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Portal em dia, aos 40 anos

á 40 anos, era uma ousadia se mudar para o Portal.
O modelo do Portal era uma grande novidade para

São Paulo: oito torres implantadas em uma imensa área
verde com 165 mil metros quadrados, com a estrutura de
um clube. Para especialistas do setor imobiliário, o construtor Alfredo Mathias foi um visionário. Além do Portal,
ele projetou o Shopping Iguatemi e o Centro Empresarial
de São Paulo.
Na edição número 1 da revista Portal, em setembro de
2011, Luiz Paulo Pompéia, diretor da Embraesp e especializado em pesquisas para o mercado imobiliário, afirmou:
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“Considero o Centro Empresarial ainda o melhor condomínio comercial de São Paulo, e talvez um dos melhores

Novo gerente

do mundo. Mathias foi um homem muito à frente do seu
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tempo.” E sobre o Portal, Pompéia completou: “Com a arborização que possui, o Portal se tornou uma grande re-

Arte com amigos

ferência de qualidade no mercado. Os apartamentos são
claros, com boa insolação e ótimo pé direito. Eu diria que
o Portal virou sinônimo de qualidade, referência nacional
e dificilmente alguém conseguirá copiá-lo.”
Além de instituir um novo conceito de moradia na cidade, o Portal trouxe desenvolvimento para o Morumbi
– o próprio Shopping Portal foi o começo de tudo. A Rua
Marechal Hastimphilo de Moura foi aberta e pavimentada pela construtora. O entorno era muito diferente do
que se vê hoje. A Avenida Guilherme Dumont Villares não
era calçada e era possível admirar vacas pastando nas
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redondezas.

Ballet para todas as idades

40 anos depois, o Portal segue moderno, atual. Cabe
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às novas e futuras gerações de portalenses contribuir
para que o sonho continue vivo.

Renovando sua cozinha
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Boa leitura a todos.

14 PORTAL A SEU SERVIÇO

A equipe
REDAÇÃO, PUBLICIDADE E ADMINISTRAÇÃO

Al. dos Jurupis, 1005, conj. 94 – Moema – São Paulo – SP – Tel. (11) 2157-4825, 2157-4826 e 98486-3000
M Tecnologia e Comunicação Ltda.
www.leituraprima.com.br
DIRETOR COMERCIAL
Marcelo Santos
marcelo@leituraprima.com.br
REDAÇÃO E EDIÇÃO
Luiza Oliva (MTb 16.935)
luiza@leituraprima.com.br

CRIAÇÃO E ARTE
Adalton Martins
Vanessa Thomaz
IMPRESSÃO
LASER PRESS
PERIODICIDADE
Mensal

Foto da capa: Hugo Kovadloff

PORTAL é uma publicação mensal da Editora Leitura Prima
para o Condomínio Portal do Morumbi. Esta publicação não
gera custo para o condomínio, sendo viabilizada com a receita
de publicidade.
As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de
seus autores e não expressam necessariamente a opinião
da revista PORTAL.
A revista PORTAL não se responsabiliza pelos serviços, informes publicitários e produtos de empresas que anunciam
neste veículo.
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PoRTAL EM DIA,
AoS 40 ANoS
Portal entra em 2016 com uma equipe afinada de
colaboradores e pronto para comemorar seu aniversário.

Fotos: Juliana Amorim
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Fotos: Arquivo Revista Portal
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015 foi um ano de grandes avanços para o Portal. Durante todo o ano passado, mostramos em diversas

edições melhorias e obras importantes realizadas, entre
elas o plantio de mudas de árvores de grande porte no
entorno da Rua Marechal Hastimphilo de Moura, a troca de lâmpadas convencionais por led, a renovação das
piscinas, a troca dos portões das garagens, a reforma do
campinho de futebol, do almoxarifado e das instalações
elétricas do Clube, entre outras.
O Portal chega aos 40 anos de vida muito bem conservado e com uma equipe de colaboradores capacitados. O
gerente geral Gunnar Georgi, desde junho de 2015 no condomínio, é o responsável para que o Portal opere de acordo com a expectativa dos moradores. Com experiência de
mais de 20 anos no segmento hoteleiro, Gunnar é formado

Fotos: Juliana Amorim

em Hotelaria e em Administração Empresarial, com MBA

Obras de manutenção há muito
esperadas, como a reforma do
campinho e das piscinas, foram
executadas em 2015.
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CA PA
em Gestão Empresarial. “O morador do Portal dispõe de uma série de serviços e facilidades que precisam funcionar bem. O foco do meu trabalho
é o bem-estar do morador”, diz Gunnar, que prevê para 2016 um trabalho
conjunto de planejamento com as diversas áreas do Portal. “Vamos colocar em prática os investimentos aprovados para 2016 nas áreas comuns,
trabalhando também na redução de custos”, afirma.
Evaldo Anício Carvalho, gerente de manutenção que completa dois
anos de Portal em maio, prevê muito trabalho para 2016, com mais no-

Hugo Kovadloff

Hugo Kovadloff

vidades. Evaldo coordena uma equipe de 22 manutencistas, 13 jardinei-
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Novo Gerente

Com larga experiência no segmento
de hotéis, novo gerente
assume Restaurante.

o

Restaurante do Portal está sob o comando de um
novo gerente, José Antonio Coutinho. Há cerca de

15 anos atuando no segmento hoteleiro, em redes como
Bourbon, Grupo Mendes e Pontes Hotéis, Coutinho se
surpreendeu com o Portal. “A sensação é a de estar em

como a inclusão de mais tipos de saladas no bufê de

São Paulo mas de frente para um parque todos os dias.”

quinta-feira e de novas sobremesas. Coutinho progra-

Coutinho já tem feito mudanças no Restaurante,

ma mais alterações no cardápio a la carte para breve.

como a instalação nas mesas de um sistema de chama-

“Fui extremamente bem recebido tanto pelos mora-

da para os garçons, visando agilizar o serviço. Em relação

dores como pela equipe de profissionais do Restau-

ao cardápio, algumas novidades já podem ser sentidas,

rante”, elogia Coutinho.
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ros (chefiados por Ulisses Donisete da Silva) e 20 funcionários para as obras de restauração das fachadas dos prédios.
O morador Adauto Marques Maduro coordena a Comissão de Engenharia e Manutenção. A direção de Jardinagem
foi assumida pelos moradores José Frigerio (Magnólia) e Walter Fujii (Flamboyant), que é engenheiro florestal. Carlos Aurélio Gomez Romero continua diretor do Clube, assim como
Devanir Abreu na diretoria cultural e Ivone Fernandes Conte
na diretoria social. Beta Teixeira (Magnólia) tem auxiliado na
organização dos eventos do Portal, como o 1º Encontro de
Veículos Antigos e Especiais, que aconteceu em agosto passado, e o Dia das Crianças Sustentável, com feira de troca de
brinquedos e oficinas criativas, como a de bonsai. Beta já imagina o 2º Encontro de Veículos e outros eventos para marcar
os 40 anos do Portal. Aguardem novidades sobre os eventos
nas próximas edições da revista Portal. Será, sem dúvida, um
ano especial.
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Júnia Xavier e Linda Shen.

Arte com amigos
Os vizinhos do Manacá se reuniram para uma agradável
confraternização de final de ano.

n

o Manacá, as moradoras Linda Shen, Júnia Xavier e o
subsíndico César M. de Castro organizaram uma ativi-

dade diferente no início de dezembro: uma confraternização entre os vizinhos para pintar e decorar bolas de Natal.
O encontro descontraído reuniu moradores de todas as
idades. Depois de prontas, as bolas decoraram a árvore de
Natal do Manacá.
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Ballet para todas as idades
Apresentação de alunas de ballet reúne crianças e adultos.

a

apresentação das alunas do ballet clássico da Profª

principalmente as pernas e trabalha o abdominal –, para

Fernanda Pugliese, em dezembro passado, contou

as mulheres se exercitar dançando é principalmente uma

com uma novidade: a presença das alunas do ballet

fonte de satisfação pessoal. “Algumas queriam dançar

adulto, que pela primeira vez se apresentaram para o pú-

desde crianças e não tiveram a oportunidade. O ballet

blico do Portal. “O ballet clássico é considerado a base

corrige a postura e também é ótimo para a memória.

para qualquer outro estilo de dança ou arte, devido aos

Além de tudo, é uma forma agradável de se mexer, com

aspectos que desenvolve: coordenação motora, noção

música”, diz a professora, que convida as interessadas

espacial, musicalidade, flexibilidade, leveza, disciplina e

para uma aula experimental.

postura”, afirma Fernanda, que há 13 anos dá aulas de
ballet no Portal utilizando o método da Royal Academy
Of Dancing London.

Informações e matrículas com Fernanda
pelo telefone 97300-0822.

Além do benefício para o corpo – o ballet modela
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Renovando
sua cozinha

Confira as sugestões da decoradora
Solange Guerra para modernizar
a cozinha.
ro de peças e com uma grande variedade de formatos,
Na área da bancada, Solange Guerra usou
pastilhas de vidro em branco e inox: contraste
harmonioso com a bancada em granito preto.

é fundamental que tudo seja muito bem organizado,
prático e funcional, facilitando, assim, o manuseio e a
utilização no dia-a-dia. Ou seja, os armários da cozinha

a

cozinha deixou de ser um ambiente apenas para co-

precisam de atenção extra, com soluções que acompa-

zinhar, guardar utensílios e fazer as refeições. Passou

nhem a quantidade de itens que é preciso acomodar.

a ser um espaço de convivência e de verdadeiras experi-

Há divisórias por tamanhos, gaveteiros funcionais, por-

ências gastronômicas. Portanto, este ambiente adorado

tas com aramados do lado interno, prateleiras retráteis

por todos requer atenção e cuidados na hora de reformar.

e mais uma infinidade de boas ideias.

Há muitas opções de cores, texturas e padrões nos

Na elaboração do projeto, a iluminação também

revestimentos de piso e parede da cozinha: tintas, pas-

merece um bom dimensionamento, facilitando a visu-

tilhas de vidro, azulejos, cerâmica, granito, mármore, por-

alização na hora do preparo dos alimentos e exploran-

celanato, etc.

do as possibilidades de valorização na decoração, tra-

É possível repaginar e dar uma cara supermoderna ao
espaço sem tanto quebra-quebra, utilizando adesivos e

zendo, assim, uma agradável sensação de bem estar e
conforto.

pastilhas de vidro, que podem ser instalados, na maioria
dos casos, sem remover o azulejo ou o revestimento original do local.
Como na cozinha armazenamos um grande núme10

Solange Guerra
www.solangeguerra.com.br
Tel: 2305-0366 e 99292-6002

Fotos: Divulgação

Na copa, adesivo em branco e preto
deixou o ambiente moderno e
proporcionou sensação de amplitude.
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A Pizza Hut, maior rede de pizzarias do mundo, abriu nova unidade
no Morumbi, com foco em Delivery e no Balcão para viagem, onde os
clientes podem retirar os produtos no local. O carro chefe da rede é a
famosa massa PAN, crocante por fora e macia por dentro, além dos
sabores mais pedidos, como a de Calabresa, Pepperoni e a Brasileira –
uma combinação de mussarela, exclusivo requeijão cremoso Pizza Hut,
presunto e azeitonas verdes, elaborada especialmente para o paladar
dos brasileiros. Hoje, a Pizza Hut está presente em mais de 130 países,
com 14 mil restaurantes. Por dia, 11,5 milhões de pizzas são vendidas
para mais de 4 milhões de consumidores da Pizza Hut no mundo. No

Pizza Hut Delivery Morumbi
Av. Dr. guilherme Dumont Vilares, 2282
Tel: 4090-1000
www.pizzahut.com.br

Brasil, são 100 restaurantes, atingindo o número de 1 milhão de pessoas

www.facebook.com/pizzahutbrasil

consumindo Pizza Hut por mês.

instagram.com/PizzaHutBrasil

serViÇo
serViÇo

Varal eletrônico: nova
tendência para a lavanderia
Prático e moderno, varal é acionado através de
um sistema eletrônico.

N

ada de fazer força para levantar o varal cheio de roupas. O modelo Nina, fabricado pela Só Varais, funciona através de um sistema eletrônico: basta apertar

um botão para que ele suba ou desça, mesmo pesado. “A ideia inicial era desenvolver o varal para pessoas com deficiência física ou problemas de saúde, como de
coluna ou tendinite, mas em pouco tempo caiu no gosto das mulheres e hoje todos
acabam optando por ele”, explica Williams Duarte, diretor de negócios da Só Varais.
O varal de teto em alumínio com pintura eletrostática branca conta com oito varetas, cordinhas de polipropileno e roldanas com eixo de metal. Com acionamento
através de uma manivela eletrônica, trava automaticamente permitindo que o varal
pare na altura desejada. Suporta até 30 quilos de peso.

Vendas da Só Varais são realizadas pela internet através do site www.sovarais.com.br
ou pelo telefone: 3231-3144 e 3151-5284.
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a seu serviço
tel: 3779-0200

ACADEMIA

Horário de atendimento: 2ª feira, das 12 às 22h;
3ª a 6ª feira, das 06 às 22h; sábados, das 09 às 18h;
domingos e feriados, das 09 às 15h. Contato: pelo interfone 909

AMBULATÓRIO
Ramal 237
Atendimento aos moradores – avaliação
clinica para utilização das piscinas.
Horário de atendimento:
3ª a Sábado das 8h às 12h

DELIVERY
Pizzas, Pratos, Lanches,
Petiscos e Bebidas
Horário de atendimento do delivery:
3ª a 5ª feira, das 18:30h às 22:30h,
6ª feira e sábado, das 19h às 23h,
domingos e feriados, das 19h às 22:30h

BIBLIOTECA
Ramal 274
Horário de atendimento: 3ª e 5ª feira,
das 19 às 21h, 4ª feira, das
16 às 18h e 6ª feira, das 15 às 17h.
Valor: R$ 4,00 (mensal)

Valor do exame médico: R$ 25,00

EMERGÊNCIAS NO PORTAL Ramal 190 ou 246 (Segurança)
Se a bateria do carro descarregar, solicite serviço para acionar o motor de arranque.
MANUTENÇÃO

Horário de atendimento: 2ª a 5ª feira, das 8h às 18h,
6ª feira, das 8h às 17h – Contato: Regina e Alexandre – ramal 230 / 231

Contato: 3779-0200 ramal 272 ou
telefone direto: 3779-0203

regina@condominioportaldomorumbi.com.br e alexandre@condominioportaldomorumbi.com.br

Valor da taxa de entrega: R$2,00

Valores: R$18,00 taxa de serviço e R$36,00/hora.

A VAN DO PORTAL LEVA VOCÊ ATÉ O METRÔ.
SHOPING ELDORADO
SAÍDA

TRAJETO

06:10 (Metrô Butantã)

07:00

A

07:30 (Metrô Butantã)

09:00

A

10:00 (CPTM/Morumbi)

10:40 (Metrô Butantã)

B

13:00 (CPTM/Morumbi)

13:30 (Metrô Butantã)

B

14:20 (CPTM/Morumbi)

15:00 (Metrô Butantã)

B

17:30 (Metrô Butantã)

18:20 (Metrô Butantã)

A

(CPTM/Morumbi – Linha Esmeralda)
Mais informações na Administração
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TRAJETO “A”
Portal via
Metrô Butantã/
Shop. Eldorado

TRAJETO “B”
Portal via
Shop. Morumbi/
Shop. Eldorado

Foto: Juliana Amorim

PORTAL
SAÍDA

RETORNO
Shop. Eldorado/
Portal

Da Estação Metrô Butantã você tem acesso ao centro, Avenida Paulista e a
todas as estações de Metrô da cidade. A van chega também até a Estação
Morumbi, da linha 9 – Esmeralda da CPTM.

De 2ª a 6ª feira, exceto feriados
Motorista Lemos: 97324-7319

PONTOS

SHOPPING ELDORADO
SHOPPING MORUMBI
METRÔ BUTANTÃ

R$ 6,00

Estacionamento (descoberto) do Shopping Eldorado
Em frente ao Shopping Market Place
Rua Pirajussara
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