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interatividade, o associado tem elencado 
prioridades e participado da gestão.

Ainda há muito por fazer, mas prepa-
ramos o terreno para que os projetos te-
nham continuidade, independentemente 
de quem sejam os próximos administrado-
res. Tudo o que construímos tem uma fun-
ção dentro do Master Plan e nada foi edifi-
cado para ser demolido depois. O projeto 
de revitalização, no entanto, está no início 
e vai precisar de muitos cuidados para que 
evolua e atinja o objetivo de fazer da Porta 
do Sol o melhor residencial para se morar.

Por tudo isso é importante lembrar que 
no dia 8 de novembro teremos eleições pa-
ra a escolha dos gestores que ficarão à fren-
te da Apaps no triênio 2021/2022/2023. 
Serão escolhidos, por voto direto, o presi-
dente, o vice-presidente e mais 28 repre-
sentantes do Conselho Deliberativo. 

A atual diretoria já adianta que garantirá 
condições seguras e adequadas para o escru-
tínio. O eleitor poderá utilizar cinco postos de 
votação eletrônica, no período das 9h às 16h, 
com apuração logo em seguida. É importan-
te que todos os associados participem do plei-
to e, dessa forma, escolham com responsabi-
lidade aqueles que estarão no comando da 
nossa pequena e querida cidade.

Francisco Venturi Regis
Presidente da Diretoria da Associação

de Proprietários Amigos da
Porta do Sol (Apaps)
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A 
evolução do projeto de moderni-
zação e sofisticação dos nossos 
principais cartões postais – Clu-
be, Hípica e Portarias –, a execu-
ção de uma gestão transparente, 

voltada aos interesses coletivos, o respeito 
ao meio ambiente e a opção pelo desen-
volvimento sustentável resumem o balan-
ço dos três anos de gestão da atual direto-
ria da Apaps, iniciada em janeiro de 2018.

O conjunto acumulado de realizações 
vai muito além dos números dos balan-
cetes e se apresenta aos moradores da 
Porta do Sol como benfeitorias palpáveis 
e práticas nas áreas de abastecimento 
de água, pavimentação, limpeza, obras e 
manutenção, comunicação, cultura, en-
tretenimento, esportes e segurança.

Como já foi apresentado aos associados 
em assembleias, a atual diretoria da Apaps 
trabalha na execução de um arrojado proje-
to urbanístico capaz de, mesmo daqui a dé-
cadas, garantir qualidade de vida a todos. 
Essa somatória de ações segue rigorosa-
mente o cronograma traçado pelo Master 
Plan, o plano diretor que estabelece as me-
tas de intervenção em todo o Residencial.

A chegada pelas Portarias 1 e 2, o tra-
jeto pelas bem-cuidadas ruas e avenidas, 
uma visita ao Clube e à Hípica bastam pa-
ra comprovar que a Porta do Sol passou 
por mudanças expressivas nesses quase 
36 meses.  A Portaria 1 foi remodelada e 
ampliada e o Clube agora conta com um 

PORTA DO SOL AVANÇA COM 
PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS

estacionamento para 140 veículos e dois 
novos banheiros para visitantes e fre-
quentadores das feiras e eventos. O deck 
na beira do lago, a Praça do Sol e os jar-
dins iluminados enriqueceram e deram 
um charme inigualável à entrada do Clu-
be, nosso principal cartão de visita.

As benfeitorias vão além dos no-
vos equipamentos que despontam aos 
olhos de todos. Outras realizações, nem 
sempre visíveis, mas imprescindíveis, 
resultaram em bem-estar, conforto e 
segurança para o portassolense. 

A Apaps investiu pesado no aprimora-
mento dos sistemas de captação, purifica-
ção e distribuição de água do Residencial. 
Reservatórios foram trocados ou reforma-
dos, o sistema de purificação foi moderni-
zado e as antigas comportas de madeira 
do decantador foram substituídas por pe-
ças de polipropileno. A Estação de Trata-
mento de Água (ETA) passou a contar com 
um novo painel de acionamento de siste-
ma de água bruta para o Centro de Capta-
ção 2, que melhorou a vida útil dos equipa-
mentos, reduziu o consumo de energia e, 
consequentemente, otimizou a produção 
de água tratada que chega às residências.

Nossa primeira gestão chega ao fim 
com a certeza do dever cumprido. Cada 
centavo do Rateio de Despesas foi aplica-
do com vistas ao conforto e à segurança 
do morador da Porta do Sol. Por meio de 
pesquisas, consultas, assembleias e muita 
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Assim que tomou posse, no 
comecinho de 2018, a atual 
diretoria da Apaps cuidou 
de tomar providências prio-
ritárias. Entre as mais urgen-
tes estava a substituição do 

reservatório metálico de mais de 20 
metros de altura, conhecido como 
“Charuto”, que fica na Estação de Tra-
tamento de Água (ETA) Dragan Jankar.

Responsável pelo abastecimen-
to de todo o Setor Verde e Laranja 
da Porta do Sol, o reservatório, com 
capacidade de 350 m³ (350 mil litros), 
foi adquirido há mais de 30 anos e já 
havia passado por diversas demãos 
de tinta e outras tantas intervenções 
de emendas e soldagens. A manuten-
ção cada vez mais frequente do Cha-
ruto tonava-se economicamente in-
viável, sem contar o possível compro-
metimento da qualidade da água.

As obras de substituição do enor-
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1

OBRAS
IMPORTANTES 
RENOVAM A
PORTA DO SOL
Entre as principais reformas está a substituição do “Charuto”

O B R A S

me recipiente começaram em abril e, 
como previsto, foram concluídas em 
agosto. O reservatório foi montado 
com novos registros tipo guilhotina 
e, ainda, com um sistema inteligente 
de extravasores que controlam, sem 
perdas, o escoamento do excesso do 
precioso líquido. O equipamento é do-
tado, ainda, de eficientes “respiros” – 
engenhosidades que evitam o acúmu-
lo de gases gerados pelo tratamento 
químico. O reservatório do Sistema P1, 
com capacidade para 900 m³ de água, 
também passou por ampla reparação.

2 GINÁSIO DE
ESPORTES PASSA
POR REFORMA

Em outubro de 2019 a Apaps con-
cluiu as obras de revitalização do 
Ginásio de Esportes Guido Ramaz-
zotti. O local ficou fechado por cerca 
de dois meses – período necessário 

para a manutenção de toda a es-
trutura de ferro do teto. As barras 
foram lixadas, tratadas e pintadas. 
Além disso, houve a substituição 
das redes de proteção e as grades 
que cercam a quadra, bem como o 
portão ao lado da Academia, pre-
cisaram ser lixados e pintados. A 
praça esportiva também ganhou 
um novo bebedouro metálico.

3 BAR CAFÉ
DA PORTA
A reforma da Sala Clarice Lis-

pector, onde funcionava a Bibliote-
ca, foi outra providência que não 
podia esperar. O telhado do prédio 
estava condenado e ameaçava cair, 
a fiação elétrica estava corroída 
pelo tempo e a rede hidráulica não 
suportava mais tantas emendas. O 
espaço começou a ser preparado 
para abrigar o Bar Café da Porta, 
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exatamente como foi previsto no 
Projeto de Revitalização do Clu-
be. Hoje, o Bar Café é uma reali-
dade e firmou-se como importante 
ponto de encontro dos associados, 
bem como uma peça indissociá-
vel do cartão postal do Clube.

4 SALA CLARICE 
LISPECTOR
A antiga sala de sinuca, pró-

xima ao Restaurante, recebeu 
os livros da Biblioteca e passou 
a sediar a Sala de Cultura Clarice 
Lispector. O local, totalmente re-
formado, conta hoje com banhei-
ro, salinha para armarinhos, uma 
pequena copa, mesas para costu-
ra e carteado, jogos de tabuleiro e 
banquetas almofadadas. É muito 
utilizado para reuniões dos grupos 
Contos e Encontros, Tramas do 
Bem e demais atividades culturais.

5 PORTÃO DO CLUBE
No início de 2010 a Apaps 
providenciou a troca do velho 

portão de madeira do Clube por um 
modelo eletrônico, com 6 metros de 
largura, de acordo com as exigên-
cias do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB). O Departamento 
de Obras informa que a reforma foi 
executada nos moldes do Master Plan 
que norteia a revitalização do Clube.

6 RESTAURANTE
A intervenção no Restauran-
te do Clube foi uma medida 

mais do que necessária, afinal, bus-
cava contemplar uma reivindicação 
expressa dos associados. Pesquisa 
de opinião realizada entre os mora-
dores da Porta do Sol, em maio de 
2019, apontou que a maioria dos en-
trevistados queria uma nova admi-
nistração para o estabelecimento.
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As mudanças foram significativas. 
Portas e janelas ganharam novos baten-
tes, caixilhos e vernizes, o teto recebeu 
massa corrida, as paredes foram reves-
tidas com ardósia grafite e o piso foi 
finalizado com porcelanato. Na sequên-
cia foram instalados os móveis atem-
porais, lustres e peças de decoração. O 
estabelecimento conta, hoje, com dez 
caixas acústicas para música ambiente.

O interior do estabelecimento ago-
ra dispõe de espaços diferenciados, seja 
para refeições rápidas ou mesmo para 
grandes almoços de família. O ambien-
te do Salão de Festas, a depender da 

ocasião, pode ser separado ou inte-
grado ao Restaurante de maneira 

a atender simultaneamente 
suas diversas funções.

O local também funciona como 
uma pizzaria, com forno a lenha e óti-
ma estrutura para beneficiar os usuá-
rios do restaurante e o sistema deli-
very para entregas em domicílios.

7 INTERNET
E FIBRA ÓPTICA
O Residencial agora possui uma 

cobertura de Internet com 100% de fi-
bra óptica. A tecnologia trouxe uma sé-
rie de benefícios ao porta-solense. O sis-
tema não sofre interferência eletromag-
nética, oferece economia, facilidade na 
instalação, baixo consumo de energia e, 
principalmente, maior confiabilidade e 
velocidade de transmissão de dados.

A fibra proporcionou, também, 
maior segurança aos moradores. Pa-

O B R A S

ra se ter uma ideia, todas as 63 câme-
ras de monitoramento instaladas em 
pontos estratégicos do Residencial 
estão ligadas por fibra óptica. Dessa 
forma, a Apaps pode compartilhar 
wi-fi livre nas áreas da Recepção, 
Academia, sala Clarice Lispector, Res-
taurante, Bar Café e Praça do Sol.

Além disso, o associado foi bene-
ficiado pelo interesse das empresas 
em disponibilizar seus produtos de 
Internet ao porta-solense. Os serviços 
são oferecidos pela 4Inet e Vivo e ca-
be ao morador optar por uma delas. 

A Tecnologia da Informação (TI) 
também foi favorecida com os inves-
timentos. O Departamento contou 
com a aquisição de um Routerboard 
Mikrotik, equipamento que serve 
para fazer o roteamento da Internet 
na rede da Administração da Apaps.

8 LABORATÓRIO
DA ETA
Ainda dentro da proposta de 

aprimorar o sistema de tratamento 
de água na Porta do Sol, em 2019 
houve uma reforma completa do sis-
tema de purificação, desde o decan-
tador, onde chega a água bruta cap-
turada nos lagos, até ao laboratório, 
que ganhou um guincho elétrico 
para facilitar a aplicação de produ-
tos químicos e bombonas de cloro. 

Também foi adquirido um novo 
painel de acionamento de sistema 
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de água bruta para o Centro de Cap-
tação 2, que melhorou a vida útil dos 
equipamentos, reduziu o consumo 
de energia e, consequentemente, 
otimizou a produção de água tra-
tada que chega às residências.

As antigas comportas de madeira 
do decantador foram substituídas 
por peças de polipropileno, um ma-
terial mais resistente à deterioração e 
com equilíbrio de propriedades térmi-
cas, químicas e elétricas. Foram troca-
das pelo mesmo material as cortinas 
de madeira que servem para quebrar 
a velocidade da água que é despeja-
da nos tanques para a decantação.

9 PLAY GROUND
Em cumprimento a mais um 
item do Plano Diretor, dentro do 

que foi planejado pela Diretoria Social, 
Esportes e Cultura para 2019, o parqui-
nho do Clube ganhou um novo bebe-
douro, sete novos brinquedos, além de 
dois abrigos compostos de banco e co-
bertura de madeira. Tudo foi construído 
com madeira autoclave, que atende às 
especificações técnicas da ABNT (Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas).

Foram substituídos os antigos brin-
quedos de ferro, a casinha de bonecas, 
o balanço também de ferro e as duas 
gangorras. O gira-gira foi trocado por um 
modelo mais apropriado para crianças 
pequenas. O parquinho também foi be-
neficiado e ganhou um multibrinquedo 
com escorregador, balanço e cavalinho.

10 PISTA DE 
CAMINHADA
Os amantes das atividades 

ao ar livre comemoraram muito a che-
gada da iluminação na Pista de Cami-
nhada no entorno do lago do Clube. 
Ao longo de todo o percurso de 450 
metros da pista foram instalados 50 
refletores de LED da Tramontina. Es-
sas lâmpadas consomem menos ener-
gia do que as convencionais incandes-
centes ou fluorescentes e permitem 
uma considerável redução de gastos.

11 QUADRAS DE TÊNIS
As duas quadras de tênis do 
Clube estão aptas para sedia-

rem treinos e até torneios no perío-
do noturno. As quadras receberam 
32 refletores de Micro LED marca 
Bright Lux de 150 watts de potência.

Além de um novo sistema de 
iluminação, as quadras 1 e 2 ga-
nharam um novo abrigo. As qua-
dras 3 e 4 foram revitalizadas e 
também ganharam um novo 

abrigo que oferece todo o con-
forto para os amantes do esporte.

12 PORTARIA 1
Em meados de novembro 
de 2019, a Portaria 1, total-

mente revitalizada, foi entregue à comu-
nidade porta-solense. Com a reforma, 
o novo portal passou a contar com mais 
duas cancelas, uma para entrada e ou-
tra para saída, além de uma via exclusi-
va para caminhões. Os equipamentos 
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instalados são do mesmo modelo 
dos utilizados nas praças de pedá-
gio da CCR (Companhia de Conces-
sões Rodoviárias), ideais para gran-
des fluxos, mais resistentes e com 
menor custo de manutenção.

Além disso, a opção de três en-
tradas e duas saídas pode ser confi-
gurada para quatro entradas e duas 
saídas, o que facilita bastante o fluxo 
nos finais de semana e feriados pro-
longados. A Portaria também passou 
a contar com um potente gerador 
que mantém os equipamentos liga-
dos nos casos de falta de eletricidade.

Esse sistema funciona com acio-
namento e desligamento automá-
ticos, que reconhecem quando a 
energia acaba ou volta. A Portaria 1, 
bem como o seu entorno, está equi-
pada com 16 câmeras de filmagem.

13 HÍPICA
Em junho de 2019 o De-
partamento de Obras pro-

videnciou a reforma do telhado dos 
estábulos da Hípica da Porta do Sol. 
O trabalho foi feito de modo a ele-
var o pé-direito das baias que abri-
gam individualmente os cavalos. 
O teto baixo machucava o dorso e 
a cabeça dos animais. O trabalho 
também aproveitou para readequar 
o madeiramento do teto que rece-
beu telhas novas e resistentes.

14 IRRIGAÇÃO
Uma providência aparen-
temente simples acabou 

por atender a uma antiga reivindi-
cação de associados, proprietários 
de cavalos e vizinhos mais próximos 
da Hípica. Desde março de 2020 a 
pista de treino passou a contar com 
um eficiente sistema de irrigação.

A poeira dos períodos de estia-
gem já não atrapalha mais as ativi-
dades equestres e nem incomoda 
os moradores das proximidades. O 
projeto inicial previa quatro irrigado-
res, mas, após algumas adequações, 
verificou-se que apenas dois eram su-
ficientes, o que reduziu os custos com 
as obras e vai gerar economia de água.

15 ACADEMIA
A Academia de Ginástica 
do Clube, em fevereiro de 

2020, passou a funcionar com novos 
equipamentos de musculação. O lo-
cal teve seu layout alterado e o piso 

foi forrado com tapete emborracha-
do. Na academia, sala de dança e gi-
nástica foram retirados os vidros anti-
gos, que eram fixos, e instaladas jane-
las com esquadrias de alumínio, pos-
sibilitando que sejam abertas e pro-
porcionem mais conforto e higiene.

Foram instalados um leg press, que 
fortalece o músculo femoral, a pantur-
rilha e a batata da perna; um leg hori-
zontal, voltado ao desenvolvimento 
dos músculos das pernas e das ná-
degas; uma cadeira abdutora/aduto-
ra que trabalha os músculos estabili-
zadores e rotadores do quadril, uma 
cadeira extensora/flexora, voltada pa-
ra a musculatura do quadríceps femoral, 
além de novas anilhas para musculação.

16 FEIRINHA
Para acompanhar o su-
cesso da Feirinha Notur-

na, a cada semana com um públi-
co maior, o Departamento de Es-
portes, Social e Cultura adquiriu 

10  |  REVISTA PORTA DO SOL



   REVISTA PORTA DO SOL  |  11   

POR MARÍLIA PRÉTOLA  /  FOTO: ILUSTRATIVA

A

NOVEMBRO
TEM ELEIÇÕES
NA PORTA DO SOL

uma TV de 58 polegadas para 
karaokê, 40 conjuntos de ca-
deira e mesa de plástico bran-
co e um palco desmontável.

17 ESCOLA FELIPE 
LUTFALLA
A Construção e a entre-

ga, sem ônus para o Município, das 
novas salas de aula da Escola Mu-
nicipal Felipe Lutfalla estão entre 
as ações de grande alcance social 
empreendidas no primeiro man-
dato da atual diretoria da Apaps.

A finalização desse empreen-
dimento tornou-se prioridade 
para a Apaps depois que a Justi-
ça, em abril de 2019, interditou 
as chamadas “escolas de lata”, 
que remediavam a falta de va-
gas nos cômodos de alvenaria. 
A escola foi entregue aos alunos 
no início do ano letivo de 2020.

O prédio conta com três sa-
las de aula, mais um compar-
timento para servir de sala de 
projeção e laboratório, três ba-
nheiros femininos e dois mascu-
linos com adequação para pes-
soas com necessidades espe-
ciais. Todo o estabelecimento é 
coberto com telhas termoacús-
ticas que possibilitam isolamen-
to do calor do sol e de ruídos ex-
ternos. As salas de aula são equi-
padas com ventiladores.

Associados poderão contar com os protocolos 
de segurança sanitária durante a votação

ntecipada para 8 de no-
vembro (domingo), pa-
ra não coincidir com a 
data das eleições mu-

nicipais de 2020 (15 de novembro), 
acontece a escolha da chapa que 
coordenará a Apaps nos três pró-
ximos anos. Os eleitores da Por-
ta do Sol escolherão um presiden-
te, seu vice e mais 28 conselheiros 
para a gestão 2021, 2022 e 2023. 

De acordo com o presidente Regis, 
chegou o momento de todos partici-
parem. “É muito importante que os 
porta-solenses se mobilizem, apesar 
da quarentena, para decidir quem 
estará no comando da nossa peque-
na cidade a partir do ano que vem”. 

Para votar será preciso compare-
cer pessoalmente às urnas, que se-

rão devidamente instaladas na Pra-
ça do Sol, no dia 8, das 9h às 16h.  

A atual diretoria, por sua vez, ga-
rantirá todas as condições seguras 
para o escrutínio. Serão colocados à 
disposição dos eleitores cinco postos 
de votação, para evitar filas, além de 
outras normas sanitárias para blo-
quear a contaminação da Covid-19, 
como distância física de dois metros, 
urnas equipadas com álcool em gel 
e uso obrigatório de máscaras. 

As urnas serão informatizadas, o 
que determinará a rapidez na vota-
ção e apuração do resultado e sua di-
vulgação no mesmo dia. “Compare-
çam e escolham democraticamen-
te os gestores da Porta do Sol. O fu-
turo do Residencial depende da sua 
participação”, finaliza Regis.

E L E I Ç Õ E S
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esde o início de 2020 
o Projeto Repartir 
tem realizado diversas 
campanhas na Porta 
do Sol com o intuito 

de beneficiar famílias carentes e insti-
tuições sociais de Mairinque e região. 

Em fevereiro, uma chuva torrencial 
entre os dias 9 e 10 resultou na maior 
enchente da história do bairro de San-
ta Ella, em Araçariguama, deixando fa-
mílias desabrigadas e até vítimas fatais. 
Rapidamente voluntários do Repartir 
se reuniram em campanha e consegui-
ram arrecadar 215 litros de água potá-
vel, 500 peças de roupa e quase 300 
quilos de alimentos não perecíveis.

A pandemia do novo coronavírus 
e seus efeitos imediatos na econo-
mia local impulsionaram a criação 
do Pacote Solidário, uma campanha 
em parceria com a Rede Vem Ireta-
ma de Supermercados, que permi-
te a compra de kits promocionais 
de alimentos ou produtos de higie-
ne pessoal e limpeza exclusivamente 
destinados às instituições sociais aju-
dadas pelo Repartir na região, como 
Emaús, Coríntios, Asilo São Vicen-
te de Paulo, Apae, e Nação Adotiva.

LIVE SOLIDÁRIA 
Para alavancar ainda mais as arrecada-
ções do Pacote Solidário, houve a “Lai-

bengalas, andadores, cadeiras de ro-
das, cadeiras de banho ou qualquer 
outro material médico que não es-
teja sendo usado e que pode ser en-
tregue na Recepção do Clube. 

Vale citar também o Baby Chá So-
lidário, iniciado em agosto, para arre-
cadar fraldas, roupas novas ou usadas 
(em bom estado), itens de higiene pa-
ra bebês, pomadas contra assaduras, 
cobertores e banheiras. Os produtos 
podem ser entregues na Feirinha de 
sexta-feira, das 16h às 20h, ou nos de-
mais dias na Recepção do Clube.

Mais informações pelo telefone 
(11) 4246-6464.

Comunidade se uniu para ajudar populações da região 
que foram afetadas por enchente e pela pandemia

ve dos Matutos”, em junho, com a du-
pla sertaneja da Porta do Sol, Antunes 
& Rafael. Foram arrecadados 70 kits 
de produtos de limpeza, incluindo ál-
cool em gel, 9 kits solidários em parce-
ria com a Rede Vem Iretama, 11 ces-
tas básicas, além de um bom montan-
te em itens avulsos de limpeza, higiene 
pessoal, alimentos e fraldas geriátricas.

No início do inverno, surgiram as 
campanhas do Agasalho e dos Exce-
dentes dos Pomares e Hortas, que con-
tinuam mobilizando os porta-solenses. 

Em julho foi a vez da campanha 
voltada para doação de materiais 
hospitalares, que arrecada muletas, 

D
DOAÇÕES de

alimentos e produtos 
de higiene e limpeza 

distribuídos para 
comunidades carentes 

do entorno

CAMPANHAS
DO PROJETO
REPARTIR
SENSIBILIZAM 
PORTA-SOLENSES

POR MARÍLIA PRÉTOLA / FOTOS: ILUSTRATIVA E ALAN CARVALHO
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   REVISTA PORTA DO SOL  |  13   



14  |  REVISTA PORTA DO SOL14  |  REVISTA PORTA DO SOL

POR MARÍLIA PRÉTOLA  /  FOTOS: ILUSTRATIVA, ALAN CARVALHO E ARQUIVO PS

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

Umpresentepara a Mãe
Natureza

REALIZAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
REFORÇAM O CONCEITO DE UMA PORTA DO SOL 
FOCADA NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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oram apenas dois 
anos de atuação 
como diretor de 
Meio Ambiente da 
Apaps, mas que re-
sultaram em gran-
des mudanças nu-
ma área considera-

da uma das principais vocações da Por-
ta do Sol desde a sua criação, na dé-
cada de 70: a conservação ambiental.

A partir do momento em que as-
sumiu a função, em janeiro de 2018, 
o professor e ambientalista Gabriel 
Bitencourt promoveu uma série de 
ações ligadas ao tema, que estreita-
ram a relação do porta-solense com 
seu habitat, despertaram a consciên-
cia ambiental e hoje resultam em obras 
que são motivo de orgulho coletivo. 

O Viveiro de Mudas do Clube foi 
revitalizado por meio de uma parce-
ria de sucesso com a Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) e hoje 
oferece programas de doação de mu-
das, trocas de sementes e palestras.

O Clube ganhou um Circuito 
Ecológico. O lixo doméstico rece-
beu atenção especial. Os locais de 
coleta de material reciclável den-
tro do Residencial foram reforma-
dos para facilitar a separação dos 
objetos, seu descarte correto, bem 
como a fiscalização dos pontos. 

Isso sem falar na valorização da fau-
na local, a partir de ações como castra-
ção de gatos ferais e identificação de 
espécies nativas por meio de placas in-
formativas. Outro projeto em planeja-
mento é uma área de soltura de aves 
dentro do Residencial que também 
será usada para fins educativos.  

De acordo com o professor e am-
bientalista, sua gestão foi pautada no 
desafio de manter o conforto do por-
ta-solense aliado à conservação am-
biental. “Não queremos urbanizar a 
Porta do Sol, de forma alguma, pois 
quem vive aqui está em busca de sos-
sego e contato com a natureza. Nos-
so desafio é justamente a convivên-
cia harmoniosa e o respeito ao meio 
ambiente que floresce ao nosso redor, 
sobretudo com relação às espécies sil-
vestres que estavam aqui bem antes de 
nós”, explica. Vale lembrar que o Resi-
dencial ocupa uma área verde de 900 
alqueires, com grande parte de flores-
ta destinada à proteção permanente.

Gabriel deixou o cargo em abril 
de 2020 para concorrer nas próxi-
mas eleições a uma vaga de verea-
dor do município, depois de uma dé-
cada afastado da vida pública, e as-
sim obter maior representativida-
de da Porta do Sol junto à Prefeitura 
de Mairinque, mas continua acom-
panhando as obras da sua gestão e 
desenvolvendo projetos relaciona-
dos à sua especialidade acadêmica 
e prática: a Educação Ambiental. 

Acompanhe, a seguir, um pou-
co do legado deste porta-solense 
apaixonado e as transformações 
que ajudou a promover em bene-
fício da exuberante natureza local.

VIVEIRO DE MUDAS FOI 
REVITALIZADO E CONTA COM 
DIVERSAS ATIVIDADES 
Uma parceria de sucesso entre a dire-
toria de Meio Ambiente da Apaps e o 
departamento de Engenharia Flores-
tal da Universidade Federal de São 

F
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Carlos (UFSCar) promoveu a revitali-
zação do Viveiro de Mudas do Clube, 
entregue em 25 de janeiro de 2020. 

O projeto durou cerca de um ano e 
foi acompanhado, do começo ao fim, 
pelas estudantes do 4º ano de Enge-
nharia Florestal Larissa Rocha e Jac-
queline Figueiredo, que começaram 
fazendo um importante levantamen-
to de espécies nativas da região. Ao 
lado do diretor Gabriel Bitencourt, e 
dos colaboradores da Apaps, promo-
veram uma verdadeira reforma no 
local. Fizeram a correção de ergono-
mia do antigo canteiro, elevaram as 
sementeiras e produziram diversas 
mudas de espécies florestais nativas. 

Com o Viveiro já entregue, o gru-
po iniciou um programa de doa-
ção de mudas e trocas de sementes 
que acabou atraindo muitos por-
ta-solenses interessados no assun-
to, além de passeios monitorados e 
workshops, como o de Pancs (plan-
tas alimentícias não convencionais). 

A parceria ainda produziu uma 
horta no Viveiro e mutirões de plan-
tios com a participação da comunida-
de porta-solense e estudantes da rede 
pública, que resultaram em dois po-
mares com árvores identificadas com 
placas de QR Code, um para o Clube 
e outro para a escola Felipe Lutfalla. 

Com a flexibilização das regras de 
isolamento social, em função da pan-
demia de coronavírus, as atividades 
do Viveiro devem voltar ao normal.

CIRCUITO AMBIENTAL 
AGUARDA FIM DA 
QUARENTENA PARA 
RECEBER VISITANTES 
A reforma do Viveiro do Clube aconte-
ceu junto a outras atividades do Depar-
tamento de Meio Ambiente, como a im-
plantação de um Meliponário (criação de 
abelhas silvestres sem ferrão) na beira do 
lago e o próprio pomar com identificação. 

Foi nesse meio tempo que Gabriel 
Bitencourt percebeu que estava dian-
te do que hoje é considerado “a meni-

na dos olhos” da sua gestão: o Circuito 
de Educação Ambiental, aberto não só 
para os moradores, mas apto a receber 
e conscientizar alunos da rede munici-
pal de ensino de Mairinque sobre a im-
portância da preservação do meio am-
biente. “É uma forma de estreitar os 
laços da Porta do Sol com a comunida-
de, reforçando o papel socioambien-
tal do Residencial”, afirma o ex-diretor. 

Guiado por monitores, o Circuito co-
meça com uma breve introdução teóri-
ca, na entrada do Clube, e parte para vi-
sitas ao Meliponário, Viveiro de Mudas 
e pomar, onde os visitantes têm conta-
to com espécies da flora nativa identi-
ficadas por QR Code. Termina na Tri-
lha Ecológica, de leve intensidade, 
que já existia no Clube, mas também 
foi melhorada para receber o públi-
co assim que a quarentena acabar. 

Em vias de ser aprovado, está um 
outro projeto inovador do ex-dire-
tor de Meio Ambiente: uma área de 
soltura de aves dentro do Residen-
cial, que também deve ser futura-
mente usada para fins educativos.

SÉRIE DE PALESTRAS, 
WORKSHOPS, INFORMATIVO 
E PLACAS DE TRAVESSIA 
Certo de que a educação precede a ati-
tude ecológica, Gabriel apostou em 
informação e conhecimento, tan-
to para proprietários das chácaras 

M E I O  A M B I E N T E
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quanto para colaboradores e pres-
tadores de serviços. Investiu em pa-
lestras e workshops com a temática 
da sustentabilidade, incluindo técni-
cas corretas de reciclagem, produ-
ção de energia, defensivos agrícolas, 
podas, plantio e limpeza de piscinas. 

O público porta-solense compa-
receu em peso para aprender com 
consultores ambientais e técnicos que 
ministraram os cursos sobre sistema 
de armazenamento de águas pluviais, 
biodigestores, compostagem, produ-
ção orgânica familiar de alimentos, 
animais peçonhentos, abelhas poli-
nizadoras e uso de inseticidas natu-
rais para não afetar o ecossistema. 

Para trabalhar a conscientização dos 
personagens que atuam no dia a dia do 
Residencial foi criado o Jornal do Casei-
ro. A publicação trimestral é direciona-
da aos trabalhadores responsáveis pe-
los cuidados com o pomar, horta, ani-
mais e outras atividades nas chácaras.

Placas de travessia de animais sil-
vestres, no total 5, foram instaladas 
em ruas locais estratégicos do Re-
sidencial, avisando moradores para 

que não ocorram acidentes, ao mes-
mo tempo em que enfeitam graciosa-
mente as ruas da Porta do Sol.

PEV SUBSTITUI ECOPONTO
E TRAZ MAIS ORGANIZAÇÃO
Outra intervenção positiva da gestão 
de Gabriel Bitencourt foi a organiza-
ção e aumento do número dos postos 
de descarte de lixo reciclável do Resi-
dencial. Mudaram de nomenclatura – 
de Ecopontos, passaram a se chamar 
PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) –  

para não serem confundidos com os 
ecopontos da capital paulistana, que 
recebem até móveis e outros itens 
que não podem ser reciclados. 

No Residencial, o lixo domésti-
co deve ser colocado em lixeiras na 
frente das chácaras, para que a Pre-
feitura faça a coleta. Contudo, o vo-
lume de lixo pode ser bem menor se 
o morador fizer a separação do ma-
terial reciclável e entregá-lo pessoal-
mente nos PEVs, o que, consequen-
temente, ajudará o meio ambiente. 

Os PEVs, por sua vez, são equipa-
dos com contêineres de armazena-
mento de resíduos sólidos reciclá-
veis e um específico para óleo de 
cozinha. A base onde ficam os PEVs 
está sendo pavimentado para evitar 
o contato dos materiais com a terra.

Antes da mudança havia muito des-
carte irregular nesses pontos, como 
colchões, restos de podas e materiais 
de construções, o que, agora, além 
de proibido pelo Regulamento Inter-
no e passível de multa, é fiscalizado 
por câmeras de segurança instala-
das nos 5 PEVs da Porta do Sol. 

OS PEVS SÃO 
EQUIPADOS COM 
CONTÊINERES DE 
ARMAZENAMENTO
DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS RECICLÁVEIS
E UM ESPECÍFICO 
PARA ÓLEO DE 
COZINHA
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na ponta da orelha, para que não se-
jam levados novamente para cirurgia.

PRONTUÁRIO
Todo o gato levado para procedi-
mento, macho ou fêmea, ganhou um 
prontuário médico-veterinário com 
foto e dados como idade aproxima-
da, cor da pelagem, sexo, raça, even-
tuais comorbidades e fraturas, medi-
cação ministrada e tipo de procedi-
mento cirúrgico, entre outros dados. 
Segundo Caio Bonini, as fichas ajuda-
rão no controle populacional dos feli-
nos e nos futuros procedimentos mé-
dicos que venham a ser feitos.

Segundo o professor e ambien-
talista Gabriel Bitencourt, idealiza-
dor da campanha, a esterilização ob-
jetiva 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. 
O segundo trata desse desequilíbrio, 
que, por sua vez, traz sérios prejuízos 
ao meio ambiente, já que esses ani-
mais são competentes predadores 
da fauna silvestre”, esclarece.

Dentro das expectativas do 
Departamento de Meio 
Ambiente da Apaps, em 
agosto de 2020 foi concluída 

com êxito a primeira etapa da Campa-
nha de Esterilização de Gatos Ferais da 
Porta do Sol. Durante quatro meses, fo-
ram capturados e castrados 42 animais, 
sendo 25 machos e 17 fêmeas. A cam-
panha prossegue no Residencial e pre-
vê mais castrações no decorrer de 2021.

A iniciativa consiste na castração 
de felinos que vivem soltos nas ma-
tas da Porta do Sol. Foram coloca-
das armadilhas em pontos estratégi-
cos e os capturados, levados para cas-
tração em uma clínica veterinária lo-
calizada próxima à Portaria 2. Após o 
procedimento, eles foram devolvidos 
nas imediações do local da captura.

O médico veterinário, cirurgião e or-
topedista Caio Bonini, responsável pe-
la esterilização, afirma que todo o pro-
cedimento, desde a captura até a con-
clusão da cirurgia, ocorreu de maneira 
que os animais não sofressem o menor 
estresse. Ele explica que os bichanos 
capturados e castrados receberam 
um picote, que é um pequeno corte 

M E I O  A M B I E N T E
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CAMPANHA DA 
APAPS ESTERILIZA 
42 GATOS FERAIS 
DA PORTA DO SOL
A ação visa reduzir a procriação indiscriminada
e o impacto dos animais ao meio ambiente, já que eles 
também são predadores da fauna silvestre
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esponsabilidade talvez 
seja a palavra que me-
lhor define a atuação 
da Apaps no combate à 
pandemia de Covid-19, 
que assolou o mundo 
em 2020. Não foi fácil 
interromper, de uma 

hora para outra, festas e eventos tão 
esperados pelos porta-solenses, fe-
char o Clube e colocar a maior parte 
de seus colaboradores em home offi-
ce, sem alterar os serviços básicos ne-
cessários ao bom funcionamento da 
vida no Residencial. Porém, de acor-

POR MARÍLIA PRÉTOLA  /  FOTOS: ALAN CARVALHO E ILUSTRATIVA

P A N D E M I A

Administração
toma a frente 
no combate à 
pandemia
Atitudes imediatas da Apaps contra a proliferação do 
coronavírus garantiram segurança dos porta-solenses

R
do com o presidente Regis, “se não 
tivéssemos agido rápido e cancelado 
principalmente eventos que atraem 
um grande público de fora, podería-
mos ter um foco de disseminação da 
doença e causar uma tragédia, o que, 
felizmente, não aconteceu”, pontua.

Diante da dúvida em relação a 
uma doença desconhecida, optou-
se por seguir as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde e do 
Ministério da Saúde. Assim que se 
confirmaram os primeiros indícios 
da proliferação do coronavírus no 
Brasil, no começo de março, cujo 
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principal foco foi São Paulo, a Apaps 
imediatamente implementou medi-
das de prevenção, como medir dia-
riamente a temperatura corporal de 
seus colaboradores, restringir o aces-
so à Recepção, uso de máscaras, dis-
ponibilização de álcool em gel para 
higienização de mãos e antebraços 
e desinfecção das áreas comuns.

Mesmo sem registar nenhum ca-
so da doença dentro no Residencial, 
o quadro externo se agravou feroz-
mente, o que levou a diretoria da 
Apaps a anunciar, em 20 de mar-
ço, a interrupção de todas as ativi-
dades do Clube, Academia e even-
tos sociais. A maioria dos funcionários 
da Apaps, dos setores administrativo, 
planejamento e comunicação, pas-
sou a trabalhar a partir de suas casas; 
os poucos que ficaram tiveram que 
seguir normas rígidas de segurança.

SERVIÇOS BÁSICOS
Os setores de segurança, obras e 
abastecimento de água e luz não ti-
veram que ser interrompidos. Alguns 
procedimentos, como o recadastra-
mento dos prestadores de serviço, fo-
ram adiados e já voltaram, mas a fisca-
lização das portarias e a vigilância 24h, 
por exemplo, mantiveram-se intactas. 

Novas ruas foram pavimentadas e 
as obras do estacionamento do Clu-
be continuaram. Os equipamentos da 
Academia passaram por reformas e 
aguardam para serem inaugurados as-
sim que o isolamento acabar. Passados 
três meses, os colaboradores que esta-
vam em home office voltaram ao tra-
balho, porém com o uso constante de 
máscaras e produtos de desinfecção. 

O abastecimento de água não en-
frentou problemas, mesmo com o 
elevado número de associados que 
optou por vivenciar o período de iso-
lamento no Residencial, aumentan-
do o consumo de água em 60%. 

O Departamento Social, Esportes e 
Cultura se reuniu com os fornecedo-
res da Feirinha e com redes de super-

mercados da região e criou sistemas 
de compras via drive thru e delivery, 
facilitando a vida dos moradores.

NOVA FASE
Felizmente, a Porta do Sol está con-
seguindo atravessar esse período 
difícil e confuso sem presenciar fo-
cos da doença dentro do Residencial 
ou casos de óbito em função da Co-
vid-19. “Saímos vitoriosos até agora, 
apesar de assistir à perda de morado-
res de Mairinque pela doença”, anali-
sa o presidente da Apaps. “A vida con-
tinua no Residencial, embora com res-
trições, e a triste realidade que afetou 
o mundo está sendo capaz de desper-
tar um sentimento ímpar de solidarie-
dade no porta-solense”, descreve. 

Campanhas como a Porta do Sol So-
lidária e o Pacote Solidário têm arreca-
dado uma grande quantidade de doa-
ções para famílias de Mairinque e insti-
tuições sociais da região em crise econô-
mica acentuada pela pandemia.
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POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: ALAN CARVALHO E ILUSTRATIVA
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esde o início de 2019, 
mais precisamente 
em fevereiro, quan-
do o projeto de revi-
talização do Clube da 

Porta do Sol foi apresentado em as-
sembleia ao associado, as interven-
ções nos diversos equipamentos se-
guem em ritmo acelerado. Logo na 
chegada, percebe-se que alguns lo-
cais mudaram de figura e que o 
antigo já dá lugar ao moderno.

Assim que assumiu o mandato, 
em 2018, a atual diretoria se propôs 

A REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO, BANHEIROS, 
BAR CAFÉ E DA PRAÇA DO SOL BASEOU-SE EM 
PESQUISA DE OPINIÃO E DEMONSTRA UM POUCO DAS 
MELHORIAS QUE ESTÃO POR VIR NOS OUTROS EIXOS

paço disponível e criar caminhos mais 
adequados e acessíveis para todas as 
pessoas. Vale ressaltar que as interven-
ções previstas no Clube foram orien-
tadas por uma pesquisa de opinião 
que circulou entre os proprietários 
nos meses de abril e maio de 2018.

O projeto de revitalização traba-
lha em cima de quatro eixos: Amarelo 
(Cultura), Vermelho (Esportes), Ver-
de (Bem-estar) e Lilás (Operações). 
Nesta edição da Revista da Porta do 
Sol, será abordado o Eixo Amarelo, o 
da Cultura, que compreende a área 
próxima à atual entrada, junto ao la-
go e ao deck, onde situam-se o esta-
cionamento, os banheiros, o Bar Ca-
fé e a Praça do Sol, local que abriga-
rá as feiras, shows e demais eventos.

De acordo com a proposta dos arquite-
tos envolvidos no empreendimento, 

a executar um audacioso projeto 
urbanístico que interfere nos princi-
pais cartões postais do Residencial: 
o Clube, as Portarias 1 e 2 e a Hípica.

Todas as alterações estão conti-
das no que os arquitetos chamam 
de Master Plan, uma espécie de pla-
no diretor responsável por avaliar o 
potencial de uso e a relação entre os 
equipamentos existentes em uma lo-
calidade, no caso a Porta do Sol, que 
é entendida como um organismo vi-
vo, que se modifica constantemente.

A ideia é tirar melhor proveito do es-

D
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o Eixo Amarelo funcionará como “o 
coração do Clube”, uma área nobre 
de onde nascerão todos os demais 
eixos, além de ponto de encontro 
para todos os seus usuários. 

PRAÇA DO SOL
Exatamente como consta no Master 
Plan, a Praça do Sol foi projetada para 
ser a “menina dos olhos” do Eixo Ama-
relo. Trazer o nome do astro-rei para 
o novo logradouro tem o propósito 
claro de dar ainda mais imponência 
aos quase dez quilômetros da Aveni-
da do Sol, que separam a Estrada Má-
rio Covas da Rodovia Castelo Branco. 

A Praça do Sol, com sua proposta 
acolhedora, é abraçada pela curvatura 
da Avenida do Sol numa somatória de 
equipamentos valorizados pelos gra-
mados, canteiros, palmeiras e outras 
plantas nativas ornamentais. A ma-
nutenção das áreas ajardinadas conta 
com um moderno sistema de irrigação, 
adubação e controle fitossanitário.

A composição de luzes é outro 
detalhe que enriquece a nova pai-
sagem na entrada do Clube. Lâmpa-
das colocadas em pontos estratégi-
cos valorizam, particularmente, os 
indivíduos arbóreos e dão destaque 
ao que precisa ser evidenciado.

Os períodos chuvosos deixaram 
de ser empecilho para a realização de 
qualquer atividade na praça de even-
tos. Toda a área foi coberta por uma 
enorme tenda tamanho família, com 
uma abrangência de 825 metros qua-
drados. Para se ter uma ideia, o abri-
go de lona é equivalente à cobertu-
ra do Ginásio de Esportes do Clube.

No entorno da Praça, o Master 
Plan trouxe a instalação de um centro 
comercial, palco para shows, espaço 
para as feiras e festas típicas do Clu-
be. A Academia de Ginástica e o Res-
taurante da Porta também foram tra-
zidos para o Eixo Amarelo, numa con-
formação de espaço que privilegia o 
público da terceira idade, geralmen-

te com mais dificuldade em caminhar 
pelas grandes distâncias do Clube.

Também calculado pelo Master 
Plan, o deck de madeira, às margens 
do lago, na entrada do Clube, apresen-
ta-se como um local privilegiado para 
a observação da natureza. Com base 
de alvenaria, a plataforma foi construí-
da com madeira cumaru, que tem co-
mo principais características a durabili-
dade, resistência às intempéries e ata-
ques de pragas como fungos e cupins.

BANHEIRO
Os novos banheiros do Clube, em 
local definitivo, no estacionamento, 
seguem a linha arquitetônica defini-

C A P A

da no Master Plan, exatamente co-
mo foi apresentado aos associados 
por meio de maquetes eletrônicas.

O conjunto de sanitários conta 
com três espaços privados para o pú-
blico masculino, feminino e pessoas 
com necessidades especiais. Confor-
me explica o Departamento de Pla-
nejamento da Apaps, o novo equipa-
mento resolve o velho problema da 
falta de banheiros para os frequen-
tadores da feirinha, shows, festas e 
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demais eventos promovidos no Clube.
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 do solo. 
Numa etapa seguinte, foi instalado 
um guarda-corpo para separar o ba-
nheiro da área do estacionamento.

O prédio conta com um sistema de 
reaproveitamento de água da chuva 
composto de filtros de folhas, cister-
na, bomba e reservatório. A água cole-
tada é aproveitada para os vasos sani-
tários e tratamento de plantas de todo 
o entorno. Segundo o Departamento 
de Planejamento, trata-se de um pro-
jeto piloto de sustentabilidade, que 
deverá ser estendido para as demais 
construções previstas no Master Plan.

BAR CAFÉ
O Bar Café da Porta, instalado no pré-
dio que abrigava a Sala Clarice Lispec-
tor, é uma das peças mais importan-
tes do Eixo da Cultura, que centra 

suas ações em áreas próximas à en-
trada do prédio da Administração.

Colaboradores do Departamen-
to Social, Esportes e Cultura testemu-
nham que o Bar Café já se firmou co-
mo um interessante ponto de encon-
tro, um local ideal para reuniões ca-
suais e confraternização familiar. Ho-
je, o associado tem um recanto acon-
chegante e tranquilo para ler um livro, 
navegar na Internet ou só para comer 
um petisco e emendar um bate-papo. 

Além disso, o Bar Café tornou-se 
um indispensável complemento gas-
tronômico nos dias de food trucks, 
quando a praça de eventos fica repleta 
de barracas e furgões com as mais di-
versas variedades de comes e bebes.

Os arquitetos responsáveis pe-
lo projeto de revitalização explicam 
que o estabelecimento foi desenha-
do, decorado e pintado dentro de 
uma estética atemporal, que não é 
afetada pelo passar do tempo e nun-
ca será considerada fora de moda. 
Os móveis com design assinado e as 

cores leves e claras deixaram o am-
biente simples e aconchegante, sem 
descuidar do luxo e da sofisticação.

ESTACIONAMENTO
Exatamente como previsto no plano 
diretor, o estacionamento de veículos, 
devidamente iluminado e monitorado 
por câmeras, foi concluído dentro do 
prazo e conta com um belo paisagismo. 
Instalado em uma área de 3.322 me-
tros quadrados, tem capacidade pa-
ra 140 vagas e foi todo pavimentado 
com pisos de concreto intertravado.

O Departamento de Planejamento 
da Apaps explica que a demarcação 
das vagas, com faixas em 45 graus, fa-
cilita a entrada e a saída de carros. Fo-
ram reservadas 16 vagas para idosos 
e nove para cadeirantes, mais que o 
dobro do recomendado pela resolu-
ção do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran). O projeto também garante 
mais segurança para o morador, pois 
prevê duas faixas de entrada e duas 
de saída, independentes.
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revista no Plano Diretor 
da Porta do Sol para 2020, 
a aquisição de máquinas 
de alta performance e 
multifuncionais foi con-

cluída recentemente e já tem feito toda 
a diferença na realização das tarefas do 
cotidiano e manutenção do Residencial.

Da mesma forma, a chegada de 
sistemas de tecnologia de ponta, co-
mo a internet via fibra óptica, tem re-
volucionado os serviços que necessi-
tam de uma conexão segura e estável.

Saiba mais sobre essas e outras 
novidades que só têm a acrescentar 
em termos de produtividade, eco-
nomia de tempo e energia, além de 
conforto para colaboradores e usuá-
rios da estrutura do Residencial.

MINI RETRO 
A Mini Retroescavadeira modelo 
JCB, ou Mini Retro, otimiza conside-
ravelmente os custos de manuten-
ção, depreciação e recursos huma-
nos. É versátil, apta para escavar, 

nivelar, agarrar, carregar, laminar e 
espalhar. Permite, ainda, o acopla-
mento de uma gama de acessórios 
opcionais, como perfuratriz, esco-
vas de limpeza de rua e fresadora. 

Apresenta baixo consumo de die-
sel por horas trabalhadas. A cabine 
do veículo está equipada com ar-con-
dicionado, o que evita desgastes por 
partículas suspensas no interior do 
cockpit e, principalmente, permite um 
ambiente saudável para o operador. 

O sistema Live Link permite ras-
trear o equipamento em tempo real. 
Essa tecnologia ainda oferece, por 
e-mail ou celular, a quantidade de ho-
ras de uso e o momento para provi-
denciar as manutenções periódicas.

GIRO ZERO 
Para agilizar tarefas como o corte de 
grama no Clube, estacionamento da 
Administração e demais áreas do 
Residencial, a Apaps adquiriu a Giro 
Zero modelo MZ 52. A máquina tem 
elevado desempenho e alta produ-

NOVOS EQUIPAMENTOS 
DA APAPS GARANTEM 
ECONOMIA E 
CONFORTO PARA 
ASSOCIADOS E 
COLABORADORES
Maquinários de manutenção adquiridos em 2020 
pela Associação, fibra óptica e ar-condicionado 
renovam estrutura do Residencial

POR MARÍLIA PRÉTOLA  /  FOTOS: ALAN CARVALHO E ILUSTRATIVA

I N V E S T I M E N T O S

P tividade para corte e manutenção 
de gramados em médias e grandes 
áreas (até 100 mil metros quadra-
dos), possui corte uniforme e regu-
lagem de altura do corte da grama. 

Sua autonomia em área quadrada é 
superior a quatro roçadeiras e necessi-
ta de apenas um operador. Com ajuste 
ergonômico de direção, permite mais 
conforto durante serviços intensos.  

CORTADOR FLUTUANTE 
Projetado para uso doméstico e 
profissional, o cortador flutuante 
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modelo GX 560 é de fácil manuseio, 
pois, literalmente, “flutua” sob um 
colchão de ar formado pela hélice 
em ação, mas com potência de 3 ki-
lowatts. É ideal para corte de grama 
em encostas, tabules e locais de es-
paço restrito, além de ser mais segu-
ro para quem o manuseia, pois evi-
ta o refluxo de pedras, por exemplo. 

SOPRADOR 
Equipamento de uso exclusivo em 
limpezas de arruamento, áreas 
públicas e eventos. Essa nova tec-
nologia incorporada tem substi-
tuído o uso de rastelos manuais 
pelo Departamento de Roçada e 
Hípica da Apaps. O modelo esco-
lhido foi soprador costal 570BTS.

AR-CONDICIONADO
O Restaurante e o Salão de Festas 
do Clube estão muito mais frescos 
e convidativos para uso, principal-
mente nos dias quentes de verão. 
Quatro aparelhos de ar-condicio-

nado foram instalados nesses am-
bientes, bem como cortinas de ar, 
uma tecnologia que permite que 
as portas do local fiquem abertas, 
mas sem perda de ar frio, e ainda 
minimizam o choque térmico em 
quem entra e sai do local.

GERADORES 
As Portarias 1 e 2 contam, agora, com 
geradores que mantêm o funciona-
mento normal de cancelas e outros 
serviços durante uma queda de ener-
gia. O mesmo acontece no prédio da 

Administração e no Bar Café, que tam-
bém receberam um gerador próprio.

FIBRA ÓPTICA
Além de aumentar a velocidade e o le-
que de opções de Internet e TV por 
assinatura à disposição do morador, 
o sistema de fibra óptica da Vivo, que 
chegou à Porta do Sol em julho de 
2019, tem seus reflexos, inclusive, no 
sistema de vigilância do Residencial. 
Todas as 90 câmeras hoje em funcio-
namento estão interligadas pela fibra. 

O sistema não sofre interferên-
cia eletromagnética, oferece eco-
nomia, facilidade na instalação, bai-
xo consumo de energia e, principal-
mente, maior confiabilidade e velo-
cidade de transmissão de dados. 

Vale lembrar que essa tecnologia im-
plementada está entre as maiores con-
quistas do Residencial entre 2019 e 
2020, pois foi concedida exclusivamen-
te para a Porta do Sol, após 18 meses 
de negociação, e não está disponível se-
quer para os municípios da região.
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o início de 2018 para cá, 
desde que assumiu a ges-
tão administrativa da Por-
ta do Sol, a atual diretoria 
da Apaps já providenciou a 

pavimentação de dez ruas do Residen-
cial. Pelos cálculos do Departamento 
de Planejamento e Obras, nesta ad-
ministração foram revestidos mais 
de quatro quilômetros lineares ou 
22.265 metros quadrados de vias pú-
blicas nos três setores da Porta do Sol: 
Verde, Azul e Vermelho.

Somada à fixação de bloquetes na 
rampa do Clube, no estacionamento 
da Administração e na Praça do Sol, 
chega-se a quase 30 mil metros qua-
drados de pavimentação só no pri-
meiro mandato desta administração.

A iniciativa da pavimentação com 
massa asfáltica ou bloquetes intertra-
vados de concreto, invariavelmente, 
parte dos maiores interessados: os 
vizinhos. O trabalho só começa com 
a aprovação de 70% dos moradores 
da rua. As despesas são rateadas pe-
lo número de lotes, de modo que to-
dos paguem o mesmo valor, ou são 
cobradas de acordo com o tamanho 
da frente de cada propriedade.

OBRAS INICIADAS
Logo no início de 2018, a escalada das 
pavimentações foi aberta com as obras 
de asfaltamento de um trecho de 2.300 
metros quadrados da rua Pedro Ale-
xandrino, no setor Vermelho da Por-
ta do Sol. A extensão beneficiada com-
preende cerca de 700 metros da ave-
nida do Sol 1 à rua Cambuí Sabaúna.

Logo em seguida, o benefício che-
gou à rua Dalva de Oliveira, no Se-

tor Azul. Foram 1.532 metros qua-
drados de asfalto, que cobriram os 
220 metros lineares dessa rua, que 
começa na Álvares Azevedo e termi-
na numa rotatória sem saída.

Na sequência, foi a vez da rua 
Cláudio Manoel da Costa, no Setor 
Azul da Porta do Sol, próxima à Es-
cola Municipal Felipe Lutfalla. Como 
decidido pelos moradores em reu-
nião realizada na administração do 

Dez ruas foram beneficiadas, além da rampa do Clube, 
estacionamento da Administração e Praça do Sol

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: ARQUIVO PS E ILUSTRATIVA

P A V I M E N T A Ç Ã O
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Os porta-solenses têm ainda 
mais motivos para se sentirem 
seguros dentro do Residencial. 
Desde junho de 2020 a Central 

de Monitoramento conta com mais 
câmeras espalhadas em pontos es-
tratégicos, além das 63 já existentes, 
que mandam imagens 24 horas por 
dia para a Central por meio do siste-
ma de alta tecnologia de fibra ópti-
ca, também instalado recentemente. 

Ao todo, agora são 90 câmeras 
espalhadas por ruas, portarias, PEVs 
(Pontos de Entrega Voluntária de 
resíduos sólidos) e outros locais 
determinados pelos responsáveis 
por segurança no Residencial.

De acordo com Giovani Baccaro 
Jr., gerente de Segurança da Apaps, 
a implantação das novas câmeras 
trouxe diversas melhorias, tanto pa-
ra coibir possíveis delitos quanto pa-
ra auxiliar na vigilância das normas 
previstas no Regulamento Interno. 

“As imagens registradas nas câme-
ras podem ser usadas como provas em 
processos judiciais ligados ao descum-
primento das regras internas do Resi-
dencial”, explica Giovani. No caso das 
câmeras localizadas junto aos PEVs, por 
exemplo, elas ajudam a conter os des-
cartes irregulares de lixo no local, co-
mo restos de poda, de construção ou 
ainda móveis em desuso. “Em pouco 
tempo já conseguimos, inclusive, fla-
grar um descarte enorme de entulho, 

Porta do Sol incrementa sistema 
de câmeras e alarmes

totalmente irregular, em um de nossos 
PEVs. Os responsáveis foram identifi-
cados, advertidos e tiveram que reco-
lher os resíduos que haviam deixado”. 

As imagens, segundo Baccaro, 
possuem a função adicional de mo-
nitorar as fronteiras do Residencial 
e impedir invasões de terra.

POR MARÍLIA PRÉTOLA  /  FOTOS: ALAN CARVALHO E ILUSTRATIVA

S E G U R A N Ç A

Clube, os 2.700 metros qua-
drados de via, 380 metros li-
neares, foram calçados com 
bloquetes pré-fabricados.

SOLUÇÃO AMBIENTAL
A pavimentação da rua Francis-
ca Júlia, localizada nos fundos do 
Clube, começou no final de 2019, 
mas logo no comecinho de 2020, 
dentro do prazo previsto pela 
Apaps, foi concluída. Os 300 me-
tros da via, delimitada pela aveni-
da do Sol e pela rua Humberto 
de Campos, receberam 1.818 
metros quadrados de bloque-
tes de concreto sextavados.

Além de atender a uma rei-
vindicação dos moradores, o 
calçamento da Francisca Júlia 
resolveu um complicado pro-
blema ambiental: os blocos 
de concreto interromperam 
o processo de assoreamen-
to do lago, que recebia uma 
grande quantidade de terra e 
argila arrastadas pelas chuvas.

Também foram concluídos 
os trabalhos de fixação de blo-
quetes de concreto nas ruas 
Oswaldo Goeldi (1.720 m², 290 
metros lineares), no Setor Ver-
melho, e Medeiros de Albu-
querque (1.475 m², 245 me-
tros lineares), no Setor Azul. 
Com o mesmo capricho, rece-
beram bloquetes as ruas Rui 
Barbosa (3.200 m², 635 me-
tros lineares) e Genaro de Car-
valho (2.100 m², 422 metros li-
neares), as duas no Setor Azul.

No Setor Verde, a Artur 
Azevedo recebeu 1.460 m² 
de bloquetes, que somam 
210 metros lineares. No Ver-
melho, por sua vez, foi con-
templada com pisos de con-
creto a rua Francisco Portinari 
(3.960 m², 660 metros).

REFORÇO
NA SEGURANÇA
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2.500 

N Ú M E R O S  D A  C O M U N I C A Ç Ã O

S E G U R A N Ç A

REGULAMENTO 
GARANTE 
SOSSEGO DOS 
MORADORES DA 
PORTA DO SOL 

DENTRE as regras contidas no Re-
gulamento Interno da Associação de 
Proprietários Amigos da Porta do Sol, 
aprovado pelos associados na assem-
bleia de 7 de outubro de 2017, está o 
Artigo 40, que determina ser “proibi-
da, a qualquer hora do dia ou da noi-
te, a perturbação do sossego alheio 
mediante o uso nocivo da proprie-
dade particular, causando incômo-

ALARMES
A Central de Monitoramento, localizada 
na Estação de Tratamento de Água Dra-
gan Jancar, no ponto mais alto do Resi-
dencial, também recebeu um novo se-
tor encarregado de monitorar alarmes 
particulares instalados nas chácaras. 
Trata-se de uma Central de Alarmes, sis-
tema que integra os aparelhos instala-
dos por proprietários em suas residên-
cias diretamente com o COE (Centro de 
Operações Especiais) da Porta do Sol. 

“Dessa forma, em caso de qual-
quer solicitação ou disparo de alar-
me somos imediatamente acionados 
e enviamos nossa viatura para aten-
der ao chamado”, esclarece Giovani. 

A empresa IFix Telecom, especia-
lizada na área de telecomunicações, 
automação e segurança, está habi-
litada a instalar os alarmes na Porta 
do Sol. Para adquiri-los, o proprietá-
rio precisa entrar em contato com a 
IFix pelos telefones (11) 4063-7988,  
(11) 97359-2249 ou (15) 4062-9220. 
E-mail: contato@ifixtelecom.com.br.

do a vizinhos ou à comunidade, sob 
pena de aplicação das sanções pre-
vistas no Regulamento, ajuizamento 
de ações judiciais e comunicação de 
autoridade policial visando à carac-
terização de contravenção penal”.

O Departamento de Segurança da 
Apaps tem intensificado a fiscaliza-
ção e multado infratores. Após recu-
sar o pagamento de várias multas co-
bradas amigavelmente, o proprietário 
de uma chácara no Setor Azul do Re-
sidencial foi condenado na Justiça co-
mum a pagar R$ 10 mil referentes a 
várias infrações acumuladas. O Arti-
go 43 estabelece os decibéis tolerá-
veis dentro da Porta do Sol: 50 deci-
béis durante o dia e 45 à noite.

Mural dos associados

1.030 membros

Instagram

2.165 seguidores

Facebook

5.271 seguidores

PageViews

22.709 Visualizações
do site (média mensal)

Jornal do Caseiro (1 edição)

2.000
exemplares impressos 

Revista Apaps (2 edições)

4.000
exemplares impressos

Lista de transmissão
WhatsApp (6)

1.280
  associados/dependentes

News (78)
Atinge cerca de

2.200
e-mails cadastrados

Faixas/Placas

280
Folders
(Panfleto - Meio Ambiente)
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T E L E F O N E S  Ú T E I S

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

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

■ 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
■ Clube 
(11) 99772-5014

■ Ouvidoria - Serviço de Atendimento
ao Proprietário - (11) 4246-6464
sap@portasol.com.br
■ Central de Segurança 24 horas 
central@portasol.com.br
(11) 4708-1364/4246-6463
Whatsapp: (11) 95688-7410
■ Alarmes Residenciais 
(11) 97359-2249
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ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS/FESTAS
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BELEZA/BEM-ESTAR CASA/CONSTRUÇÃO
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CASA/CONSTRUÇÃO
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CASA/CONSTRUÇÃO
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CASA/CONSTRUÇÃO
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CASA/CONSTRUÇÃO
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CASA/CONSTRUÇÃO PET
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