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(lago) e permitirá a perfuração de um no-
vo poço profundo para atender a toda a 
população do Setor Azul do Residencial.

O aumento populacional passou a exigir 
cuidados redobrados dos proprietários. É 
preciso lembrar que os 100 km de rua do 
Residencial são desprovidos de calçadas. 
Quando o loteamento foi criado, há quase 50 
anos, não havia dispositivo legal que exigisse 
esse passeio público em frente às residên-
cias. Portanto, o motorista precisa ter cui-
dados redobrados, uma vez que as pessoas 
circulam pelas ruas. O Corpo de Segurança 
da Apaps não tem poder de polícia, o que 
deixa o cidadão com o dever de respeitar 
cuidadosamente os limites de velocidade.

Outro grande problema que a diretoria 
enfrenta refere-se ao desrespeito à Lei do 
Silêncio. O Departamento de Segurança tem 
feito tudo o que está ao seu alcance, inclusive 
acionado as polícias Civil e Militar. Também 
tem entrado com ações na Justiça Comum 
contra os desordeiros reincidentes, para 
tentar erradicar a perturbação do sossego. 
O principal problema é o aluguel de casas 
para curta temporada, ocasião em que o 
proprietário esquece que sua chácara situa-
se em uma zona estritamente residencial.

Em 8 de novembro último, por meio 
de voto direto, esta diretoria foi reeleita 
para permanecer à frente da Apaps por 
mais três anos (2021/2022/2023). Conta-
mos com o apoio de todos para dar con-
tinuidade aos auspiciosos projetos de re-
vitalização do Clube e da Hípica, iniciados 
em 2018. Estamos no caminho certo e, 
juntos, faremos da Porta do Sol o melhor 
lugar do País para se morar!

Francisco Venturi Regis
Presidente da Diretoria da Associação

de Proprietários Amigos da
Porta do Sol (Apaps)
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A Porta do Sol, há algum tempo, 
deixou de ser uma opção de vera-
neio para se tornar local de mora-
dia fixa do proprietário. Essa ten-
dência ganhou força, obviamente, 

com a pandemia do novo coronavírus. O 
isolamento social e a mudança de regime 
de trabalho para home office fizeram com 
que muitos proprietários se tornassem mo-
radores permanentes do Residencial.

Registros da área administrativa da Porta 
do Sol, todavia, revelam que a propensão pa-
ra se mudar para a Porta do Sol ocorria antes 
da pandemia. Mesmo porque, é difícil ima-
ginar que alguém decidiria trabalhar, estudar 
ou simplesmente isolar-se em um local onde 
não houvesse a estrutura necessária para isso.

Portanto, não resta dúvida de que os 
serviços essenciais implantados no Residen-
cial, desde 2018, foram decisivos para atrair 
moradores e fazer da Porta do Sol o refúgio 
ideal nesses novos tempos de recolhimento. 
A chegada da internet por fibra óptica, por 
exemplo, trouxe uma série de benefícios ao 
porta-solense. O sistema não sofre interfe-
rência eletromagnética, oferece economia, 
facilidade na instalação, baixo consumo de 
energia e, principalmente, maior confiabili-
dade e velocidade de transmissão de dados.

A internet de alta velocidade também 
oferece serviços de TV por assinatura, dis-
positivos para casas inteligentes, opção 
de telefonia e segurança redobrada. Hoje, 
todas as 96 câmeras de monitoramento 

MAIS MORADORES,
MAIS RESPONSABILIDADES

instaladas em pontos estratégicos estão 
ligadas por fibra óptica. Essa tecnologia 
colocou a Porta do Sol no mesmo pata-
mar de bairros do primeiro mundo. Estu-
dar ou trabalhar em home office, no Resi-
dencial, é tão ou mais seguro e proveitoso 
do que nos grandes centros urbanos.

O crescimento populacional trouxe, 
ainda, outras reivindicações a serem aten-
didas com urgência. A Apaps precisou cor-
rer atrás do prejuízo, ou do lucro, como di-
zem, para atender às diversas demandas. 
Como mostram diariamente os noticiários, 
a crise hídrica castiga todas as cidades da 
região desde o início do ano passado.

Na Porta do Sol a falta de água ainda 
preocupa: as nascentes foram reduzidas a 
pequenos fios de água e o nível dos lagos 
da Captação 2 baixou significativamente. 
O problema é agravado pelo uso abusivo 
do precioso líquido por muitos morado-
res. A Apaps tem investido em campanhas 
de conscientização e na atualização do seu 
sistema de coleta, tratamento e distribui-
ção. Os reservatórios foram reformados 
e os níveis dos poços são monitorados 
pelo moderno sistema de telemetria.

Além disso, ingressamos em 2021 com 
uma boa notícia para o porta-solense. A 
Apaps acaba de adquirir uma área próxi-
ma à Portaria 1, ocupada por uma família 
que há 40 anos tomou posse do terreno. 
Ali será criada a Captação 5, mais um pon-
to de aproveitamento de água superficial 
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A
proximadamente 40 asso-
ciados da Apaps estão en-
volvidos diretamente na ad-
ministração do Residen-
cial Porta do Sol, compondo 

os órgãos previstos no Estatuto Social. 
Para todas as funções estão definidas 
competências e responsabilidades. 
As pessoas que participam da admi-
nistração o fazem sem receber qual-
quer remuneração direta ou indireta; 
pelo contrário, elas têm um conjunto 
de restrições de envolvimento comer-
cial ou econômico com a Associação.

O modelo de governança está mui-
to bem estruturado, impossibilitando 
que as pessoas que ocupam cargos es-
tratégicos tomem decisões isoladas, 
sem a anuência e aprovação dos ór-
gãos de fiscalização e acompanha-
mento. Os desembolsos de caixa e con-
tratos são formalizados com base em 
regras e validações conjuntas, obede-
cendo os instrumentos normativos.

A administração do Residencial 
Porta do Sol é composta por cinco ór-
gãos sociais: Assembleia Geral, Con-
selho Deliberativo, Conselho Fiscal, 
Diretoria Executiva e Comissões de 
Trabalho. Os ocupantes dos cargos, 
exceção feita aos diretores, que são 
escolhidos pelo presidente da Dire-

GOVERNANÇA DA APAPS
É UM EXEMPLO A SER 
SEGUIDO PELO MERCADO

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

toria Executiva, são selecionados por 
meio de eleições promovidas trienal-
mente. Cabe destacar, ainda, o traba-
lho da empresa de auditoria indepen-
dente que atua sobre as demonstra-
ções financeiras e o controle interno.

As responsabilidades são enormes, 
tendo em vista o porte do Residencial, 
sua importância, o número de asso-
ciados ativos (1.994), a relevância do 
orçamento financeiro e extensão geo-
gráfica. Com certeza, os números da 
Porta do Sol são superiores aos de 
muitas prefeituras municipais do País.

Mesmo existindo toda essa estrutu-
ra de trabalho, os associados têm papel 
fundamental no processo de gestão. Pri-
meiro nas eleições, escolhendo as pes-
soas mais preparadas para o exercí-
cio das suas funções da administração. 
Depois, mas não menos essencial, nas 
assembleias, para discutir as priorida-
des de curto, médio e longo prazos, nas 
aprovações das contas dos exercícios, 
entre outros pontos fundamentais. 

Estamos vivendo um momento críti-
co e excepcional de saúde pública, que 
determina muitas mudanças nas ativi-
dades de trabalho, no ensino de nossos 
jovens e no local onde vivemos com nos-
sas famílias. Como reflexo, a Porta do Sol 
tem sofrido consequências e mudanças 

substanciais. Por exemplo, em 2019 
não foi possível realizar nenhuma as-
sembleia geral de associados, previs-
ta nos estatutos. Mesmo assim, a ad-
ministração precisava continuar ope-
rando, ainda mais porque a população 
presente no Residencial aumentou 
de forma significativa no último ano. 

A esperança é que a vacinação em 
massa da população venha logo e 
permita que voltemos a ter uma con-
vivência social normal, brevemente. 
Posso garantir a todos que estamos 
trabalhando firmemente para man-
ter o equilíbrio das contas e continuar 
atuando de acordo com as regras exis-
tentes. Basta observar os avanços que 
tivemos na última gestão, com rees-
truturação dos sistemas de abasteci-
mento de água, conservação das ruas, 
reconstrução das portarias e os inves-
timentos feitos no Clube – em espe-
cial a construção da cobertura na Pra-
ça do Sol –, melhorias das quadras, 
ginásio, dos brinquedos e das insta-
lações do Restaurante e Bar Café. 

Estamos lutando para termos um 
Residencial mais bonito, seguro, va-
lorizado e agradável para viver.

Silvio Valdrighi,
Presidente do Conselho Deliberativo
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A responsabilidade de administrar um Residencial 
que apresenta números maiores que muitas 
cidades é enorme e envolve um esforço coletivo 
para torná-lo cada vez mais bonito, seguro, 
valorizado e agradável



   REVISTA PORTA DO SOL  |  5   



6  |  REVISTA PORTA DO SOL

PRAÇA DO SOL, GINÁSIO
E PISTA DE COOPER
GANHAM MELHORIAS QUE 
VALORIZAM O RESIDENCIAL
As obras estavam previstas no Master Plan e compõem 
um belo cartão de visitas da Porta do Sol

TEXTO: MARCOS CAPITÃO / FOTOS: MARÍLIA HEYMER

O B R A S

A s transformações no Clu-
be da Porta do Sol são ca-
da vez mais evidentes e 
não param, nem mesmo 

com as dificuldades geradas pela pan-
demia do novo coronavírus, em 2020. 

Pouco a pouco, o local se constitui co-
mo um belo cartão de visitas e um espa-
ço de lazer, esportes e entretenimen-
to para os porta-solenses. Previstas pe-
lo Master Plan da Porta do Sol, aprova-
do em 2019, as intervenções arrojadas 
e modernas no Clube e na Hípica estão 
divididas em quatro eixos: da cultura 
(amarelo), dos esportes (vermelho), do 
bem-estar (verde) e de operações (lilás). 

Ao que tudo indica, 2020 pôde ser 
considerado o ano das transformações 
estruturais no Residencial, a começar 
pela Praça do Sol, localizada no eixo da 
cultura. Foi inaugurada em setembro 
do ano passado, após ganhar mu-
danças significativas no seu paisagis-
mo, na estrutura física e na disposição 
dos equipamentos em toda a área pró-

xima à atual entrada, junto ao lago.
O local passou a abrigar a Feirinha 

e outros eventos da Apaps, ainda mais 
depois de ser incrementada, em outu-
bro, pela imponente cobertura de 825 
metros quadrados que trouxe muito 
mais conforto e segurança aos usuá-
rios do Clube. Para se ter uma ideia, o 
abrigo de lona é equivalente às medi-
das do Ginásio de Esportes do Clube.

Com moderno sistema de armação 
sob estrutura metálica, com lona tensio-
nada, a tenda mede 30 m x 22 m, tem 
6 metros de altura e foi estendida até os 
banheiros, de modo a proteger o fre-
quentador da Praça do Sol nos perío-

dos de chuva. Em cor clara, evita o ar-
mazenamento de calor e foi projetada 
para suportar ventos de até 120 km/h.

CONVITE AOS ESPORTES 
O Ginásio de Esportes Guido Ramaz-
zotti também está de cara nova. Cons-
truído com blocos de concreto, as pa-
redes do prédio foram rebocadas, por 
dentro e por fora, e ganharam cores 
padronizadas de acordo com o Mas-
ter Plan. As barras de ferro, batentes 
e o sistema de combate a incêndio re-
ceberam nova demão de tinta.

O piso da quadra foi lavado e as 
demais dependências foram limpas 

DRENAGEM
na Pista de Cooper 

e cobertura na 
Praça do Sol 
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prevista no Master Plan para abrigar 
equipamentos de lazer e cultura.

Em outras palavras, dentro do con-
ceito arquitetônico de “eixo”, as in-
tervenções pretendem aproximar e 
organizar equipamentos de mesmo 
uso, além de estabelecer uma or-
dem lógica para futuras ampliações.

O Centro Operacional, conforme 
adianta o Departamento de Planeja-
mento da Apaps, reunirá a brigada de 
bombeiros, que contará com uma sala 
de enfermagem, o Departamento de 
Segurança e a Central de Câmeras.

Também estará integrado ao conjun-
to o almoxarifado geral da Apaps, o 
depósito e central de materiais de cons-
trução, as garagens e todo o galpão de 
oficinas para a manutenção de veículos 
e máquinas do Departamento de Obras.

O projeto prevê, ainda, a construção 
de vestiários para funcionários, com ba-
nheiros e refeitório. Os setores adminis-
trativos dos departamentos de Obras e 
Água contarão com escritórios distintos.

Dois dias antes do Natal, o De-
partamento de Arquitetura e Urba-
nismo da Prefeitura de Mairinque 
concedeu à Apaps o alvará de cons-
trução do Centro Operacional. De 
acordo com o documento, a obra, 
na rua Humberto de Campos, terá 
1.041 m² de área construída.

O novo espaço contará com 1.041 m² de área 
construída e agrupará as unidades de segurança, 
garagem e oficina de máquinas

PROJETO
do novo Centro 

Operacional

APAPS INICIA AS 
OBRAS DO CENTRO 
OPERACIONAL
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A Apaps deu início em ja-
neiro à fase 1 das inter-
venções para a instalação 

do Centro Operacional da Porta do 
Sol. Essa primeira etapa inclui a fi-
nalização dos projetos estruturais, 
terraplenagem, fundação e toda a 
preparação do terreno para o iní-
cio das construções de alvenaria.

Dentro do eixo lilás do Master 
Plan, posicionado atrás do campo de 
futebol, com entrada pela rua Hum-
berto de Campos, o conjunto agru-
pará as unidades de segurança, ga-
ragem e oficina de máquinas. Está 
previsto, também, o acesso interno 
ao Clube por viaturas dos bombei-
ros ou ambulâncias, por exemplo.

De acordo com a proposta arqui-
tetônica de revitalização do Clube, 
as intervenções objetivam melhorar 
a circulação de funcionários e a segu-
rança do espaço. Com a mudança, ha-
verá a liberação de uma área nobre já 

REVITALIZAÇÃO do Ginásio 
de Esportes foi uma das obras 
executadas pelo Master Plan

e organizadas. Além disso, a ar-
quibancada, a tabela de basque-
te e as traves foram reforma-
das. O prédio passou a contar 
com coberturas metálicas nos 
quatro portões do ginásio e a ar-
quibancada, a tabela de basque-
te e as traves foram reformadas.

Ainda no eixo dos esportes (ver-
melho), a Pista de Cooper acaba de 
ganhar um sistema de drenagem. 
Segundo Saulo Santos Silva, super-
visor de Manutenção e Obras, os 
450 metros do percurso receberam 
45 pontos de drenagem, com tubos 
resistentes de PVC. A pista foi nive-
lada e coberta com areia usinada.

O equipamento, a partir de 
agora, pode ser aproveitado pelos 
associados tanto de dia como de 
noite, pois conta com mais de 50 
refletores de led, que ocasionam, 
inclusive, um belíssimo reflexo nas 
águas do lago que a margeia.
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S E G U R A N Ç A

AGENTES DE 
SEGURANÇA DA 
APAPS PASSAM 
POR CONSTANTES 
TREINAMENTOS 
E CAPACITAÇÕES
A meta é melhorar, cada vez mais, os serviços 
de segurança oferecidos aos porta-solenses

TEXTO: MARCOS CAPITÃO  / FOTOS: MARÍLIA HEYMER

A o lado do abastecimen-
to de água, da conserva-
ção dos logradouros pú-
blicos e do respeito ao 

meio ambiente, a segurança tem lugar 
de destaque nos serviços oferecidos 
com excelência pela Apaps aos mo-
radores do Residencial Porta do Sol.

Criado na administração de Gilber-
to Sartori (1998/2000), quando Edson 
Pinto Barbosa exercia o cargo de vi-
ce-presidente Jurídico e de Seguran-
ça da então Sociedade Amigos da Por-
ta do Sol (Sapos), o Corpo de Seguran-
ça possibilita, hoje, que o morador e 
sua família desfrutem, com tranquili-
dade, de tudo que um dos melhores 
residenciais do País pode oferecer.

Desde o início de 2018, a atual di-
retoria tem investido na capacitação 
tanto dos bombeiros como dos 25 
vigilantes preparados para atuar em 
eventos e atividades do dia a dia, com 
um efetivo total de 60 colaboradores. 

Giovanni Bacaro Jr., gerente de Se-
gurança da Associação, informa que, 
ao menos duas vezes por ano, os co-
laboradores daquela gerência partici-
pam de cursos de atualização em es-
colas especializadas. “Os referidos pro-
fissionais precisam estar sempre prepa-

rados para agirem em defesa da comu-
nidade porta-solense”, diz o gerente.

1 SOBREVIVÊNCIA URBANA
Em março de 2018, vigilantes da 

Porta do Sol participaram do Curso de 
Treinamento Anual sobre Técnicas de 
Sobrevivência Urbana, ministrado 
nas dependências do Residencial pe-
la empresa Assault Treinamento Tá-
tico Especializado, sob a coordena-
ção do instrutor Edemilson Giroto.

2 INCÊNDIOS ELÉTRICOS
No mês de abril de 2020, sob a 

orientação do bombeiro e técnico de 
segurança Alex Viana, os brigadistas 
da Apaps participaram de um treina-
mento de capacitação para combate 
a incêndios de origem elétrica, com 
a utilização de extintores à base de 
gás carbônico, que não é condutor de 
eletricidade, sendo os recomenda-
dos para combate a tais ocorrências.

3 ACESSO
Logo na primeira semana de 

maio de 2019, controladores de aces-
so, líderes e supervisores da gerência 
de Segurança da Apaps participaram 
de um curso de reciclagem para o ge-

renciamento da entrada e saída de veí-
culos e pessoas nas cinco portarias do 
Residencial. A capacitação foi ministra-
da por técnicos da Infox, empresa que 
desenvolveu o sistema de automação 
e controle, especializada em controle 
e segurança de núcleos residenciais. 

Paulo Henrique, gerente de Plane-
jamento da Apaps, explica que a inicia-
tiva teve a proposta de formar audito-
res internos capacitados para observar 
e cobrar o emprego de padrões corre-
tos no controle de acesso de veículos e 
pessoas. Segundo o gerente, são 5 mil 
passagens diárias pelas cinco portarias.

4 PRIMEIROS SOCORROS
No mês junho de 2020, bombei-

ros e vigilantes motorizados participa-
ram, nas dependências do Clube, de 
um treinamento de primeiros socor-
ros, com aulas teóricas e práticas. A ca-
pacitação priorizou técnicas para ações 
rápidas nos casos de parada cardiorres-
piratórias, engasgamentos, queimadu-
ras, traumas, entre outras ocorrências.

As instruções foram repassadas 
pelos bombeiros Alex Viana, Rogério 
Fortunato, José Eduardo de Oliveira 
Costa e Almir Antônio de Moraes.

Durante as atividades, os novos 

8  |  REVISTA PORTA DO SOL



   REVISTA PORTA DO SOL  |  9   

materiais adquiridos pela Apaps fo-
ram utilizados, como as macas para 
salvamento em alturas, equipamento 
de proteção respiratória (EPR), desfi-
brilador externo automático (DEA), 
além dos conjuntos de equipamen-
tos de proteção individual (EPI) pa-
ra utilização no combate a incêndios.

5 TIRO REATIVO
Em mais um curso ministrado 

pela Assault Treinamento Tático Es-
pecializado, em setembro de 2019, 
integrantes do Departamento de Se-
gurança foram para São Bernardo do 
Campo, no ABC Paulista, para aprimo-
rar técnicas de atuação nas depen-
dências do Residencial Porta do Sol.

Participaram das aulas 13 colabora-
dores terceirizados do Grupo Souza Li-
ma, os quais prestam serviços para a 
Porta do Sol. Os treinamentos foram: Ti-
ro Reativo, Situações de Emboscada, Tiro 
Embarcado e Descida Tática de Viatura.

“Esse tipo de treinamento é muito 
importante para que nossos colabora-
dores estejam sempre a par das novas 
técnicas de operação e, ainda, conhe-
çam as novas tecnologias à disposição 
dos policiais nos grandes centros urba-
nos. Além disso, esses homens precisam 
estar preparados para inibir ações cri-
minosas e efetuar averiguações, mui-
tas vezes, dentro de residências na 
Porta do Sol”, argumentou Giovanni.

6 DESFIBRILADOR
Nas dependências do Clube, em 

outubro de 2019, bombeiros da Briga-
da de Incêndio passaram por um trei-
namento para atendimento em casos 
de acidentes, quedas, engasgamento 
e uso do desfibrilador externo auto-
mático (DEA), equipamento utiliza-
do em casos de ataques cardíacos.

As aulas, teóricas e práticas, foram 
ministradas por Alex Viana e programa-
das para quatro horas de teoria e quatro 
de prática. A capacitação teórica ocor-
reu na Sala do Conselho e as demais 
atividades no pátio da manutenção.

Segundo Alex Viana, o curso tem 
por objetivo capacitar, atualizar e cer-
tificar profissionais em conformidade 
com a Norma Regulamentadora (NR-
23), editada pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego, que estabelece diretri-
zes relacionadas às proteções contra 
incêndios nos ambientes de trabalho.

7 AUTOBOMBA
Ainda no primeiro semestre de 

2020, no pátio de manutenção da Porta 
do Sol, toda a equipe de segurança (tá-
ticos), do período noturno da empresa 
terceirizada Grupo Souza Lima, partici-
pou de treinamento específico para uso 

de veículos autobomba, (caminhão de 
bombeiro) para combate a incêndio. 

A capacitação foi ministrada pelo 
bombeiro Rogério Fortunato. Basica-
mente, conforme explicou Fortunato, 
as aulas teóricas e práticas destacaram a 
capacidade de abastecimento dos cami-
nhões, regulagem dos esguichos e das 
bombas de propulsão, operação rápida 
de engates e manuseio de manguei-
ras e mangotes, entre outras técnicas.

8 EMBOSCADA
Na sequência do programa de 

capacitação dirigido aos agentes de 
segurança da Apaps, em agos-
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I nfelizmente, ocorrências de per-
turbação de sossego no Residen-
cial continuam sendo registradas 

pelo Departamento de Segurança. Os 
infratores permanecem recebendo 
notificações e multas. Nos casos de re-
incidência, a Apaps, por meio da Dire-
toria Jurídica, tem encaminhado os ca-
sos às autoridades policiais e judiciá-
rias, visando a promover ações neces-
sárias, devido ao descumprimento de 
norma jurídica por parte dos infratores.

Giovanni Baccaro Jr., gerente do De-
partamento de Segurança da Apaps, 
esclarece que há duas maneiras de ini-
ciar a averiguação nesses casos. A pri-
meira é deflagrada a partir da ligação 
do proprietário incomodado à Central 
de Segurança e a segunda, quando o 
próprio vigilante, durante a blitz, per-
cebe movimentações incomuns e rui-
dosas nas dependências das chácaras.

Nesse caso, o proprietário é cha-
mado e o agente, com o uso de de-
cibelímetro – aparelho utilizado para 
aferir níveis de pressão sonora –, faz 
as confrontações. São feitas três me-
dições em posições diferentes, cujos 
resultados devem ser coincidentes.

A Norma Bras i le i ra  (NBR) 
10.151/2000, da Associação Brasileira 

to de 2020, a equipe noturna par-
ticipou, nas dependências do Clu-
be, de treinamento sobre patrulha-
mento, abordagem e emboscada.

As aulas práticas foram orientadas 
por Giovanni Baccaro Jr., gerente de Se-
gurança da Porta do Sol. Coube ao advo-
gado José Alexandrino, diretor de Obras 
e Segurança, transmitir orientações 
jurídicas e padrões de procedimento.

9 REDAÇÃO E ALGEMAS
Ainda no intuito de atualizar 

e aprimorar os serviços prestados 
aos moradores da Porta do Sol, os 
agentes de segurança participaram 
de dois diferentes cursos.

● O primeiro foi ministrado pe-
la professora de português, Ana 
Maria Costa, que orientou os alu-
nos sobre a importância da gramá-
tica e redação nos boletins de ocor-
rência. “Um registro mal formulado, 
com uma grafia ilegível, com erros 
de português pode atrapalhar toda a 
formulação de um processo criminal, 
por exemplo”, explicou Ana Maria.

● O segundo curso esteve a cargo 
do instrutor Juliano Melo, que trouxe 
orientações sobre a legislação que re-
gula a utilização de algemas por vigi-
lantes, contida no Artigo 14 da Por-
taria 3233/2012-DG/DPF, na Súmu-
la Vinculante número 11 do STF e no 
Decreto 8858/16. Os agentes de segu-
rança contratados passaram a portar 
algemas para uso eventual dentro do 
Residencial, em caso de necessidade.

10 TRAUMA E PANDEMIA
No dia 27 de agosto os agen-

tes de segurança terceirizados, que 
prestam serviços para a Porta do Sol, 
passaram por mais um treinamen-
to de educação continuada, com 
foco em primeiros socorros, visan-
do a proporcionar um melhor aten-
dimento aos porta-solenses. Dessa 
vez, a capacitação envolveu técni-
cas corretas de abordagem de víti-
mas de trauma e cuidados especiais 

que os profissionais devem ob-
servar, principalmente neste pe-
ríodo da pandemia de Covid-19.

Outra questão abordada na 
capacitação foi o protocolo de 
segurança sanitária que deve ser 
observado nos atendimentos de 
acidentados, em face à atual si-
tuação de pandemia provocada 
pelo coronavírus. Segundo Alex 
Viana, o curso teve a proposta de 
preservar a saúde do vigilante e, 
ao mesmo tempo, não prejudi-
car o atendimento das vítimas.  

11 ABORDAGEM
DE VEÍCULOS

Mais um aprendizado entrou para 
o currículo dos vigilantes da Por-
ta do Sol, em setembro de 2020. 
Dessa vez, o foco do treinamento 
foi a abordagem de veículos e pe-
destres em casos de fiscalização, 
atitudes suspeitas e infrações da 
lei, bem como o aprimoramento 
do uso de algemas em situações 
em que o uso de tal equipamen-
to seja necessário. O grupo teve 
novamente como instrutor Julia-
no Melo, que já havia ministrado 
o curso anterior, em 19 de agosto, 
sobre técnicas de algemamento.

Juliano foi auxiliado pelo ge-
rente de Segurança do Residen-
cial, Giovani Baccaro Jr. Juntos, 
os profissionais ensinaram so-
bre o posicionamento correto 
de viaturas, utilização de armas e 
deslocamento dos vigilantes pa-
ra fiscalizações com segurança.

Os treinamentos de agosto e 
setembro foram realizados com a 
participação voluntária dos instru-
tores. Ambos fazem parte do Pro-
grama de Capacitação da Equipe 
de Segurança da Porta do Sol, ini-
ciado em 2019, e que terá conti-
nuidade com outras etapas a serem 
cumpridas. A meta é melhorar, cada 
vez mais, os serviços de segurança 
oferecidos aos porta-solenses.

S E G U R A N Ç A

APAPS CONTINUA A 
APLICAR SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
E PECUNIÁRIAS 
POR INFRAÇÃO 
DE PERTURBAÇÃO 
DO SOSSEGO
Após três notificações 
ao proprietário, a multa 
aplicada é de R$ 1.018,96, 
subindo para R$ 2.037,92 
na segunda transgressão 
e chegando a R$ 3.056,88 
na terceira
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de Normas Técnicas (ABNT), determina 
que o ruído em áreas residenciais não 
ultrapasse os 50 decibéis para o perío-
do diurno, das 7h às 20h, e 45 decibéis 
para o período noturno, das 20h às 7h.

Concluído esse procedimento no lo-
cal, é lavrado um Boletim de Ocorrên-
cia e encaminhado à administração da 
Apaps que, por sua vez, remete uma 
carta ao infrator, de modo que ele se 
conscientize dos problemas gerados. 
Constatada a reincidência da infração, 
o proprietário recebe uma nova car-
ta, desta vez em caráter de advertência.

No caso da constatação de tercei-
ro delito, o proprietário, como deter-
mina o Artigo 40 do Regimento Inter-
no da Apaps, que trata da perturba-
ção do sossego e demais regras de 
convivência, recebe uma multa de R$ 
1.018,96. O referido valor sobe para 
R$ 2.037,92 na segunda transgressão 
e chega a R$ 3.056,88 na terceira.

JUSTIÇA COMUM
No que diz respeito às multas, caso o 
infrator negue-se a quitá-la amigavel-
mente, o processo de cobrança é re-
metido à Justiça Comum. Foi o que 
aconteceu com um proprietário no-
tificado e multado a pagar R$ 10 mil, 

referentes a várias infrações acumula-
das. Recusou-se a pagar, o caso foi re-
metido ao Poder Judiciário e a sen-
tença final, transitada em julgado, foi 
favorável ao Residencial, obrigando o 
infrator a pagar o referido valor.

Dessa forma, a Apaps tem cumpri-
do seu papel, buscando conscientizar 
a todos da importância do respeito às 
normas internas, da legislação perti-
nente à matéria, no caso à Lei do Si-
lêncio. É preciso levar em conta que 
grande parte dos moradores da Por-
ta do Sol é constituída de idosos, pes-
soas que buscam, no Residencial, a 
tranquilidade e o respeito para que 
haja uma convivência harmoniosa, 
pois precisam e merecem descansar.

A atual diretoria faz questão de 
lembrar aos proprietários do Residen-
cial que continuará a levar às últimas 
consequências a tarefa de identificar os 
desordeiros. Se for preciso, fará com que 
eles sejam responsabilizados e sintam 
no bolso o preço dessas infrações, in-
clusive, se necessário, acionando os ór-
gãos de segurança pública e judiciárias, 
para preservação do direito ao sosse-
go dos porta-solenses, bem como bus-
car a responsabilização dos infratores.  

quem mudou sua rotina, vindo cum-
prir a quarentena em suas chácaras.

A Apaps informa que toda a sua es-
trutura de atendimento básico está sen-
do mantida normalmente no Residen-
cial. As obrigações externas, como ôni-
bus, correio e coleta de lixo ocorrem 
dentro da normalidade. Da mesma for-
ma, atividades de responsabilidade da 
Apaps, a exemplo de serviços de ambu-
lâncias, bombeiros e segurança seguem 
dentro da mais absoluta normalidade.

Alguns desses boatos postados 
na Internet chegaram ao absurdo de 
prever o fechamento da Portaria 2, o 
fim da circulação de coletivos no inte-
rior da Porta do Sol e a interrupção do 
pagamento do Rateio de Despesas.

Conforme esclarece a Apaps, tudo 
segue de acordo com as regras contidas 
no Regulamento Interno. A recepção 
na entrada do Clube, bem como a ma-
nutenção de ruas, almoxarifado, com-
pras e escritório cumprem sua rotina de 
trabalho. Funcionários com mais de 60 
anos e aqueles que apresentam doen-
ças preexistentes, que os colocam no 
grupo de risco, foram afastados, passan-
do a trabalhar no sistema home office.

A Associação destaca, ainda, que 
as informações corretas são aquelas 
publicadas regularmente no site da 
Porta do Sol e enviadas a todos, via 
e-mail, pelo menos duas vezes por 
semana, pela Newsletter. Além dis-
so, o associado ainda pode se infor-
mar pelo que é postado nas páginas 
oficiais do Facebook e do Instagram.

Vale ressaltar que é crime publicar, 
divulgar ou compartilhar fake news 
e a Apaps está atenta para tomar as 
providências cabíveis dentro da lei.

Por fim, a Apaps aproveita para reco-
mendar a todos os associados que con-
tinuem cumprindo suas quarentenas 
no interior de suas residências, uma vez 
que o isolamento social, por enquanto, 
é a medida mais eficaz de se precaver do 
novo coronavírus. Pede, ainda, que fa-
çam uso racional da água para que ela 
não venha a faltar no futuro.
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APAPS RECOMENDA
CUIDADO COM FAKE NEWS
NA PORTA DO SOL
Desde o início da pandemia pelo no-
vo coronavírus, uma onda de fake ne-
ws tem tomado conta das redes so-
ciais e tornou-se um sério problema 
para as autoridades de saúde que 
tentam conter a proliferação do vírus.

Na Porta do Sol não tem sido dife-
rente. Mensagens sem nenhum fun-
damento, espalhadas principalmente 
no Facebook, acabam por confundir 
o associado e tirar a tranquilidade de 
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TEXTO: MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: APAPS

N O V O S  E Q U I P A M E N T O S

REVITALIZAÇÃO DO
CLUBE EXIGE COMPRA
DE NOVOS EQUIPAMENTOS,
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS
As novas aquisições garantirão melhorias ao Residencial e a todos os associados

A revitalização dos diversos 
equipamento do Clube e 
da Hípica, prevista no Mas-
ter Plan, segue de acordo 

com o cronograma inicial. As inter-
venções trouxeram melhorias na se-
gurança, na diversidade de opções de 
entretenimento e, consequentemen-
te, na qualidade de vida do associado.

Como casa nova exige mobiliá-
rio novo, com transparência, planeja-
mento e muito zelo pelos recursos do 
rateio de despesas, a Apaps investe 
criteriosamente na aquisição de equi-
pamentos, ferramentas e utensílios 
que, seguramente, trazem benefícios 
ao proprietário e aos colaboradores.

CONFIRA ALGUMAS
DAS PRINCIPAIS
AQUISIÇÕES EM 2020

TENDA DO SOL
A imponente cobertura de 
825 metros quadrados, com 

o tamanho de 30 m x 22 m e 6 m de al-
tura foi adquirida para cobrir a Praça do 
Sol. O abrigo de lona é equivalente às 
medidas do Ginásio de Esportes do Clu-
be. Com moderno sistema de armação 
sob estrutura metálica, com lona ten-
sionada, a tenda foi estendida até os ba-
nheiros, de modo a proteger o frequen-
tador da Praça do Sol nos períodos de 
chuva. Em cor clara, evita o armazena-
mento de calor e foi projetada pa-
ra suportar ventos de até 120 km/h.

AR-CONDICIONADO
NO RESTAURANTE
E SALÃO DE FESTAS

Equipamentos de regulagem de tem-
peratura acompanham todas as me-
lhorias feitas no Restaurante e no Sa-
lão de Festas. Frequentadores já de-
ram sua aprovação ao clima agradá-
vel proporcionado nos dois ambien-
tes. Além disso, o Salão de Festas con-
ta, agora, com um isolador acústico, 
sistema que evitará incômodos aos mo-
radores das proximidades do Clube.

GERADOR PARA
O BAR CAFÉ
Eventuais apagões deixa-

ram de ser problema para o Bar Café 
da Porta. Um potente gerador vai su-
prir a falta de energia elétrica e garan-
tir tranquilidade aos frequentadores.

ILUMINAÇÃO
DO GINÁSIO
Um moderno sistema de 

refletores vai melhorar bastante a 
qualidade dos espetáculos espor-
tivos realizados durante à noite no 
Ginásio de Esportes do Clube.

EQUIPAMENTO DE SOM
Um sofisticado equipa-
mento de som – com me-

sa de múltiplos canais, microfones, 
cabos e pedestais – trará mais qua-
lidade e profissionalismo aos even-
tos do Clube. Pode ser utilizado em 
assembleias, seminários, palestras, 

cursos, shows musicais e para ofere-
cer som ambiente, como o que foi 
proporcionado na eleição da Apaps, 
em 8 de novembro de 2020. Segura-
mente, essa aquisição resultará em 
economia para a Porta do Sol. Antes 
disso, a Apaps contratava os serviços 
de uma empresa especializada sem-
pre que precisava. O equipamento 
pode ser adaptável a tecnologias fu-
turas,  pois permite a ampliação do 
seu uso de acordo com as necessida-
des. Em outras palavras, não poderá 
ser considerado ultrapassado.

MESAS E MÓVEIS
A aquisição de mesas e ca-
deiras para o Bar Café, assim 

como móveis para a piscina do Clube, 
trará muito mais conforto aos usuários.

BIOMETRIA
Dentro das inovações 
tecnológicas voltadas ao 

acesso às dependências do Clube, 
foram adquiridos um leitor biomé-
trico e catracas biométricas, tudo 
com a devida licença legal para o 
emprego do sistema de biometria.

ACESSO E SEGURANÇA
Para maior segurança do 
usuário do Clube foi ins-

talado um moderno sistema de pa-
ra-raios, que protege todo o entor-
no da Administração. O portão do 
Clube também ganhou um motor 
para abertura automática.
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TEXTO: MARÍLIA HEYMER / FOTOS: ALAN CARVALHO

C A P A

EM TOM PACÍFICO,
PORTA DO SOL
ELEGE SEUS 
REPRESENTANTES 
PARA O PRÓXIMO 
TRIÊNIO
ASSOCIADOS COMPARECERAM EM PESO PARA ESCOLHER 
A PRESIDÊNCIA, CONSELHO DELIBERATIVO E, DE QUEBRA, 
APROVEITAR O CLIMA DE CONFRATERNIZAÇÃO QUE 
PERMEOU A GRANDE FESTA DEMOCRÁTICA

14  |  REVISTA PORTA DO SOL



   REVISTA PORTA DO SOL  |  15   

escudeira da turma. “Sem atuação po-
lítica não é possível construir um país, 
uma cidade e até um Residencial me-
lhor. Fiz questão de votar nessas elei-
ções pela continuidade da atual gestão 
e seu excelente trabalho. As crianças 
pediram para participar e aproveita-
mos para ensiná-las um pouco sobre 
cidadania”, declarou a esposa do no-
vo conselheiro, eleito com 101 votos.

Um dos filhos do candidato Rafael 
Ávila Maríngolo, Guilherme, de 6 
anos, também se prontificou a ajudar 
o pai. Todo orgulhoso, tentava con-
vencer o eleitorado com panfletos 
do seu candidato. “O interesse par-
tiu dele e deixei. Achei que seria uma 
ótima forma de começar a entender 
a importância da participação políti-
ca e maneiras de se organizar”, disse 
Rafael. A ajuda parece ter funciona-
do, pois Ávila foi eleito com 114 vo-
tos. A candidata mais votada foi Elisa 
Ishi Bano, reeleita com 149 votos.

da pelo atual presidente, Regis, e seu 
vice, José Carlos Liberal, recebeu 209 
votos, o que corresponde a 88,19% 
dos eleitores presentes no dia pleito. 

BONS EXEMPLOS
As eleições 2020 na Porta do Sol 
também trouxeram ensinamentos. 
Desde cedo é importante aprender 
que política se discute sim, porém 
com argumentos bem fundados e 
com respeito ao próximo, pois a arte 
de administrar e conduzir o coletivo 
está presente em todos os âmbitos da 
vida em sociedade. Raphael, 11 anos, 
e Matheus, 6, filhos do candidato a 
conselheiro Fábio Busato, além da filha 
Júlia, 7, deram o exemplo. Participa-
ram ativamente da campanha do pai, 
antes e no dia da votação, entregando 
panfletos e conversando com eleitores. 

No dia 8 a família estava reunida 
para a disputa política. Inclusive a mãe, 
Cínthia Almeida, e até a cadela Nina, fiel 

ogo cedo, os primei-
ros raios de sol anun-
ciavam que aquele 
seria um domingo 
agradável, de céu 
azul limpo, tempera-
tura propícia a pas-

seios, apesar das restrições ainda vi-
gentes impostas pela pandemia. Era 
8 de novembro e as eleições para pre-
sidente, vice e Conselho da Apaps já 
estavam na agenda do porta-solense. 

Um esquema de segurança monta-
do segundo os protocolos oficiais con-
tra a Covid-19 esperava pelos eleitores. 
Organizada na Praça do Sol, sob a bela 
cobertura inspirada no estilo arquitetô-
nico de Oscar Niemeyer, a zona eleito-
ral contava com atrativos a mais: músi-
ca ambiente e opções gastronômicas.

Às 9 h, em ponto, o conselheiro Ed-
son Barbosa, responsável pela Comis-
são Eleitoral, deu início à votação. Mes-
mo com chapa única para presidente e 
vice, pois não houve outras candidatu-
ras, era possível escolher 28 conselhei-
ros (21 permanentes e 7 suplentes), en-
tre 36 candidatos. Tudo automatizado 
por urnas eletrônicas, que permitiriam 
o resultado no mesmo dia do pleito.

Sem intercorrências, o dia seguiu 
tranquilo, quente e iluminado. Por 
volta das 16h30, a equipe eleitoral 
anunciou os nomes dos vencedores 
e Edson Barbosa relatou ser esta 
“certamente, uma das votações 
mais pacíficas da história da Apaps”.

Grande parte dos eleitores fez ques-
tão de reforçar seu voto na atual admi-
nistração, num gesto demonstrativo de 
apoio às realizações mais recentes. A 
chapa Porta do Sol Avançando, forma-

L
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PROJETOS PARA 
A NOVA GESTÃO
Presidente e vice reeleitos, mudam 
apenas alguns diretores e conse-
lheiros para a gestão 2021/22/23. O 
pensamento visionário, modernizador 
e, ao mesmo tempo, sustentável, no 
entanto, permanece intacto. “Daremos 
continuidade às obras previstas no 
Master Plan, aproveitando que con-
seguimos saldar a dívida de R$ 700 mil 
de 2017 e ainda levantar um bom 
fundo para o caixa. Nosso objetivo 
é administrar esse fundo de manei-
ra adequada, pois não somos uma 
instituição financeira, que acumula 
riquezas. Temos que reverter esse 
fundo em obras para o Residencial”.  

Segundo Regis, este mandato será 
de trabalho dobrado, “pois a cobrança 
é superior”, avalia. “Já somos o maior 
Residencial da América Latina, agora 
queremos ser o melhor em qualidade 
de vida”. O vice-presidente reeleito, Jo-
sé Carlos Liberal, ressalta a importância 
das obras de infraestrutura para os as-
sociados. “Além de melhorar o dia a dia 
dos porta-solenses, as obras impactam 
diretamente no valor das propriedades”.  

Algumas obras já estão em anda-
mento, como o novo Centro Opera-
cional. Dentro do eixo lilás do Master 
Plan, posicionado atrás do campo de 
futebol, o conjunto agrupará as unida-
des de segurança, garagem e oficina 
de máquinas. A localização estratégica 
facilitará, por exemplo, a saída do corpo 
de bombeiros, quando solicitado 
para atendimentos emergenciais. 

Outra vantagem é que a obra 
dará uma finalidade mais nobre 
a uma área que, durante anos, 
funcionou como transbordo 
de material inerte, formado por 
restos de poda, entulho etc., ape-
sar de estar localizada próxima a um 
manancial. A construção possui alvará 
da Prefeitura, com validade de 2 anos, 
de acordo com o artigo 115 da Lei 
1064/1983. A primeira fase das obras 
deve terminar em setembro de 2021. 

C A P A

DIRETORIA E CONSELHO SÃO 
NOMEADOS VIRTUALMENTE 

omo preconiza o artigo 20 
do Estatuto Social da Apaps, 
no primeiro dia de janeiro 

de 2021 foram divulgados os nomes 
componentes da mesa diretora exe-
cutiva e do Conselho Deliberativo, 
que terão o papel de discorrer e fis-
calizar a política de gestão da Apaps 
no próximo triênio. A posse dos car-
gos aconteceu virtualmente, já que o 
estado de São Paulo, na época, oscila-
va entre as Fases Amarela e Vermelha 
do Plano SP, com diversas restrições. 

Durante a reunião, o presidente Re-
gis nomeou quatro de seus diretores: 
Artimário Beltrame (Comunicação e 

Marketing), José Alexandrino (Segu-
rança), Luís Carlos Bazaga (Administra-
ção e Finanças) e Elcem Cristiane Paes 
(Jurídico). Também tomaram posse, 
na mesma data, os 28 membros do 
Conselho Deliberativo, formado por 
21 titulares e 7 suplentes (confira a 
relação de nomes e número de vo-
tos de cada um na tabela ao lado). 

Sílvio Valdrighi se candidatou para 
continuar como presidente do Conse-
lho, ao lado de Márcio Camarosano co-
mo vice, Eugênio Carvalho como 1º se-
cretário e Luciano Stancka como 2º se-
cretário. Não houve qualquer objeção e 
a proposta foi aceita por unanimidade. 

C

Candidato a
conselheiro, FÁBIO 

BUSATO reuniu a família 
para a disputa política. 

Na foto ao lado, os filhos 
participando ativamente 

da campanha do pai
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MEMBROS DO 
CONSELHO 
DELIBERATIVO 
ELEITOS

Elisa Ishii Sanno

Márcio Heiji Maeda

Ricardo da Silva Picos

Antônio F. V. Riskala

Mauro Ivan M. Patrício

Gabriel César Bitencourt

José Alexandrino de S. Filho

Márcia Fernandes B. Cruz

Cleide Aparecida Vieira

Luciano Stancka

Sonia Regina de Souza

Rafael de Ávila Maríngolo

José Guilherme J. D. de Souza

Felice Ítalo Napolitano

Jorge Rodrigues da Silva

Ricardo Cesar Massarelli

Fábio Busato Osório

Luis Carlos F. Bazaga

Artimário Beltrame

Antônio da Silva Neto

Nazareno Manoel
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119
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115

114

114

106

105
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102

101

100

97

97

95

SUPLENTES

José A. Calderon Higueras

Antônio Fernando Jardim

Fernando José Moliterno

Maria Lúcia Begalli

Marcus Alcântara de Castro

Octávio Luíz Bromatti

João Alves

94

92

92

91

89

85

84

Sua primeira gestão foi marcada 
por uma nítida transformação nas 
estruturas arcaicas do Residencial, in-
vestimentos pesados em tratamen-
to e captação de água, nas áreas de 
segurança, entretenimento e es-
portes, além de um exemplar incen-
tivo à sustentabilidade ambiental. 

Nesta segunda fase, Regis preten-
de executar as obras do Master Plan 
em sua complexidade. “Estou certo 
de que elas extrapolarão o meu man-
dato, pois são muitos itens, mas eu e 
minha equipe faremos o máximo pa-
ra elevar o patamar da qualidade de 
vida em nosso Residencial, sempre”. ■ 

› FRANCISCO
VENTURI REGIS
PRESIDENTE
Aos 73 anos, Regis acaba 
de assumir seu segundo 
mandato na Apaps. Em-
presário do ramo de pet 
shops, casado há 36 anos 
com Alice Tae, pai de dois 
filhos e corintiano, é pro-
prietário na Porta do Sol 
há mais de 30 anos. Na-

tural de São Paulo, hoje morador do Re-
sidencial, é mais um apaixonado pelo lu-
gar que considera “um verdadeiro oásis 
em meio ao Cerrado e a Mata Atlântica”. 

Apesar de reeleitos e já conhecidos da maioria dos moradores 
da Porta do Sol, vale a pena saber mais a respeito de alguns dos 
representantes já definidos para as pastas executivas da Apaps

PERFIL DA
DIRETORIA EXECUTIVA 

› JOSÉ CARLOS 
LIBERAL
VICE- PRESIDENTE 
Engenheiro de Segu-
rança, 63 anos, Liberal, 
como é conhecido na 
Porta do Sol, também 
foi reeleito em 2021. 
É proprietário há 19 
anos, foi conselheiro 
em três mandatos, um 
deles como vice-presi-

dente do Conselho Deliberativo. 

Ao longo de seu primeiro manda-
to como vice-presidente da Apaps, 
revelou-se como um articulador po-
lítico fundamental no relacionamen-
to entre a Porta do Sol e a Prefeitura 
de Mairinque, atuando efusivamente 
a favor dos assuntos de interesse do 
Residencial na Câmara dos Vereado-
res e junto às lideranças políticas locais. 

Pretende continuar como braço 
direito da presidência em prol da 
melhoria progressiva do lugar que 
tanto admira e se sente bem. ■
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fio foi otimizar os canais de informa-
ção internos do Residencial, facilitan-
do, assim, a relação entre porta-solen-
ses e a entidade que os representa. 

Para este segundo mandato, Ar-
ti pretende focar na produção de 
conteúdos cada vez mais relevan-
tes para os moradores e no apri-
moramento das redes de transmis-
são de informações internas, certo 
de que a conscientização é sempre 
o melhor caminho para a constru-
ção de uma qualidade de vida pri-
morosa na Porta do Sol. ■

C A P A

› LUIZ CARLOS
BAZAGA
DIRETOR
ADMINISTRATIVO 
E FINANCEIRO
Indicado novamente pa-
ra o cargo, Bazaga é só-
cio na empresa de con-
tabilidade Bazaga Go-
mes e Moura, e há cin-
co anos tem proprieda-
de na Porta do Sol. Sua 

experiência nestes três últimos anos 
à frente da diretoria administrativa 
e financeira da Apaps lhe conferiram 
um conhecimento profundo do setor.

Sua primeira gestão ficou marcada 
pela implementação do Procedimento 
Operacional Padrão (POP), ferramenta 
administrativa que permite uniformi-
zar procedimentos e obter resultados 
esperados a cada tarefa executada. ■  

› ELCEM
CRISTIANE
PAES GAZELLI
DIRETORA
JURÍDICA 
Formada em Direito 
pela Universidade de 
São Paulo, é proprietá-
ria na Porta do Sol desde 
2004. Está em sua ter-
ceira gestão como dire-
tora jurídica da Associa-

ção. Traz, em seu histórico, a regula-
mentação das licitações realizadas pe-
la Apaps, controle processual e asses-
soria jurídica em diversas questões en-
volvendo a Associação, como cobran-
ças amigáveis e litigiosas, além de pro-
cessos movidos contra o Residencial. ■

 

› JOSÉ
ALEXANDRINO
DE SOUZA FILHO
DIRETOR
DE OBRAS
E SEGURANÇA 
Formado em Direito e 
pós-graduado em Logís-
tica Empresarial pela Fun-
dação Carlos Alberto Van-
zolini (USP), está na Por-
ta do Sol desde 2007, lu-

gar que considera “um paraíso natural”. 
Em seu mandato anterior, viabi-

lizou propostas que se destacam, 
principalmente, na área de segu-
rança, como a ampliação do sistema 
de monitoramento por câmeras nas 
ruas, trocas de viaturas, treinamen-
tos continuados da equipe de cola-
boradores, além da supervisão das 
obras estruturais do Master Plan. ■

› ARTIMARIO 
BELTRAME
DIRETOR DE
COMUNICAÇÃO
E MARKETING
Também conhecido co-
mo Arti, é empresário 
na área de Tecnologia da 
Informação desde 1982 
e atuou junto aos princi-
pais órgãos de imprensa, 
sites e agências noticio-

sas, nacionais e internacionais, na dis-
tribuição de conteúdo jornalístico. 

Possui propriedade na Porta do Sol 
desde 1992 e é morador desde 2008. 
Em 2019 aceitou o convite da presi-
dência da Apaps para dirigir a área de 
Comunicação e Marketing. Seu desa-
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› MÁRCIO
MAEDA
DIRETOR
DE SOCIAL,
ESPORTES
E CULTURA
Márcio Maeda, 65, é 
economista e proprietá-
rio da Porta do Sol há 32 
anos. Foi conselheiro na 
gestão passada e reelei-
to para o próximo triê-

nio. Frequentador assíduo do Clube, 
praticante esportivo e muito conheci-
do entre os associados, Maeda acei-
tou o desafio proposto pelo presiden-
te Regis para dirigir um setor que exi-
ge bastante trabalho e dedicação. 

A responsabilidade é ainda maior 
porque entra para substituir Hitoshi 
Reido, o “Toshi”, que, segundo as pa-
lavras do novo diretor, “fez uma ges-
tão indiscutivelmente brilhante, com 
a realização de eventos e atividades 
inéditas no Residencial, que acabaram 
chamando a atenção dos moradores 
e conquistando novos associados”. 

Seus projetos para a área seguem 
a linha anterior, com a missão de 
atrair cada vez mais frequentadores 
para o Clube e adjacências, oferecer 
sempre mais e melhores recursos de 
entretenimento, esportes e cultura, 
melhorando, assim, a da qualidade 
de vida dos porta-solenses. ■
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oram anos e diferentes ges-
tões tentando fazer uso de uma 
importante área de manancial 
localizada perto da Portaria 1, 
onde havia um casebre habi-

tado, há décadas, por integrantes de 
uma mesma família, e uma pequena 
imobiliária pertencente ao morador.

Finalmente, em 23 de dezembro 
de 2020, a direção da Apaps conse-
guiu fechar um acordo de indeniza-
ção, aprovado pelo Conselho Delibe-
rativo, no valor de R$ 450 mil, para 
que o morador deixasse o local. Como 
previsto no contrato firmado entre as 
partes, foi feito um depósito inicial 
de R$ 200 mil e o restante acordado 
em cinco parcelas fixas de R$ 50 mil.

No mesmo dia, após a saída dos 
moradores, a equipe de manutenção 
do Residencial efetuou a demolição 
das antigas estruturas erguidas no lo-
cal. Grande parte dos escombros foi 
retirada e o lugar está pronto para que 

Á G U A

Localizado próxima à Portaria 1, local é conhecido 
como Captação 5 e agora terá seu potencial 
explorado em prol dos associados

TEXTO E FOTOS: MARÍLIA HEYMER

os projetos da Apaps, de exploração 
do potencial de captação de água da 
área, sejam colocados em prática.

HISTÓRICO
Apesar de ser uma área de uso comum 
do Residencial, como consta na planta 
original da Porta do Sol, os moradores 
ocupavam o terreno há mais de 30 
anos, quando foram alocados como 
caseiros pela própria incorporadora e 
por isso não podiam ser simplesmente 
removidos. A matriarca da família, fale-
cida em 2008, deixou a casa de “heran-
ça” para os dois filhos, sendo que um 
deles ocupava a moradia atualmente.

Esta área, de aproximadamente 
três mil metros quadrados, situada 
na Avenida do Sol 1, às margens do 
lago denominado Captação 5, está 
prevista na matrícula de número 
3.828 do Cartório de Registros de 
Imóveis e Anexos de São Roque, re-
gistrada em 5 de agosto de 1977.

F

ESCASSEZ DE ÁGUA
Apesar de ser conhecida como Cap-
tação 5, a área nunca teve seu po-
tencial aquífero explorado, de fato, 
em virtude da ocupação irregular do 
terreno. No entanto, tendo em vista 
o agravamento da escassez de água 
em toda a região, principalmente 
nos últimos anos, e a premissa de 
que o abastecimento do precioso 
líquido no Residencial é de total res-
ponsabilidade da Administração da 
Porta do Sol, sem nenhuma partici-
pação da Prefeitura de Mairinque, a 
atual gestão resolveu correr atrás da 
utilização do potencial desta área.

A denominada Captação 5, se-
gundo Paulo Henrique, gerente 
de Planejamento da Apaps, possui 
dois pontos a serem explorados: a 
captação superficial da água do lago 
e a profunda, advinda dos : poços 
tubulares profundos. “Nosso obje-
tivo, de imediato, é iniciar a perfura-
ção de um poço tubular profundo, 
pois a água que é retirada dali ne-
cessita de menos tratamento para 
consumo do que a água superficial, 
que vem com resíduos orgânicos”.

A questão do consumo e abasteci-
mento na Porta do Sol é um “problema 
seríssimo”, como enfatiza o gerente de 
Planejamento, e tem aumentado nos 
últimos anos tanto pela diminuição 
do volume de água nas nascentes e 
poços quanto pelo crescimento da 
população do Residencial e o consu-
mo desenfreado do precioso líquido.

Além disso, a Porta do Sol faz o 
tratamento da água consumida por 
seus moradores. Paulo cita o exem-
plo verificado em janeiro, quando 
a ETA (Estação de Tratamento de 
Água) registrou um consumo recor-
de de 350 metros cúbicos por hora 
no horário de pico. Para se ter uma 
ideia, essa quantidade é suficiente 
para encher os três reservatórios 
do sistema P2, enquanto a capaci-
dade ideal de tratamento da ETA é de 
180 metros cúbicos por hora.

APAPS RECUPERA 
IMPORTANTE ÁREA
DE MANANCIAL
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eferência regional no siste-
ma de captação, tratamen-
to e distribuição de água, 
a Porta do Sol segue rígi-
dos protocolos de gestão 

do abastecimento, que passam pela 
constante manutenção dos equipa-
mentos e investimento em tecnologias.

Ciente de que a água é um bem 
esgotável, os departamentos de 
Planejamento e Meio Ambiente da 
Apaps reforçam as ações de cons-
cientização, sem tirar os olhos de 
cenários futuros de consumo. 

É preciso que o morador tenha 
ciência de que o mau uso do precio-
so líquido ocasionará, mais cedo ou 
mais tarde, a temida escassez hídrica.

Nunca é demais lembrar que todo 
o sudeste do estado, principalmente a 
região de Sorocaba, sofre com a estia-
gem e com a falta de água desde o iní-
cio de 2020. A maioria das cidades vi-
zinhas tem adotado o racionamento. 

Na Porta do Sol, apesar dos níveis 
baixos dos mananciais, a gestão plane-

jada e competente dos recursos hídri-
cos disponíveis tem garantido uma nor-
malidade no abastecimento de água.

Os alertas emitidos pela Apaps aos 
seus associados procedem e se justi-
ficam a partir da relação oferta/con-
sumo verificada na Porta do Sol du-
rante as últimas festas de final de ano. 

Para se ter uma ideia, a capacidade 
máxima da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Dragam Jankar para filtra-
gem de água bruta e distribuição, so-
mada aos poços, é de 200 metros cú-
bicos por hora. Na véspera do Natal, 
no horário de pico, o consumo che-
gou a 350 metros cúbicos por hora.

A Apaps faz questão de lembrar ao 
morador que as únicas fontes de explo-
ração de água bruta colhida das verten-
tes são os dois lagos da Captação 2, no 
Setor Azul do Residencial. Esse siste-
ma conta com estrutura de bombea-
mento para a ETA, barramento e au-
torização de uso concedida pelo De-
partamento de Águas e Energia Elé-
trica (DAEE), órgão gestor dos recur-

APAPS INVESTE NO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
DE OLHO NO FUTURO

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: ARQUIVO REVISTA PORTA DO SOL E BANCO DE IMAGENS

R
sos hídricos do Estado de São Paulo. 

Para abastecer todo o Residencial, a 
ETA conta com três reservatórios eleva-
dos e um moderno sistema de filtragem 
e purificação por meio de carvão ativado.

As demais captações são subter-
râneas, isto é, compostas por poços 
tubulares profundos e reservatórios 
que distribuem o produto potável pa-
ra as regiões onde estão instalados. 

O Sistema P1 atende o Setor Ver-
de, o P2 serve o Setor Laranja e o P3 
contempla o Setor Vermelho da Por-
ta do Sol. Cada sistema de poço con-
ta com um reservatório, que tam-
bém é responsável pela distribuição 
de água para onde estão instalados.

Neste ano de 2021 a Apaps pla-
neja perfurar novos poços no Setor 
Azul da Porta do Sol. Conforme ex-
plica o Departamento de Planeja-
mento, a perfuração de poços dei-
xa o Residencial cada vez menos de-
pendente da inconstância da cap-
tação superficial, sempre suscetível 
às condições climáticas.

Estão previstas perfurações de novos poços no Setor Azul,
o que deixa o Residencial menos dependente da inconstância
da captação superficial, que é suscetível às condições climáticas
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e estamos na era das tecno-
logias, nada melhor do que 
usá-las a nosso favor. Elas 
podem nos ajudar na otimi-
zação de tarefas do dia a dia, 

proporcionando melhores resulta-
dos em menos tempo de trabalho. 
Pensando nisso, o Departamento de 
Planejamento da Apaps deu um pas-
so muito importante ao implantar, 
no final de 2020, o sistema de tele-
metria de poços tubulares profundos. 

Trata-se de uma tecnologia que 
permite o monitoramento remoto dos 
poços. Um projeto inovador que vem 
revolucionando o trabalho da equi-
pe responsável pelo fornecimento de 
água na Porta do Sol e, consequente-
mente, melhorando a qualidade dos 
serviços oferecidos aos associados. 

O sistema foi implementado pela 
empresa contratada por livre concor-
rência, a Consultech Serviços Ambien-
tais, com a participação dos colabora-
dores da Apaps. Nos três poços de que 
dispõe o Residencial foram instalados 
equipamentos eletrônicos que cap-
tam informações dos níveis de água 
de seu interior e transmitem os da-
dos imediatamente, via internet, pa-
ra os técnicos responsáveis pelo mo-
nitoramento do precioso líquido.

Dessa forma, a equipe do Plane-
jamento consegue detectar a quan-
tidade de água disponível em ní-
veis profundos e avalia se há pro-
blemas estruturais no funcionamen-
to das bombas de pressurização. 

O equipamento mede o volume 
totalizado e a vazão instantânea da 

água, de horas trabalhadas, de pres-
são/temperatura da rede e dos da-
dos elétricos de motores. Avalia 
tensão, corrente, frequência, fator 
de potência, consumo de energia.  

RESULTADO EFICAZ
Trata-se de um sistema simples e 
multifuncional, que opera virtual-
mente e que traz uma série de 
benefícios, entre eles a econo-
mia com logística. Não é mais 
necessário enviar um profis-
sional para fazer as constantes 
medições e aferições de devi-
das características dos poços. 

O resultado da inovação “é de 
uma eficácia surpreendente”, como 
descreve Paulo Henrique, gerente 
do Departamento de Planejamen-
to. “O equipamento nos informa, 
em tempo real, a vazão do poço em 
metro cúbico por hora e a numera-
ção do hidrômetro no exato momen-
to da aferição, reduzindo o trabalho 
que, normalmente, levava quatro 

Á G U A

TEXTO E FOTOS: MARÍLIA HEYMER

TELEMETRIA OTIMIZA CONTROLE 
NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
Sistema instalado recentemente no Residencial 
permite monitoramento remoto dos
poços tubulares profundos

S SISTEMA 1

VASÃO

HIDRÔMETRO

TENSÃO #1

19.05 1.94 1.43

57046.20

120.78

1051.88

208.23

626.70

226.31

89%

SISTEMA 2 SISTEMA 3

horas para questão de segundos”.
Antes, explica o gerente, “o ope-

rador tinha que sair da ETA, fazer pes-
soalmente a leitura de cada poço, 
anotar o nível do reservatório elevado, 
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voltar para a Estação e inserir os 
dados no sistema eletrônico. 
Gastava tempo, combustível e a 
informação tinha que ser coletada 
a cada quatro horas”. Com o novo 
sistema, o técnico permanece 
na ETA, fazendo o tratamento da 
água, enquanto recebe as infor-
mações dos poços em seu celular.

CAUTELA 
Outras vantagens, segundo o téc-
nico, são de ordem ambiental e 
de manutenção. “Agora sabemos, 
com precisão, o nível de água que 
está abaixo da terra e assim pode-
mos fazer o controle da extração 
sem causar danos ao meio am-
biente e sem desperdício”, relata.

Quanto à manutenção das 
bombas dos poços, que ficam a 
360 metros de profundidade, an-
tes era preciso desativá-los por 
um dia, retirar o equipamento, 
verificar se havia defeitos e, de-
pendendo do caso, ficar 30 dias 
com o poço parado. Agora o pai-
nel de energia ativa indica qual-
quer operação fora do padrão.

Mas os porta-solenses de-
vem ser cautelosos, alerta Pau-
lo. “A melhoria no sistema dos 
poços tubulares profundos não 
significa ganho no volume de 
água produzido dentro do Re-
sidencial”. De acordo com o es-
pecialista, a oferta ainda é es-
cassa, principalmente em épo-
cas de estiagem e aumento da 
população efetiva na Porta do 
Sol. “A produção de água ain-
da é a mesma, só a distribuire-
mos com mais precisão e agili-
dade para os porta-solenses”.

Inclusive, nesse sentido, te-
lemetria também gera mais se-
gurança. Ao detectar os níveis 
de água e sua produção, é pos-
sível saber com antecedência se 
haverá necessidade de raciona-
mento no Residencial. 

G A S T R O N O M I A

TEXTO: MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: ARQUIVO PS

MELHORIAS 
GASTRONÔMICAS PARA
OS PORTA-SOLENSES
Sob nova direção, Bar Café e Restaurante/Pizzaria 
da Porta conquistam o púbico local

onto de encontro tradicio-
nal do Residencial, o Bar 
Café reabriu em 2 de outu-
bro de 2020, após seis me-

ses fechado em virtude da quarente-
na. A volta do ambiente de confra-
ternização preferido pelos porta-so-
lenses, principalmente após sua re-
forma e modernização, trouxe uma 
série de novidades em termos gas-
tronômicos, embora a oscilação en-
tre as fases do Plano São Paulo, pa-
ra conter a pandemia do novo coro-
navírus, tenham limitado um pouco o 
projeto inicial da nova administração. 

Márcio Grassi e sua esposa, Gra-
ziela, são os novos responsáveis pe-
lo Bar Café e Restaurante/Pizzaria 
da Porta. Ela administra, enquanto 
ele assina as opções do cardápio. 
Antes de assumir a direção, Márcio 
já era conhecido pelo público local 
por seu serviço delivery de venda de 
defumados e produtos artesanais. 

A habilidade com processos rústi-
cos de preparação de alimentos, como 
a defumação e a elaboração de recei-
tas artesanais, sempre estiveram pre-
sentes na vida do paranaense Már-
cio, morador da cidade de Sorocaba. 

Dentro desse contexto, a dupla ini-
ciou os trabalhos com a proposta de 
servir, no Bar Café, desde quitutes típi-
cos da chamada “comida de boteco”, 
como porções de frango à passarinho, 
batata-frita com bacon e cheddar, ca-
labresa acebolada, isca de peixe e de fi-
lé mignon, às opções inovadoras como 
o poke, prato típico da culinária havaia-
na, que consiste em cubos de peixe cru. 

Costelinha de porco com molho 

barbecue no estilo australiano e os ro-
camboles de pancetta pururucada e 
de muçarela de búfala agregam ainda 
mais sabor ao cardápio diferenciado. 

Os lanches artesanais também 
merecem destaque. Para acompa-
nhar as opções do cardápio, uma 
carta de vinhos com rótulos inte-
ressantes e de preços variados, ou 
quem sabe um bom chopp artesanal.

O Restaurante da Porta, por sua vez, 
tem feito sucesso com as marmitas do 
dia a dia, que levam uma proteína (car-
ne, peixe ou frango), arroz, feijão e legu-
mes. Aos sábados, oferecem a tradicio-
nal feijoada. A Pizzaria agrada aos pa-
ladares mais fervorosos, principal-
mente a opção “vulcão”, com re-
cheio extra de cheddar ou catupiry. 

Infelizmente, tanto no Bar Café quan-
to no Restaurante/Pizzaria nem sempre 
é possível o consumo no local, mas a 
direção tem solucionado o problema 
intensificando o serviço delivery sem-
pre que as restrições aumentam.

P

MÁRCIO
GRASSI e sua

esposa, GRAZIELA,
são os novos

responsáveis pelo
estabelecimento
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 MAURÍCIO 
SANCHES, biólogo 

encarregado do 
Departamento de 
Meio Ambiente

SUSTENTA-
BILIDADE

PROJETO de 
compostagem

do viveiro

DEPARTAMENTO 
DE MEIO AMBIENTE 
INVESTE EM

F
Setor agora conta com biólogo para implementar 
melhorias e supervisionar atividades

TEXTO: MARÍLIA HEYMER   /  FOTOS: MARÍLIA HEYMER E MEMBROS DO COAPS
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undamental para uma 
comunidade equilibrada 
e saudável, a sustentabili-
dade está entre pautas de 
maior destaque defendi-

das pela atual gestão da Porta do Sol. 
Uma série de mudanças foram incre-
mentadas durante a direção do profes-
sor e ambientalista Gabriel Bitencourt, 
entre 2018 e 2020, enquanto esteve à 
frente do Departamento de Meio Am-
biente e, em setembro do ano pas-
sado, o setor foi contemplado com 
a contratação do biólogo Maurício 
Sanches, como encarregado da área.

Formado em ciências biológicas 
em 2010, pela Universidade Paulis-
ta de Sorocaba, mudou-se em segui-
da para a capital e integrou grupos 
de pesquisadores na área de biotec-
nologia em alguns dos principais cen-
tros especializados do Brasil, como o 
Instituto do Coração (InCor) e o Insti-

tenção e orientação para a utiliza-
ção correta das riquezas da nature-
za disponíveis aos porta-solenses. 

Decretada Área de Especial Interes-
se Paisagístico e Ambiental desde 2013, 
a Porta do Sol tem uma nítida vocação 
para ser referência em sustentabilida-
de não apenas na região, uma vez que 
ocupa a posição de maior loteamento 
da América Latina. Fora isso, carrega a 
herança de ter seus projetos paisagísti-
co e arquitetônico iniciais assinados por 
ninguém mais que os brilhantes Bur-
le Marx e Oscar Niemeyer, respectiva-
mente. Dessa forma, incentivar o conví-
vio harmônico entre moradores locais, a 
fauna, a flora e todos os outros recursos 
naturais da Porta do Sol é uma missão. 

RESULTADOS IMEDIATOS 
É a primeira vez que a Porta do Sol in-
veste na contratação de um profissio-
nal especializado para auxiliar a equi-
pe de Meio Ambiente e os resulta-
dos já são perceptíveis. Maurício re-
tomou um habilidoso projeto de com-
postagem iniciado em 2014 no Vivei-
ro do Clube e que atualmente aprovei-
ta o material chamado popularmen-
te de “cama suja”, formado por restos 
de urina, fezes, feno e serragem da Hí-
pica, misturado a folhas e podas, para 
produzir um adubo eficaz utilizado nos 
projetos de jardinagem do Residencial. 

Em outubro, uma parceria entre os 
departamentos de Meio Ambiente e 

tuto Butantan, colaborando com es-
tudos dentro e fora do País. De volta 
ao interior, passou a se dedicar exclu-
sivamente aos cuidados com o meio 
ambiente e a educação ambiental. 

Sua chegada à Apaps contribui 
para avanços técnicos em assuntos 
relacionados à conservação, manu-
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esde aves raras e 
extremamente di-
fíceis de serem fo-
tografadas, como o 
peixe-frito-pavoni-

no, a espécies ameaçadas de ex-
tinção, como a araponga, já pas-
saram pelas lentes astutas dos 
membros do Coaps (Clube de Ob-
servadores de Pássaros da Porta 
do Sol). Catão, pica-pau-branco, sa-
nhaço, saí-azul, coruja-buraquei-
ra, risadinha, fim fim, socozinho e 
alma-de-gato são alguns exemplos. 

São tantos nomes que daria para 
compor uma nova “Passaredo”, can-
ção emblemática de Chico Buarque 
de Holanda gravada no disco “Ca-
ros Amigos”, de 1976. “Te esconde, 
bem-te-vi / Voa, bicudo / Voa, sanha-

ço / Vai, juriti / Bico calado / Muito 
cuidado / Que o homem vem aí”.

Os registros dos passarinheiros 
da Porta do Sol podem não ter vira-
do música – ainda –, mas já resulta-
ram em belíssimas imagens e, nes-
te ano, revelaram uma descoberta 
surpreendente. Ao fazer o levanta-
mento do material produzido des-
de 2012, quando o Clube foi criado, 
reunindo fotos, vídeos e áudios, o 
grupo chegou à impressionante so-
ma de 175 espécies catalogadas 
dentro dos limites do Residencial. 

SANTUÁRIO ECOLÓGICO
Segundo o professor e ambien-
talista Gabriel Bitencourt, mem-
bro e articulador do Coaps, “es-
ses números são muito relevan-

PASSARINHEIROS 
CONTABILIZAM 175
ESPÉCIES AVISTADAS 
NA PORTA DO SOL
Grupo formado por porta-solenses apaixonados 
por aves coleciona registros desde 2012

de Social, Esportes e Cultura promoveu 
dois eventos intitulados Troca Solidária, 
em que os porta-solenses levaram pa-
ra casa cerca de 150 mudas de espé-
cies nativas. O biólogo auxiliou um a um 
quanto ao plantio das futuras árvores. 

Além dos cuidados especiais com o 
Viveiro do Clube, revitalizado na ges-
tão Gabriel Bitencourt, Maurício rea-
liza diversas atividades cotidianas, co-
mo o monitoramento da quantidade 
de lixo, separação correta e condi-
ções de higiene nos cinco PEVs (Pon-
to de Entrega Voluntária) do Residen-
cial, supervisão dos processos de tra-
tamento da água que abastece as chá-
caras e atendimento ao SAP (Serviço 
de Atendimento ao Proprietário).

A atuação do profissional prome-
te trazer resultados positivos para o 
meio ambiente a curto e longo pra-
zos, de modo a transformar a realida-
de local e a valorizar ainda mais a qua-
lidade de vida de seus moradores. 

De a acordo com Paulo Henrique, 
gerente de Planejamento da Apaps, 
um dos responsáveis pela contratação 
de Maurício, “a Porta do Sol, por estar 
inserida numa área de grande preser-
vação ambiental, rica em fauna e flora, 
que tem em seu perímetro ricos cor-
redores biológicos, precisa cada vez 
mais de cuidados técnicos, no caso, 
de um biólogo. Essa medida é funda-
mental para conquistarmos represen-
tatividade no mosaico regional”. D

TROCA
SOLIDÁRIA, evento

em que os porta-solenses 
levaram para casa cerca 

de 150 mudas
de espécies nativas
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tes se pensarmos que a enciclopédia 
digital, a Wikiaves, contabiliza pouco 
mais que isso em espécies no municí-
pio de Mairinque”. Referência nacio-
nal em dados sobre aves brasileiras, 
o site é abastecido com informações, 
registros sonoros e fotografias dos 
próprios participantes e colaborado-
res. Na sessão intitulada “Painel Mai-
rinque/SP” há 191 aves catalogadas.

A descoberta reforça a ideia de 
que Porta do Sol tem se transforma-
do, nas últimas décadas, num santuá-
rio ecológico, um refúgio para a fau-
na local que perde seu território pro-
gressivamente para a urbanização 
e degradação do meio ambiente. 

No caso das aves, isso fica ainda 
mais evidente, embora paire sobre elas 
a sombra da construção do aeroporto 
Catarina, ao lado do Residencial. Aqui 
elas conseguem sobreviver pois a Por-
ta do Sol encontra-se numa área am-
bientalmente preservada, com espa-
ços de mata selvagem que apresen-
tam características tanto do bioma 
Cerrado quanto da Mata Atlântica.

REGISTROS
O porta-solense William Eickler faz 
parte do Coaps e foi o responsável 
pela organização dos registros do 
grupo. Apesar de novato na práti-
ca de observação de aves, William 
já coleciona experiências inesquecí-
veis. Uma delas aconteceu ao foto-
grafar, em seu quintal, uma arapon-
ga, espécie considerada vulnerável 
pelo Ministério do Meio Ambiente. 
“Fui atraído por seu canto bem ca-
racterístico, alto e forte. Fiz o regis-
tro fotográfico e o pessoal do Coaps 
me ajudou a identificar”. Desde en-
tão, William ouve diariamente o can-
to da ave e sempre que pode vai até 
o pomar para tentar novos registros. 

Atualmente o Coaps conta com 
40 membros. Eles possuem grupos 
no Facebook e WhatsApp, nos quais 
trocam e relatam suas experiências. 
Com a pandemia, as atividades de 

campo dos “passarinheiros”, como 
se intitulam, ficaram paradas por 
um tempo. Nesses oito anos de bus-
cas, o grupo já realizou diversos pas-
seios coletivos na Porta do Sol e re-
gião, além de palestras educativas 
e até uma exposição fotográfica. 

“Quem deseja se juntar ao grupo 
não precisa ser fotógrafo profissional 

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

ou ter equipamentos de última gera-
ção”, avisa Bitencourt. “Basta ser curio-
so, amante da natureza e ter disposição 
para esperar horas e até dias por um 
registro”. Da mesma forma, os porta-
solenses que tiverem contribuições 
informativas sobre espécies avista-
das podem entrar em contato com o 
grupo pelas redes sociais. 

MEMBROS DO 
COAPS e WILLIAM 

EICKLER, responsável 
pela organização dos 

registros do grupo
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CAMPANHA 
Cartinhas Solidárias e 
“Piquenique Mágico”, 
que foi realizado em 
novembro, durante a 

Fase Verde

A fetada diretamente pelas res-
trições da pandemia, a equi-
pe responsável pela organi-
zação de eventos da Apaps 

precisou ter muito jogo de cintura, 
em 2020, para se adaptar às restrições 
impostas pelo novo coronavírus. Le-
vando em conta todos os protocolos 
de segurança determinados pelos 
órgãos de saúde, conseguiu, no en-
tanto, realizar alguns pequenos encon-
tros nos períodos de oscilação entre as 
Fases Amarela e Verde do Plano SP.

Um deles foi o “Piquenique Má-
gico”, realizado em 14 de novem-
bro, durante a Fase Verde. O encon-
tro aconteceu sob a sombra do gran-
de eucalipto, próximo ao lago do Clu-
be. Houve a presença de um mági-
co, que divertiu e surpreendeu a ga-
rotada, e até adultos, com suas téc-
nicas de ilusionismo. A equipe da 
Foca and Friends também ofere-
ceu recreação para os associados e 
realizou um quiz com cada grupo. 

Participaram do evento nove fa-
mílias, inscritas previamente, com 
limite de quatro integrantes cada, 
como previam as regras para a reali-
zação do evento. Mesmo ao ar livre, 
os grupos mantiveram distancia-
mento entre si e levaram sua pró-
pria alimentação, copos e talheres, 
além de usarem máscaras e álcool 
em gel para higienização das mãos. 

Foi uma tarde agradável, enso-
larada, que durou das 16h às 18h e 
terminou com o lindo pôr do sol re-

fletido nas águas do lago, trazendo 
um pequeno alívio para o isolamen-
to imposto pela pandemia durante 
praticamente todo o ano de 2020. 

PAPAI NOEL 
Pelo segundo ano consecutivo, acon-
teceu a campanha Cartinhas Solidá-
rias, fruto de uma parceria entre o Pro-
jeto Repartir e a Escola Municipal Fe-
lipe Lutfalla, iniciada em 2019. No en-
tanto, devido à pandemia, a ação teve 
novo formato. Crianças com idade má-
xima de até 10 anos, matriculadas na 
escola pública localizada dentro do Re-
sidencial, elaboraram cartinhas, ende-
reçadas ao Papai Noel, contendo até 
três opções do que desejariam ganhar 
do “bom velhinho”, entre brinquedos, 
roupas, calçados e material escolar. 

Como as aulas estavam suspen-
sas, em função da quarentena, ficou 

sob responsabilidade da escola soli-
citar as cartinhas às crianças e en-
tregá-las à equipe do Departamen-
to Social da Apaps. Os pedidos es-
critos nas cartas foram disponibiliza-
dos para os associados na Recepção 
do Clube e cada porta-solense “ado-
tou” uma criança para presentear. 

Com o retorno dos municípios à Fa-
se Amarela do Plano SP, em 27 de no-
vembro, a entrega dos presentes das 
Cartinhas Solidárias não pôde aconte-
cer como previsto, com a presença do 
Papai Noel, a exemplo dos anos anterio-
res. Os pais foram contatados pela equi-
pe do Social, um a um, e receberam, no 
dia 16 de dezembro, em mãos, as doa-
ções dos associados da Apaps.

TEXTO: MARÍLIA HEYMER / FOTOS: BRUNO HELFENSTENS

S O C I A L

MOMENTOS DE 
ALÍVIO EM UM ANO 
TURBULENTO
Mesmo prejudicado pela pandemia, o Departamento
Social conseguiu realizar pequenos eventos
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eguindo as diretrizes do Pla-
no SP, que estabelece uma 
retomada consciente da 
economia de acordo com as 

diversas fases da pandemia do novo 
coronavírus, a Porta do Sol pôde, em 
agosto de 2020, respirar um pouco 
mais aliviada. Retomou as atividades 
no Clube, na Academia e na Hípica, 
mas sempre com cuidados especiais 
em relação aos protocolos de saúde. 

Os porta-solenses, confiantes no 
bom desempenho da atual gestão, 
embarcaram nos desafios de viver 
dentro da nova normalidade e têm se 
adaptado conforme as oscilações de 
abertura/fechamento da economia, 

da temperatura corporal, recebiam 
um pequeno frasco de álcool em gel 
para desinfecção constante das mãos, 
seguiam instruções para uso constan-
te de máscaras de proteção e apli-
cação de medidas de higiene ao ma-
nusear os aparelhos da Academia. 

Entre os horários de agendamen-
to da Academia, permitidos somen-
te nos turnos da manhã e noite, co-
laboradores da limpeza entravam 
para uma desinfecção mais rigorosa. 

Ainda no Clube, foram liberadas 
a pista de skate, quadras de tênis e 
pista de cooper. A Hípica também 
voltou a receber visitantes em pe-
ríodos determinados. A visita à 
cachoeira permaneceu fechada. 

Aos poucos foram voltando as au-
las presenciais da Academia, primei-
ro ao ar livre, próximo ao lago, e, fi-
nalmente, em 20 de outubro, nas sa-
las de aula, com grupos pequenos e 
agendamento prévio, graças ao De-
creto nº 6.720, assinado pelo prefeito 
Ovídio Alexandre Azzini, em 9 de ou-
tubro, inserindo o município de Mai-
rinque na Fase 4 (verde) do Plano SP.

APÓS AS ELEIÇÕES
Em 30 de novembro, apenas um dia 
depois do segundo turno das elei-
ções municipais, o governador João 
Doria (PSDB) recuou no plano de re-
tomada das atividades econômicas e 
sociais e determinou que todo o Es-
tado retornasse para a fase amarela. 

que avaliam os índices de contamina-
ção da Covid-19 e de ocupação dos lei-
tos nos hospitais em todo o estado e, 
especificamente, em cada município.

LIBERAÇÃO
Em 7 de agosto de 2020, a Prefeitura 
de Mairinque publicou o Decreto nº 
6.691, que refletiu na liberação, no dia 
14, dos equipamentos de esportes e 
áreas de lazer do Clube da Porta do Sol, 
que estavam fechados para uso dos as-
sociados desde o dia 16 de março. 

Cada atividade, no entanto, seguiu 
seu próprio protocolo e agendamento 
prévio. Antes de adentrar o Clube, os 
usuários passavam por uma aferição 

S

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

TEXTO: MARÍLIA HEYMER / FOTOS: MARÍLIA HEYMER E ILUSTRATIVA

P A N D E M I A

Atividades na Porta do Sol seguem à risca as 
determinações do governo estadual e da Prefeitura 
para se adaptar ao “novo normal”
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Com isso, aumentaram as restrições 
de funcionamento de comércios e 
serviços e, consequentemente, no 
Clube da Porta do Sol. O atendimen-
to presencial no comércio saiu da ca-
pacidade limitada de 60% para 40%. 
Só podem funcionar por 10 horas por 
dia e o limite de horário vai até as 22h. 
Eventos com público em pé também 
estão proibidos. A decisão foi motiva-
da pela piora nos indicadores do no-
vo coronavírus no Estado, que, na da-
ta, contava com 1,24 milhão de ca-
sos e 42.095 mortes pela Covid-19.  

Em Mairinque, as diretrizes atua-
lizadas entraram em vigor em 2 de 
dezembro de 2020, colocando o Mu-
nicípio novamente na Fase Amarela, 
de acordo com o Decreto nº 6.733. As 
aulas presenciais do Clube da Porta 
do Sol foram novamente canceladas, 
a Feirinha voltou a funcionar apenas 
pelos sistemas drive thru ou delivery, 
o Bar Café e o Restaurante da Porta 

restringiram o atendimento presen-
cial e o horário de funcionamento e 
a Reunião do Conselho Deliberativo, 
no dia 19 de dezembro, que contou 
com votações de suma importância, 
precisou ser feita virtualmente.  

Em 22 de dezembro, o governo de 
São Paulo determinou medidas de en-
durecimento da quarentena contra a 
propagação da Covid-19, com o au-

mento nas restrições de funcionamen-
to em todo o estado durante os dias 
que sucederam ao Natal e ao réveillon. 
Nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 
e 3 de janeiro de 2021, as cidades pau-
listas voltaram à Fase Vermelha, com 
apenas serviços essenciais funcionan-
do. A Porta do Sol seguiu essas reco-
mendações e as atividades do Clu-
be e Hípica foram suspensas. 
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G E N T E  D A  P O R T A

C
om a proposta de enfrentar o 
confinamento social imposto 
pela pandemia do novo coro-
navírus e, ao mesmo tempo, 

preservar a qualidade vida de suas 
respectivas famílias, o diretor de re-
cursos humanos Fábio Busato Osó-
rio e o advogado Rafael de Ávila Ma-
ríngolo acabaram por adotar a Por-
ta do Sol como residência oficial.

Fábio e Rafael só se conheceram 
no Residencial, mas ambos têm ou-
tras coisas em comum, além do mo-
tivo de terem trocado a agitação da 
capital paulista pela tranquilidade da 
Porta do Sol. Jovens, corintianos, apai-
xonados pelo Residencial, ambos es-
tão entre os 21 novos membros ti-
tulares do Conselho Deliberativo da 
Apaps, escolhidos na eleição de 8 de 
novembro de 2020, ocorrida no Clube.

FÁBIO BUSATO
Fábio, 44 anos, também aproveitou a 
pandemia para se refugiar com a fa-
mília na Porta do Sol. Na chácara da 
Avenida do Sol, vive na companhia da 
esposa, a publicitária Cinthia Almeida, 
da sogra, Martha Almeida, e dos filhos 
Raphael, 12 anos, Júlia, 7 e Matheus, 
6. Todos desfrutam da amizade incon-
dicional dos quatro cães: a lhasa apso 

Lara, a beagle Maya, a labradora Ni-
na e Bela, a yorkshire caçula da turma.

Fábio relata que a esposa Cinthia 
frequenta a Porta do Sol há mais de 
20 anos, pois os tios dela são pro-
prietários no Residencial. Em 2014 
adquiriram uma propriedade e, des-
de então, utilizavam a chácara como 
opção de veraneio. Aí apareceu a Co-
vid-19 e toda a família concordou que 
passar o confinamento na Porta do 
Sol é muito mais seguro e suportável 
do que na muvuca da Lapa, badalado 
bairro da zona oeste da capital. Nada 
é definitivo, mas vão deixar para re-
pensar tudo depois da vacina, com 

a chegada da “nova normalidade”.
Da paixão pela Porta do Sol, Fábio 

esbanja elogios para falar da exuberân-
cia da fauna e da flora, da vista deslum-
brante que tem do Morro do Saboó, do 
ar puro e da segurança. “Tudo isso a 
menos de uma hora de nossa casa em 
São Paulo”, arremata o novo morador.

Também chamado de Fabão pelos 
companheiros do Residencial, Fábio 
dá valor redobrado ao convívio com 
vizinhos e amigos que cultiva com ca-
rinho de sobra. Destaca os encontros 
que o pessoal chama de “vinhocon-
ferência”, momentos que ajudam to-
dos a atravessar a fase de isolamen-
to e insegurança por conta de uma 
doença que ninguém poderia prever.

Sobre a ideia de integrar o Con-
selho Deliberativo da Apaps, Fabão 
revela que foi motivado a fazer par-
te da gestão pelo trabalho transfor-
mador realizado pela última direto-
ria executiva, principalmente na de-
fesa do meio ambiente, nas melho-
rias no abastecimento de água e nos 
serviços de segurança. A exemplo de 
Rafael Maríngolo, tem em mente que 
só morar é pouco. Precisa participar 
e contribuir para a qualidade de vida 
do porta-solense. Agora, na condi-
ção de conselheiro titular, terá muita 

TEXTO: MARCOS CAPITÃO / FOTOS: APAPS E BANCO DE IMAGENS

Vindos de São Paulo, Fábio e Rafael decidiram-se pela mudança devido 
à pandemia e reforçam o time que busca melhorias para o Residencial

JOVENS, COMPETENTES
E DISPOSTOS A TRABALHAR
EM DEFESA DA PORTA DO SOL
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S O L I D A R I E D A D E

A s ideias e ações solidárias do 
Projeto Repartir não param, 
principalmente em um ano atí-

pico, como foi 2020, em que a situação 
de famílias e entidades assistenciais da 
região passaram por uma crise, em de-
corrência da pandemia, e o espírito so-
lidário dos porta-solenses se fez aflorar. 

Por meio de uma série de campa-
nhas que envolveram bingos, rifas, 
divulgação entre os frequentadores 
da academia e grupos de associa-
dos, iniciadas em outubro de 2019, 
o Projeto Repartir conseguiu levan-
tar a quantia necessária para a com-
pra de uma cadeira de rodas em be-
nefício de um aluno da Apae de Mai-
rinque. Com paralisia cerebral, embo-
ra totalmente lúcido, o aluno Everson 
não tinha condições financeiras de ad-
quirir uma cadeira nova. A que possuía 
encontrava-se pequena para o seu ta-
manho e em condições precárias.

Ao tomar conhecimento da si-
tuação, o Projeto Repartir, que tem 
a Apae entre seus beneficiados, in-
vestiu na ajuda mútua e, apesar do 
alto valor – R$ 8 mil –, o sonho se 
realizou. A compra aconteceu em ja-
neiro de 2020, mas a pandemia im-
pediu que Everson fizesse as provas 
da cadeira. Com muita satisfação, 
os envolvidos nessa nobre causa fi-
nalmente comemoraram a doação, 
após um ano do início da campanha 
em prol do aluno com deficiência. 

Em dezembro foi a vez da rifa 
de um presépio todo feito em ami-
gurumi, técnica japonesa de con-
fecção de bonecos de crochê. A 
ação conseguiu arrecadar a verba 
de R$ 2.750 e foi revertida para a 

compra de itens de Ceia de Natal para 
as instituições sociais e moradores da 
região ajudados pelo projeto Repartir.

No início de 2021, a equipe do De-
partamento Social publicou um balan-
ço das doações do ano passado, que po-
de ser conferido a seguir, dando um in-
centivo a mais para que essas atitudes 
de ajuda ao outro continuem, já que o 
caminho para um mundo melhor co-
meça pela empatia. Confira!

Doações recebidas 
e destinadas às 
instituições assistidas 
pelo Projeto

■ Alimentos > 1.968,50 quilos
■ Ovos > 316 unidades
■ Verduras e legumes > 240 quilos
■ Água > 215 litros
■ Leite > 95 litros
■ Produtos de higiene pessoal
e de limpeza > 1.163 unidades
■ Cestas básicas > 58 unidades
■ Fraldas (adulto e infantil) > 50 pacotes
■ Kit Baby Drive > 23 unidades
■ Kit Pacote Solidário > 98 unidades
■ Roupas > 1.544 peças
■ Calçados > 140 pares
■ Utensílios domésticos > 84 peças
■ Brinquedos > 200 unidades (média)
■ Campanha Criança Feliz
(saquinhos de doce) > 25 saquinhos
■ Ceia de Natal > 200 quilos de carne
■ Pães > 60 unidades
■ Panetones > 32 unidades

oportunidade de colocar em prá-
tica tudo o que tem planejado.

RAFAEL MARÍNGOLO
Rafael, 37 anos, residia na Vila 
Romana, zona oeste de São Pau-
lo, e é proprietário na Porta do 
Sol desde 2019. Conheceu o Re-
sidencial por intermédio de seu 
amigo, o também conselheiro An-
tônio Fernando V. Riskalla. Desde 
então, tinha a chácara na rua Ani-
ta Malfatti como uma opção de 
veraneio, para uso nos finais de 
semana e feriados prolongados.

Ele conta que foi amor à pri-
meira vista. O ar puro, a seguran-
ça, a proximidade de São Paulo, 
a infraestrutura do Residencial, a 
variedade de atividades no Clube, 
bem como a possibilidade de con-
vivência social foram determinan-
tes para a família bater o martelo 
e adquirir a propriedade. Aprovei-
taram as exigências da pandemia 
e mudaram-se para a Porta Sol, 
decisão que Rafael pensava to-
mar só depois da aposentadoria.

O advogado mora com a es-
posa, a estilista Katia Taguada So 
Maríngolo, e com os filhos João 
Victor So Galdão, 17 anos, e Gui-
lherme So Maríngolo, 6. A cháca-
ra ainda é dividida com o pitbull 
Beretta e com a cadela Lacinho, 
sem raça definida, que Rafael 
prefere definir como boxer-lata.

Rafael conheceu a Porta do Sol, 
gostou do que viu e interessou-se 
pela administração dessa peque-
na cidade. Entende que, como ad-
vogado, motivado pelos laços de 
amizade e pelo vigor de sua juven-
tude, pode contribuir muito nas 
tarefas do Conselho. Tem como le-
ma que é preciso participar ativa-
mente da sociedade da qual faz 
parte. Sabe que, como conselhei-
ro da Apaps, terá muito serviço pe-
la frente a partir de agora e mostra-
se animado para contribuir.

TEXTO: MARÍLIA HEYMER   /  FOTO: BANCO DE IMAGENS

CORAÇÃO
SOLIDÁRIO
Projeto Repartir fecha 2020 com conquistas 
importantes e fôlego para 2021
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N Ú M E R O S  D A  C O M U N I C A Ç Ã O

Mural dos Associados

1.183 membros
Instagram

2.427 seguidores
Facebook

5.358 seguidores
PageViews

21.095 visualizações
do site (média mensal)

Jornal do Caseiro (2 edições)

2.000
exemplares impressos 

Revista Apaps (1 edição)

4.000
exemplares impressos

Lista de transmissão
WhatsApp (11)

1.650
  associados/dependentes

Painel Eletrônico (1)

180 avisos
(em média)

C O N T A T O S

■ Administração
(11) 4246-6464  /  (11) 4708-1615

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

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

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

■ SAP
sap@portasol.com.br

ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS/FESTAS
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