrica ocasionou 
a queima de 32 holofotes da pista de 
caminhada do Clube da Porta do Sol. 
Dias depois, um novo raio caiu sobre 
as torres da Estação de Tratamen-
to de Água (ETA) da Porta do Sol e 
provocou sérias avarias nos equipa-
mentos de telefonia do Residencial. 
Nesses dois episódios, alguns porta-
solenses tiveram seus equipamen-
tos eletroeletrônicos queimados.

O Departamento de Planejamen-
to e Obras da Apaps informa que to-
dos os prédios do Clube, Administra-
ção, Almoxarifado, Bar Café, Restau-
rante, assim como a tenda da Praça 
do Sol são protegidos por para-raios 
do modelo Gaiola Faraday. Esse siste-
ma é formado por uma rede de con-
dutores instalada na cobertura e nas 
laterais do prédio a ser protegido, o 
que propicia uma eficiente blinda-
gem contra descargas atmosféricas.

Técnicos do Departamento ad-
vertem o associado da Apaps que 
nunca é demais tomar determina-
dos cuidados durante o mau tempo. 
Uma descarga elétrica como a que 
atingiu as torres da ETA possui uma 
potência média de 15 mil amperes. 
Para se ter uma ideia, um chuveiro 
apresenta potência de 30 amperes 
e quem já tomou um choque sabe 
o quanto perigoso pode ser.

Na ausência de para-raios, a des-
carga poderá ocorrer sobre árvores 
isoladas, postes, mourões de cerca 
etc. Muitos locais na Porta do Sol, 
que se assemelham às zonas rurais 
devido à abundância de áreas ver-
des, são propícios para a ocorrên-
cia desses fenômenos.

Durante as tempesta-
des fique em casa;

Saia somente se for ab-
solutamente necessário;

Não retire nem colo-
que roupa em esten-

dedores (varais) de arame 
durante a tempestade;

Mantenha-se afastado e 
não trabalhe em cercas, 

alambrados, linhas telefônicas ou 
elétricas e estruturas metálicas;

Não opere tratores ou 
máquinas, especial-

mente para rebocar equipa-
mentos metálicos;

Se você estiver viajando, 
permaneça dentro do 

automóvel; eles oferecem uma 
excelente proteção contra raios;

Busque refúgio no 
interior de edifícios;

Mantenha-se longe
de árvores isoladas;

Não permaneça
dentro d’água

durante as tempestades;

Em casa, permaneça 
longe de portas e janelas;

Evite áreas altas, busque 
refúgio em lugares baixos;

Durante uma tempesta-
de não utilize aparelhos 

eletrodomésticos. Mantenha-os 
desligados das tomadas e desco-
necte da antena externa o televi-
sor, assim você reduzirá danos;

Use o telefone somente 
em uma emergência, 

pois os raios podem alcançar a 
linha telefônica aérea;

Ao sentir carga elétrica 
em seu corpo (caracteri-

zada por eriçamento do cabelo 
e formigamento da pele)
jogue-se ao chão;

Preste atenção 
à previsão do tempo 

para o princípio e fim da tarde, 
quando ocorre a maioria
das trovoadas;

Com mau tempo, evite 
árvores altas, picos des-

protegidos, campos abertos ou 
mesmo praias e piscinas;

Certifique-se de que a 
tempestade passou com-

pletamente antes de prosseguir 
seu caminho. Muita gente morre 
antes do clímax de uma tempesta-
de por se aventurar cedo demais.

Como se
prevenir de raios
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to, cada vez melhor. Resolvi me can-
didatar ao Conselho em meados de 
2020, para poder levar ao colegiado 
a energia de um recém-associado.

Após vencer as eleições de 2020, co-
mo aconteceu o convite para inte-
grar a Diretoria Executiva e que con-
tribuições pretende dar ao departa-
mento? O convite veio do presiden-
te Regis, quando minha antecessora 
e amiga, Cris, precisou deixar o car-
go. Confesso que fiquei surpreso com 
o convite. Encarei o desafio, apesar 
de me encontrar em uma fase profis-
sional aguda, pois conheço cada um 
do corpo diretivo e vejo neles, além 
da competência, idoneidade e efi-
ciência, um alinhamento estrutural 
que faz com que o trabalho se tor-
ne, embora intenso, prazeroso. Te-
nho muito que aprender com eles.

Como pretende conciliar sua vida 
profissional com a de diretor da 
Apaps, sabendo que o cargo na As-
sociação não tem remuneração? As-
sim como o cargo de conselheiro, o 
de diretor não é remunerado e is-
so não o torna menos atrativo para 
mim, pois, na Apaps, meu objetivo é 
contribuir para melhorar minha casa 
e meu quintal, pretensão essa que não 
é compatível com remuneração. Pelo 
contrário, ao nos propormos a orga-
nizar e mantermos nossas casas, te-
mos que ter ciência de que iremos gas-
tar tempo e energia para receber, em 
contrapartida, o produto direto dessa 
dedicação: uma casa arrumada, limpa 
e organizada e não uma remuneração.

Qual sua expectativa para os próxi-
mos três anos de gestão? A expec-
tativa é continuar diminuindo os ín-
dices de inadimplência, investir nas 
obras do Master Plan e, quem sabe, 
tornar nosso Residencial um verda-
deiro condomínio, com todas as ca-
racterísticas inerentes.

TEXTO: MARÍLIA HEYMER  /  FOTO: ARQUIVO PESSOAL

E N T R E V I S T A

BEM-VINDO 
AO TIME

Rafael Maríngolo, 38, é o 
novo diretor jurídico da 
Apaps. Assumiu o cargo 
em 1º de abril de 2021, 

pouco tempo depois de receber 
o convite, para ele inusitado, do 
próprio presidente da Associação. 

Ao aceitar a proposta, Rafael – ou 
Rafa, como é chamado pelos amigos 
do Residencial – renova o quadro admi-
nistrativo ao trazer uma visão diferente 
da tradicional, em função da pouca ida-
de, mas sem deixar de contribuir com 
sua vasta experiência na área, uma vez 
que desde 2003 é sócio em um escritó-
rio de advocacia conhecido há mais de 
quatro décadas na cidade de São Paulo.

Na entrevista a seguir, o advogado 
especializado em Direito Trabalhista, 
Família, Direito Previdenciário e Aci-
dente no Trabalho fala sobre sua mu-
dança definitiva para o Residencial, o 
estilo de vida mais saudável que en-
controu por aqui, bem como os desa-
fios que o esperam como diretor, con-
ciliando carreira, família e o trabalho 
voluntário no “paraíso chamado Por-
ta do Sol”, como ele mesmo define.  

Como foi o processo de mudança 
com a família para a Porta do Sol? 
Meu plano e de minha esposa, Kátia, 
desde quando adquirimos a chácara, 
em 2019, era vir morar na Porta do Sol 
somente quando nos aposentássemos. 
Com a chegada abrupta da pandemia, 
e o consequente trabalho remoto, vi-
mos que a mudança para o Residen-
cial era factível e resolvemos, toda a fa-

Aos 38 anos, o advogado Rafael Maríngolo 
assume a Diretoria Jurídica da Apaps

mília, o que inclui nossos dois filhos e 
os cachorros, antecipar nossos planos.

O que mudou de lá para cá no estilo 
de vida de vocês? A mudança é gri-
tante. Não há como mensurar o ganho 
de qualidade em nossas vidas, que vai 
do espiritual ao físico, sem olvidar da 
nossa vida social, minha, da Kátia e 
das crianças, que na Porta do Sol é 
muito mais intensa que em São Paulo.

Quando começou a se interessar 
pelos assuntos administrativos da 
Apaps a ponto de se candidatar pa-
ra membro do Conselho Deliberati-
vo? Meu interesse em dar contribui-
ção para a manutenção e avanço do 
Residencial nasceu com a descober-
ta da história da Apaps, contada en-
tre taças de vinho, na feirinha, por 
vizinhos que hoje são grandes ami-
gos, aliado ao desejo de ver este am-
biente prazeroso, organizado e boni-
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TEXTO: MARÍLIA HEYMER / FOTOS: BRUNO AGUIAR

C A P A
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ma das novidades mais ar-
rojadas dos últimos meses 
no Residencial é, sem som-
bra de dúvida, o novo PEV 
(Ponto de Entrega Volun-
tária), localizado em fren-
te ao Clube. O modelo ino-
vador, destinado à coleta e 

acomodação de resíduos recicláveis, 
será testado pelos usuários e, futu-
ramente, deve substituir os outros 
três PEVs distribuídos pela Porta do 
Sol. Quem costuma deixar seus re-
cicláveis no PEV do Clube já deve ter 
percebido a diferença na estrutura e 
na forma de entregar os materiais. 

Logo de cara, a arquitetura minima-
lista e em formato de caixa, seguindo 
o estilo adotado nas obras do Master 
Plan do Residencial, chama a aten-
ção por seu aspecto moderno, todo 
fechado e coberto, impedindo a 

U

RESIDENCIAL 
GANHA PEV 
INOVADOR
NOVO PONTO DESTINADO À ENTREGA DE 

RECICLÁVEIS EM FRENTE AO CLUBE SERÁ 
MODELO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES
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HÁ RESERVATÓRIOS 
específicos para cada material: 

verde para vidro, vermelho 
para plástico, amarelo para 

metal e azul para papel. 
Haverá, ainda, dois contêineres 

cinzas para resíduos mistos, 
sem separação prévia

entrada de animais silvestres, com 
portas automáticas que garantem a 
segurança dos associados. Os con-
têineres não possuem tampa, o 
que facilita a entrega dos mate-
riais. Uma torneira com sabão bio-
degradável fica à disposição dos 
usuários para higienizar as mãos. 

Outra grande diferença é com 
relação ao descarte. Antes os reci-
cláveis não eram separados por tipo. 
Agora há reservatórios específicos 
para cada material: verde para vidro, 
vermelho para plástico, amarelo pa-
ra metal e azul para papel. Há ainda 
3 contêineres cinzas para resíduos 
mistos, sem separação prévia. Vale 
lembrar que o PEV é vigiado por 
câmeras de segurança 24h por dia. 

C A P A

VANTAGENS
O objetivo do novo PEV, segundo 
Maurício Sanches, encarregado do 
Departamento de Meio Ambiente da 
Apaps, “é fornecer aos associados a 
oportunidade de uma correta gestão 
de seus resíduos sólidos recicláveis, 
oferecendo um ambiente preparado 
para garantir segurança, praticidade, 
educação e higiene a seus usuários”.

Maurício é responsável pelo moni-
toramento diário dos quatro PEVs do 
Residencial e vê essas situações pro-
blemáticas se repetirem com frequên-
cia. “Muitos moradores ainda levam li-

xo orgânico  - que deve ser deixado nos 
coletores domésticos ou nas caçam-
bas de orgânicos  - no PEV, o que ge-
ra muitos transtornos”, explica. Nesse 
sentido, a Apaps acredita que o PEV 
do modelo do Clube possa contribuir 
para a educação ambiental dos asso-
ciados, a partir da valorização e cuida-
dos com o bem comum. 
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ternizada pelo icônico per-
sonagem de Walt Lantz, 
criador do desenho ani-
mado da Universal Stu-

dios, Woody Woodpecker (Pica-Pau), 
esta bela ave também é encontra-
da no Brasil. Na Porta do Sol, es-
pecialmente, onde a biodiversi-
dade ganha destaque, fazem mo-
rada diversos tipos de pica-paus. 

O Clube de Observadores da Porta 
do Sol (Coaps), sempre atento ao re-
gistro de espécies encontradas no Re-
sidencial e na região, assinala oito tipos 
diferentes desta mesma ave já avistados 
por aqui. Saiba mais sobre o curioso pe-
queno alado “maluquinho”, como des-
creveu o desenho, na verdade um im-
portante integrante da fauna brasileira. 

1. Pica-pau-do-campo
(Colaptes campestres) 
Pica-pau sul-americano, campestre e 
terrícola. Com 32 cm, possui as laterais 
da face e o pescoço amarelos e o al-
to da cabeça e a garganta, pretos. Seu 
canto, variado e forte, ocorre apenas 
no período reprodutivo. A espécie é 
encontrada em campos e cerrados por 
todo o Brasil, exceto na região Norte. 

TEXTO: MARÍLIA HEYMER  /  FOTOS: GABRIEL BITENCOURT

M E I O  A M B I E N T E

Porta do Sol
abriga diversos 
tipos de
Pica-paus
Pica-pau-do-campo, Pica-pau-anão-de-
coleira e Pica-pau-verde-barrado são alguns 
dos exemplos avistados no Residencial

A dieta alimentar é composta de inse-
tos, principalmente formigas e cupim.

2. Pica-pau-verde-barrado
(Colaptes melanochloros)
Com 28 cm, possui uma das pluma-
gens mais bonitas entre as espé-
cies de pica-paus. A barriga, de tons 
amarelados, possui pequenas man-
chinhas em forma de perfeitos cora-
ções. A cabeça é dividida entre as co-
res vermelho e preto. A espécie se ali-
menta de formigas, larvas, besouros 
e frutos carnosos. No período repro-
dutivo, a vocalização é intensa e con-
tínua, principalmente pelas manhãs. 
Cada vez mais comuns em áreas ur-
banas, a ave vive em cerrados, caa-
tingas e bordas de florestas, desde o 
Amazonas até o Rio Grande do Sul.

E

2

1
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3. Pica-pau-de-banda-branca
(Dryocopus lineatus)
Também conhecido como pica-pau-
de-topete-vermelho, mede cerca de 
33 cm, tem asas pretas, barriga barra-
da e uma faixa branca que se estende 
do bico às laterais. Estrategista na ho-
ra da refeição, “martela” com batidas 
curtas a madeira das árvores. Costu-
ma viver em grupos familiares no in-
terior e nas bordas de florestas altas, 
cerrados e campos por todo o Brasil. 

4. Pica-pau-branco
(Melanerpes candidus)
É predominantemente branco, com 
as asas e costas pretas, contrastando 
com os “óculos” amarelos e uma linha 
preta atrás dos olhos. Os machos pos-
suem a nuca amarelada. Geralmente 
são vistos em pequenos grupos for-
rageando em áreas de cerrado aber-
to e florestas secas. Os chamados são 
gritos altos e fortes “krreee, krreeee”.

5. Pica-pau-amarelo
(Celeus flavus)
Também chamado ipecutauá, possui, 
em média, 25 cm, apresenta plumagem 
amarelo-clara, exceto as asas e a cau-
da, que são preto-pardacentas. O tope-
te é bem alto e macio. O macho apre-
senta uma faixa vermelha nas laterais 
da cabeça, próximo à base do bico. Ali-
menta-se de larvas, insetos, formigas 
e cupins. Habita florestas ralas, planta-
ções de cacau, florestas de várzea, ca-
poeiras e florestas em áreas pantanosas.

6. Pica-pau-anão-de-coleira
(Picumnus temminckii)
Mede cerca de 9 cm apenas e apre-
senta uma região de coloração ocre 
na face e pescoço e coloração geral 
mais castanha, especialmente nas 
partes superiores. Seu canto é um 
trinado muito típico, lembrando um 
pouco o de alguns grilos. O tamanho 
reduzido permite que alcance peque-
nos ramos que outros pica-paus não 
alcançariam e são nesses ramos finos 
que encontra os insetos e larvas dos 
quais se alimenta. Ocorre nas flores-
tas das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

7. Pica-pau-rei
(Campephilus robustus)
É considerado o maior pica-pau do 
Brasil, com cerca de 36 cm. Desta-
ca-se por sua robustez e beleza, com 
cabeça e pescoço vermelhos e peito 
barrado de branco e preto. Pode ser 
encontrado de Goiás, Minas Gerais e 
Bahia até o Rio Grande do Sul. Possui 
dieta insetívora, forrageando em ár-
vores infestadas pelos mais variados 
tipos de insetos e larvas. Martelam o 
tronco com força, perfurando a cas-
ca, e capturam as presas com a lín-
gua pegajosa de ponta afiada.

8. Picapauzinho-verde-carijó
(Veniliornis spilogaster)
Mede entre 16 cm e 19,5 cm. Apre-
senta duas linhas brancas ao lado da 
cabeça e parte superior marrom-es-
verdeada barrada de amarelo. Alimen-
ta-se de insetos, larvas e frutas, como 
abacate e caqui. Os ovos, brancos e bri-
lhantes, são postos em galhos secos. 
A ave é agressiva quando apanhada e 
se defende com bicadas doídas. Ocor-
re tanto nas áreas rurais como nas ur-
banas, do Rio de Janeiro e Minas Ge-
rais ao Rio Grande do Sul.

3
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Sustentabilidade
em foco
Nova diretora de Meio Ambiente da Apaps fala sobre seus 
projetos para tornar o Residencial cada vez mais sustentável

A paulistana Maria Car-
los, moradora da Porta 
do Sol desde 2014, as-
sumiu pela segunda vez, 

em fevereiro de 2021, a direção do 
Departamento de Meio Ambiente da 
Apaps. Ela já esteve à frente da pasta 
entre 2015 e 2017, quando estruturou 
o sistema de coleta de material reci-
clável que se tem hoje no Residencial. 

Bacharel em Ecologia, licenciada em 
Biologia e Pós-Graduada em Gestão 
Ambiental, a diretora confessa ter um 
apreço especial pela questão do lixo, 
que acredita “ser uma das problemá-
ticas mais urgentes da humanidade”. 

Como uma porta-solense apaixo-
nada, no entanto, sabe que seu papel 
na Apaps engloba diversos outros te-
mas fundamentais para a construção 
de uma Porta do Sol que coexista em 
harmonia com seus recursos natu-
rais. Saiba mais na entrevista a seguir.

Quais as perspectivas para esta sua 
segunda gestão? Na minha primeira 
atuação no Departamento de Meio 
Ambiente, tive como meta principal 
ampliar, reestruturar e normalizar o 
sistema de coleta e destino dos re-
síduos recicláveis e contaminantes, 
além de desenvolver projetos de 
reflorestamento e conscientização 
ambiental. Nesta gestão a ideia é dar 
continuidade aos projetos ambientais 
deixados pelo competente ambien-
talista e amigo Gabriel Bitencourt 

(2018-2020). Quero também fazer 
da Porta do Sol um ponto de referên-
cia em sustentabilidade, priorizando 
a educação ambiental e visando mu-
danças de atitudes e respeito com a 
parte biótica (fauna e flora) e abiótica 
(solo, água, ar) do Residencial, além de 
suprir as demandas de reflorestamen-
to e outras necessidades pontuais ao 
longo da gestão. Devo lembrar que o 
Departamento de Meio Ambiente es-
tará sempre alinhado ao Master Plan.

O que te motivou a voltar para o car-
go? Certamente foi o trabalho inte-
grado da atual presidência, vice-presi-
dência e demais diretores da Apaps ao 
promover constantes melhorias e mo-
dernizar o Residencial, proporcionan-
do uma melhor qualidade de vida aos 
associados. É nítida, também, a preo-
cupação ambiental da atual gestão. A 
Porta do Sol tem o privilégio de possuir 
regiões de APP (Área de Proteção Per-
manente) e de ser uma Área de Espe-
cial Interesse Paisagístico e Ambiental, 
por isso deve zelar por seu patrimônio 
natural. Noto que os porta-solenses es-
tão cada vez mais interessados no tema 
da sustentabilidade e sinto um enorme 
prazer em atender a essa demanda.

A questão do lixo permeia toda sua 
trajetória como estudante, pesqui-
sadora e educadora. Por que o tema 
é tão importante para você? Quem 
me conhece sabe que tenho um ca-

TEXTO E FOTO: MARÍLIA HEYMER
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rinho especial pela questão do 
lixo. Vejo como um dos maiores 
problemas ambientais da hu-
manidade. Parto do princípio 
de que não existe “jogar fora”, 
já que nada vai para “fora do 
planeta”. Tudo que produzimos 
fica acumulado em algum lugar 
até sua decomposição. Apesar 
de todas as ações, orientações 
e estudos, seu montante só 
vem crescendo. Para diminuir-
mos, temos que, como indiví-
duos, optar pelos chamados 
“3Rs” (reduzir, reaproveitar e 
reciclar). Lembro que a regu-
larização da retirada e destino 
correto dos recicláveis na Porta 
do Sol foi muito difícil, isso por-
que poucas empresas do ramo 
aceitam recolher material com 
algum resíduo orgânico, restos 
de poda e construção. Daí nos-
sa insistência em pedir que os 
moradores depositem seus re-
síduos de maneira correta, des-
tinando nos recicláveis somente 
esse tipo de material e os demais, 
cada um em seu devido local.

O planeta Terra ainda pode ser 
salvo? Em um mundo de tanta 
destruição provocada pela hu-
manidade, acredito que nosso 
planeta ainda pode ser salvo e 
essa crença me faz querer fazer 
parte de grupos, pessoas e indi-
víduos focados nas mudanças de 
atitudes e correção de erros para 
minimizar e mitigar essa destrui-
ção. Acredito, também, que as 
transformações devem ter início 
no dia a dia de cada indivíduo, no 
núcleo familiar, para que se mul-
tipliquem ao longo do processo 
e atinjam o todo, pois pequenas 
atitudes, juntas, podem somar 
grandes mudanças.

uem mora na Porta do 
Sol, um Residencial en-
cravado em meio a 16 mi-

lhões de metros quadrados de área 
verde, rico em nascentes de água 
potável, lagos, fauna e flora abun-
dantes, tem quase que uma obriga-
ção de respeitar o meio ambiente. 

Essa consideração passa, en-
tre outras coisas, pelos cuidados 
com a reciclagem, destinação do 
lixo orgânico domiciliar, econo-
mia de água e, principalmente, 
pelo sistema de esgoto instala-
do para atender as residências.

Pensar o encaminhamento do es-
goto doméstico, apesar de não mui-
to agradável, é de suma importância 
para a sociedade, uma vez que esses 
dejetos não se dissipam na atmos-
fera como num passe de mágica. 

Criado em 1972, o Residencial 
ainda conta com chácaras que 
usam as chamadas fossas negras, 
modelos rústicos que consistem 
em buracos cavados diretamente 
no solo, sem revestimento, para 
onde vai todo o esgoto da casa. 

Além de provocar mau chei-
ro, esse sistema ultrapassado 
permite que os detritos pene-
trem no solo, atraiam insetos, 
roedores e outras pragas urba-

Fossas sépticas 
e biodigestoras, 
modelos inteligentes 
para tratamento
de esgoto
Os dois sistemas são capazes de devolver para 
o solo a água tratada, sem nenhum risco de 
contaminação para a natureza

TEXTO: MARCOS CAPITÃO 

M E I O  A M B I E N T E

nas e sejam um foco permanente 
de doenças como shigeloses, uma 
infecção bacteriana aguda no intes-
tino grosso, cólera, hepatite tipo A, 
amebíase, giardíase e leptospirose.

Outro ponto negativo é a capa-
cidade limitada de armazenamento 
dessas fossas, que precisam de lim-
peza periódica anual e exalam um 
cheiro desagradável, principalmen-
te em dias de chuva. Os terrenos na 
Porta do Sol possuem entre 2 mil e 
35 mil metros quadrados e, depen-
dendo do tamanho, é necessário es-
cavar mais de uma fossa, uma mate-
mática que assusta quando se leva 
em conta a preocupação ambiental.

Recentemente, em resposta a 
um morador na coluna “Pergunte 
ao Presidente”, publicada semanal-
mente no site do Residencial e nas 
demais mídias sociais, o presiden-
te Regis explicou que os custos pa-
ra a implantação de um sistema de 
captação e tratamento de esgoto 
na Porta do Sol, no atual momento, 
fogem de possibilidades orçamen-
tárias da Apaps, mesmo porque ca-
be ao Poder Público a iniciativa e 
o aporte financeiro para implan-
tação de tal obra de saneamento.

No entanto, na conversa com o 
associado, Regis informou que 

Q
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a Apaps tem incentivado, por meio 
dos canais de comunicação, a im-
plantação de fossas biodigestoras 
para o tratamento de esgoto dentro 
do Residencial, alternativa reconhe-
cida como ecologicamente correta. 

O presidente também lembrou 
que, desde 2018, a atual gestão tem 
promovido palestras sobre o tema, 
com exposições teóricas e práticas 
que demonstram as vantagens des-
ses equipamentos. Ele ressalta que, na 
Porta do Sol, todas as construções in-
cluídas no Master Plan, o plano dire-
tor que norteia os projetos de revitali-
zação do Clube e da Hípica, serão con-
templadas com fossas biodigestoras.

Paulo Henrique, gerente de plane-
jamento da Apaps, complementa que 
a fossa biodigestora é a opção mais 
moderna e ecológica para destinar o 
esgoto doméstico em chácaras com 
poucos moradores ou frequentadores. 

Uma segunda alternativa, segun-
do ele, são as fossas sépticas, unida-
des de tratamento primário de esgo-
to doméstico construídas em alvena-
ria ou concreto. Por esse sistema ocor-
re a separação e a transformação físi-
co-química da matéria sólida contida 
no esgoto. Uma maneira simples e ba-
rata de disposição dos esgotos, mas 
indicada, sobretudo, para áreas com 
grande quantidade de moradores.

Tanto a fossa biodigestora como 
a séptica cuidam de tratar os efluen-
tes que são despejados pela descar-
ga por meio de diferentes processos. 
São capazes de devolver para o solo 
a água tratada, sem nenhum risco de 
contaminação para a natureza. 

M E I O  A M B I E N T E

Campanha de Esterilização 
de Gatos Ferais atinge 
objetivo e amplia a interação 
com morador da Porta do Sol
Com pouco mais de um ano de funcionamento, a iniciativa 
contribuiu para impedir o nascimento de mais de mil filhotes

O Departamento de Meio Am-
biente da Apaps informa que 
a Campanha de Esterilização 

de Gatos Ferais da Porta do Sol, iniciada 
em março do ano passado, chegou 
ao mês de maio de 2021 com a marca 
de 132 gatos castrados: 74 fêmeas e 
58 machos. Os animais foram captu-
rados, passaram pela cirurgia de cas-
tração e, na sequência, foram devol-
vidos próximos ao local da captura.

A campanha consiste na castra-
ção de felinos que vivem soltos nas 
matas do Residencial. São chamados 
ferais porque nascem e crescem em 
meio selvagem, sem manter contato 
direto e frequente com seres huma-
nos. José Maurício Sanches, encar-
regado do Departamento, lembra 
que a esterilização não envolve ga-
tos domésticos ou semidomésticos.

INTERAÇÃO
José Maurício explica que, malgrado o 
sucesso da campanha, muitos mora-
dores da Porta do Sol ainda desconhe-
cem o alcance, os objetivos e a impor-
tância desse projeto. Com a proposta 
de disseminar informações e, ainda, 
facilitar a interação do porta-solense 
com esse trabalho de esterilização 
de felinos, o Departamento de Meio 
Ambiente criou o Manual do Usuário – 
Projeto de Castração de Gatos Ferais.

Trata-se de uma cartilha que está 
sendo distribuída pela Internet ao as-
sociado da Apaps residente próximo 
ao local onde a gatoeira é instalada.  
Além de explicar a proposta da cam-

panha, o manual passa orientações so-
bre como o proprietário pode auxiliar 
o serviço do Departamento de Meio 
Ambiente. O cidadão pode, por exem-
plo, comunicar a Apaps quando per-
ceber que algum gato foi capturado.

Nos casos em que o associado se 
cadastrou para solicitar um ponto de 
resgate nas imediações da sua chá-
cara, o pessoal do Meio Ambien-
te encaminha ao interessado, via 
e-mail, o Manual do Usuário e um 
aviso com a data da instalação da ar-
madilha próxima daquela residência.

Toda instalação é feita em área 
comum, uma vez que a Apaps não 
tem permissão para realizar captu-
ras no interior dos lotes. As gatoeiras 
são instaladas em locais de sombra e 
protegidas das intempéries ambien-
tais. Caso o associado tenha alguma 
dica de local para a instalação, po-
derá contactar o Departamento de 
Meio Ambiente com a sugestão.

RESULTADOS
De acordo com projeções do en-
carregado José Maurício Sanches, 
o procedimento cirúrgico nos 132 
gatos castrados já resultou em um 
controle de natalidade com poten-
cial para impedir o nascimento de 
mais de mil filhotes só neste primei-
ro ano de campanha. Segundo ele, 
por se tratar de uma progressão con-
tínua e cumulativa, dentro de pouco 
mais de um ano a campanha deve 
chegar a uma impedição de natali-
dade da ordem de 10 mil animais.

TEXTO: MARCOS CAPITÃO  /  FOTO: ILUSTRATIVA
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CADASTRO
Para se cadastrar e sugerir 
pontos de resgate, o morador 
da Porta do Sol deve utilizar o 
e-mail sap@portasol.com.br 
e colocar no assunto “Proje-
to de Castração de Gatos Fe-
rais”, com o número do lote. 
Contato também pode ser 
feito pelo telefone (11) 4246-
6464 ou presencialmente, di-
reto na Recepção do Clube, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h30.
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V I D A  N O  R E S I D E N C I A L

TEXTO: MARÍLIA HEYMER E MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARÍLIA HEYMER

MINHA CHÁCARA 
TEM NOME E 

MUITA HISTÓRIA 
PARA CONTAR

Porta-solenses estampam criatividade nas placas 
localizadas em frente às residências

N ão basta ter um canti-
nho lindo no meio da 
mata, cercado de fau-
na e flora abundantes, 

onde reina a paz. Esse lar precisa de 
um significado em poucas palavras 
e à altura de sua preciosidade. Nes-
se contexto tem origem a tradição 
porta-solense de nomear as cháca-
ras de forma diversa e criativa. 

Os nomes chamam a atenção de 
quem passa tranquilo, caminhando 
pelas ruas arborizadas. Alguns des-
pertam a curiosidade, provocam até 
reflexões, enquanto outros são engra-
çados ou enaltecem a beleza do lugar. 

Não é difícil entender de onde vem 
tanta criatividade. Ela é fruto de um 
amor singular que os porta-solenses 
têm por suas chácaras e pelo Residen-
cial como um todo. Estar na Porta do Sol, 
para muita gente, é sentir-se no paraíso.  

Tão curiosa quanto a nomencla-
tura das chácaras, no entanto, são as 
histórias por trás das criações relata-
das à nossa Redação por alguns dos 
moradores. Infelizmente, essa tra-
dição vem se perdendo na Porta do 
Sol. As novas residências geralmen-
te optam por deixar apenas os núme-
ros de identificação do lote, o que “é 
uma pena”, na visão dos moradores 
mais antigos, pois os nomes de algu-
mas delas, de tão genuínos, também 
costumavam virar ponto de referên-
cia para os transeuntes no maior re-
sidencial da América Latina.

RANCHO DO BIGODE 
Localizada na rua Gonçalves Dias, a 
chácara é um exemplo típico de pon-
to de referência. Além do nome em 
destaque, que ocupa não só a placa, 
mas todo o portão de entrada, há tam-
bém o desenho de um grande bigode 
e o dizer “Pense num lugar arretado”. 

O proprietário, José Edson, conta que 
o nome foi escolhido por duas razões: 
em sua homenagem, pois usa bigode 

Maurício lembra que o tra-
balho de castração, iniciado 
em março de 2020, começou 
com a fixação de três gaiolas 
em alguns pontos do Residen-
cial e que hoje, pouco mais de 
um ano depois, a campanha 
já conta com seis gaiolas que 
permitem, com a ajuda dos 
associados, a intervenção em 
20 pontos estratégicos de 
todo o Residencial. Cada um 
dos locais é avaliado periodi-
camente e, caso seja notada 
a presença de animais ainda 
não castrados, eles entram 
novamente no cronograma 
de instalação das gatoeiras.

O Departamento de Meio 
Ambiente também informa 
que a esterilização objetiva 
corrigir, de imediato, dois pro-
blemas. O primeiro deles é a 
procriação indiscriminada, sem 
controle algum, que gera atos 
de violência contra os próprios 
animais. O segundo diz respei-
to ao desequilíbrio da fauna, 
que traz sérios prejuízos ao 
meio ambiente, uma vez que 
os gatos são competentes pre-
dadores da fauna silvestre.

M E I O

A M B I E N T E

desde os 18 anos e este acabou viran-
do seu apelido, e para fazer jus à diver-
são e alegria características da sua famí-
lia pra lá de festeira. Na entrada ao lado 
do portão principal, a família acrescen-
tou um verso bíblico em agradecimen-
to aos momentos incríveis que vivem ali. 

FLÓRIS & FRUTOS
Quando comprou sua chácara na Por-
ta do Sol, Florinda já era conhecida por 
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todos como Flóris. Ao pensarem em 
um nome para sua querida chácara, lo-
calizada na rua mais alta do Residencial, 
a Araújo Porto Alegre, ela e seus filhos 
cogitaram usar “Mairik em Mairinque”, 
que significa “Mamãe em Mairinque”, 
uma brincadeira com a ascendência 
armênia de Flóris, mas descartaram 
porque teriam de ficar sempre expli-
cando o significado para as pessoas. 

Optaram, então, por Flóris & Fru-
tos, uma alusão à forte ligação que a 
matriarca tem com seus filhos. Flo-
rinda acha muito importante que es-
sa tradição de nomear as chácaras 
continue, “pois mostra o perfil das 
famílias, diverte a todos e serve de 
guia para quem mora longe das por-
tarias”. Ela conta que sempre faz ro-
teiros para as visitas usando como 
referência as chácaras conhecidas. 

ceu à família do marido de Cleonice, 
uma das proprietárias da Ôco da On-
ça. Seu sogro, filho de imigrantes italia-
nos, durante toda a vida tirou seu sus-
tento de um sítio da família localizado 
no interior de São Paulo. Quando fale-
ceu, há 12 anos, o Sítio da Onça, nome 
da propriedade, foi vendido e dois dos 
filhos compraram a chácara na Por-
ta do Sol. Para relembrar a infância, 
homenagear o pai, e dar continuida-
de aos encontros familiares cheios de 
alegria, foi escolhido o nome atual. 

gião, precisou ser cortada porque suas 
raízes estavam afetando a estrutura da 
casa e da piscina. Hoje, no lugar, foi plan-
tada outra espécie mais apropriada. 

A paixão pela natureza é a marca re-
gistrada da família, que faz questão de 
manter o máximo de área verde possível 
em sua propriedade. A grande e antiga 
árvore ficou na memória de todos, eter-
nizada pela placa em sua homenagem. 

FELIZIDADE
Nada melhor, para o porta-solense 
Ricardo, do que curtir o que ele con-
sidera a fase mais tranquila de sua vi-
da em um lugar encantado como o 
Residencial. Há 14 anos ele se apo-
sentou e colocou em prática o pro-
jeto antigo de viver longe da gran-
de cidade e mais perto da natureza.

Para tanto, fez questão de nomear 
sua chácara, localizada na Avenida do 
Sol 1, de FelizIdade, uma brincadei-
ra com as duas palavras que remon-
tam à chamada Terceira Idade. Ricar-
do acha muito divertido o costume 
dos moradores locais identificarem 
suas chácaras. “Gostaria que essa tra-
dição não se perdesse, pois faz parte 
da cultura da Porta do Sol”. ÔCO DA ONÇA

O ditado “entendedores entenderão” 
se encaixa perfeitamente no caso da 
Ôco da Onça. Em outras palavras, po-
de-se dizer que significa “onde se reú-
ne o povo do Sítio da Onça”. Na ver-
dade, o primeiro Sítio da Onça exis-
tiu no interior de São Paulo e perten-

CASA DA ÁRVORE
A placa de madeira entalhada com o no-
me “Casa da Árvore” foi trazida espe-
cialmente da Bahia pelos filhos da Cín-
tia. Foi um presente de aniversário de-
les para a mãe, comprado assim que a 
propriedade foi adquirida, há 12 anos. 

Na época da compra, a chácara ti-
nha outro nome, mas Casa da Árvo-
re caiu como uma luva para os no-
vos proprietários, porque era impos-
sível não prestar atenção e se encan-
tar com a grande figueira que impe-
rava esplendorosa no quintal da casa.

Por ironia do destino, após alguns 
anos, a árvore, que não era nativa da re-
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S O C I A L

TEXTO E FOTOS: MARÍLIA HEYMER

oda sexta-feira os porta-solen-
ses reservam um tempinho, ou 
algumas horas do final da tarde 
até a noite, para ir à Feira No-

turna, no Clube. Alguns vão para fa-
zer compras, outros para passear, se 
deliciar com os quitutes gastronômi-
cos ou até mesmo colocar a prosa em 
dia com os vizinhos e amigos, beberi-
car, relaxar e se descontrair. O ponto 
de encontro dos associados é certo. 

Ela já foi bem mais simples. Come-
çou com algumas poucas barracas de 
produtos alimentícios, mas hoje con-
ta com 18 fornecedores que oferecem 
opções bem variadas, além do repa-
ginado Bar Café, onde o pessoal cos-
tuma se reunir para longas conversas. 

No ano passado, a Feirinha, como é 
chamada carinhosamente pelos mo-

radores do Residencial, recebeu de 
presente um local apropriado, com 
cobertura, mesas, paisagismo e até 
aparelhagem de som para deixar os 
encontros ainda mais agradáveis, em-
balados por apresentações musicais. 

Nem durante a pandemia a Feira 
deixou de atender aos porta-solen-
ses. A equipe do Social, responsável 
pela organização do evento, fez suas 
adaptações e o público passou a ser 
recebido via sistema drive-thru nos 
períodos mais rígidos da quarente-
na e, nos mais tranquilos, na praça 
de alimentação, mas dentro de to-
das as normas de segurança e saúde.

Quem ainda não conhece, vale a pe-
na a visita. O horário de funcionamento 
é das 17h às 22h. Confira, a seguir, nosso 
breve tour pelos fornecedores atuais.

NOSSO PONTO
DE ENCONTRO
Na Porta do Sol, as sextas-feiras são marcadas pelas 
visitas à Feira Noturna. Evento é realizado na praça 

de alimentação e conta com 18 fornecedores

T
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■ Por Um Futuro Melhor
produtos veganos e orgânicos
(11) 98852-8039.

■ Tá na Mão Tá na Mesa (doces)
(11) 97590-4930  - sobremesas, bo-
los caseiros e cuscuz.

■ Asmarany / comida árabe
(11) 98799-2356  - lanches e salga-
dos tradicionais libaneses.

■ La Ruta / Comida latina
(15) 98141-4509  - tacos, nachos, 
quesadilhas, hot dog e hambúrguer.

■ Trigo Verde
(11) 98644-9854
(encomendas até meio-dia da quin-
ta-feira)  - pães artesanais, discos de 
pizza, antepastos e geleias

■ Peixes-Pescados / Sérgio
(11) 985017529 
- pescados e frutos do mar
selecionados, nacionais
e importados.

■ Nomá / Danielle
(11) 93363-3791
- comida japonesa, yakissoba etc. 

■ Massas Congeladas / Pedro
(12) 98225-5524  - canelone,
rondeli, ravióli, espaguetes e nho-
ques feitos artesanalmente.

■ Hortifruti / Ricardo
(15) 99641-9901 - legumes,
frutas e verduras.

LISTA COMPLETA
DOS FORNECEDORES

■ Queijos / Josuel
(15) 99700-2036 (a partir das 17h)
- vários tipos de queijo,
entre outros itens.

■ Pastel / Lucas
(15) 99195-2706  - Pasteis doces e 
salgados, coxinha, kibe, bolinho de 
bacalhau, de costela e de queijo.

■ Panquecas e Fogazzas
(11) 95373-0345  - Panquecas
(salgadas e doces) e fogazzas
são o carro-chefe, mas o foodtruck 
oferece também tapiocas
e batata rosti, sucos naturais,
açaí e churros.

■ Tortas Salgadas da Toinha
(11) 99508 3510 
- tortas congeladas e biscoitos.

■ Van da Swift
pedidos na hora, diretamente
no local  - loja móvel da Swift.

■ HB Express
pedidos na hora  - cerveja artesanal.
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■ Truckostela / churrasco
(15) 99813-3248  - Espeti-
nhos, costela, cupim, joelho 
de porco, linguiça cuiabana e 
bife ancho. Acompanhamen-
tos de feijão tropeiro ou pão 
de alho (exceto nos espeti-
nhos). Também dispõe de 
lanches em baguetes.

S O C I A L

D
ois eventos consecutivos, um 
na sexta-feira e outro no sábado, 
ambos promovidos pelo Depar-
tamento Social, Esportes e Cul-

tura da Apaps, marcaram a semana 
da Páscoa na Porta do Sol, em 2021. 
Mesmo na Fase Vermelha Emergencial 
do Plano SP, a equipe responsável pelos 
eventos no Residencial conseguiu fazer 
com que a data não passasse em branco. 
Foram adotados todos os protocolos 
de prevenção ao contágio da Covid-19, 
começando pelo sistema drive thru.

Na sexta-feira, 2 de abril, a crian-
çada pôde visitar, mesmo sem sair do 
carro, a Tenda do Coelho, montada 
em parceria com a empresa Foca and 
Friends. Além de interagir com o perso-
nagem, os pequenos receberam ovos 
de Páscoa de brinde. Ao todo foram 
distribuídos 150 ovos de chocolate.

CESTAS
Já no sábado, 3 de abril, os colabo-
radores do Projeto Repartir fizeram a 
doação de cestas para famílias caren-
tes da região, contendo bombons, bo-
lachas, salgadinhos, balas, gelatina e, 
para o lanche, um kit hot dog. A entre-
ga também foi feita no estacionamen-
to do Clube, assim como na Ferinha de 
sexta, pelo próprio coelho, sem que 
as famílias descessem dos veículos.

As cestas foram compradas com a 
verba arrecadada pela Rifa Solidária, 
que aconteceu na semana anterior à 
Pascoa. A ganhadora da rifa foi a Adria-
na, do lote Z6N, que levou como prê-
mio uma cesta de chocolates.

COELHO VISITOU 
A PORTA DO SOL 
NA PÁSCOA
Equipe do Social não deixou 
a data passar em branco. 
Eventos contaram com 
protocolos de segurança

■ Caminhão da Sadia
pedidos na hora
- loja móvel da Sadia.

■ Expresso Fondue
(11) 96481-4237
- fondues doces, sorvetes
e milk shakes.
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O
s tempos são difíceis, mas não 
impedem que a solidariedade 
brote nos corações porta-so-
lenses. Prova disso é o apoio 

oferecido pelos moradores do Re-
sidencial às diversas campanhas do 
Projeto Repartir para ajudar comu-
nidades e instituições sociais da re-
gião, seriamente afetadas pela crise 
econômica agravada pela pandemia.

No início de 2021, o sucesso de duas 
campanhas, em especial, chamou a 
atenção pela rapidez com que 
aconteceram e pelo vo-
lume de doações em 
tão pouco tempo. A 
primeira delas foi a 
Campanha para 
Arrecadação de 

Alimentos. Em pouquíssimo tempo, 
cerca de 24 horas após publicação nos 
canais de transmissão da Apaps, a equi-
pe recebeu um montante surpreen-
dente de doações, capaz de bene-
ficiar diversas famílias em dificuldade. 

A ajuda, de caráter emergencial, le-
vantou material suficiente para montar 
32 cestas básicas grandes, com produtos 
de boa qualidade e que foram entregues 
de casa em casa pela equipe do Social.

CADEIRA DE RODAS
Na sequência, foi lança-

da uma campanha 
para a compra de 

uma cadeira de 
rodas adaptada 
para o adoles-

S O C I A L

TEXTO E FOTOS: MARÍLIA HEYMER

Campanhas lançadas pelo Projeto Repartir,
em benefício da comunidade,
têm êxito rapidamente

cente Gustavo, 15, morador de São 
Roque. Ele não possui mobilidade 
nas pernas e braços e precisava de 
um modelo especial de cadeira, pois 
usa o aparelho em tempo integral.

Para levantar a quantia necessá-
ria para a compra, o Repartir rifou 
uma impressora modelo Lexmark. 
Todos os 50 nomes da rifa, vendidos 
a R$ 30 cada, esgotaram-se no mes-
mo dia. A família do adolescente 
recebeu R$ 1.500 que faltavam para 
completar o valor da cadeira e mais 
duas doações extras de R$ 300 e 
R$ 2.400. A antiga cadeira usada por 
Gustavo foi doada para uma outra ado-
lescente com necessidades especiais. 

Gentilmente, em mais um ato que 
registra a solidariedade dos porta-so-
lenses, o morador Sérgio, do lote J5J, 
ganhador da rifa, cedeu a impresso-
ra para que o Projeto Repartir a use 
em uma nova campanha.

REPARTIR COMEMORA 
RECORDE DE ARRECADAÇÕES 
DURANTE A PANDEMIA
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á mais de um ano, com a insta-
lação da pior crise sanitária do 
planeta, tudo mudou: rotinas, 

prioridades, planejamentos e certezas. 
Saúde e qualidade de vida tornaram-se 
artigos de luxo, quase inalcançáveis. No 
Residencial Porta do Sol não foi dife-
rente: houve restrições às atividades 
coletivas no Clube e adoção de rigo-
rosos protocolos de segurança contra 
a contaminação do novo coronavírus.

O choque das medidas foi necessá-
rio, mas o aumento de tempo em casa e 
em frente às telas de computador e ce-
lular, além da ausência de interação com 
grupos, mexeram com a saúde mental 
e o condicionamento físico de todos.

Para o professor de educação física 
Foca Lima, tanto os atletas de alto ren-
dimento quanto os acostumados com 
a prática de atividade física regular e os 
sedentários viram, ao mesmo tempo, 
seu mundo virar de cabeça para baixo. 
Agora é preciso equilíbrio e paciência 
para trabalhar corpo e mente, um dia 
de cada vez. “Temos de assumir que 
nada será como antes, então o primei-
ro e melhor passo é encarar a atividade 
física como se fosse uma novidade na 
rotina, sem exigências e cobranças con-
sigo mesmo”, afirma o gestor de espor-
te e lazer da Apaps e sócio-fundador da 
Assessoria Esportiva Foca And Friends.

De acordo com o profissional, a 
maioria das pessoas deixou de trei-
nar ou reduziu drasticamente sua jor-
nada de exercícios durante a sema-
na, por isso, a dica é não tentar vol-
tar à antiga performance, com o mes-

S A Ú D E

TEXTO: ASSESSORIA DE IMPRENSA FOCA AND FRIENDS  /  FOTOS: MARÍLIA HEYMER 

mo ritmo, pois isso pode frustrar ou 
levar a uma lesão, mas é importante:

1 Pensar que, quanto mais exer-
cícios regulares, maior a prote-

ção contra doenças;

2 Criar novamente uma brecha 
nos horários do “home office” ou 

das aulas remotas para exercitar-se;

3 Escolher uma atividade física 
que considere prazerosa;

H

O PSICÓLOGO 
ORIENTA: PRATIQUE 
ATIVIDADE FÍSICA

SE A PANDEMIA de Covid-19 re-
duziu de forma drástica a prática de 
atividade física, o efeito desse cenário 
nunca vivido pelas últimas gerações 
encheu consultórios on-line de psicó-
logos por pessoas que buscam ajuda 
para enfrentar o momento que traz, ao 
mesmo tempo, o luto coletivo, limites e 
distanciamento de amigos e familiares. 

De acordo com a psicoterapeuta 
Andreza Buzaid, a rotina de exercícios 

QUALIDADE DE VIDA, 
APESAR DA PANDEMIA
Medidas restritivas não devem ser vistas como um empecilho 
à prática esportiva: pelo contrário, é preciso se reinventar

é uma recomendação aos pacientes 
durante as sessões, pois trata-se de 
uma boa forma de prevenir e com-
bater a depressão e a ansiedade. “O 
exercício físico constante e modera-
do tem efeitos benéficos na saúde 
em geral e, ao nível psicológico, pode 
reduzir a ansiedade, melhorar a au-
toestima e a autoconfiança, aprimo-
rar a cognição e diminuir o estresse”.

A especialista explica que isso ocor-
re pois a prática de atividade física libe-
ra o hormônio endorfina, conhecido 
popularmente como o “hormônio da 
felicidade”, que funciona como um 
analgésico natural, aliviando as ten-
sões e regulando as emoções.

4 Procurar companhia para uma boa 
caminhada, pedaladas ou corrida; 

5 Aproveitar a organização de ho-
rários seguros na academia para 

a prática de musculação (lembrando 
que, em casa, é grande a chance de 
adquirir lesões por movimentos re-
petitivos e dores musculares);

6 Procurar um profissional de edu-
cação física para orientar sobre 

a volta gradativa aos treinos.
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N Ú M E R O S  D A  C O M U N I C A Ç Ã O

Mural dos Associados

1.368 membros
Instagram

2.739 seguidores
Facebook

5.441 seguidores
PageViews

20.400

Revista Apaps (2 edições)

4.000
exemplares impressos

Lista de transmissão
WhatsApp (12)

1.780
Painel Eletrônico (1)

240 avisos
(em média)

C O N T A T O S

■ Administração
(11) 4246-6464

Bar Café da Porta
(11) 4246-6460
Segurança 24h
Bombeiro 24h
Emergência 24h

(11) 4246-6463  /  (11) 4708-1364
Clube
(11) 99772-5014
Segurança
(11) 95688-7410
Alarmes Residenciais
(11) 97359-2249

■ Restaurante / Pizzaria da Porta
(11) 4246-6467

SAP
sap@portasol.com.br

associados/
dependentes

visualizações
do site (média 
mensal)
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CASA/CONSTRUÇÃO



46  |  REVISTA PORTA DO SOL

PETCASA/CONSTRUÇÃO



   REVISTA PORTA DO SOL  |  47   



48  |  REVISTA PORTA DO SOL


