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das propostas de revitalização do Clube, 
terão efeito na vida das futuras gerações. 
De qualquer modo, é imprescindível que a 
revitalização tenha, em qualquer tempo e 
continuamente, a propriedade de ganhar 
novos contornos e se adequar às neces-
sidades contemporâneas dos associados.

As intervenções ora propostas estão 
sendo planejadas a partir de um diagnós-
tico de uso do espaço, comparado com 
o aproveitamento desejado, dentro da 
possibilidade de implantação em médio 
e longo prazos. É só o começo de uma 
ampla discussão acerca dos objetivos 
do Clube, sustentabilidade econômica e 
bem-estar de usuários e funcionários.

Entendemos que, na nossa vida, todas 
as mudanças são contínuas e necessárias, 
mesmo as que dizem respeito a complexos 
residenciais. No entanto, propomos hoje 
um projeto definitivo, do ponto de vista 
conceitual. Falamos de um plano urbanís-
tico sólido, que tenha continuidade inde-
pendentemente dos caprichos do adminis-
trador de plantão. Afinal, tratamos aqui de 
um Residencial com planta urbanística assi-
nada por Oscar Niemayer, paisagismo dese-
nhado por Burle Marx e modelo de gestão 
que lhe confere autossuficiência, requinte 
e respeito ao meio ambiente. É, para nós, 
um privilégio poder investir nosso tempo e 
conhecimento para fazer ainda mais pelo 
paraíso que escolhemos para viver. 

UM PROJETO PARA O 
PRESENTE E O FUTURO

Editorial
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á quase 10 meses à frente da 
Diretoria da Apaps, reiteramos 
nossa confiança na execução 
do projeto de revitalização dos 

nossos principais cartões postais: o Clube, 
a Hípica e as Portarias 1 e 2. Assumimos 
a Associação com a proposta de investir 
na elaboração de um modelo urbanístico, 
para a Porta do Sol, capaz de, mesmo da-
qui a décadas, atender aos interesses dos 
associados e oferecer qualidade de vida 
a todos. Dentro das normas regimentais, 
nossas ideias saem do papel sempre com 
a chancela democrática, ganham atitude e 
buscam soluções concretas e viáveis.

Nos meses de julho e agosto, promove-
mos duas audiências públicas. Na primeira, 
avaliamos o resultado de uma expressiva 
pesquisa de opinião que, num prazo de 
dois meses, buscou conhecer o ponto de 
vista e as expectativas do portasolense so-
bre o aproveitamento dos diversos equipa-
mentos disponíveis no Clube. Com base nas 
respostas coletadas, foi iniciada a reforma 
da Sala Clarice Lispector – cujo prédio há 
tempo exigia reparos –, que deverá sediar 
o futuro Bar Café da Porta e, ainda, aconte-
ceu a mudança da empresa administradora 
do Restaurante anexo ao Salão de Festas do 
Clube, que antecede uma importante rea-
dequação de todo o mobiliário do prédio.

A segunda audiência serviu para a 
apresentação da Completa – empresa 
especialista no segmento de condomí-
nios, que pretende dotar a Porta do Sol 
da mais moderna tecnologia no ramo de 
automação de condomínios. Como já é de 
conhecimento de todos, o morador do Re-
sidencial, em curto espaço de tempo, terá 
à disposição uma estrutura poderosa para 
acessar Internet banda larga de alta veloci-
dade, serviço de telefonia com recursos de 
videochamadas e outras soluções inova-
doras, TV por assinatura com aplicativos a 
partir de uma central de entretenimento, 
soluções de relacionamento entre condô-
minos, além de sensores de alarme, video-
porteiros, quadros de aviso e câmeras de 
segurança com capacidade para inspecio-
nar os quatro cantos da Porta do Sol.

A rede de fibra ótica permitirá, tam-
bém, o controle e monitoramento de toda 
a fronteira do Residencial, sem a neces-
sidade de muros. A fiscalização do nosso 
espaço passará a ser feita com 220 câme-
ras, um trabalho bem mais eficiente do 
que é realizado hoje, com 57 filmadoras.

Alguns desses projetos, é oportuno 
lembrar, trarão resultados imediatos e 
suas novidades poderão ser conhecidas 
e desfrutadas agora pelos atuais mora-
dores. Outros, a exemplo da totalidade 

Francisco Venturi Regis
Presidente da Diretoria Executiva da 
Apaps - Associação dos Proprietários 
Amigos da Porta do Sol
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Conselho
POR CARLOS BELLI, PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA APAPS

A

ATRIBUIÇÕES 
DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
Entenda a importância deste órgão para a 
rotina administrativa da Porta do Sol

Apaps é administrada 
por três instâncias: a Di-
retoria Executiva, o Con-
selho Deliberativo e a 

Assembleia dos Associados, órgão 
máximo que subordina os demais.

Cabe ao Conselho Deliberati-
vo exercer o papel de controlar e 

acompanhar a administração da 
Associação pela Diretoria Executiva. 
Para executar essa função, o órgão 
fixa os objetivos e políticas e sua 
ação se manifesta pelo estabeleci-
mento de diretrizes fundamentais e 
normas gerais de organização, ope-
ração e administração. 

O ATUAL
CONSELHO 
DELIBERATIVO
TEM COMO 
MISSÃO 
DESENVOLVER 
AS SEGUINTES 
INCUMBÊNCIAS:
1. Avaliar as ações efetuadas pe-
la Diretoria Executiva, no seu dia 
a dia, na identificação, equaciona-
mento e mitigação dos riscos ad-
ministrativos/operacionais. A admi-
nistração dos riscos operacionais é 
a base usada na tomada de decisão, 
com relação a investimentos ou 
realocação de verbas existentes;

2. Uma das principais atividades do 
Conselho Deliberativo é o acompa-
nhamento mensal da relação do 
que foi orçado com o que foi rea-
lizado, assim como deliberar possí-
veis remanejamentos orçamentá-
rios. Para tanto, é necessária a aná-
lise criteriosa e detalhada de uma 
comissão ou profissional dedica-
do a essa importante tarefa;

3. Outro relevante item é a defi-
nição do que queremos ser no fu-
turo e do que precisamos melho-
rar no presente. Para essa ação, o 
Conselho, em conjunto com a Di-
retoria Executiva, define critérios 
e criticidades. Para tanto, é funda-
mental a participação formal dos 
associados em fóruns específicos.

1   Aprovação do regimento eleito-
ral, para composição do Conse-

lho Deliberativo e Fiscal, mediante 
proposta da Diretoria Executiva;

2 Autorização de investimentos 
que envolvam valores iguais 

ou superiores a 10% do patrimônio 
administrado pela Associação;

3 Julgar, em instância superior, 
os recursos interpostos con-

tra os atos da Diretoria Executiva 
ou dos diretores.

Compete ao Conselho Deliberativo deliberar
(tomar uma decisão após analisar e/ou
refletir e/ou discutir um determinado assunto)
sobre as seguintes matérias com posteriori 
referendum da Assembleia dos Associados

Reforma
do Estatuto;

Orçamento e
eventuais alterações;

Planos anuais de custeio
e políticas de investimentos;

Relatório anual e prestação de 
contas do exercício, após devida 

apreciação do Conselho Fiscal;

Alienação de bens imóveis, 
constituição de ônus ou

direitos reais sobre eles;

Aceitação de doações com
ou sem encargos;

Planos e programas anuais e 
plurianuais, normas e critérios gerais 

e outros atos julgados necessários à 
administração da Associação.

CABE A ELE, TAMBÉM, A DELIBERAÇÃO SOBRE:
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valiar estragos provocados 
por quedas de árvores, cap-
turar animais peçonhentos, 
atender acidentados em tri-

ciclos, apagar incêndios na mata, so-
correr vítimas de ataques cardíacos 
e de choques elétricos, atuar como 
salva-vidas na piscina do Clube, entre 
outras ocorrências, marcaram a roti-
na de trabalho do bombeiro Cláudio 
Germano Albert, de novembro de 
2013 até sua aposentadoria, em ju-
nho de 2018, na Porta do Sol. 

A despedida dos colegas porta-
solenses ocorreu em julho, quando 
esteve no Residencial para assinar 
sua rescisão do contrato de trabalho. 
Sem esconder a tristeza pelo fim de 
um ciclo profissional tão gratificante, 
Germano conversou bastante com os 
amigos do departamento e muitos 
outros trabalhadores que estiveram 
ao seu lado por quase cinco anos na 
Porta do Sol. “Levo muita saudade”, 
afirma, com os olhos marejados.

Nesse bate-papo foi lembrado de 

um grande incêndio, em agosto de 
2014, na antiga Fazenda Suzano, ao 
longo de um grande trecho da Aveni-
da do Sol 1, que consumiu uma área 
significativa da mata e provocou um 
prejuízo incalculável à flora e à fauna. 
“Esse episódio mobilizou todo mundo 
aqui na Porta do Sol. Precisamos de 
vários dias para controlar aquele fogo, 
que parecia que não iria ter fim. Con-
seguimos apagar depois de muita luta, 
mas não pudemos evitar a morte de 
muitas espécies de animais silvestres e 
o desaparecimento de vários tipos de 
árvores e plantas”, relembra.

Germano faz questão de destacar o 
espírito de companheirismo que pre-
valece entre os colegas de trabalho, 
tanto da Administração como da Ma-
nutenção do Residencial. Mesmo por-
que, segundo ele, nada aqui funciona 
direito sem solidariedade e sem traba-
lho em equipe. “As tarefas na Porta do 
Sol são realizadas com uma equipe en-
xuta. Numa ocorrência de emergência 
no plantão, por exemplo, no final de 

Homenagem
POR MARCOS CAPITÃO  / FOTOS: MARCOS CAPITÃO

A CERTEZA DO
DEVER CUMPRIDO
Germano se aposenta como bombeiro e leva muita saudade

A

A DESPEDIDA
ocorreu em julho, 
quando Germano 

esteve no Residencial 
para assinar sua 

rescisão do contrato
de trabalho

semana, muitas vezes o bombeiro 
está sozinho e precisa de ajuda pa-
ra remover uma árvore, desobstruir 
uma via, carregar a vítima, acompa-
nhar o paciente, enfim, nosso ofício 
exige sempre trabalho em grupo e 
muita disposição para arregaçar as 
mangas e sair a campo”, assegura.

Acompanhado do filho Cláudio, de 
27 anos, que também é sargento do 
Corpo de Bombeiros da Polícia Mili-
tar, Germano relata que a decisão da 
aposentadoria foi muito dolorida. Ele 
conta que atua nessa área desde ga-
roto, quando acompanhava o pai, que 
também era bombeiro. “Meu pai me 
levava junto em algumas ocorrências; 
foi quando comecei a pegar amor por 
essa profissão. Portanto, posso dizer 
que, nesse tempo que trabalhei aqui 
na Porta Sol, sempre fiz tudo com mui-
ta dedicação e entrega. É muito tris-
te deixar esse lugar e os amigos que 
cultivei durante todos esses anos, 
mas a vida é assim mesmo: tem a 
hora da chegada e a hora da despe-
dida. O importante é saber que o de-
ver foi cumprido da melhor maneira 
possível”, avalia o bombeiro.
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PROJETO URBANÍSTICO PREPARA 
A PORTA DO SOL PARA SUPERAR 
DESAFIOS DE HOJE E DE AMANHÃ

ntervir numa área que se 
encontra no coração de um 
Residencial com 16 milhões 
de metros quadrados, e 45 
anos de vida, é de uma res-
ponsabilidade ímpar. Há de 
se respeitar as diretrizes pro-
jetuais de Niemayer e Burle 

Marx, a natureza exuberante e, acima 
de tudo, as necessidades de toda a 
população que se utiliza do Clube 
durante todos os dias do ano”.

Com esse argumento, o arquiteto 
Richard Aléxis, responsável pelo pro-
jeto de reurbanização de um dos mais 
consagrados cartões postais da Porta 
do Sol, tenta externar a importância 
dessa tarefa, relacionada às aspira-
ções de muita gente que, cheia de so-
nhos, trocou as atribulações dos gran-
des centros urbanos pelo bucolismo 
da região serrana de Dona Catarina.

Desde o início do ano, dentro das 
diretrizes traçadas pela Diretoria da 
Apaps, o escritório de arquitetura e ur-
banismo de Richard Aléxis, com sede 
em Sorocaba, mantém-se mergulhado 
na ousada empreitada que prevê mu-
danças na estrutura física, arranjos 
dos equipamentos e programas de 
entretenimento inseridos no local.

Muitas das ações, que já come-

çam a ganhar corpo, foram orien-
tadas por uma pesquisa de opinião 
realizada com os proprietários em 
abril e maio de 2018. No questio-
nário, o proprietário pôde dizer o 
que pensa sobre a funcionalidade, 
falhas e méritos de cada um dos 
atrativos que tem à disposição.

Ouvir a opinião dos maiores in-
teressados, os associados, já serviu 
para providências imediatas, como 
a reforma da Sala Clarice Lispector, 
onde funcionava a Biblioteca, na en-
trada do prédio da Administração, 
e, ainda, a escolha de uma nova 
empresa para a gerência do Restau-
rante. Vale destacar que a interven-
ção na antiga Biblioteca há tempos 
se mostrava necessária, pois, se-
gundo laudo do Departamento de 
Obras, o telhado estava condenado 
e oferecia sérios riscos à segurança 
dos usuários. As obras no prédio, 
oportunamente, estão sendo exe-
cutadas com vistas à implantação 
do futuro Bar Café da Porta.

O USO ADEQUADO
DENTRO DE CADA EIXO
Indo além de pequenas reformas e 
adequações emergenciais, a revitali-
zação inclui o que arquitetos e urba-
nistas chamam de Master Plan. Trata-
se de uma espécie de plano diretor, 
responsável por avaliar o potencial de 
uso e a relação entre os equipamen-
tos existentes, os cheios e vazios, a 
circulação e a paisagem, a fim de criar 
uma organização espacial que tire me-
lhor proveito do ambiente disponível, 
ao mesmo tempo em que potenciali-
za o uso e cria espaços mais adequa-
dos e acessíveis para todas as pessoas.

O Master Plan tem uma propos-
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ficos para a prática esportiva e de lazer.
No entender do arquiteto, essa 

desconexão “diminui o interesse dos 
usuários em áreas onde não se sen-
tem confortáveis em explorar, seja 
pela distância ou mesmo pelo receio 
em adentrar algo não identificado”.

FASES
Em sua primeira etapa, o Master Plan 
pretende adequar os espaços já exis-
tentes, como a Hípica, o Clube, o Res-
taurante e o Bar Café da Porta. Num 
momento seguinte, o foco recairá so-
bre empreendimentos novos, já rei-
vindicados pelo portasolense, como 
mostrou a pesquisa de opinião. Aí en-
tram o Centro Comercial, o novo Res-
taurante, ao lado da piscina, bem di-
ferente do existente no prédio atual, 
a sede administrativa, o paisagismo e 
a acessibilidade como um todo.

A terceira fase compreende os 
equipamentos complementares, co-
mo o novo Espaço Gourmet, onde 
hoje funciona a churrasqueira, os no-
vos banheiros, a piscina devidamente 
adequada para práticas esportivas e 
recreação, além da academia. Essa 
etapa abrange, também, a readequa-
ção estética e funcional da Portaria 1. 
A ideia é desenhar esse portal de mo-
do a resolver o problema de trânsito 
nos horários de pico e criar um marco 
visual para o Residencial, na Rodovia 
Castelo Branco. A obra tem tudo para 
ganhar ainda mais visibilidade com a 

Capa

ta definida para cada eixo de trabalho. 
Em arquitetura, a palavra “eixo” define 
uma linha sobre a qual se organizam 
usos ou equipamentos de um mesmo 
tipo. Para a Porta do Sol, Richard Aléxis 
vai trabalhar sobre quatro eixos: cultu-
ra, esportes, bem-estar e operações.

O eixo da cultura centrará ações 
na área próxima à atual entrada, jun-
to ao lago, improvisada hoje para se-
diar feiras, shows e demais eventos. 
Esse local abrigará a Praça do Sol, 
que contará com um deck até a bor-
da do lago. Será um logradouro im-
portante para a integração do Centro 
Comercial, do Bar Café da Porta e do 
espaço para eventos e feiras.

Para interligar todos os equipa-
mentos de atividades físicas e de lazer, 
o eixo de esportes dará uma atenção 
especial às novas quadras com multi-
funções, pista de caminhada, ciclovia 
e demais conjuntos que se caracteri-
zem como esportivos. Na planilha do 
arquiteto, trata-se do eixo com maior 
potencial de ampliação e uso.

Piscina, playgrounds, Espaço Gour-
met, pista de caminhada e sala de 
jogos integram o eixo do bem-estar. 
Tudo está planejado para criar um 
maior contato com a natureza e com 
o lago, consequentemente valorizan-
do espaços contemplativos e relaxan-
tes, voltados para toda a família.

Administração, garagem, segurança 
e oficina de máquinas dizem respeito ao 
eixo de operações. A intenção é apro-
ximar esses usos, que hoje estão dis-
tribuídos de forma irregular e ocupam 
grande parte da área nobre do Clube.

Como a maior parte dos trajetos é 
cumprida a pé, é fácil perceber que os 
caminhos são estreitos, desconexos e 
longos. Fica a impressão de que tudo 
é muito longe. Aléxis refere-se a essa 
anomalia como “espraiamento”, que 
ocorre quando, em uma grande área 
disponível para uso, e sem um plano 
geral para guiar a ampliação, novas 
construções surgem aleatoriamen-
te, o que deixa espaços vazios e sem 
aproveitamento entre pontos especí-

As adequações 
propostas para a HÍPICA 

(foto abaixo) têm o 
objetivo de permitir que 
o associado se aproprie 
desse espaço. Acima, 

projetos do
BAR CAFÉ
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será o lugar ideal para reunião casual 
de negócios, encontro de amigos, 
confraternização familiar e point ideal 
para se acessar o notebook, além de 
engatar um bom bate-papo entre 
pessoas de todas as idades.

Segundo o idealizador do projeto, 
Richard Aléxis, o estabelecimento foi 
desenhado, e será decorado e pinta-
do, seguindo uma estética atemporal, 
que não se afeta pelo passar do tempo 
e nunca será considerado fora de mo-
da. Os móveis, com design assinado e 
cores leves e claras, deixarão o am-
biente simples e aconchegante, sem 
descuidar do luxo e da sofisticação.

HÍPICA
Richard Aléxis explica que as adequa-
ções propostas para a Hípica têm o 
objetivo de permitir que o associado 
se aproprie desse espaço. O arquite-
to lembra que Régis, presidente da 
Apaps, sempre faz questão de frisar 
que, assim como o Clube, a Hípica 
não é só dos donos de cavalos, mas 
igualmente de todos os associados.

Na mesma linha dos demais equi-
pamentos, a Hípica será organizada 
dentro de uma estética contempo-
rânea e com espaços bem definidos 
para atender interesses tanto dos pro-
prietários de animais como dos visitan-
tes. Serão criadas salas apropriadas e 
decoradas para guardar selas, arreios, 
ferragens, apetrechos de montaria e, 
também, um centro de vivência do-
tado de salão e lanchonete, além de 
espaços com vistas privilegiadas para a 
exuberante área verde que compõe o 
entorno da área construída.

Estão previstas a construção de uma 
arquibancada de alvenaria no Centro 
Hípico Gilberto Sartori e a restauração 
da capela, que poderá ser acessada 
por um caminho pavimentado.

RESTAURANTE
Outra reivindicação dos associados, 
que já foi atendida, é a intervenção no 
Restaurante do Clube. Todo o espaço, 
que inclui o Salão de Festas, será 

implantação, já reivindicada pela Dire-
toria Executiva da Apaps, do corredor 
de desaceleração na pista da Castelo, 
no sentido interior-capital.

BAR CAFÉ
O futuro Bar Café da Porta, na entrada 
do Clube, a ser instalado num prédio 
já existente, terá a proposta de fun-
cionar como um ponto de encontro. 
Ali, conforme esclarece o arquiteto, 

Revitalização dos 
BANHEIROS e 
novo ESPAÇO 

GOURMET (foto 
abaixo) fazem parte 

do projeto

A ideia do CENTRO 
COMERCIAL é 

atender ao anseio 
do morador que 

busca conveniência, 
rapidez e 

comodidade
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aproveitado e incluirá novos banhei-
ros, bar e um Lounge – tipo de sala de 
estar onde o cliente toma um drink, 
ouve uma música suave e bate-papo 
enquanto aguarda o momento de ser 
atendido no salão principal.

O interior do estabelecimento con-
tará com espaços diferenciados, seja 
para refeições rápidas ou mesmo pa-
ra grandes almoços de família. O am-
biente do Salão de Festas, a depender 
da ocasião, poderá ser separado ou 
integrado ao restaurante, de maneira 
a atender simultaneamente as diver-
sas funções que ele oferece.

O bar, por sua vez, também poderá 
ser isolado do restante do bloco, ideal 
para atender atletas da academia, jo-
gadores de futebol e outros grupos de 
amigos que poderão utilizar um espa-
ço de vivência diferenciado, sem en-
trar em conflito com as atividades do 
Restaurante. A decoração dará priori-
dade a móveis atemporais e cores cla-
ras, para trazer mais luz ao interior do 
prédio, situação replicada nos banhei-
ros modernos e com acessibilidade.

ESPAÇO GOURMET
Bem diferente do atual – e pouco apro-
veitado – Centro de Vivência, ao lado 
da piscina, o futuro Espaço Gourmet é 
definido por Richard Aléxis como “qua-
se um salão de festas”. Integrado ao la-
go, o equipamento poder ser utilizado 
fechado, quando terá capacidade para 
cerca de 30 pessoas, ou aberto, com 
o aproveitamento de todo o entorno, 
para atender o dobro de público.

A estrutura funcional inclui uma co-
zinha completa, idealizada com móveis 
que, segundo o arquiteto, possuem 
correlação entre si e funcionalidade, 
sempre com a mesma estética das de-
mais edificações no Clube. Richard lem-
bra que o Espaço Gourmet também 
permitirá um visual privilegiado, favore-
cido pelo verde que cerca toda a região.

Os banheiros públicos serão insta-
lados em pontos estratégicos, dota-
dos de lavatórios comuns e de toda 
a acessibilidade. Sem abrir mão de 
uma boa estética, os sanitários terão 
peças fixas e estrutura para evitar 
qualquer tipo de vandalismo.

CENTRO COMERCIAL
Outra reivindicação do associado, 
o Centro Comercial da Porta do Sol 
contará com um bloco baseado no 
modelo express, também chamado 
de “supermercado de vizinhança”. A 
ideia é utilizar o sistema de módulos 
para atender ao anseio do morador 
que busca conveniência, rapidez e 
comodidade, sem descuidar da quali-
dade e da variedade de produtos. Tra-
ta-se de contemplar um público que 
prefere fazer compras de reposição 
em vez de armazenar mercadorias na 
dispensa de sua chácara.

Além deste, outros módulos pode-
rão ser adicionados, de acordo com 
a necessidade dos moradores. Com 
o passar do tempo, serão oferecidas 
uma gama de produtos e serviços 
diferenciados, que hoje só são en-
contrados, oficialmente, longe das 
dependências do Residencial.

INTERNET
O futuro da Porta do Sol passa, inevi-
tavelmente, pela revolução tecnológi-
ca que se propõe a manter todos co-
nectados a tudo que lhes interessa. A 
parceria com a Completa Telecomu-
nicações, empresa integradora e ope-
radora de Internet das Coisas (IoT), 
foi estabelecida para que o associado 
tenha acesso ao que há de mais mo-
derno na comunicação digital.

Para quem não sabe, Internet das 
Coisas é uma tradução literal da ex-
pressão em inglês Internet of Things 
(IoT). Diz respeito a uma tendên-

Na esquerda, 
perspectiva do novo 

RESTAURANTE. 
Nas fotos da direita, 
PISCINA e RICHARD 

ALÉXIS, arquiteto 
que assina 
o projeto



   REVISTA PORTA DO SOL  |  11   



12  |  REVISTA PORTA DO SOL

SOBRE O ARQUITETO
Richard Aléxis, nascido e criado 
na cidade de Sorocaba, é formado 
em Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade de Sorocaba (Uniso). 
Atuante no mercado da constru-
ção civil há mais de uma década, 
colaborou no desenvolvimento de 
diversos projetos urbanísticos, pré-
dios residenciais, industriais e co-
merciais. Acredita que a arquitetura 
tem o potencial de proporcionar às 
pessoas uma maior qualidade de 
vida, na medida em que adequa o 
espaço ao homem de forma respei-
tosa para com o entorno e a socie-
dade que ali habita.

Segurança / estatísticas

PRINCIPAIS
OCORRÊNCIAS

ENTRE JANEIRO E
JULHO DE 2018
(INFRAÇÕES DO 
REGULAMENTO

INTERNO)

2
4
5
6
7
9
10
10
13
15
15
16
17

Acid. de trâns. c/ vítima
Desperdício de água

Apoio manutenção
Apoio PM

Porte de entorpecentes
Furto

Pânico 9
Danos patrimoniais

Vandalismo
Acid. de trâns. s/ vítima

Apoio visitante
Atendimento SAP

Desinteligência
Vistoria de animais

Foco de incêndio
Captura animal

Averiguação de residência
Acidente pessoal
Veículo suspeito

Averiguação de suspeito
Apoio resgate

Caso clínico
Pertubação não constatada

Apoio Clube
Disparo de alarme

BRI
Apoio escolar

Comunicação de fatos
Apoio portaria
Portão aberto

Orientação regulamento

18
20

32
33
33
38

53
66
69
73

115
132

147
179
183

190
209

388

cia que tem como objetivo conectar 
os itens usados no dia a dia à rede 
mundial de computadores.

No Residencial, essa integração 
acontecerá na medida certa, afinal, a 
Completa é especialista no segmen-
to de condomínios. O morador terá 
à disposição soluções e serviços via 
fibra ótica de alta qualidade e estabi-
lidade, principalmente para acessar 
Internet banda larga de forma ultra-
veloz, além de serviço de telefonia 
com recursos de videochamadas e 
outras soluções inovadoras.

O pacote inclui, ainda, TV por as-
sinatura com aplicativos, a partir de 
uma central de entretenimento, solu-

ções de integração entre condôminos 
e Administração, como o sistema de 
interfonia e sensores de alarme forne-
cidos pela prestadora e monitorados 
pela Associação. O morador poderá 
contar, também, com outros recursos 
de segurança, como câmeras com 
gravação na nuvem, com capacidade 
para monitorar os quatro cantos das 
residências e de toda a Porta do Sol.

A rede de fibra ótica permitirá o con-
trole e monitoramento de toda a fron-
teira do Residencial, sem a necessida-
de de muros. A fiscalização do espaço 
passará a ser feita com 220 câmeras, 
um trabalho bem mais eficiente do 
que existe hoje, com 57 filmadoras.
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Capa
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A LONGEVIDADE
COM QUALIDADE 
EXIGE PERNAS FORTES

ssim como as doenças 
crônicas, eventos incapa-
citantes, como quedas, 
estão entre as principais 
causas de mortalidade, 
morbidade e internação 

precoce de pessoas idosas, sendo que 
a hospitalização está intimamente ligada 
aos dramas da separação da família, do 
recolhimento forçado e do confinamento.

Registros do Ministério da Saúde 
apontam que quedas vitimam um 
terço de indivíduos acima de 60 anos. 
Esse índice sobe para 40% entre os 
idosos com mais de 80 anos. As cau-
sas, segundo esses dados, passam por 
problemas com a visão, labirintite, má 
iluminação da casa, pisos desnivela-
dos e dificuldades na locomoção.

O professor Foca Lima, responsável 
pelas atividades esportivas e recreati-

POR  MARCOS CAPITÃO   /   FOTOS: MARCOS CAPITÃO

Saúde

vas na Porta do Sol, concorda que todos 
esses motivos contribuem para os aci-
dentes, mas ressalta que um progra-
ma adequado de exercícios para o for-
talecimento dos músculos das pernas 
e do abdômen pode reduzir os tom-
bos e, ainda, melhorar a qualidade de 
vida do pessoal com mais de 60 anos.

O Residencial Porta do Sol tem um 
número significativo de moradores 
com idade acima de 50 anos. Para se 
ter uma ideia, 45,5% das respostas da 
pesquisa de opinião sobre o projeto 
de revitalização do Clube, realizada 
em março deste ano, foram de asso-
ciados já na chamada terceira idade.

Foca Lima esclarece que as dores, 
tanto musculares como articulares, 
são resultados de maus hábitos e 
vida sedentária. Por isso, concentrar 
os treinos no fortalecimento tanto 

do core quanto dos membros infe-
riores, proporciona redução ou até 
eliminação das dores e das quedas.

O core é um grupamento de 29 
pares de músculos essenciais para a 
saúde da coluna e para a boa postura 
e prevenção de lesões, que abrange o 
abdômen, pélvis, lombar e quadril. A 
palavra é originária do inglês e pode 
ser traduzida por “núcleo ou centro”. 

Um core forte ajuda o centro de equi-
líbrio a ser mais estável, mantendo a 
coluna vertebral e a pelve estabilizadas, 
enquanto a musculatura dos braços, 
ombros e pernas estão em movimento.

O professor complementa que os 
músculos dos membros inferiores – 
aqueles que dão sustentabilidade ao 
quadril, coxas, pernas e pés – precisam 
de fortalecimento para sustentar o cor-
po e manter a estabilidade e o equilíbrio.

A
Rotina de exercícios feitos em casa ou em academia pode 
garantir bem-estar na terceira idade
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As aulas na Porta do Sol atingem 
tudo isso: pilates, musculação, cami-
nhada, funcional para a terceira idade, 
alongamento e outros. Venha treinar!

LONGEVIDADE, MAS
COM QUALIDADE DE VIDA
“Envelhecer é uma certeza, envelhecer 
com qualidade é uma escolha”. Essa 
máxima é do empresário paulista Abílio 
Diniz, 81 anos, idealizador do site Ple-
nae, uma plataforma criada para disse-
minar práticas e hábitos de vida saudá-
veis, a fim de promover uma vida longa 
e com qualidade (www.plenae.com).

Obcecado por exercícios físicos, o 
empresário se enquadra perfeitamente 
entre os chamados “ratos de academia”. 
Profundo conhecedor das funções de 
cada músculo do corpo humano, Abílio 
garante que, para uma longevidade 
com qualidade, é fundamental o forta-
lecimento dos músculos das pernas.

Para ele, o grande vilão do envelhe-
cimento é a perda de equilíbrio que 
ocorre na velhice devido, principalmen-
te, ao enfraquecimento dos músculos 
dos membros inferiores. Isso porque, 
conforme relata, pernas bambas le-
vam às quedas que, invariavelmente, 
são devastadoras para os idosos.

Ele conta que o pai e a mãe mor-
reram com 94 e 99 anos, respectiva-
mente, por conta de tombos. Ficaram 
internados e “já não eram os mesmos 
quando voltaram para casa”.

Abílio Diniz faz exercícios para en-
velhecer com qualidade, um desafio 
que exige dedicação, força de von-
tade e sabedoria. Para conseguir se 
superar, estabelece seis pilares para 
apoio: atividade física, alimentação, 
autoconhecimento, controle do es-
tresse, espiritualidade e amor.

RESULTADOS POSITIVOS
SURGEM COM POUCO TEMPO
DE TREINAMENTO
Há dois meses o aposentado Newton 
D’Ávila Tibiriça, 71 anos, por conta de 
uma artrose, só conseguia cumprir a 
rotina de afazeres mais intensos 

CONFIRA ALGUNS EXERCÍCIOS
QUE PODEM SER FEITOS EM CASA
[ Período: uma vez ao dia, três vezes por semana ]

3
2

De frente para a pare-
de, para usá-la como 
apoio, fique na ponta 
do pé, desça e suba. 
Faça isso 15 vezes. 

1Em pé ou acomodado 
na cadeira, e usando 
a mesa como apoio, 
sente-se e levante-se 
15 vezes. Para variar a 
intensidade, ora apoie 
na mesa, ora não.

SENTA e LEVANTA 

Apoiado na parede, 
levante uma perna 10 
vezes e depois alterne 
para a outra fazendo 
10 vezes também. Isso 
ajuda no fortalecimen-
to e equilíbrio. Para 
variar a intensidade, 
quando elevar o jo-
elho, segure por três 
segundos no alto.

LEVANTA O JOELHO

PANTURRILHA
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Essas são apenas três dicas de di-
versas variações existentes. Nas aulas 
oferecidas na academia do Clube, o 
associado encontra tudo isso e, o me-
lhor, com direcionamento e orienta-
ção de profissionais qualificados.

O alongamento também é algo 

muito importante, pois oferece mais 
flexibilidade, correção da postura e 
recuperação da musculatura traba-
lhada. Além de auxiliar a elasticida-
de, ele melhora a habilidade articu-
lar, retira as tensões dos músculos e 
a sobrecarga das articulações.
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ereta e eu também, de uns tempos 
para cá, passei a sentir o abdômen 
mais rígido e as pernas mais firmes”, 
comemora o aposentado.

Marido e mulher são unânimes em 
garantir que os resultados do Total Co-
re, para ajustar o equilíbrio, assim como 
a sequência de treino para as pernas, 
são surpreendentes para a melhoria 
do condicionamento físico. “A dife-
rença a gente percebe no dia a dia, na 
hora de fazer uma caminhada, subir 
ou descer uma escada, trabalhar um 
pouco mais duro, enfim, esses treinos 
nos dão mais disposição para enfrentar 
a vida”, sentencia Rosalina.

Relação de Aulas e Atividades da Academia e Clube 2018

Clube/Campo
16h30

Jump Academia 16h
Judô Livre Academia

Funcional
Melhor Idade Clube/Ginásio 9h

Academia
Academia

Academia

Zumba Academia

AcademiaZumba/
Dance Mix

Local Quinta-feira Sexta-feira Sábado DomingoAulas

Musculação

Ioga

Treino de Corrida

Pilates

Alongamento

Violão

Oficina de Esportes
Jogos Noturnos

Futebol de Campo

Recreação
Monitorada

4 Quadras de Tênis

Quadra
Poliesportiva

Mesa de Sinuca

Cine Clube

Academia

Academia

Clube e ruas
Porta do Sol
Academia

Academia

Sala Clarice
Lispector
Clube
Clube/Ginásio

Clube/Ginásio

Clube/Ginásio

Restaurante

Salão Social

Terça-feira

7h às 12h / 
16h às 22h

8h

9h15

À disposição, nos 
horários do Clube

À disposição, nos 
horários do Clube

À disposição, nos 
horários do Clube

Quarta-feira

7h às 12h / 
16h às 22h

7h às 12h / 
16h às 22h

7h às 12h / 
16h às 22h

9h às 13h /
13h40 às 21h

9h às 13h /
13h40 às 17h

18h

14h

8h

10h

19h
14h

10h e 11h

11h

15h às 18h

18h 18h

10h

11h

9h e 10h30

Mensal: todo primeiro
sábado do mês, às 19h

Futsal Ginásio 14h
Vôlei Ginásio 16h30

Idade

Acima de 14 anos

Acima de 14 anos
Acima de 14 anos 

Acima de 14 anos

7 a 17 anos
Acima de 14 anos
Acima de 12 anos

Acima de 14 anos

Acima de 14 anos
Acima de 14 anos
Acima de 14 anos
Acima de 14 anos

Acima de 60 anos

Acima de 14 anos
Acima de 7 anos

Acima de 7 anos

10 a 17 anos
7 a 16 anos

Acima de 14 anos
Acima de 14 anos
Acima de 15 anos

6 a 16 anos

6 a 16 anos

Livre

Livre

Acima de 18 anos

Livre

Livre

Livre

19h30

Balance Academia 18h, quinzenalmente

Total Core 18hAcademia

15h, quinzenalmente

Jogos Recreativos 9h às 12h 9h às 12h

17h

19h30 19h30

Aula HIIT 19h 19h
Dança de Salão 18h, quinzenalmente
Zumba Teen

19h

Grupo de Tricô

Biblioteca Livre

Sala Clarice
Lispector
Sala Clarice
Lispector

À disposição, nos 
horários do Clube

15h 15h

dentro de casa, na horta ou no quin-
tal, com o reforço de uma cinta ergo-
nômica para sustentar a coluna lom-
bar. “Apesar de sofrer com as dores 
nas costas, eu acreditava que a chá-
cara era minha academia”, confessa.

O mesmo acontecia com sua es-
posa, a dona de casa Maria Rosalina 
Tibiriça, 63 anos, que há algum tem-
po sentia incômodos nas articulações 
dos ossos. O casal mora há 15 anos 
na rua Olavo Bilac, na Porta do Sol, e 
Rosalina, a exemplo do marido, tam-
bém entendia que as atividades do-
mésticas eram suficientes para lhes 
garantir o preparo físico necessário.

Saúde

Tudo começou a mudar há cerca 
de três meses, quando ambos inicia-
ram uma rotina de exercícios na aca-
demia do Clube, orientados pelo pro-
fessor Alexandre, da equipe Foca and 
Friends. Nas terças-feiras, Newton e 
Rosalina fazem o treino Total Core, 
para fortalecer os músculos do ab-
dômen e das pernas. Nas quintas, 
ficam somente no alongamento.

Rosalina conta que as dores de-
sapareceram e Newton, com a mes-
ma animação, relata que deixou de 
usar a cinta de sustentação da co-
luna. “Minha filha percebeu e me 
disse que ando com a postura mais 
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ecentemente, tive a 
oportunidade de co-
nhecer o Projeto Mu-
cky, criado em 1985 
para dar assistência a 

primatas brasileiros provenientes de 
abandono ou do tráfico de animais sil-
vestres. É o único do gênero no Brasil. A 
sede da entidade está instalada em um 
espaço de 20.000 m², com 580 m² de 
área construída, no município de Itu.

Foi muito bom ver a dedicação, a 
sensibilidade, a generosidade e o cari-
nho ali dedicados aos primatas, filhos 
de nossas matas. Aliado a esses atri-
butos, ressalto a com-
petência dos profissio-
nais e os recursos tec-
nocientíficos disponí-
veis na instituição.

Tudo isso deveria 
deixar-me feliz. Em par-
te, foi o que aconteceu, 
especialmente por ter 
conhecido pessoas com elevado grau 
de desprendimento e generosidade.

Mas foi muito sofrido, todavia, 
ter tomado ciência dos motivos que 
contribuíram para que cada um da-
queles saguizinhos ou bugios che-
gassem ao Projeto Mucky. Um deles, 
por exemplo, ficou cego por conta 
de brasa de cigarro que foi colocada 
próxima de sua córnea. Muitos têm 
problemas seríssimos de locomoção 
em razão de maus tratos ou de pro-
cessos absurdos de transporte des-
ses bichinhos para o comércio.

Ruim também ver a dificuldade 

pela qual passa o Projeto por conta da 
falta de receita sistemática que lhe dê 
a sustentação que merece e neces-
sita. Ficam evidentes as dificuldades 
para que sejam mantidos a estrutura 
mínima de funcionamento e o padrão 
de qualidade de atendimento.

ELES FAZEM, E BEM FEITO,
A PARTE DELES.
O QUE CABE A NÓS?
Cada indivíduo que se dispõe a ter 
uma criatura silvestre como bichi-
nho de estimação deveria saber 
que esse capricho é nocivo e es-

timula o tráfico de 
animais. Deveria sa-
ber, também, que 
poucos animais so-
brevivem no decur-
so desse inaceitável 
processo comercial, 
especialmente por 
conta das condições 

precárias de captura e transporte.
Portanto, não compre animais, 

especialmente, os silvestres.
A Apaps, devido às suas ações de 

enfrentamento dos desafios da sus-
tentabilidade, por meio da Diretoria 
de Meio ambiente, estuda a viabili-
dade de uma parceria com o Proje-
to Mucky. Entendo que, para nós, do 
Residencial, seria suficiente sabermos 
que damos apoio a essa importante 
instituição. Como contrapartida, te-
remos a certeza de poder contar com 
o Mucky nas nossas diversas ações e 
eventos de educação ambiental.

Meio Ambiente / Opinião
POR GABRIEL BITENCOURT, DIRETOR DE MEIO AMBIENTE DA APAPS  /  FOTO: BANCO DE IMAGENS

R
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PROJETO MUCKY,
EM DEFESA
DO PLANETA
A instituição cuida de primatas vítimas de abandono
ou tráfico e desenvolve ações de educação ambiental

Uma delas é tornar-se padrinho 
ou madrinha de um dos prima-
tas do Projeto Mucky. Visite o site 
(www.projetomucky.com.br), 
conheça melhor a instituição e, 
certamente, cada um encontrará 
a maneira adequada de contribuir.

Para doação:
www.projetomucky.org.br/

seja-um-padrinho-madrinha

Nota Fiscal Paulista:
www.projetomucky.org.br/

nota-fiscal-paulista

Apadrinhe um primata:
www.projetomucky.org.br/

seja-um-padrinho-madrinha

Para saber mais, 
assista, no Youtube, 

a entrevista com Livia Botár, 
fundadora do Projeto Mucky:
www.youtube.com/
watch?v=xl2RwuivghY

HÁ VÁRIAS 
FORMAS
DE AJUDAR
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CENTENAS de pessoas prestigiaram 
a tradicional Festa Julina da Porta do 
Sol, que aconteceu em 7 e 8 de ju-
lho, no estacionamento do Clube. A 
festança, nos dois dias, começou no 
início da tarde e se estendeu, sempre 
com a mesma animação, até o final 
da noite. Se o objetivo era levar entre-
tenimento e promover a confraterni-
zação entre os associados, o evento 
superou todas as expectativas!

Farta praça de alimentação, 
quentão, maçã-do-amor e pipoca, 

espaço kids, jogos de tabuleiro, 
música da melhor qualidade, fo-
gueira, correio elegante, bingo e 
todo mundo vestido a caráter ga-
rantiram o sucesso da festa.

A quadrilha foi um capítulo à parte. 
Os professores da Foca and Friends 
organizaram e fizeram a marcação do 
bailado caipira, que teve a participa-
ção de mais de 50 casais. O casamen-
to na roça, cheio de surpresas e diver-
tidas interrupções, complementou a 
tradicional encenação sertaneja.

Aconteceu
POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO

FESTA JULINA
SUPERA 
EXPECTATIVAS
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Aconteceu

A ALEGRIA de centenas de pesso-
as comprovou o sucesso da 1ª Fes-
ta Junina Beneficente realizada nas 
dependências da Hípica da Porta do 
Sol, em 23 de junho. Muita comida 
típica, música sertaneja, quadrilha, 
casamento caipira, bingo e fogueira 
no terreiro entraram na receita de 
uma legítima festança na roça.

Durante o evento foram arreca-
dados R$ 12.988, que beneficiaram 
três instituições. A Apae de Mai-
rinque (Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais) ficou com 
R$ 7.668; a Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida, com R$ 4.200 
e o Grupo Tramas do Bem, com 
R$ 1.100. A quantia destinada à 

Apae inclui R$ 660 recolhidos com 
a venda de bonés confeccionados 
com o logo da Hípica, doados pela 
diretoria da instituição.

A festança teve início com a dis-
puta de montaria, da qual participa-
ram crianças e adultos, nas provas 
de tambor e baliza. Todos foram pre-
miados com medalhas e bonés pa-
trocinados pelos diretores da Hípica.

Cantando seus maiores sucessos, 
a dupla Antunes e Rafael abrilhantou 
a festa. Após a apresentação 
dos sertanejos, aconteceu a 
tradicional quadrilha, apre-
sentada pelo associado Guga 
Macuco, intérprete do padre 
no casamento caipira.

FESTA
DO VIZINHO

EM 18 DE AGOSTO, no es-
tacionamento do Clube, acon-
teceu a Festa do Vizinho, com 
brechó de novos e seminovos 
e praça de alimentação. A mú-
sica ficou por conta da Banda 
Blucash. Associados partici-
param com a doação de ali-
mentos não perecíveis para o 
Projeto Repartir. Também não 
faltou o tradicional bingo.

ROUPAS, 
mantimentos e 

valores arrecadados 
no bingo foram 

doados a entidades 
pelo Projeto

Repartir

FESTA DA HÍPICA 
SURPREENDE 
EM ALEGRIA E 
ARRECADAÇÃO

POR MARCOS CAPITÃO  /  FOTOS: MARCOS CAPITÃO e ARQUIVO
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mentação, foram realizadas apresen-
tações artísticas e sorteios de brindes.

Entre as atrações da festa houve 
apresentação de taiko, capoeira, ban-
da sinfônica, dança de salão, zumba, 
feira de adoção de animais, espaço 
kids, espaço de artesanato, workshop 
de compostagem e teste de acuidade 
visual, que identificou miopia, hiper-
metropia e astigmatismo, realizado 
pela clínica de olhos Vedere.

FESTA DA 
PRIMAVERA
A FESTA da Primavera teve vez no 
estacionamento do Clube em 9 de se-
tembro e se estendeu das 15h às 21h. 
Além da comilança na praça de ali-

PROJETO 
REPARTIR 
REPASSA 
RECURSOS 
ARRECADADOS 
NO BINGO DA 
FESTA JULINA
EM VISITA à sede da Associação Uni-
da Social Emaús, de Mairinque, no dia 
27 de julho, representantes do Pro-
jeto Repartir efetuaram a doação de 
R$ 640 em mantimentos à entidade. 
O dinheiro foi arrecadado no Bingo 
Beneficente da Festa Julina, realizada 
no Residencial em 7 e 8 de julho.

Na sequência de ações, a madrinha 
do projeto Repartir, Alice Tae, acom-
panhada de Renata Sostak, da área de 
Social e Esportes da Apaps, visitaram o 
Fundo Social de Solidariedade de Mai-
rinque para fazer a entrega de mais um 
lote de roupas de inverno arrecadadas 
na Campanha do Agasalho 2018. Alice 
e Renata foram recebidas no Fundo So-
cial pela presidenta da entidade e primei-
ra dama do Município, Fabiana Azzini.

FÉRIAS NO CLUBE
DURANTE o mês de julho, o Clube 
ofereceu uma grade de programação 
especial para as crianças e jovens, 
com torneios e atividades recrea-
tivas. O Acantonamento, em 21 de 
julho, reuniu 27 adolescentes que 
passaram uma noite recheada de 
aventura. Já no Corujão, na semana 
seguinte, foram cerca de 30 crianças 
que realizaram uma atividade das 21h 
até meia-noite, com muita diversão.

FIQUE DE OLHO 
NA AGENDA E 
PROGRAME-SE!

Vai Acontecer

■ Dia 12 de outubro acontece
o Especial Dia das Crianças;

■ Em breve ocorrerá
o XIV Torneio de Tênis
da Primavera; 

■ De 15 a 19 de novembro
a Porta do Sol promove
o 7º Food Truck;

■ Dia 22 de dezembro será 
realizado o Especial de Natal 
para as crianças, no Clube;

■ A partir de 26 de dezembro 
começam as Férias de Final
de Ano no Clube, com recreação 
de terça a sexta-feira,
a partir das 14h.

Fique atento a mais informações!
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Telefones úteis

■ Apaps - (11) 4246-6464
Atendimento da Recepção:
Domingo - 8h às 17h
Segunda - 8h às 17h48
Terça a sexta - 7h às 22h
Sábado - 8h às 22h

■ Hípica - (11) 4246-6464 - Ramal 6457
■ Escola - (11) 4708-1556
■ Posto de Saúde - (11) 4708-1418

■ Restaurante do Clube
(11) 4246-6467/ 4708-8519
Atendimento:
Segunda a quinta - 10h às 20h
Sexta e sábado - 10h à 0h
Domingo - 10h às 17h

Diversos 
■ Polícia Florestal de Sorocaba
(15) 3228-2525
■ Delegacia de Mairinque
(11) 4708-2011
■ Polícia Militar de São Roque
(11) 4712-3322
■ CCR Via Oeste - 0800 701 5555
■ DEPRN (Proteção de Recursos 
Naturais) - (15) 3244-2778
■ CET - 1188
■ Prefeitura de Mairinque
(11) 4718-8644

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

■ Central de Segurança 24 horas 
central@portasol.com.br
(11) 4708-1364/4246-6463

Energia Elétrica 
■ Cerim - 0800-7706280
■ Cerim/SOS Energia - 0800-7708220
■ CPFL - 0800-0102570

Emergências 
■ Bombeiros de São Roque
(11) 4712-3386
■ Hospital de Mairinque
(11) 4718-1500
■ Conjunto Hospitalar de Sorocaba
(15) 3332-9100
■ Sta. Casa São Roque - (11) 4713-5400
■ Unimed São Roque - (11) 4784-8484
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