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egurança, abastecimento de água, 
planejamento e obras, esportes e 
cultura, educação, entretenimento, 
alimentação, meio ambiente e sus-

tentabilidade, vida saudável, finanças, enfim, 
em qualquer área que diga respeito ao dia a dia 
do morador na Porta Sol, a gestão firme, objeti-
va e transparente da Apaps dá o ar de sua graça. 

Obras mais volumosas, como a revita-
lização da Portaria 1, da Hípica, do play-
ground, da academia e do restaurante, a 
ampliação do estacionamento do Clube, a 
pavimentação da rua Francisca Júlia ou a 
iluminação da pista de caminhada são ben-
feitorias que aparecem aos olhos de todos.

Outras intervenções, todavia, tão ou 
mais importantes que essas, não gozam de 
tanta visibilidade, apesar de serem impres-
cindíveis para o desenvolvimento do Resi-
dencial. É o caso da reforma do laboratório 
da Estação de Tratamento de Água (ETA). 
O precioso líquido continua chegando pu-
ro nas chácaras e o morador sequer se dá con-
ta da extensão da reforma pela qual a estação 
passou, como estava previsto no Plano Diretor.

As antigas comportas de madeira do de-
cantador foram substituídas por peças de po-
lipropileno, que é mais resistente à deterio-
ração e com equilíbrio de propriedades tér-
micas, químicas e elétricas. Foram trocadas, 
pelo mesmo material, as cortinas de madei-
ra que servem para quebrar a velocidade da 
água que é despejada nos tanques para a de-
cantação. O abastecimento ainda ganhou so-
brevida e qualidade após a recuperação total, 
por dentro e por fora, do reservatório metáli-
co, com capacidade para um milhão de litros, 
e do reservatório da Hípica, de 900 mil litros.

No campo da telecomunicação, desde o 
início de 2018 o interesse crescente das em-
presas em disponibilizar seus produtos de In-
ternet ao portassolense só trouxe benefícios. 

nosso corpo de segurança terá como agir com 
rapidez e eficiência nos casos de perturba-
ção de sossego, independentemente das re-
clamações dos usuários. Vamos lembrar, mais 
uma vez, que nosso Regulamento Interno é 
muito claro, no seu artigo 44, ao determinar 
que é “terminantemente proibido utilizar 
imóveis para fins não residenciais, inclusi-
ve para locação de eventos e festas”.

Desordeiros e proprietários que rasgam o 
Regulamento Interno para transformar suas 
chácaras em hotéis de veraneio estão sendo le-
vados às barras dos tribunais. A Diretoria da As-
sociação promete ir às últimas consequências 
para que a ordem seja mantida na Porta do Sol. 

A Apaps trata a segurança do Residencial 
como prioridade. Investe em equipamentos, 
mantém os agentes capacitados e faz parce-
rias com as polícias Civil e Militar. Esse trabalho 
conjunto tem trazido bons resultados. No início 
de fevereiro a Polícia de Mairinque, com apoio 
do Departamento de Segurança da Porta do 
Sol, identificou, localizou e prendeu autores de 
vandalismo e furtos de chácaras no Residencial.

Todavia, pouco vai adiantar todo esse 
empenho se o associado não fizer a sua par-
te. É importante, por exemplo, que o mora-
dor mantenha o cadastro dos seus prestado-
res de serviço sempre atualizado junto à ad-
ministração. É um risco, ainda, emprestar o 
cartão de acesso ao prestador, sem contar 
que o seu desligamento deve ser comuni-
cado imediatamente à Apaps. Dessa forma, 
contribuiremos para manter a condição da 
Porta do Sol como um dos locais mais segu-
ros para se viver no município.
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A competitividade, como só acontece nu-
ma economia de mercado aberto, dá op-
ções de escolha ao consumidor, que pode 
optar pelo serviço que melhor lhe convém.

Os benefícios foram sentidos também 
pela Apaps. A Administração conta, hoje, 
com dois links de banda larga gratuitos ofere-
cidos pelas empresas Completa e 4Inet. Des-
sa forma, a Apaps pode compartilhar Wi-
Fi livre nas áreas da recepção, academia, 
sala Clarice Lispector e restaurante.

Outro ponto nevrálgico das questões a 
serem resolvidas pela Diretoria diz respeito à 
segurança do Residencial. O crescimento da 
criminalidade, como mostra o aumento das 
ocorrências registradas pela Delegacia de Po-
lícia Civil e pela Polícia Militar da cidade, obri-
ga-nos a mudar hábitos e a tomar algumas 
providências. No final de dezembro a Apaps 
recebeu oito viaturas Volkswagen, modelo 
Gol, zero quilômetro, equipadas com sirene 
e giroflex, além de duas motos Lander 250 
cilindradas, para substituir os veículos que 
prestam serviço na Porta do Sol pela empre-
sa Souza Lima, responsável pela vigilância.

Nosso Departamento de Segurança aca-
bou de adquirir seis novas câmeras, modelos 
G Tech, que são acopladas ao corpo do agen-
te para registrar a ação durante o patrulha-
mento. Apropriados para filmagens diurnas 
e noturnas, esses equipamentos são ideais 
para monitorar a abordagem e o comporta-
mento do policial, assim como a reação da 
pessoa abordada. Com essa compra, o De-
partamento passa a contar com oito câme-
ras, uma vez que outras duas, marca GoPro, 
estavam sendo usadas em caráter de teste.

Também foram adquiridos quatro novos 
decibelímetros – equipamento que serve pa-
ra medir a intensidade do som em áreas ha-
bitadas. Com esses aparelhos, aferidos pelo 
Instituto Brasileiro de Normas Técnicas (ABNT), 

Francisco Venturi Regis
Presidente da Diretoria Executiva da 
Apaps - Associação dos Proprietários 
Amigos da Porta do Sol

S

/ Nesta edição

OBRAS E BENFEITORIAS

OBRAS
Novo banheiro atenderá frequentadores
da Feirinha Noturna; Painel de LED turbina 
a comunicação visual; Ginásio de Esportes 
passa por reforma ...................................... 4

GENTE DA PORTA
Bento de Oliveira é o operador de som que 
colocou Osmar Santos nas ondas do rádio ..... 6

SEGURANÇA
Frota da Souza Lima é renovada e câmaras 
no peito dos vigilantes registram ação 
durante patrulhamento ............................. 8

GESTÃO
Conquistas desta gestão ................................. 10
Felipe Lutfalla comemora volta às aulas
em escola novinha em folha ........................... 11
ETA utiliza carvão ativado
na purificação da água ................................... 12
Censo 2020 na Porta do Sol ............................ 13

CAPA/MEIO AMBIENTE
Lixo domiciliar e resíduos recicláveis
precisam de destinação correta ......................14
Pavimentação da Francisca Júlia objetiva
evitar o assoreamento do lago ....................... 16
Viveiro de Mudas é entregue

revitalizado e identificação de árvores
é feita por QR Code ............................................. 16
Alunos fazem mutirão para plantar mudas
de árvores no entorno da escola ............... 17

SOCIAL
Academia com novos aparelhos ............... 18
Projeto Repartir procura voluntários
para ampliar doações ................................ 19

ACONTECEU
Veja como foi o Carnasol 2020,
a Festa Country, Corujão
e o Acantonamento ................................... 20



4  |  REVISTA PORTA DO SOL

s obras de construção do 
novo banheiro do Clube, 
como o associado pode 
verificar, já estão bastan-

te avançadas. O prédio, em local defini-
tivo, junto do estacionamento, seguirá 
a linha arquitetônica definida no Mas-
ter Plan, uma espécie de Plano Diretor 
que traçará as metas para todo o Resi-
dencial, portarias, Clube, Hípica etc.

Obras
POR MARCOS CAPITÃO / FOTOS: MARCOS CAPITÃO

A
O conjunto de banheiros contará 

com três espaços privados para o pú-
blico masculino, feminino e pessoas 
com necessidades especiais. Confor-
me explica Paulo Henrique da Silva, 
gerente de Planejamento da Apaps, o 
novo equipamento resolverá o velho 
problema da falta de sanitários para os 
frequentadores da feirinha e dos de-
mais eventos promovidos no Clube.

Novo banheiro
atenderá 
frequentadores
da feirinha e de
outros eventos
Além de contemplar antiga reivindicação dos associados, 
o prédio inova ao implantar um projeto piloto de 
sustentabilidade, reaproveitando a água da chuva

EM VEZ da velha faixa descartável 
de pano ou PVC, a comunicação ago-
ra é feita por um moderno painel de 
LED, modelo P-10, com 96 centíme-
tro de altura por 2,88 metros de largu-
ra. O novo letreiro luminoso entrou em 

PAINEL DE LED 
TURBINA A 
COMUNICAÇÃO 
VISUAL

operação no interior da Portaria 1, em 
caráter definitivo, em 20 de janeiro, e 
deve melhorar substancialmente o re-
passe de informações na Porta do Sol.

Com essa ferramenta, o Departa-
mento de Comunicação da Apaps colo-
ca a comunicação visual da Porta do Sol 
em um patamar mais elevado. O con-
teúdo a ser exibido na tela, de agora em 
diante, pode ser controlado à distância 
pelo pessoal da Comunicação, por meio 
de uma plataforma on-line, em tempo 
real ou de maneira planejada.

Para a edificação do prédio na-
quele local foi necessária a fixação 
de um muro de arrimo e a nivela-
ção do terreno por meio de terra-
plenagem e compactação da terra. 
Numa etapa seguinte será instalado 
um guarda-corpo para separar o ba-
nheiro da área do estacionamento.

Paulo Henrique informa que o pré-
dio contará com um sistema de reapro-
veitamento de água de chuva compos-
to de filtros de folhas, cisterna, bomba e 
reservatório. A água coletada será apro-
veitada para os vasos sanitários e trata-
mento de plantas de todo o entorno. 
“Trata-se de um projeto piloto de sus-
tentabilidade, que deverá ser estendi-
do para as demais construções previs-
tas no Master Plan”, adianta o gerente.

GINÁSIO DE ESPORTES
PASSA POR REFORMA
Em outubro de 2019 foram concluí-
das as obras de reforma do Ginásio de 
Esportes Guido Ramazzotti. O local fi-
cou fechado por cerca de dois meses 
e, nesse período, foi executada a ma-
nutenção de toda a estrutura do te-
to. Todas as barras de ferro foram lixa-
das, tratadas e pintadas. Além disso, 
as grades que cercam a quadra, bem 
como o portão ao lado da academia, tam-
bém foram lixados e pintados.
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trajetória profissional de 
Bento Pereira de Oliveira, 79 
anos, coincide com o perío-
do mais rico da crônica es-

portiva do rádio brasileiro. Com 17 anos, 
no limiar da década de 70, recém-chega-
do da Bahia, conseguiu emprego na Rá-
dio Panamericana, hoje Jovem Pan, pa-
ra trabalhar como operador de externa. 
Permaneceu na emissora paulista por 51 
anos, período em que conheceu muitos 
países e cobriu quatro Copas do Mundo: 
a de 78, na Argentina; de 82, na Espanha; 
de 86, no México e a de 90, na Itália.

Esteve presente nos momen-
tos gloriosos do pugilista Éder Jofre, 
nas campanhas vitoriosas da tenista 
Maria Ester Bueno e estava no Ma-
racanã na memorável noite de 19 
de novembro de 1969, quando o 
Santos bateu o Vasco da Gama por 
2 a 1 e Pelé fez seu milésimo gol. 

Trabalhou ao lado de figuras lendá-
rias do jornalismo esportivo nacional, 
como Walter Abrahão, Geraldo José 
de Almeida, Pedro Luiz, Mário Mo-
raes, Joseval Peixoto, Darci Reis, Ede-
mar Annuseck, Fiori Gigliotti, Oswal-
do Maciel, José Silvério e Osmar San-
tos, entre outros ases do microfone.

A ESTRELA MAIOR
Bento de Oliveira era um craque no 
apoio externo das transmissões de 
futebol. Sempre foi responsável pe-
la matéria-prima mais importante 
do rádio, o som. Seu gol mais bonito, 
todavia, aquele que entrou para a his-
tória da mídia radiofônica, foi ter reve-

lado Osmar Santos, um dos mais im-
portantes locutores de futebol de todos 
os tempos. Na voz do “Pai da Matéria”, 
como Osmar Santos era chamado, 
uma simples partida de futebol ganha-
va status de um grande espetáculo.

Lá pelos idos de 1971, conta Ben-
to, durante a transmissão de uma par-
tida de futebol em Marília, chamou sua 
atenção o rapaz que narrava pela Rádio 
Verinha de Marília, na cabine ao lado do 
box da Jovem Pan. Era Osmar Apareci-
do Santos que, sem pensar, aceitou seu 
convite para fazer um teste na emisso-
ra paulista. Osmar Santos foi aprovado 
e logo ocupou o lugar de Joseval Pei-
xoto, o locutor número um da Jovem 
Pan, que estava de saída para a Ban-
deirantes. Daí para frente a estrela 
do radialista nunca parou de brilhar.

O prestígio de Osmar Santos ficou ain-
da maior a partir de abril de 1984, quan-
do foi o mestre de cerimônias do histó-
ricos Comícios das Diretas no Largo da 

Candelária, no Rio de Janeiro, e no Vale 
do Anhangabaú, em São Paulo, que reu-
niram, em cada um, mais de um milhão 
de pessoas, a bradar por eleições di-
retas para o presidente da República.

A VIDA NA PORTA DO SOL
Casado há 20 anos com Vera Lúcia Mar-
tins Pereira de Oliveira, Bento mora há 
nove anos na rua Álvares de Azevedo, 
na Porta do Sol. Frequenta a academia, 
a Feirinha Noturna e está sempre pre-
sente nas festas e demais eventos pro-
movidos no Clube. Montou um pe-
queno estúdio na sua casa, onde pas-
sa o tempo a editar músicas e vídeos.

“A Porta do Sol é o lugar que eu 
e minha mulher sempre sonhamos 
morar. Minha casa estará sempre 
aberta para os amigos e estarei sem-
pre pronto, em qualquer situação, a 
contribuir para que a Porta do Sol seja 
este recanto tranquilo e acolhedor”, 
testemunha o portassolense.

Gente da Porta
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO E ARQUIVO PESSOAL

BENTO DE OLIVEIRA,
O PORTASSOLENSE 
QUE REVELOU
OSMAR SANTOS
Há nove anos no Residencial, o morador viajou o mundo através da cobertura radioesportiva

A

BENTO ao lado do 
locutor esportivo 

Osmar Santos. Na foto 
à direita, junto com 

sua esposa,
Vera Lúcia
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Segurança
POR MARCOS CAPITÃO  / FOTOS: MARCOS CAPITÃO

o final de dezembro, oito 
veículos Volkswagen – mo-
delo Gol, zero quilômetro, 
equipados com sirene e gi-

roflex – chegaram para substituir as viatu-
ras que prestam serviço ao Residen-
cial pela empresa Souza Lima, respon-
sável pela segurança da Porta do Sol.

Como previsto em contrato, a Sou-
za Lima compromete-se a trocar os car-
ros anualmente, de modo a manter 
uma frota em perfeitas condições de 
uso, sempre pronta para atendimen-
tos com segurança, rapidez e conforto.

Além dos automóveis, o Departa-

manutenção e não deixa de ser um 
cartão de visita sempre apresentável.

FIM DO BARULHO
Para um trabalho mais rápido e 
efetivo na fiscalização de desor-
dens em chácaras que promovem 
festas até altas horas da madruga-

FROTA DA SOUZA LIMA É 
RENOVADA COM VEÍCULOS 
E MOTOS ZERO KM
Prevista em contrato, a substituição permite economia de combustível 
e manutenção, além de agilidade na prestação de serviço

mento de Segurança do Residencial tam-
bém recebeu duas motocicletas Yamaha 
modelo Lander 250, zero quilômetro, 
ambas equipadas com sirene e giroflex. 
Todos os veículos já foram adesivados.

Conforme explica o gerente de se-
gurança da Apaps, Giovanni Baccaro 
Jr., as motos são ideais para desloca-
mentos rápidos e econômicos apoio 
nas rondas dentro do Residencial.

Giovanni complementa que as via-
turas novas, além de mais comodida-
de para o trabalhador e segurança pa-
ra o morador, propiciam economia de 
combustível, o mínimo de gasto com 

N
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CÂMERAS REGISTRAM AÇÃO
DURANTE PATRULHAMENTO
O Departamento de Segurança acaba de adquirir seis novas câmeras, 
modelos G Tech, próprias para serem acopladas ao corpo do agente, 
de modo a registrar o patrulhamento. Esses equipamentos são ide-
ais para monitorar a abordagem e o comportamento dos vigilantes, 
assim como a reação da pessoa abordada. A partir de agora o Depar-
tamento passa a contar com oito câmeras, uma vez que outras duas, 
marca GoPro, estavam sendo usadas em caráter de teste.
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tico ao Residencial. “O objetivo é fa-
cilitar o ingresso dessas pessoas nas 
portarias. Uma vez cadastradas, elas 
economizam tempo nas cancelas e 
a entrada é automática”, esclarece.

O gerente ainda orienta o associa-
do a manter a Apaps informada so-
bre a contratação ou a demissão de 
prestadores.  “Esse comunicado é im-
portante, pois, muitas vezes, aconte-
ce de a pessoa não ter mais vínculo 
com nenhuma chácara e continuar a 
circular pelo Residencial”, orienta.

PROCEDIMENTO
O morador pode enviar as informações 
do seu prestador para o e-mail  sap@
portasol.com.br, com nome completo, 
telefone, número do RG, CPF, CNH, fo-
to recente, dados do veículo e endere-
ço, independentemente de a pessoa 
morar dentro ou fora do Residencial.

O recadastramento pretende abran-
ger caseiros, cuidadores de idosos, 
empregados domésticos, cortado-
res de grama, jardineiros, eletricis-
tas, pedreiros, carpinteiros e de-
mais trabalhadores.

da, o Departamento de Segurança 
da Apaps adquiriu quatro novos de-
cibelímetros, que são equipamentos 
que servem para medir a intensida-
de do som em áreas habitadas.

De última geração e aferidos pelo In-
metro (Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia), os apare-
lhos permitem o registro do nível de ru-
ído emitido na Porta do Sol, em qualquer 
hora do dia e da noite. O Regulamen-
to Interno, em seu artigo 44, determina 
que é “terminantemente proibido utili-
zar imóveis para fins não residenciais, in-
clusive para locação de eventos e festas”.

A Norma Brasileira (NBR) 10.151/2000, 
da ABNT, regulamenta que o ruído 
em áreas residenciais não deve ultra-
passar os limites de barulho estabeleci-
dos – 50 decibéis para o período diur-

Estatísticas
PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS
DE NOVEMBRO 2019
A JANEIRO 2020
(Infrações do
regulamento
interno)

1

2
4
5
5

5
6
6

Furto solucionado
Apoio manutenção

Atendimento ao SAP
Foco de incêndio

Desinteligência
Vistoria em árvore
Obstrução de via

Furto
Vistoria/extermínio insetos agressivos

Apoio Polícia Militar
Pânico - código 9
Apoio equoterapia

Averiguação de suspeito
Acidente pessoal

Apoio visitante
Acid. de trâns. c/ vítima

Averiguação de residência
Vandalismo/danos patrimoniais
Averiguação de veículo suspeito

Captura de animal
BRI - Notificação

Apoio resgate
Caso clínico
Apoio Clube

Disparo de alarme
Apoio portaria

Pertubação de sossego não constatada
Orientação regulamento interno

Apoio escolar
BRI - Advertência Art. 40

Comunicação de fato
Portão aberto

Apoio ao proprietário

7
7

14

58

68
70
74
75

103
112
114

230

1

8
9
9
10

18
28

53

63
66

5

no, das 7h às 20 horas, e 45 decibéis pa-
ra o período noturno, das 20h às 7 horas.

APAPS PROVIDENCIA
O RECADASTRAMENTO DOS 
PRESTADORES DE SERVIÇO
A Associação dos Proprietários Ami-
gos da Porta do Sol (Apaps) deu início, 
em fevereiro, ao processo de recadas-
tramento de todos os prestadores de 
serviço que atuam no Residencial. Os 
associados que ainda não tomaram 
essa providência deverão fazer conta-
to com o Serviço de Atendimento ao 
Proprietário (SAP) e enviar, por e-mail, 
dados das pessoas que executam ta-
refas nas suas residências e chácaras.

O morador do Residencial precisa ter 
ciência de que essa coleta de informação 
será importante para o aprimoramento 
do controle de acesso nas portarias, o que, 
consequentemente, ampliará a seguran-
ça e a comunicação com esse público.

Giovanni Baccaro Jr., gerente de 
segurança da Apaps, adverte que os 
prestadores que não tiverem seus 
dados atualizados até março des-
te ano perderão o acesso automá-

15

413
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Gestão / Conquistas
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

Postal (CEP). A partir de agora, nas cor-
respondências destinadas ao Residen-
cial, bem como nos dados do remeten-
te, deve constar o Código 18120-900.

CERTIFICADO AVCB
A Apaps, bem como os 52 mil metros 
quadrados que englobam as dependên-
cias do Clube, incluso os prédios da Ad-
ministração e Manutenção, obtiveram 
em janeiro de 2020, o certificado AVCB 

urante uma semana, no mês 
de outubro de 2019, funcio-
nou na sala de reuniões do 
Residencial uma unidade vo-

lante da 131º Zona do Cartório Eleitoral de 
São Roque.  A intenção da Apaps foi mobi-
lizar o maior número de moradores pos-
sível para fazer a transferência de seus 
títulos para Mairinque, já que muitos 
votam em São Paulo e outras cidades. 

A mudança faria com que a Porta 
do Sol se tornasse um reduto eleito-
ral de peso, capaz de escolher um re-
presentante para defender seus inte-
resses na Câmara Municipal de Mai-
rinque. Embora o Residencial se-
ja responsável por 25%, em média, 
das arrecadações do IPTU da cida-
de, suas reivindicações junto à Pre-
feitura são muito pouco atendidas.    

Ao todo, 243 pessoas comparece-
ram para transferir seu título e fazer o 
cadastramento biométrico. A quanti-
dade é baixa diante dos mais de 2.500 
associados. A Apaps solicitou, sem su-
cesso, a presença da unidade volante 
por mais um tempo, mas, em contra-
partida, obteve o direito de ter uma 
zona eleitoral própria em 2020, que 
funcionará na Escola Felipe Lutfalla.

Nas próximas eleições municipais 
de 2020 os portasolenses não precisa-
rão sair do Residencial para votar. Pela 
primeira vez haverá uma seção eleito-
ral própria, a 386, integrada à Zona 131. 

CEP PRÓPRIO
A Porta do Sol conta com um novo e 
exclusivo Código de Endereçamento 

D

POSTO ITINERANTE DO 
CARTÓRIO ELEITORAL ATENDE 
MORADORES DA PORTA DO SOL
Mais de 240 pessoas puderam transferir o título para Mairinque 
e cadastrar os dados biométricos

(Auto de Vistoria do Corpo de Bombei-
ros). O documento garante a segurança 
dos associados e funcionários da Apaps 
tanto no dia a dia de funcionamento 
da sede quanto nos eventos e festas, 
que são cada vez mais frequentes.

CNPJ
O Bar Café da Porta, o Restaurante da Por-
ta já funcionam regularmente com CNPJ 
emitido pela Receita Federal.

243 PESSOAS 
compareceram para 
transferir seu título

e fazer o cadastramento 
biométrico
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A entrega ao Município, 
pela Apaps, do novo pré-
dio da Escola Municipal 
Felipe Lutfalla está en-

tre as ações de cunho social mais im-
portantes de 2019, creditadas ao Resi-
dencial Porta do Sol. As obras foram 
inteiramente custeadas pela Apaps e 
permitiram que 142 alunos, do 6º ao 
9º ano do ensino fundamental II, ini-
ciassem o ano letivo, em 10 de feve-
reiro, numa escola novinha em folha.

O novo edifício conta com qua-
tro salas de aula, sala multifuncional 
com biblioteca, laboratórios de ciên-
cias e informática, além de banhei-
ros masculino e feminino, adapta-
dos para pessoas com deficiência.

A construção do prédio atendeu 
à solicitação do Ministério Público 

LUTFALLA COMEMORA 
VOLTA ÀS AULAS
EM PRÉDIO NOVO
Construído pela Apaps em substituição à “Escola de Lata”, o novo edifício abriga 
salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática e ciências e banheiros

Estadual que, em abril de 2019, in-
terditou as salas que funcionavam 
em contêineres adaptados, a cha-
mada “Escola de Lata”, que existia 
desde 2014 no local. Com a interdi-
ção, as crianças foram transferidas 
para a Escola Municipal Thereza Ca-
ramante Chesine, localizada no bair-
ro de Marmeleiro. Em fevereiro de 
2020 os alunos retornaram para Fe-
lipe Lutfalla, dentro da Porta do Sol.

De acordo com a diretora da es-
cola, Luciana Zanata Ferreira, de to-
das as melhorias pelas quais a esco-
la já passou nesses mais de 40 anos 
de existência, essa é uma das mais 
importantes. “Estamos todos mui-
to felizes por mais essa conquis-
ta e profundamente agradecidos, 
principalmente à administração da 

Apaps, que não poupou esforços 
para que a escola pudesse funcio-
nar ainda neste ano letivo”, exaltou. 

A ESCOLA
Com cerca de 360 alunos matricu-
lados nos ensinos fundamental I e 
II, a Escola Municipal Felipe Luftalla 
foi criada no final dos anos 70 e le-
va o nome do seu fundador, um dos 
herdeiros da fazenda que originou o 
Residencial. Hoje é considerada re-
ferência de ensino na região, com 
Ideb na faixa dos 6.0 – qualidade 
comparável à de países desenvol-
vidos. Seus alunos colecionam prê-
mios e troféus, principalmente das 
olimpíadas anuais de matemática, 
que acontecem entre alunos da re-
de pública de ensino.
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Gestão / Conquistas

Em meados de fevereiro des-
te ano, conforme foi noticia-
do em todos os canais de 
comunicação da mídia na-

cional, a Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) co-
meçou a usar carvão ativado na Esta-
ção de Tratamento de Guandu, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminen-
se, responsável pelo abastecimen-
to de dezenas de bairros cariocas.

A medida foi tomada depois que 
o precioso líquido começou a sair 
das torneiras turvo, malcheiroso e 
com sabor de geosmina, uma subs-
tância produzida por algas. Glau-
co Valério, encarregado do Departa-
mento de Água da Porta do Sol, co-
mentou nas redes sociais que o Resi-
dencial utiliza essa estratégia no pro-
cesso de purificação desde 1990.

Ele lembra que o carvão ativa-
do tem uma função importante, já 
que é responsável pela eliminação 
da cor, odor, mau gosto e remoção 
de substâncias orgânicas suspensas 
na água. Segundo o encarregado, a 
limpeza ocorre por meio do meca-
nismo de adsorção, que é quando as 
impurezas ficam retidas na super-
fície sólida, mas porosa do carvão.

Paulo Henrique da Silva, respon-
sável técnico do Sistema de Capta-
ção, Tratamento e Distribuição pe-
rante os órgãos reguladores e fis-

ETA UTILIZA CARVÃO 
ATIVADO NA PURIFICAÇÃO
DA ÁGUA DESDE 1990
A estratégia, que agora vem sendo usada em alguns estados brasileiros, 
evita cor, odor, gosto e elimina substâncias orgânicas da água

calizadores, explica que “nossa ETA 
adota um criterioso processo de 
captação, tratamento, armazena-
mento e distribuição de água, com o 
objetivo de oferecer um abastecimen-
to de qualidade, dentro dos padrões 
estabelecidos pela Portaria 2.914, do 
Ministério da Saúde, que rege proce-
dimentos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo hu-
mano e seu padrão de potabilidade”.

NOVOS FILTROS
Com a proposta de manter a exce-
lência no abastecimento, e até melho-
rar a qualidade do serviço prestado, a 
Apaps anuncia a substituição de todo 
o leito filtrante da ETA da Porta do Sol. 
A troca dos equipamen-
tos está prevista pa-
ra o segundo se-
mestre deste ano 
e os recursos es-

tão incluídos no orçamento de 2020.
Glauco Valério informa que, antes 

de ser armazenada para distribuição, 
após a etapa de decantação, a água 
passa por um complexo sistema de 
filtragem que funciona por gravida-
de. Esses filtros são compostos de 
seixos rolados porosos granulares, 
de vários tamanhos, areia e carvão 
ativado. “Esses elementos são mais 
que suficientes para reter as partí-
culas suspensas. Além disso, o trata-
mento é potencializado por meio de 
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PORTA DO 
SOL CONCLUI 
ÚLTIMA ETAPA 
DO CENSO 2020
Os dados dos mais de 1008 entrevistados 
contribuirão para a melhoria da qualidade 
de vida no Residencial

omo previsto, o Cen-
so 2020 da Porta do Sol 
encerrou suas ativida-
des no final de feve-

reiro, totalizando 861 associados 
entrevistados. Foram três fases de 
entrevistas com os proprietários 
de 1.008 lotes do Residencial.

Na primeira etapa, iniciada em 
14 de janeiro, os associados recebe-
ram um formulário digital, enviado 
pelo departamento de Comunica-
ção da Apaps. Na segunda, os mo-
radores foram entrevistados por 
telefone. Foi a fase mais extensa da 
pesquisa, com duração de três se-

C
manas. Na última fase os associa-
dos foram abordados pelo pesqui-
sador em sua própria residência.

O Censo tem o objetivo de le-
vantar o número de moradores do 
Residencial, a idade dessa popula-
ção, hábitos de consumo de água, 
enfim, informações que serão im-
portantes na execução de políticas ur-
banas que resultem na melhoria da 
qualidade de vida da comunidade.

Os dados obtidos estão sendo 
processados pela equipe realiza-
dora do Censo, do departamen-
to de Planejamento da Apaps, e 
serão divulgados em breve.

produtos químicos”, complementa.
O encarregado diz, ainda, que 

a troca do material do leito filtran-
te, além de aumentar a potabilida-
de da água ofertada ao portassolen-
se, também minimizará o desperdí-
cio de água nas retrolavagens dos 
filtros. Ele assegura que essas inter-
venções não impactarão na distri-
buição do produto aos usuários.

TROCA DE PAINÉIS ELÉTRICOS 
MELHORA CONTROLE DAS
BOMBAS DE ELEVAÇÃO
A aquisição de um novo painel de 
acionamento do sistema de água 
bruta, ao custo de R$ 70 mil, como 
previsto no Plano Diretor de 2019 
da Porta do Sol, melhorou a vida útil 
dos equipamentos, reduziu o consu-
mo de energia e, consequentemen-
te, otimizou a produção de água tra-
tada que chega às residências.

Paulo Henrique da Silva, gerente 
de planejamento da Apaps, explica 
que o novo painel instalado no Centro 
de Captação 2 facilitará o controle de 
quatro bombas responsáveis pela ele-
vação da água desse manancial até a 
ETA. O equipamento permite parti-
das mais suaves nos motores com po-
tência de 60 cv (cavalo-vapor) cada 
um e serve de proteção contra des-
cargas súbitas de energia elétrica.

A intervenção tecnológica no sis-
tema de abastecimento do Residen-
cial prevê, também, numa segunda 
etapa, a interligação da ETA com o 
Centro de Captação 2, via fibra óp-
tica. A partir daí, conforme explica 
Paulo Henrique, todo o sistema de 
abastecimento poderá ser controla-
do da própria estação de tratamen-
to, pelo computador. Os custos desse 
empreendimento devem estar incluí-
dos no Plano Diretor de 2021. 
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Capa / Meio Ambiente

N
a Porta do Sol, todo resíduo 
sólido, também conheci-
do por lixo comum ou lixo 
domiciliar, é de responsabi-
lidade da Prefeitura de Mai-

rinque. Cabe ao Poder Público, então, 
recolher e levar para os aterros sanitá-
rios todo material, substância, objeto 
ou bem descartado pela comunidade.

No caso dos resíduos recicláveis, 
cada categoria tem uma destinação apro-
priada no Residencial. Dessa forma, 
plásticos, metais, papéis, vidros e óleo de 
cozinha usado, assim como os materiais 
contaminantes  - a exemplo de pilhas, lâm-
padas fluorescentes e remédios - preci-
sam de cuidados especiais. Para tudo isso 
a Porta do Sol, no cumprimento de sua 
responsabilidade socioambiental, disponibi-
liza Ecopontos estrategicamente localizados.

Gabriel Bitencourt, diretor de Meio 
Ambiente da Apaps, informa que, em 
2019, foram coletadas duas toneladas de 
resíduos recicláveis na Porta do Sol. Ele res-
salta que essa quantidade poderia ser bem 
maior se as pessoas procedessem cor-
retamente no momento da destinação.

Segundo ele, muitos associados 
separam os recicláveis adequadamen-
te, colocam em embalagens corretas, 
mas cometem o erro de deixá-las na 
calçada, junto com o lixo comum. “O 
caminhão da Prefeitura passa, coloca 
tudo junto na caçamba, o reciclável é 
compactado com o lixo orgânico e aca-
ba indo para o aterro sanitário”, explica.

O diretor conta que vê isso aconte-
cer na rua onde mora, na Coelho Ne-
to, e deduz que a mesma coisa deve se 
repetir nas demais vias do Residencial. 
Conforme esclarece, os sacos com re-
cicláveis devem ser levados nos postos 
de coleta onde, posteriormente, são 
recolhidos e entregues como insumos 
para as indústrias de transformação. 

ORGÂNICOS
Também merece cuidados especiais 
a chamada matéria orgânica - restos 
de frutas e legumes, cascas de ovos, 
borra de café, folhas de verduras etc.

Todo esse resíduo, por meio do 
sistema de compostagem, pode se 
tornar um rico adubo para ser utiliza-

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO E IMAGENS ILUSTRATIVAS

PRECISA DE 
DESTINAÇÃO 
CORRETA

LIXO 
DOMICILIAR

COM ATITUDES ADEQUADAS, MORADORES E 
PROPRIETÁRIOS PODEM COLABORAR COM AS MUITAS AÇÕES 
DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE DA 
APAPS PARA TORNAR A PORTA DO SOL UM LUGAR CADA VEZ 
MAIS HARMONIOSO PARA TODOS OS QUE AQUI VIVEM
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do na agricultura, em jardins e plantas, 
em substituição ao uso de produtos 
químicos. Interessados em fazer uma 
composteira doméstica podem entrar 
em contato com Gabriel Bitencourt, 
diretor de Meio Ambiente da Apaps.

ÓLEO DE
COZINHA USADO 
Outro detalhe importante, que algumas 
pessoas desconhecem, é que o óleo de 
cozinha usado também precisa de des-
tinação correta. Quando despejado na 
pia pode causar o entupimento da tu-
bulação de esgoto e, invariavelmente, 
vai parar no leito de córregos e rios.

Se jogado no quintal provoca a conta-
minação do solo e dos lençóis freáticos, 
sem contar que atrai ratos e baratas, 
que são fontes de inúmeras doenças.

Nos Ecopontos da Porta do Sol 
existem recipientes para receber 
o óleo usado. Ele é recolhido por 
empresas especializadas, reciclado 
e os recursos são revertidos para a 
Escola Municipal Felipe Lutfalla, lo-
calizada no interior do Residencial.

CONTAMINANTES
Nem todo mundo sabe que as pi-
lhas, lâmpadas fluorescentes, apa-
relhos eletrônicos e remédios são 
substâncias altamente contaminantes 

e perigosas para a saúde. No Ecoponto 
de Materiais Contaminantes, instalado 
no interior do Clube, na entrada do es-
tacionamento, esses produtos podem 
ser descartados com toda a segurança.

Pilhas - No caso das pilhas, 
quando jogadas no solo des-
prendem mercúrio, chumbo 

e cádmio, metais altamente tóxicos 
que afetam o sistema nervoso cen-
tral, os rins e o fígado. Esses elementos 
químicos são bioacumulativos, ou 
seja, podem ficar retidos no am-
biente durante milhares de anos.

Lâmpadas - Esses mesmos 
materiais – mercúrio, chumbo 
e cádmio – também estão pre-

sentes nas lâmpadas fluorescentes, 
na forma de gases altamente tóxicos.

É importante o associado saber que 
lâmpadas quebradas podem e devem 
ser recicladas. Caso ela se quebre 
quando estiver sendo instalada ou 
retirada, alguns cuidados devem ser 
tomados para evitar intoxicação.

Primeiro é necessário ventilar o 
local antes da limpeza. Para recolher 
as partes é preciso usar máscara e 
luvas. Os cacos devem ser colocados 
em uma garrafa plástica e, depois, 
levados ao Posto de Coleta no Clube.

Eletrônicos – No mesmo 
nível de risco, os resíduos de 
equipamentos eletrônicos, se 

descartados de forma inadequada, consti-
tuem um sério risco para o meio ambiente.

Além do mercúrio, cádmio, berílio e 
chumbo, os eletrônicos possuem em sua 
constituição os chamados BFRs (Bromina-
ted Flame Retardants), que liberam com-
postos tóxicos perigosos na atmosfera.

Os BFRs servem para evitar a pro-
pagação de chama nos equipamentos 
eletrônicos. Manipular esse produto 
de forma incorreta contamina o meio 
ambiente e afeta a saúde dos seres 
humanos que executam essa tarefa.

Remédios – Também ex-
tremamente nocivos ao 
meio ambiente são os re-
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médios quando descartados com o li-
xo domiciliar. Ao serem liberados no 
sistema de esgoto, os resíduos quí-
micos dos medicamentos, antibióti-
cos, anti-inflamatórios e hormônios 
acabam diluídos na água e são, pra-
ticamente, impossíveis de serem eli-
minados pelo processo de filtragem.

Perfurocortantes - Com 
relação aos perfurocortan-
tes, os cuidados no descar-

te devem ser redobrados. Bisturis, 
agulhas, seringas, escalpes, ampolas 
de vidro, lâminas de barbear e ou-
tros assemelhados, provenientes de 
serviços de saúde, são materiais com 
grande risco de contaminação.

Eles devem ser guardados dentro 
de embalagens resistentes, como la-
tas e plásticos, e encaminhados à Uni-
dade Básica de Saúde do Residencial, 
localizada na rua Álvares de Azevedo.

TAMPINHA LEGAL 
AJUDARÁ NA ESTERI-
LIZAÇÃO DE GATOS
O Projeto Tampinha Legal, recém 
adotado pela Apaps, é uma impor-
tante parceria com a ONG Anjos 
dos Bichos e chega com a proposta 
de incrementar programas de cas-
tração de gatos na Porta do Sol.

A ideia, conforme explica Gabriel 
Bitencourt, é angariar recursos a 
serem empregados na esterilização 
dos gatos que vivem soltos no Resi-
dencial e contribuir com a despolui-
ção do meio ambiente. Além disso, 
todo o projeto será bancado com 
recursos orçamentários próprios.

A Apaps firmou parceria com 
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uma clínica veterinária de Mairinque, 
que cuidará de receber os gatos, cas-
trá-los e devolvê-los para a Porta do 
Sol. Os animais esterilizados serão 
marcados com um picote na orelha.

O diretor de Meio Ambiente da 
Apaps enfatiza a importância do con-
trole populacional dos gatos errantes, 
também chamados de gatos ferais. 
Conforme esclarece, esse manejo será 
realizado de maneira ética, não letal e 
objetiva corrigir, de imediato, dois im-
portantes problemas: “O primeiro diz 
respeito à procriação indiscriminada, 
sem controle algum, que gera atos de 
violência contra os próprios animais. 
Além disso, esse desequilíbrio traz sé-
rios prejuízos ao meio ambiente, uma 
vez que os felinos são competentes 
predadores da fauna silvestre”.

Segundo orientação de Gabriel, 
quem tem gato em casa deve mantê-lo 
confinado. “Um gato caseiro vive, em 
média, de 15 a 20 anos; já os gatos sol-
tos, expostos a todos os tipos de intem-
péries, vive entre 6 a 8 anos”, relata.

POSTOS
DE COLETAS
Em nosso Residencial, a partir de agora, os 
associados podem depositar tampinhas 
de refrigerantes, água mineral, desodo-
rantes, enfim, tampinhas de plásticos de 
um modo geral, em três recipientes fixa-
dos no Clube, na Escola Municipal Felipe 
Lutfalla, na Hípica e no petshop Lulupet, 
localizado próximo da Portaria 2.

Além do trabalho estabelecido com 
a Apaps, a  ONG Anjos dos Bichos, por 
meio de alguns parceiros, está reco-
lhendo tampinhas em outros quatro 
municípios, porém, os recursos resul-
tantes da venda em todos os locais se-
rão destinados à castração dos gatos 
ferais residentes na Porta do Sol.

O Projeto “Tampinha Legal” é um 
programa socioambiental de caráter 
educativo e iniciativa das indústrias de 
transformação de materiais plásticos. 
Confira o site da entidade e veja as ex-
plicações de Gabriel Bitencourt pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=t_
E5CRxbxjM&feature=youtu.be.

Visite o site do Tampinha Legal: 
www.tampinhalegal.com.br/web/

EM MEADOS de janeiro, dentro do 
prazo previsto pelo Departamento 
de Obras da Porta do Sol, foi con-
cluída a pavimentação da rua Fran-
cisca Júlia, localizada nos fundos 
do Clube. Os 300 metros da via, 
delimitada pela avenida do Sol e 
pela rua Humberto de Campos, re-

COM A PRESENÇA de cerca 
de 100 visitantes, o Viveiro de 
Mudas do Clube, revitalizado, 
foi entregue em 25 de janeiro, 
pela Apaps, aos moradores da 
Porta do Sol. Na oportunidade, 
os associados puderam conhe-
cer a rotina do local e as ino-
vações implantadas, desde os 
métodos de cultivo até a identi-
ficação das espécies semeadas.

Jaqueline Figueiredo de Almei-
da e Larissa Ferreira Rocha, alu-
nas do 4º ano de Engenharia Flo-
restal da Universidade Federal de 
São Carlos (UFScar), cuidaram de 
acompanhar as pessoas ao depó-
sito onde ficam as sementes co-
letadas, às casas de sombra, on-
de as sementes são plantadas, 
às áreas de plantio e ao cantei-
ro reservado às Plantas Alimen-

tícias não Convencionais (Pancs).
Todo o projeto de revitalização foi 

desenvolvido em parceria com o 
Departamento de Engenharia Flo-
restal da UFScar, gerenciado pe-
lo diretor de Meio Ambiente da 
Apaps, Gabriel Bitencourt. A inter-
venção nesse espaço de plantio teve a 
proposta de produzir mudas de espé-
cies florestais nativas, ampliar as ações 
de educação ambiental e favorecer a 
diversidade genética da nossa floresta.

Dentre as atuações, Jaqueline e 
Larissa também efetuaram a cor-
reção da ergonomia do canteiro. 
As sementeiras foram retiradas do 
chão e elevadas em varais parale-
los. O cultivo suspenso possibili-
ta que os viveiristas trabalhem em 
pé, em vez de agachados. Esse mé-
todo, segundo as alunas, também 
resolve os problemas relacionados 

Capa / Meio Ambiente

VIVEIRO DE MUDAS REVITALIZADO
É ENTREGUE AOS ASSOCIADOS

ceberam 1.818 metros quadrados 
de blocos de concreto sextavados.

Gabriel Bitencourt informa que a 
pavimentação da Francisca Júlia, além 
de trazer as benfeitorias óbvias aos 
moradores e a todos que por ela tran-
sitam, resolve um complicado proble-
ma ambiental, que é o assoreamen-
to do lago do Clube. “Com os blocos 
de concreto, os sedimentos deixam 
de ser levados para o fundo do lago 
durante as chuvas”, explica o diretor.

Parecer técnico assinado pela 
assessora ambiental Karen Regina 
Castelli apontou a necessidade 
da pavimentação da via, uma vez 
que, coberta por uma camada 

PAVIMENTAÇÃO 
DA FRANCISCA 
JÚLIA EVITA O 
ASSOREAMENTO
DO LAGO
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EM ALUSÃO ao Dia da Árvore, mais 
precisamente no dia 20 de setembro 
de 2019, o Departamento de Meio 
Ambiente da Porta do Sol promoveu 
a Hora Verde, um mutirão de plantio de 
mudas na Escola Municipal Felipe Lutfalla.

A iniciativa da Apaps fez parte do 
Termo de Cooperação Técnica assina-
do entre a Prefeitura de Mairinque e 
outros dez municípios da Região Me-
tropolitana de Sorocaba (RMS). A pro-
posta, segundo o Departamento Mu-
nicipal de Meio Ambiente, pretendia 
mobilizar cidadãos, escolas, entida-
des e instituições para que se unam 
em prol da conscientização ambiental.

No terreno que circunda a Felipe 
Lutfalla, com o apoio da coordena-
dora pedagógica da escola, Regiane 
Inácio da Silva, os alunos da manhã 
e da tarde remexeram a terra, acres-
centaram o fertilizante, separaram as 
mudas e criaram uma alameda deco-
rada inteirinha com ipês-brancos.

Também próximo ao estabele-
cimento de ensino os alunos de-
ram início a um pomar com ma-
cieiras, ameixeiras, grumixameiras, 
pitangueiras vermelhas e roxas, 
amoreiras entre outras espécies.

O plantio contou com a presen-
ça da diretora do Meio Ambiente da 
Prefeitura de Mairinque, Ely Yasuda. 
Segundo ela, desenvolver essa sema-
na de atividades foi fundamental para 
conscientizar os alunos da importân-
cia dos recursos naturais, especial-
mente nossas árvores nativas.

MUTIRÃO COM 
ALUNOS PLANTA 
MUDAS DE ÁRVORES 
NO ENTORNO DA 
NOVA ESCOLA

ao ataque de pragas como molus-
cos, formigas, cupins e roedores.

Focado na proposta de educação 
ambiental, Gabriel Bitencourt pro-
moveu no Clube, no início de feverei-
ro, um workshop sobre Pancs, com 
o suporte das alunas da 
Universidade. As Pan-
cs, para quem não 
sabe, são aquelas 
plantas que cres-
cem e se desen-
volvem sozinhas 
em terrenos bal-
dios, na calça-
da ou no fundo do 
quintal, com mui-
to poder nutritivo e ri-
cas em vitaminas A, B e C, 
além de cálcio, ferro e fósforo.

Ao final da oficina, os participantes 
degustaram algumas receitas com 
Pancs cultivadas no viveiro, cuidado-
samente preparadas pelas alunas da 
UFScar. Cerca de 20 pessoas prova-
ram pratos com almeirão, peixinho, 
serralha, ora pro nóbis e outras.

IDENTIFICAÇÃO DE ÁRVORES 
NO CLUBE É FEITA POR QR CODE
Desde a inauguração do Viveiro 
de Mudas, a identificação das 
espécies plantadas no pomar 
do Clube é feita pelo método 

QR Code, que, traduzin-
do do inglês, significa 

“resposta rápida”. 
Trata-se  de um 
código de barras 
em 2D que pode 
ser escaneado 
pela maioria dos 
celulares com câ-

mera fotográfica.
Ao ser fotografa-

do, o QR Code reme-
te o usuário ao conteúdo 

publicado em algum site. No 
caso das placas afixadas nas ár-
vores e mudas, o sistema in-
forma a espécie plantada, ida-
de, propriedades medicinais, 
tipo de sementes, localiza-
ção geográfica e outros dados 
com imagens e fotos.

argilo-arenosa, “possui um poder 
de arraste bastante acentuado e que 
em dias de chuva forte contribui e 
muito para o aumento do sedimen-
to encontrado na área do lago”.

Gabriel lembra que a diretoria de 
Meio Ambiente da Apaps já iniciou 
estudos para, em breve, proceder o 
desassoreamento do lago. “Por ora, 
essa pavimentação interrompe o 
assoreamento. A utilização de blo-
quetes, em vez de asfalto, segue o 
padrão estabelecido por esta dire-
toria, que leva em conta uma sé-
rie de benefícios, tanto do ponto 
de vista paisagístico como do am-
biental”, conclui o diretor.

PAVIMENTAÇÃO
da Francisca Júlia 

também traz
benfeitorias a todos

que por ela
transitam
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PEIXINHO,
uma das Plantas 
Alimentícias não 
Convencionais
cutivadas no

viveiro
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A 
Academia de Ginástica do 
Clube, desde outubro do ano 
passado, conta com novos 
equipamentos de muscula-

ção. A sala teve seu layout alterado 
para que o frequentador possa fazer 
seus exercícios com mais comodida-
de e rapidez. O Departamento de 
Social, Esportes e Cultura da Apaps 
informa que as aquisições se ba-
searam nas sugestões dos profes-
sores e frequentadores do espaço.

Foram instalados um leg press, que 
fortalece o músculo femoral, a pantur-
rilha e a batata da perna; um leg ho-
rizontal, voltado ao desenvolvimento 
dos músculos das pernas e das náde-
gas; uma cadeira abdutora/adutora, 
que trabalha os músculos estabiliza-
dores e rotadores do quadril e uma 

Social
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO E ILUSTRATIVA

ACADEMIA FUNCIONA
COM NOVOS APARELHOS
E PISO EMBORRACHADO
Atendendo a sugestões de professores e alunos, as melhorias foram implementadas 
e já estão à disposição dos associados da Apaps e seus dependentes

cadeira extensora/flexora, voltada para 
a musculatura do quadríceps femoral.

A área de exercícios com anilhas, 
barras e alteres ganhou piso embor-
rachado, o que evita que o aluno es-
corregue ou que o chão seja danifica-
do com impacto dos pesos. Ainda em 
2020 todo o espaço da academia será 
forrado com material semelhante.

Janete Gonçalves, encarregada 
administrativa da área de Social, 
Esportes e Cultura, lembra que o 
uso da academia, assim como os 
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m projeto mais amplo, 
mais forte e com mais co-
laboradores está prestes a 
nascer. Em breve serão di-

vulgadas todas as novas etapas e nor-
mas, mas já é possível afirmar que o Pro-
jeto Repartir contará com melhor estru-
tura, suporte e força para trabalhar com 
todas as ações que o envolverão.

Neste momento, a coordenação 
busca por mais parceiros que abracem 
a causa e, além da ajuda humanitá-
ria, contribuam com ideias, projetos 
novos e sejam voluntários que quei-
ram fazer parte dos novos grupos.

Estão previstas muitas atividades 
diferentes, como o Coral da Por-
ta do Sol, passeios ciclísticos re-
gulares, clínicas de cerâmica etc.

A equoterapia já ganhou um no-
vo perfil. O objetivo é ampliar o nú-
mero de alunos e de profissionais, 
mas a felicidade já pode ser vista 
nos olhos dos pais que percebem 
a evolução de seus filhos com ne-
cessidades especiais. Foram incluí-

U
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PROJETO REPARTIR 
PASSA POR 
REESTRUTURAÇÃO
Com o objetivo de melhorar a estrutura e força de atuação, 
o projeto busca por mais voluntários

dos brinquedos terapêuticos, adap-
tados ao cavalo durante o exercício. 
Quem tiver interesse em conferir, 
as sessões de equoterapia ocorrem 
na Hípica às segundas-feiras, de ma-
nhã e de tarde, e às terças-feiras, 
somente no período da manhã.

O grupo “Tramas do Bem”, cria-
do em 2017, passou a ter uma iden-
tidade própria e foi inserido no Pro-
jeto Repartir. Suas voluntárias pro-
duzem e ministram, semanalmente, 
aulas de tricô e crochê, com a pro-
posta de incentivar a integração dos 
associados nos projetos de cunho 
social da Apaps. As peças produzi-
das são vendidas e o dinheiro arre-
cadado é utilizado na compra de ma-
teriais e alimentos destinados às en-
tidades cadastradas. Os associados 
também podem realizar doação de 
materiais ou peças produzidas em 
suas residências. Quem quiser parti-
cipar ou obter mais informações po-
de entrar em contato por mensagem 
pelo telefone (11) 99772-5014.

demais equipamentos de la-
zer do Clube, é gratuito pa-
ra sócios e dependentes da 
Apaps e que o custo já está 
incluído na taxa associativa.

ATIVIDADES À DISPOSIÇÃO 
DOS ASSOCIADOS:

• Musculação
• Ioga
• Zumba
• Hit Brasil/Zumba Teen
• Hit Brasil/Zumba
• Funcional
• Aula HIIT
• Treino de corrida
• Pilates
• Alongamento
• Total Core
• Fit Combat

Clínicas esportivas
• Clínica de Tênis
• Cínica de Vôlei
• Jiu-Jitsu

EXAME MÉDICO
De acordo com o regulamento 
da Academia do Clube, pessoas 
entre 15 e 69 anos só precisam 
preencher um questionário so-
bre aptidão para atividade físi-
ca. Os alunos com menos de 15 
e com mais de 69 anos devem 
apresentar exame médico.

POR ALICE TAE
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ciados, convidados e menores de 
idade garantiu uma festa anima-
da e sem nenhuma ocorrência 
desagradável. A Apaps agradece 
a todos os moradores que, com 
seus filhos e convidados, vieram ce-
lebrar o carnaval no Clube.

POR  MARCOS CAPITÃO   /   FOTOS: MARCOS CAPITÃO E ILUSTRATIVA

Aconteceu

refrigerantes, lanches, churrasco, 
pastel, comida árabe etc. não deixa-
ram ninguém passar sede ou fome.

O Carnasol também primou 
pela organização e segurança. 
O controle rígido na entrada do 
recinto para o acesso de asso-
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O CARNASOL 2020, realizado em 
22 e 23 de fevereiro, superou as 
expectativas e mostrou porque é o 
melhor carnaval da região. Foram 
duas matinês e dois bailes noturnos 
com muita brincadeira, concursos 
de fantasia e música de primeira 
qualidade. A Banda Arquivo cum-
priu o prometido e garantiu a ale-
gria do folião das onze da noite até 
às quatro horas da manhã.

Do lado de fora do Ginásio de Es-
portes Guido Ramazzotti, a praça de 
alimentação foi uma atração à par-
te. As barracas de chopes, sucos, 
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CARNAVAL 2020 É
SUCESSO NA PORTA DO SOL
O evento continua sendo o mais animado da região
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LONGE dos pais, monitorados pelos 
professores do Foca and Friends, 
crianças de 7 a 12 anos, das 21h à 
meia-noite, e adolescentes de 13 a 17 
anos, da meia-noite às 6h, gastaram 
suas energias na última edição do Co-
rujão e do Acantonamento, em 17 de 
janeiro, no Clube da Porta do Sol.

Comes e bebes, música, dança, pis-
cina e muita brincadeira, madrugada 
afora, mantiveram todos os partici-
pantes acordados até o fim da última 
atividade. Dessa vez foram 63 inscritos, 
com 35 crianças no Corujão e 28 ado-
lescentes no Acantonamento.

CORUJÃO E 
ACANTONAMENTO 
MOBILIZAM
63 CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
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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
Restaurante, pizzaria e delivery
(11) 4246-6467
Bar Café
(11) 4246-6460

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

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

■ 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

Aconteceu

MÚSICA CONTAGIANTE, gastrono-
mia de primeira e muita animação fo-
ram vistas na Festa Country da Porta do 
Sol, que aconteceu na noite do primeiro 
sábado de fevereiro de 2020. Os convi-
tes se esgotaram com uma semana de 
antecedência e o associado compa-
receu vestido a caráter, disposto a dan-
çar, comer, beber e a bater muito papo 
com amigos e vizinhos. Já passava da 
meia-noite e a animação parecia não 
ter fim no salão de festas do Clube.

JANTAR COUNTRY ANIMA
A GALERA E FESTA VAI
ALÉM DA MEIA-NOITE

O som, no estilo southern rock, 
da banda sorocabana Texas Flood, 
contagiou os presentes com violão, 
baixo, guitarra, violino e bateria, em 
belos arranjos vocais. Sobraram elo-
gios, ainda, para a gastronomia dos 
mestres cucas do Restaurante da 
Porta. O cardápio tinha nada mais 
nada menos do que paella caipira, 
saladas, macarrão ao molho de co-
gumelos, farofa, gratinado de siri e do-
ce de abóbora de sobremesa.
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Clínica de Vôlei

Agenda Academia e Clube

Quadra de Tênis

Fit Combat Academia
Jiu-Jitsu Academia

Academia
Academia

Academia

Zumba Academia

AcademiaHit Brasil/Zumba

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

7 aos 17 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

3 aos 6 anos

19h30

Total Core 18hAcademia

15h, quinzenalmente

19h

19h30 19h30

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

18h

Grupo de Tricô

Brinquedoteca

Sala Clarice
Lispector

Vestiário da 
piscina

9h

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

Futebol de Campo

RELAÇÃO DE AULAS E ATIVIDADES DA ACADEMIA E CLUBE 2020

Ginásio 9h, 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

9h15

À disposição nos horários do Clube
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